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Udskrift
af
kontreadmiral Jørgen Petersen's kartotekskort

Stamnummer:
191057
Anciennitetsnummer: 1544
Født:
17. jan. 1916 i København

Uddannelse:
Student fra Østre Borgerdydsskole i København
Afgangseksamen fra Søofficersskolen
Gennemg1'iet undervandsb1'idsskole for søofficerer
Gennemg1'iet ub1'idschefskursus
Gennemg1'iet engelsk ub1'idschefskursus
Gennemg1'iet den norske marines stabsskole
Gennemg1'iet talrige kortere sømili tære kurser
i USA, England, Tyskland og Norge

1934
1939
1941
1943
1944-45
1951-52

Karriere:
Lærling
4. jul. 1934
Sø kadetaspirant
8.dec. 1934
Søkadet
30. sep. 1935
Søløjtnant 2
1. sep. 1939
Sølø jtnant 1
1. apr. 1940
Kaptajnløjtnant
1. apr. 1944
Orlogskaptajn
20.nov. 1950
Kommandørkaptajn 1. nov. 1954
Kommandør
14. feb. 1962 (fra 23. juni 1969 midlt. kontreadmiral)
Kontreadmiral
1. nov. 1972

Tjeneste:
1/9
22/5
1/8
12/10
14/12
2/1
21/4

39 40 40 40 40 41 41 -

22/5 40
1/8 40
12/10 40
14/12 40
2/1 41
21/4 41
6/10 41

DRAGEN(3)
HVALEN(3)
HEIMDAL(4)
Søværnets Kaserne (dagl. tj.)
under Søvæmskommandoen
U-divisionen
ROTA (3)
7

6/10
27/10
9/4
13/6
6/9
22/9
26/9
28/4
29/8

41 - 27/10 41
41 - 9/4 42
42 - 13/6 42
42 - 6/9 42
42 - 22/9 42
42 - 26/9 42
42 - 28/4 43
43 - 29/8 43
43 - 21/10 43
1944-1945

1/8 45 - 3/8 45
3/8 45 - 19/9 45
19/9 45 - 6/11 45
6/11 45 - 16/9 46
16/9 46 - 19/10 46
19/10 46 - 16/6 47
18/11 46 - 16/6 47
16/6 47-15/9 49
5/3 48 - 1/4 49
18/6 49 - 29/7 49
15/9 49 - 26/9 49
15/10 49 - 26/5 50
15/10 49 - 23/12 49
1/11 49 - 23/12 49
1/1 50-21/4 50
1/1 50 - 21/4 50
21/4 50 - 29/4 50
29/4 50 - 1/5 50
1/5 50 - 15/8 50
24/7 50 - 14/8 50
15/8 50 - 28/8 50
28/8 50 - 17/9 50
17/9 50 - 29/9 50
29/9 50 - 2/10 50
2/10 50 - 5/10 50
5/10 50 - 9/10 50
9/10 50 - 30/10 50
30/10 50 - 4/1 51
8

DRYADEN(2)
HAVMANDEN (2)
HENRIK GERNER (2)
HAVMANDEN
FLORA
DAPHNE
HAVKALEN (2)
ROTA(2)
Interneret
Tjeneste i den engelske marine, hovedsagelig
i ubåde
Til rådighed for Søvæmskommandoen
Adjudant hos chefen for Søværnskommandoen,
midi.
Marinestaben
Adjudant hos chefen for Søværnskommandoen
Marinestaben
Kystflåden (ubåde)
Skoleforstander for u-bådsskole
U.1(1)
Skoleforstander for u-bådsskole
1. undervandsbådsgruppe (1)
Undervandsbådsdivisionen (1)
Skoleforstander for u-bådsskole
U.1 (1)
1. undervandsbådsgruppe (1)
U.1(1)
1. undervandsbådsgruppe (1)
U.3
Undervandsbådsdivisionen
U.'.' (1)
1. u, dervandsbådsgruppe (1), a.t.
Undervandsbådsdivisionen
NIELS EBBESEN (2), midi.
Undervandsbådsdivisionen
U.3 (1)
U.2 (1)
U.3 (1)
TYR
U .3 (1)

2/10 50 4/1 51 1/4 51 21/4 51 30/7 51 9/8 51 11/8 51 1/11 51 5/4 52 15/3 56 -

4/1 51
1/4 51
21/4 51
9/8 51
13/8 51
1/11 51
25/8 51
5/4 52
15/3 56
15/10 57

15/10 57 - 15/10 59
15/10 59 19/10 59 21/10 59 12/4 60 17/6 60 20/10 60 15/6 64 1/2 66 1/6 66 23/6 69
1/7 69 1/11 72 -

19/10 59
20/10 60
17/6 60
17/6 60
15/10 60
15/6 64
31/1 66
1/6 66
23/6 69
31/10 72
31/7 80

1. undervandsbftdsgruppe (1)
Undervandsbådsdivisionen
Undervandsbådsafdelingen
1. undervandsbådsdivision (1) og STØREN (1)
Undervandsbådsafdelingen (1), midt.
Undervandsbådsafdelingen
HUITFELDT (øvelse)
Under Søværnskommandoen, stabsskole Norge
Søværnsstaben, sektionschef i materielafdelingen
Tjeneste i staben hos den øverstkommanderende
for de sømilitære styrker i Nordregionen, som chef
for Logistik-afd. (Oslo)
Chef for planlægningsafdelingen i NATO sømilitære planlægningsgruppe for den sydlige del af
Nordregionen (Kiel}
Under Søværnskommandoen
ÆGIR(l)
Undervandsbådsafdelingen ( 1)
1. undervandsbådseskadre (1)
Chef for Skoledelingen for Kadetter
Søværnsstaben, chef for operationsafdelingen
Stabschef, Søværnets operative kommando
Til rådighed for søværnskommandoen
Souschef, forsvarsstaben
HQAFNORTH
Naval Deputy, HQ AFNORTH
Chef for Søværnets materielkommando
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Forord

Hele denne beretning er skrevet udelukkende ud fra erindringen og uden
støtte af dagbøger eller andre optegnelser, og det er derfor uundgåeligt at
der vil være fejl i den, specielt i tidsangivelser og i rækkefølgen af mindre
vigtige begivenheder.
Jeg har en tilbøjelighed til at udtale mig kritisk, om personer som jeg
mener ikke har optrådt korrekt, eller om forhold som efter min mening
ikke har været som de burde. Jeg har overvejet at »rense« beretningen, og
specielt dens sidste del, for visse af disse kritiske bemærkninger, men jeg
er kommet til det resultat, at den derved ville blive tandløs og uinteressant, og ikke give udtryk for det jeg mener og føler er rigtigt. Jeg har
derfor besluttet at lade kritikken forblive, vel klar over at den vil irritere
nogen. Jeg gør ikke krav på at min fremstilling er den hele og fulde
sandhed, men den er min opfattelse.
Jeg vil gerne bringe professor, dr. phil. Tage Kaarsted en meget
hjertelig tak for den store hjælp han har ydet mig i forbindelse med
udgivelsen af denne bog. Uden hans aldrig svigtende interesse og energi
ville bogen aldrig have set dagens lys.
Oslo. Oktober 1984.
J. Petersen.
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Indledning

Dette skal være en beretning om mit liv i Søværnet , men jeg tror at nogle
få ord om min tilværelse inden jeg gik ind i Søværnet vil være rimelig.
Jeg er født den 17. januar 1916 som søn af professor Julius Christian
Petersen og hustru Ida P. født Astrup.
I de første 15 år af mit liv boede jeg sammen med mine forældre på
Polyteknisk Læreranstalt i Sølvgade 83 i København, hvor mine forældre
havde en meget stor tjenestebolig. Jeg levede en meget beskyttet tilværelse i trygge forhold og i et relativt velstillet hjem.
Min søster - der var 19 år ældre end jeg - giftede sig da jeg var 6 år og
min bror - der var 18 år ældre - valgte, efter sin studentereksamen,
søofficersvejen, så jeg var nærmest at betragte som et enebarn, men efter
at jeg var kommet i Krebs Skole fik skolebestyrer Erik Schmidt hurtigt
dette ændret. Der var 3 børn hos Schmidts: Vibeke, William og Henning
og Erik Schmidt indbød mig til at komme over til dem om eftermiddagen.
Min mor sagde tak, men foretog sig så ikke mere.
Det varede kun et par dage så stod Erik Schmidt med børnene udenfor
døren for at hente mig. Dette blev indledningen til et varmt venskab med
hele familien, et venskab der har varet til den dag i dag og som uden
nogen tvivl, vil vare ved til vi dør.
I 1931 skete der en stor ændring i mit liv da min far i februar, kort før sin
65 års fødselsdag, pludselig døde af et hjerteslag. Det var få måneder før
min konfirmation, og denne blev derfor - naturligvis - fejret på en meget
stilfærdig måde.
Min mor og jeg måtte nu flytte fra den store elegante tjenestebolig til en
3½ værelses lejlighed i Statsembedsmændenes Enkeboliger på Amagerfælledvej.
I gymnasieårene - i Østre Borgerdydskole - begyndte nu overvejelserne
om hvad jeg ville være. Min søsters mand var landmand, og jeg havde
tilbragt næsten alle mine ferier på deres store og herlige gård » Frederikshø j« på Holbæk-egnen. Det frie liv på landet tiltalte mig, men jeg var
samtidig gennem min opdragelse og skoletid blevet ret nationalt bevidst,
og selv om jeg ikke kendte så meget til tilværelsen som søofficer, så stod
der i mine øjne et romantisk skær om denne levevej. Gennem min bror,
der på dette tidspunkt var blevet kaptajnløjtnant, hørte jeg naturligvis
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også en del om marinen, selv om han bestemt ikke prøvede at påvirke
mig.
Når jeg idag tænker tilbage på denne periode og den beslutning jeg tog,
kan jeg godt forbavses over at jeg turde, dansk forsvar var i den ringeste
situation det nogensinde har været i. Forsvarsordningen af 1932 var ikke
meget værd og jeg mener at huske at Søværnets budget var på 11,5 mill.
kr. per år! Også officerslønningerne var dårlige, men jeg var ung og
idealist og tænkte ikke meget på disse ting, jeg ville være søofficer og alt
andet var mig ligegyldigt.
I slutningen af juni 1934 blev jeg student, med kørsel i hestevogn, dans
omkring hesten på Kgs. Nytorv, fest på Bellevue Strandhotel o.s.v. og
hermed sluttede min civile tilværelse .
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Uddannelsen til søofficer

En uge efter »Herrer vi ere i Åndernes rige« tør man nok svagt antyde at
vi kom ned på jorden igen, da vi - jeg+ 4 andre - den 4. juli 1934 mødte
ved Prinsessegadeindgangen til Holmen for at begynde vores nye tilværelse som søkadetlærlinge.
Vi startede med en måneds eksercerskole på Flakfortet, hvorefter vi
skulle gøre tjeneste ombord på fiskeriinspektionsskibet ISLANDS FALK
på togt til Nordsøen og Færøerne.
Den første dag blev vi, efter iklædning på Holmen, sejlet ud til
Flakfortet hvortil vi ankom kort tid før »udskejning«, så vi slap for videre
tiltale den dag. Vi lagde os i græsset på fortet og faldt alle i søvn, da vi
vågnede omkring kl. 19.00 var kabyssen lukket, så der blev ingen
aftensmad den dag.
Tiden på Flakfortet gik hurtigt, vi var stort set overladt til underkvartermester Ringmose, der naturligvis hersede med os af et godt hjerte .
Udpurring var kl. 06.00 og kl. 06.02 skulle vi stå i badebukser på
kajgaden og blev så kommanderet i vandet, derefter tilbage for at rede
hængekøjer og klæde os på. Kl. 06.30 var der morgenmad og kl. 07.00
begyndte dagens øvelser, med roning, gymnastik, geværeksercits, tjenestekendskab o.s.v.
Den første uge var der ingen landlov, man kunne selvfølgelig ikke sende
sådan en flok udisciplinerede fyre i land i uniform, og at gå i civil
påklædning var der ikke noget der hed dengang, der skulle iøvrigt gå 5¼
år før de af os der blev i Søværnet igen fik et sæt civilt tøj på.
Jeg sagde før at jeg og 4 andre mødte op den første dag, men udover os
5 mødte der også 3 intendanturkadetlærlinge og vi fulgtes ad på Flakfortet
og senere på ISLANDS FALK.
Der udviklede sig hurtigt et godt kammeratskab blandt os unge
mennesker og vi havde det derfor godt og man kan ikke sige at vi blev
særligt dårligt eller særligt hårdt behandlet, men vi syntes jo nok at
overgangen var lidt barsk.
Efter en måned på Flakfortet slog så endelig timen hvor vi skulle møde
den egentlige marine og efter en præsentation for fortets chef blev vi
afleveret til ISLANDS FALK.
Vi fik nu vores udstyr suppleret med det der kaldes »søbeklædning« og
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det var temmelig meget, især da vi blev præsenteret for den kistebænk og
det lille skab hvor hele herligheden skulle være.
Gladest var vi for vores nye huebl'md med ISLANDS FALK i guldbogstaver. Da vi den aften gik i land sammen for at få os et glas øl eller to var
vi stolte som spaniere, nu kunne alle se at vi var søfolk, troede vi.
Sandheden er jo nok den at vi så ud som det vi var nogle unge landkrabber
der prøvede at illudere som gamle søulke, og vi har sikkert virket ret
latterlige, dersom nogen overhovedet har lagt mærke til os.
Et par dage senere forlod ISLANDS FALK Holmen og stod til søs. Vi
skulle via Kielerkanalen ud i Nordsøen. Der er nogen ting, der har fæstet
sig i ens hukommelse og en af dem er en bemærkning fra chefen til
næstkommanderende da vi var på vej gennem kanalen. Han sagde med et
slet skjult smil : »Nå, nu skal lærlingene ud og være søsyge« . Og ganske
rigtigt, da vi kom ud fra kanalens beskyttede område begyndte skibet at
dyppe næsen i Nordsøens voksende bølger og - bortset fra lærling Hviid måtte vi alle ofre til havets guder. Det blev ikke sidste gang dette skete,
efteråret og vinteren i Nordsøen og Atlanterhavet omkring Færøerne var
en barsk omgang for sådan en gang landkrabber som os, igen må jeg nok
undtage Hviid, han var på mange områder lidt speciel. Dels havde han
sejlet en del tidligere, og dels kom han fra Riga i Letland. Han var derfor
student fra et lettisk gymnasium og hans danske sprog nok så ufuldstændigt. Dette led han under og som alle ubetænksomme unge mennesker
drillede vi ham en del, det var godmodigt drilleri, men det har nu nok
irriteret ham alligevel, men han fik hævn når vejrguderne spillede op og vi
andre var mere eller mindre søsyge, så var det ham der drillede os andre.
Togtet med ISLANDS FALK bestod i inspektion af fiskebankerne i
Nordsøen og den almindelige rutine var at vi lå hveranden lørdag-søndag i
Esbjerg og hveranden lørdag- søndag i engelsk havn, oftest i Grimsby,
men også andre havne der var hjemsted for fiskere blev besøgt bl.a. Hull.
Hen på efteråret blev vi forlagt til Færøerne og vi tilbragte november og
en del af december her. Det var rent vejrmæssigt en dårlig tid på året og vi
fik prøvet hvad det vil sige at sejle i Nordatlanten på denne årstid og med
et relativt lille skib, men det var en god sømandsmæssig tilvænning.
Under havnemanøvre havde jeg min post på fordækket og var samtidig
udstukket til at være »Kædekassegast«. Første gang vi havde ankeret ude
under en havnemanøvre blev jeg under hjemhalingen af ankeret sendt ned
i kædekassen med besked om at »stuve« kæden ordentligt. Noget sfldant
gøres idag automatisk, men den gang måtte det gøres med hånd og magt.
Når bunden var fyldt med mudder var kæden, temmelig ulækker og selv
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om man på dækket spulede med vand var der rigeligt med mudder tilbage,
denne våde, klæbrige og ildelugtende muddermasse væltede så ned over
kædekassegasten. Jeg må indrømme at jeg hadede dette job og det var lige
ved at gøre mig ked af det hele, men min lyst og interesse i at blive
søofficer var dog tilstrækkelig stor og jeg holdt ud.
ISLANDS FALK var en gammel dreng og derfor kulfyret, afhængig af
hvormeget vi havde sejlet, måtte vi med pa~sende mellemrum fylde kul.
Det var et meget snavset arbejde og selv om lærlingene ikke deltog i selve
kulfyldningen, der normalt begyndte kl. 07.00 og varede til kl. 17 - 18, så
var blot det at opholde sig i skibet medens kulfyldningen stod på ret så
ubehageligt. Kulstøv trængte ind alle vegne idet kullene blev båret
ombord i sække eller kurve og så styrtet ned gennem lemme i dækket og
de underliggende gange og videre ned i kulkasserne. Når det hele var slut
gik alle mand i gang med rengøring af skibet, ofte i flere timer, men der
gik flere dage inden alt kulstøvet var blevet blot nogenlunde fjernet.
Forholdene ombord var meget primitive, vi sov i hængekøjer der blev
hængt op hver aften, og som hver morgen skulle pakkes sammen på en
ganske bestemt måde og derefter stuves bort i dertil indrettede kasser på
dækket. Vaskerummet var lille og havde kun koldt vand og der var intet
brusebad. Badning foregik ved at man hentede en pøs med koldt vand og
den satte man så ind under et »steamrør« hvorfra der kunne lukkes varm
damp ud igennem vandet der på denne måde blev varmet op og man
kunne så rundvaske sig.
Tøjvask foregik på dækket ved hjælp af saltvand, saltvandssæbe og en
gulvskrubbe. Jeg vil ikke påstå at tøjet blev særlig rent, men snavset blev
lidt mere jævnt fordelt og lidt renere blev det vel også.
Besætningen var delt i 3 vagtskifter og vagterne var delt ind som følger:
00.00--04.00: Hundevagt
04.00--08.00: Dagvagt
08. 00-12 .15: Formiddagsvagt
12.15-20.00: Eftermiddagsvagt (Platfod)
afbrudt af en kort afløsning fra
17.30-18.15: Tevagt
20.00-24.00: Førstevagt.
Der var om sommeren udpurring kl. 06.00 om vinteren sov vi længe, til kl.
07.00
Kosten ombord var egentlig udmærket, omend spartansk sammenlignet

17

med hvad der bydes på idag, og vi led bestemt ingen nød.
Dagliglivet ombord var meget rutinepræget og bestod for en meget stor
dels vedkommende af rengørings- og skibsarbejder. (Maling, rustbankning o.s.v.)
Som ledere af de tre vagtskifter - skifteassistenter - var der 3 søkadetter
af Kl. B. - d. v. s. næstældste klasse - med på togtet. Mit skifte blev ledet af
sø kadet P. Wiirtz, han var egentlig et udmærket menneske, men lærlinge
skulle der pr. definition herses med, og det blev der. Han anvendte mig
nærmest som sin personlige tjener og udover at passe mine vagter måtte
jeg vaske »hr. kadettens« tøj, lave te og riste brød til ham m.m. Dette var
ikke noget specielt for ham, og da jeg fire år senere var i en tilsvarende
situation måtte de nye lærlinge naturligvis betjene mig på samme måde.
Tjenesten var på mange måder triviel og vi lærlinge syntes at vi havde
for lidt egentlig militær uddannelse, men man må nok erkende at i et skib
som ISLANDS FALK var mulighederne for at gøre det væsentlig
anderledes ikke store og formålet med dette togt var jo først og fremmest
at se om lærlingene kunne indordne sig, tåle søen og om deres interesse
for tjenesten var så stor at de accepterede de i mange retninger sure
forhold. Det gjorde vi da heldigvis alle.
Efterhånden som tiden gik vænnede vi os til forholdene og også søsygen
fortog sig og vi begyndte at finde os hjemme i det nye miljø. Medio
december gik så turen tilbage til København og vi blev alle 8 fundet egnet
til antagelse som henholdsvis søkadetaspiranter (5) og intendanturkadetaspiranter (3).
Vi blev nu sendt på juleorlov og den egentlige undervisning på skolen
startede først i begyndelsen af januar.
Vi opdagede hurtigt at vi var kommet fra asken og i ilden og de ældre
søkadetter havde travlt med at forklare os at: »En søkadetlærling er det
ringeste af alt, men han er en konge i sammenligning med en aspirant«.
Tonen på skolen var stram, men selv om de ældre kadetter hersede med
os af et godt hjerte så lå det i luften at det ikke var så slemt ment og der
var aldrig tale om egentlig ubehagelig optræden overfor os.
Aspiranternes vintersemester var kort idet vi allerede i maj skulle
begynde på kadeteksercerskole efterfulgt af et 4 måneders kadettogt.
Ved den teoretiske undervisning der nu begyndte blev vi skilt fra vore 3
intendanturkadetaspiranter, der fra nu af dannede en klasse for sig selv.
Undervisningen var omfangsrig, vi havde timer alle ugens 6 dage fra kl.
08.00 til kl. 15.00. Kadetskolens timeskema så sl'tledes ud:
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06.40: Udpurring
07.00: Morgenmad
07.20: Tvungen morgentur
07.45: Tilbage på skolen
07.50: Morgenparade
08.00: Undervisning
11.45: Frokost
12.15: Undervisning
15.00: Eftermiddagste
15.20: Udgangsparade
15.30: Tvungen eftermiddagstur
16.40: Tilbage på skolen, tvungen lektielæsning
17.55: Middagsparade
18.00: Middag
19 .15: Tvungen lektielæsning
21.00: Aftente, derefter frihed på skolen
22.30: Til køjs
22.45: Inspektion af sovesale
Som man kan se var der ikke megen tid man selv kunne disponere over.
Aspiranterne og yngste kadetklasse havde fri een dag om ugen efter eget
valg fra kl. 15.30 til 22.30, lørdag fra kl. 15.30 til kl. 24.00 og søndag fra
efter morgenparaden til kl. 22.30.
I middagen deltog den vagthavende officer og kadetaspiranter og yngste
kadetklasse skiftedes til at »sidde hos« og skulle så konversere den
vagthavende officer, det var ikke altid lige nemt eller morsomt, men var
naturligvis ment som havende opdragende værdi. Den vagthavende
officer så nøje efter at vi spiste på kultiveret måde og dersom nogen
syndede imod hvad man dengang anså for at være korrekt opførsel blev
den pågældende belært om hvordan man opførte sig med kniv og gaffel.
I begyndelsen af maj var der så eksamen, og her gik det ikke så godt for
2 af søkadetaspiranterne. De opnåede ikke det nødvendige antal point og
måtte forlade skolen. Der var ingen mulighed for at prøve igen, man fik
kun denne ene chance. Jeg tror det er et sundt princip, man kender
reglerne på forhånd og kan sætte alle sine kræfter ind dersom det betyder
noget for en.
Efter afsluttet eksamen i land var der en kort eksercerskole ude på
Holmen og efter denne deltog vi sammen med kadetterne i klargøring af
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kadetdelingen til sommerens togt. Delingen bestod af BESKYTTEREN ,
som kommandoskib og 3 torpedobåde. Kadetkorpset blev fordelt i disse
enheder som følger: 4 kadetter af kl. A . - ældste klasse - og alle aspiranter
i BESKYTTEREN, de 3 resterende A'ere een i hver torpedobåd og alle
de yngre kadetter fordelt med halvdelen i hver af de 2 af torpedobådene .
Det var så. meningen at A'erne skulle byttes rundt midt på. togtet.
Desværre var aspiranterne så.ledes dømt til at tilbringe hele togtet i
BESKYTTEREN og vi var kun lejlighedsvis ombord i torpedobådene på.
korte besøg.
Forholdene ombord var meget snævre, mest i torpedobådene men også
i BESKYTTEREN, der var en gammel dreng, oprindelig bygget til
fiskeriinspektion ved Færøerne og i Nordsøen.
Sommerens togt skulle gå. til danske farvande, men omfattede dog også
en udenlandstur til Visby på. Gotland, Tallin i Estland og Gdynia i Polen .
Den daglige rutine var en del anderledes end i ISLANDS FALK , idet
delingen havde kadetuddannelse som hovedopgave og også fordi vi var 4
skibe sammen. Alligevel var livet i BESKYTTEREN ret så trivielt fordi
rengøring og skibsarbe jde stadig optog en meget stor del af vores
arbejdstid, vi syntes stadig at vi burde have haft mere militær uddannelse .
Det bedste vi vidste var derfor nå.r vi blev sendt over i torpedobådene for
en dag.
Chefen for BESKYTTEREN var orlogskaptajn F. H. Kjølsen, han var
en meget speciel herre . Han var om vinteren næstkommanderende på
skolen og var nu med til søs. Jeg har senere i livet få.et et helt andet indtryk
af Kjølsen , men på. dette tidlige tidspunkt af vores tjeneste i søværnet
kunne vores sympati for ham være på et meget lille sted.
Han var udpræget teoretiker og bestemt ikke nogen sømandstype, men
han var umådelig kritisk overfor alle ombord, specielt imod kadetterne af
kl. A. Det rystede os at se hvorledes disse blev behandlet, de havde gået
på skolen i 5 år og skulle om få måneder være officerer og det var ikke
hyggeligt at se hvorledes de blev behandlet af chefen.
Her må det nok bemærkes at senere togter med andre skibe og andre
chefer gav os lidt mere mod på fremtiden .
Vi aspiranter boede i BESKYTTEREN sammen med kadetterne af kl.
A. og det at der ingen yngre kadetter var med i BESKYTTEREN
bevirkede at vi kom tættere ind på livet af A'erne end det ellers er normalt
for aspiranter at gøre og vi levede derfor nok en mere afslappet tilværelse
end almindeligt for aspiranter.
Fredag formiddag var ugens højdepunkt, så evoluerede delingen inden
vi om eftermiddagen gik til vores week-end havn. Evolueringen foregik
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per signalflag og 2 A'ere samt de 3 søkadetaspiranter var signalholdet, der
fra øverste bro fortvivlet forsøgte at imødekomme Kjølsens krav om
hurtig signalering. Vi havde 2 sæt signalflag der ved øvelsens begyndelse
hang smukt i alfabetisk orden, men som meget hurtigt kom i en syndig
uorden og vi endte som regel med at stå i signalflag til knæene. Dette
fremmede ikke signaleringens hurtighed og Kjølsen blev meget hurtigt
utilfreds, hvilket gav sig udslag i nogle gevaldige »skideballer« til de
elendige kadetter og aspiranter som o.s. v. Det hele virkede ret så komisk
og det var til tider vanskeligt ikke at briste i latter. Kun bevidstheden om
hvorledes Kjølsen ville reagere dersom vi lod vores humoristiske sans løbe
af med os, fik os trods alt til at holde en alvorlig maske.
Det lykkedes på dette togt at gå på grund med BESKYTTEREN og
Kjølsens begejstring over at kunne vise kadetterne hvorledes man tog et
skib af grunden kendte ingen grænser og blev udført efter alle kunstens
regler.
Ved togtets afslutning var der eksamen ombord og ved ankomsten til
København blev vi 3 søkadetaspiranter udnævnt til søkadetter og skulle
efter en 10 dages ferie begynde i kl. D. -yngste kadetklasse. Vi var:
Søkadet Jørgen Petersen,
søkadet Preben Peter Holm og
søkadet Jørgen Alfred Hviid.
Den 30. september 1935 lagde vi matrostøjet - efter at have båret det i 15
måneder - og trak i den eftertragtede søkadetuniform. Det var en stor dag
og vi havde nu fået vores første - ganske vist tynde - guldsnor omkring
armen.
De to yngre kadetklasser (kl. C. og kl. D.) sov sammen med aspiranterne på store sovesale, disse var opdelt i »bure«, i hvert bur stod en seng,
et skab og en taburet. Vi var placeret i rækkefølge fra indgangen således at
de ældste sov nærmest indgangen dernæst de yngre kadetter og til sidst
aspiranterne. Det var en gammel tradition at aspiranter og de yngre
kadetter skulle løbe forbi de ældre kadetters bure, og det var en tradition
som kadetterne i kl. C. holdt strengt pfl at håndhæve.
Søofficersskolen, der var Nyboders gamle pigeskole, var en meget smuk
gammel bygning, den havde en stor Hall midt i bygningen med ovenlys og
i første sals højde gik der en balkon rundt alle fire sider, denne balkon var
i tykke udskårne træbjælker og ogsfl pfl denne balkon skulle de yngre
kadetter og aspiranterne løbe.
Undervisningen var bflde i klasse D . og C. pfl alle ugens 6 hverdage fra
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kl. 08.00 til 15.00 og for kl. D's vedkommende var timeskemaet som for
aspiranterne .
Der var meget arbejde og når den tvungne Iektielæsningstid ikke slog til
måtte vi tage fritiden fra 21.15 til 22.30 med til hjælp. Holm, Hviid og jeg
var meget forskellige på mange områder, men vi kom vældig godt ud af
det med hinanden. Nogen af forskellene viste sig snart at være en fordel
for os alle. Hviid havde svært ved matematik og de fag der anvendte
matematikken hvorimod han var god til sprog, så vi fik hurtigt etableret
en arbejdsdeling således at Hviid tog sig af de sproglige opgaver medens
Holm og jeg tog sig af de matematiske fag. Vi havde i kl. D og C mange
skriftlige opgaver, vi skrev hver uge en engelsk, en fransk og en tysk stil og
havde opgaver i matematik, fysik, navigation og skibsbygning. Vi sørgede
naturligvis for at lave lidt ændringer i stilene og opgaverne så de ikke
fremtrådte som direkte afskrifter, hvad de heller ikke var - i så fald ville vi
jo ikke have klaret os til eksamen - men det var en god hjælp at have
noget at holde sig til når man arbejdede med sagerne.
I en klasse med kun tre elever, var det næsten sikkert at alle ville blive
hørt i hver time, og det var derfor nødvendigt at være godt forberedt . Der
var dog undtagelser idet enkelte lærere kun hørte een elev i en hel time.
Hos vores lærer i artilleri, orlogskaptajn H. J. Rasmussen kom jeg
engang galt afsted. Vi blev hørt på tur een mand i en hel time og det var en
stiltiende aftale at den der skulle høres forberedte sig godt og de to andre
lærte stoffet ved at høre efter i timen. En gang havde Holm og jeg
»byttet« og lige da jeg skulle til at sige dette til læreren kom skolechefen
ind i klassen og meddelte at han ønskede at overvære timen. Nu kunne jeg
jo ikke så godt stå frem og sige at det var Holm der havde læst til idag og
orlogskaptajn Rasmussen huskede at det var min tur og tog mig op til
tavlen. Det er den længste time jeg kan mindes og skolechefen, kommandør Wolfhagen fik ikke noget særlig godt indtryk af mig!
Hvert år i januar/februar blev der afholdt et kadetbal. Aspiranterne fik
ikke lov til at invitere damer, det ordnede skolen, men kadetterne skulle
indlevere et skema med den dames navn, som man ønskede indbudt, samt
oplysning om faderens stilling. Skolen indbød derefter den pågældende .
Eksamenerne var voldsomme f.eks. husker jeg at vi i kl. C- det var den
eksamen hvor man sammen med meget andet også skal opfylde styrmandseksamens krav - havde den første skriftlige prøve dagen efter at
den almindelige undervisning var ophørt og så gik det slag i slag med to
skriftlige prøver hver dag, den første fra kl. 08.00 til 12.00, så frokost og så
næste prøve fra kl. 13.00 til 17.00 og sådan fortsatte det til vi havde været
gennem alle de skriftlige prøver, og det var mange. Vi havde 4 x 4 timer
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Søofficersskolen.

navigation, 2 x 4 timer matematik, 4 timer skibbygning, fysik, engelsk,
tysk og fransk.
Så snart den skriftlige eksamen var overstået fortsatte det næste dag
med mundtlige prøver og det var på samme måde, et fag om formiddagen
og et andet om eftermiddagen. Efter sådan en omgang var man godt træt.
I klasse D lykkedes det Holm at slå mig og han var derfor nr. 1 i det
efterfølgende år, men så lykkedes det mig at vinde min nr. 1 plads tilbage
og beholde den resten af skolen.
Efter eksamen fulgte kadeteksercerskole, klargøring af skoleskibet og
sommertogt.
I klasse Dog C gik sommerens togt til Grønland med det nye kadet- og
inspektionsskib INGOLF. I klasse C var vi dog først en tur i Frankrig,
hvor vi efterlod INGOLF i Rouen hvorefter en del af skibets officerer og
hele kadetkorpset rejste til Paris hvor vi i 3 dage deltog i festlighederne i
anledning af åbningen af den danske pavillon på verdensudstillingen. Det
daværende danske kronprinspar, den kgl. danske ballet og skuespiller
Poul Reumert deltog også.
Efter 3 døgns luksusliv i Paris kom vi tilbage til virkeligheden i form af
INGOLF og turen gik så nordpå til Grønland. De to somre på Grønland 23

Togt som Søkadetaspiranter.

i 1936 og 1937 - var en stor oplevelse og især de mange store isbjerge var
et fantastisk og overvældende syn . Det var på mange måder gode og
lærerige togter som gav anledning til mange forskelligartede oplevelser.
Vi tabte et anker med 220 m kæde på 60 - 70 m vand, men fik det efter en
uges eftersøgning op igen, vi var til »Dansemik« på små grønlandske
udsteder og vi oplevede den utrolige grønlandske natur. Tilværelsen
ombord var nu også blevet lidt mere interessant med artilleriskydninger
og anden militær uddannelse samt sejlads med sejl- og motorbåd.
Efter hjemkomst til København var der 10 dages sommerferie og så
begyndte det næste semester igen .
Da vi var kommet op i klasse B skete der store ændringer i vores daglige
liv, vi boede nu ikke længere på sovesale, vi 3 havde en stor fælles
opholdsstue og to soveværelser, jeg det ene og Holm og Hviid det andet.
Dernæst havde vi nu fri hver dag fra undervisningens ophør og til
udpurring den næste morgen, da undervisningen samtidig blev væsentlig
kortere end tidligere - ja en enkelt dag havde vi kun een time fra 09.00 10.00- så nød vi nu den større frihed i fulde drag, især var det herligt ikke
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Hviid's opfattelse af artillerieftersyn.

at skulle være hjemme kl. 22.30 om aftenen, det havde været svært nfu
man var sammen med civile venner kl. 22.00 at måtte sige farvel fordi man
skulle være på skolen kl. 22.30.
Der var naturligvis en forklaring på den megen frihed , vi skulle i løbet
af vinteren udarbejde en hovedopgave, og en meget stor del af fritiden gik
til dette arbejde. Min opgave lød: »Bør artilleriskibe indgå i en fremtidig
dansk flåde?« Jeg udtalte mig om dette problem med en sikkerhed som
sammenlignet med min beskedne erfaring nok har kunnet give en censor
med lidt humoristisk sans anledning til et smil.
Klasse B var også på andre måder anderledes idet man det år ikke
deltog i det almindelige kadettogt, B'ernes undervisning fortsatte indtil
midt på sommeren og vi gjorde så tjeneste som gruppeførere på eksercerskolen for søkadetlærlinge - ialt 24 stykker - for derefter at forrette
tjeneste som vagtassistenter på vintertogt med ISLANDS FALK. På dette
togt var også de 24 søkadetlærlinge med og det gik ligesom dengang vi var
lærlinge til Nordsøen og Færøerne.
Det var et lærerigt togt, idet vi for første gang var ude i selvstændig
praktisk tjeneste og skulle stå på egne ben, hvilket vi nød meget. Det var
ofte et surt og barsk vejr især i november og december måned, men
alligevel foretrak vi alle 3 denne tjeneste fremfor kadetskibets. Vi mødte
nu vores ven orlogskaptajn Kjølsen igen idet han var chef for ISLANDS
FALK på den største del af togtet. Af en eller anden grund fik han et horn
i siden på Hviid og denne havde det derfor ikke altid lige hyggeligt, men vi
kom da alle lykkeligt igennem afgangsprøve B ombord.
Togtet sluttede medio december og vi returnerede så til kadetskolen
igen og startede efter juleferien i klasse A. Dette medførte en mindre
uniformsændring idet klasse A bar en guldsnor med »Øje«.
Skolen var som tidligere omtalt 5-årig, men medens vi gik der blev dette

25

lavet om så den for fremtiden kun skulle være 4-årig. Vi var den sidste
klasse med en 5-årig uddannelse og den efterfølgende klasse den første
med en 4-årig uddannelse. Klassen under os blev derfor udnævnt til
kadetter i klasse A' og vi skulle så alle 9 udnævnes til søløjtnanter II medio
september 1939. Denne klasse var - med een undtagelse, som iøvrigt
senere forlod søværnet - et fint hold som vi kom godt ud af det med. En
kadet fra ældste klasse havde vagt et døgn ad gangen og det var naturligvis
en stor fordel at vi nu blev 9 til at dele vagterne.
På skolen havde man et NOT-system som vi syntes var lidt latterligt og
mindede lidt om en pigekostskole, men vi måtte leve med det. Det bestod
i at vagthavende officer og vagthavende kadet kunne give »Noter« for
småforseelser, disse noter blev indført i en Notbog og når man havde rnet
samlet sig 3 mistede man en lørdag-søndagsfrihed. Jeg opnåede engang at
få min tredie not en fredag eftermiddag og måtte så ringe til en ung dame
jeg var ret optaget af på dette tidspunkt, og meddele at jeg desvære måtte
aflyse den lørdagsaften jeg havde inviteret hende til , det var bittert, men
der hjalp ingen kære mor.
Jeg må erkende at jeg som vagthavende kadet engang misbrugte
notsystemet på det groveste. Jeg havde haft svært ved at få ro på sovesalen
om aftenen og næste morgen ved morgenparaden bad jeg de der havde
lavet balladen om at melde sig. Ingen reagerede og jeg beordrede så: »Til
3 del ind«, og alle nummer 3'erne fik så en not for uro på sovesalen. Dette
var naturligvis en meget uretfærdig afstraffelsesmetode og da jeg senere
fortalte min bror hvad jeg havde gjort, fik jeg den største »skideballe« jeg
nogensinde har fået. Det var typisk for kadetkorpset, at selv om man nok
var irriteret over min kollektive afstraffelse så var der ingen der klagede
og jeg slap derfor med min brors hårde kritik.
På den politiske front var der nu stærk uro, Hitlers Tyskland havde
længe vist tænder og selv om man på skolen ikke talte meget til os om disse
ting så var det klart at Europa gik vanskelige tider i møde. Sommerens
kadettogt skulle foregå med flådens største skib, artilleriskibet NIELS
JUEL og skulle bl.a. omfatte et besøg i USA, forventningerne var derfor
store, men de storpolitiske begivenheder skulle dog bevirke at tingene
kom til at gå anderledes.
I sommeren 1939 blev der på grund af de politiske forhold udrustet en
større flådestyrke end oprindelig planlagt og alle udenlandsbesøg blev
aflyst. Dette medførte at der i stedet for 3 torpedobåde af Dragen-kl. blev
udrustet 6. Disse 6 torpedobåde indgik i Eskadren. Da det kneb med
subalterne officerer blev det bestemt at Holm, Hviid og jeg skulle forrette
officerstjeneste - som 4de kommanderende - i de tre ekstra torpedobåde.
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Skolens chef med skoleofficerer og sø kadetkorpset.

Jeg kom i flotillebflden DRAGEN - T.l. - med kommandørkaptajn
Westermann som flotillechef og kommandørkaptajn Gustav Poulsen som
gruppe- og skibschef. Holm kom i HVALEN med orlogskaptajn Qvistgård som chef og Hviid i LAXEN med orlogskaptajn Axel Schmidt som
chef. 4de kommanderendes stilling ombord var navigationsofficer.
Det blev en meget lærerig sommer og vi nød at være borte fra
kadetskibet, at have officersstatus og at leve i officersmessen.
Westermann var et meget dynamisk menneske, ligegyldigt hvad han
foretog sig og der var altid fuldt tryk på, uanset om det var tjeneste eller
fest.
DRAGEN's øvrige søofficerer var kaptajnløjtnant Wittrup-Hansen,
som var næstkommanderende og kaptajnløjtnant Høgh-Guldberg som var
trediekommanderende. De to kaptajnløjtnanter syntes at de var alt for
fine til at gøre noget af arbejdet, så alt hvad der kunne skubbes over pl'l
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mig fik jeg lov til at gøre, det betød en meget lang arbejdsdag, men det
betød også at jeg lærte en masse og denne periode var derfor en af de
bedste og mest udviklende jeg oplevede under min uddannelse.
Da halvdelen af sommertogtet var gået blev det bestemt at første
T-gruppe skulle stryge kommando og vi 3 kadetter kom så tilbage til
NIELSJUEL.
Her boede kadetterne i een stor kadetmesse, men der var heldigvis ikke
plads til flere så vi 3 fik 2 officerslukaf er. Det var naturligvis en stor fordel
og hjalp lidt på overgangen fra officerstjenesten i torpedobådene til
kadettjenesten i NIELS JUEL.
Vi var nu igen 9 kadetter i klasse A og A' samlet og da man i NIELS
JUEL gik 4-skifte vagt blev der sat 2 A'ere på hvert skifte og da jeg var
den ældste kom jeg ikke på noget vagtskifte. Jeg gik derfor i de to
måneder jeg var ombord i NIELS JUEL aldrig vagt. Når jeg nu tænker
tilbage på denne ordning har jeg svært ved at forstå at man kunne optræde
så upædagogisk, det var jo ikke et spørgsmål om at have det lidt
behageligere end de andre, men simpelt hen om, at jeg ikke fik den
uddannelse i vagtcheftjeneste som jeg burde have haft. Det var derfor
godt at jeg havde haft så meget vagt i DRAGEN som tilfældet havde
været, derved har jeg formentlig fået mere vagtcheftjeneste som kadet i
klasse A end det var normalt.
Selv om jeg aldrig havde vagt, så måtte jeg kun gå i land hveranden dag
når vi lå i havn, for ikke at få mere fri end de øvrige kadetter. Denne
bestemmelse havde det ejendommelige udslag at da jeg engang anmodede
om at måtte holde fri en lørdag i stedet for en søndag, fik jeg afslag med
den begrundelse, at jeg jo ikke havde nogen at bytte med!!
Det blev efterhånden mere og mere klart at den politiske situation var
kritisk og i slutningen af august gik vi til København for at tage fulde
beholdninger med ammunition ombord. Medens dette foregik udbrød den
anden verdenskrig. Danmark indkaldte en sikringsstyrke hvilket for
Holm, Hviid og mig betød at vores afgangseksamen A blev aflyst, vi blev
udnævnt til søløjtnanter og gik tilbage til vore 3 torpedobåde af DRAGEN-kl. der igen hejste kommando.
Inden jeg fortsætter vil jeg kaste et blik tilbage på vores 5¼ års
uddannelse og prøve at se hvad vi havde fået ud af denne tid.
Der er ingen tvivl om at vores uddannelse på navigationsområdet var
endog særdeles god, vi gik ud som officerer med en overlegenhed overfor
navigatoriske problemer, som var meget stor. Også på matematik og
fysikområderne var vi velfunderede og vi havde også fået et godt
kendskab til søværnets tjenestebestemmelser. Sprogundervisningen var
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vel hæderlig, men det var nok vores egen skyld at vi ikke fik mere ud af
det.
Den del af undervisningen der omfattede våbenmateriel og dets anvendelse lod en del tilbage at ønske, vi gik i detaljer med alle små dingenoter i
f.eks. elevatorer i PEDER SKRAM og kendte alle små stumper i
minetype 9 G hvorimod vi kun fik et overfladisk kendskab til anvendt
våbenlære.
Men alt taget i betragtning forlod vi skolen med en rimelig ballast til at
kunne forrette tjeneste som subalterne officerer i flådens skibe.
Skolen havde skabt en god korpsånd blandt kadetterne, som vel senere
er blevet til en korpsånd blandt søofficererne, som jeg er overbevist om
var til gavn for tjenesten og til glæde for os selv.
Skolen havde også sine latterlige sider, herunder det tidligere omtalte
not-system. Vi lærte vel også præcision, men også her kunne dette få et
lidt latterligt skær og da kadet Hviid - som eneste kadet der boede på
skolen i en juleferie - blev straffet for at spise morgenmad 15 min. for sent
syntes vi at grænsen var nået. Vagthavende officer kan ikke have været i
særligt julehumør!
Men alt i alt tænker jeg tilbage på min kadettid med glæde, heldigvis
husker vi mennesker jo bedst det fornøjelige og glemmer det mere sure,
for det var der jo også noget af.
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Tiden under 2. Verdenskrig

Jeg mødte ombord i torpedobåden DRAGEN og i løbet af natten ankom
de fleste af de genindkaldte orlogsgaster, fik udleveret køjetøj og blev
sendt til køjs. De næste par dage gik med at tilrigge torpedobåden .
Jeg var igen blevet 4de kommanderende og navigationsofficer og fik så i
tilgift pålagt jobbet som messeforstander, d.v.s. den der står for officersmessens indkøb og husholdning.
I løbet af et par dage var skibene der skulle indgå i eskadren klar og vi
afgik til Århusbugten, hvor vi indtil videre fik station. Vi gik så igang med
at genoptræne de genindkaldte besætninger og der blev afholdt en række
øvelser med de andre enheder i sikringsstyrken .
En lørdag eftermiddag i oktober blev vi pludselig alarmeret. Regeringen havde bestemt at der skulle udlægges minespærringer i den sydlige del
af Store- og Lillebælt. Denne opgave gik minelæggerne igang med, men
for at kunne dirigere trafikken igennem spærringerne skulle der udstationeres orlogsskibe nord og syd for spærringerne, disse enheder var
samtidig en bevogtning af minespærringerne og denne opgave blev for
Storebælts vedkommende pålagt 1. T-gruppe.
Ved ankomsten til Storebælt placerede vi en torpedobåd nord for
minespærringen, en syd for og en i Nakskov havn. Den båd der lå i
Nakskov gik så om morgenen ud og overtog vagten nord for spærringen,
båden herfra løste af syd for spærringen og den båd der havde haft dette
job gik til Nakskov for at proviantere og give besætningen en friaften.
Efter kort tid fik vi forstærkning idet en minestryger af M-klassen kom til
og vi var nu 4 om jobbet. Det betød at man nu fik en dag nord for, en dag
syd for og 2 dage i havn. Denne rutine blev opretholdt til kort før jul.
Syd for den danske minespærring havde tyskerne i internationalt
farvand, udlagt en minespærring, den kom dog til at gøre mere skade end
gavn, da der i de ca. 2 måneder vi lå i området var to af deres egne skibe,
der lå på vagt ved spærringerne, der løb på egne miner, minesprængtes og
sank med tabet af næsten hele besætningen.
Den ene af disse minesprængninger skete medens DRAGEN lå på den
sydlige patrulje . Jeg havde vagt på broen på dette tidspunkt og hørte
eksplosionen, så en vandsøjle rejse sig ved siden af det tyske skib og da
vandsøjlen havde lagt sig var også skibet væk.
Vi sejlede straks så tæt på stedet som chefen anså for forsvarligt, men
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der var forbløffende lidt at se, kun lidt vraggods flød pl'l overfladen og da
det samtidig var ved at blive mørkt var der intet vi kunne gøre. Et par
fiskerbåde i nærheden fandt et par overlevende, men ellers forsvandt
skibet med mand og mus.
I DRAGEN var der sket lidt ændringer da vi sejlede til Storebælt idet
flotillen jo nu var blevet opdelt i de to grupper og der var derfor ikke
længere behov for en flotillechef og Westermann gik derfor i land.
Omtrent samtidig afløste kaptajnløjtnant Muusfeldt som næstkommanderende, jeg rykkede op som 3die kommanderende, kaptajnløjtnant HøghGuldberg fratrådte og en ny 4de kommanderende, søløjtnant II P. Hildahl
kom ombord. Det at flotillechefen gik i land gav lidt bedre plads i
officersbeboelsen og vi to unge løjtnanter fik i fællesskab et lille lukaf og
messen blev derved fri for at der skulle sove nogen der om nat' .n, en stor
behagelighed for alle, men mest for os der havde ml'lttet sov... på to køjer
bag et forhæng i messen .
Tjenesten her blev snart rutine og bortset fra de to minesprængninger i
den tyske minespærring gik dagene ret stille og fredeligt. Ind i mellem
kom der dog drivende en mine, der må have revet sig løs, og sl'l fik vore 20
mm skytter lidt øvelse i at skyde dem ned på passende afstand, de eksploderede aldrig, men sank stille til bunds.
I messen blev krigen naturligvis drøftet og de forskellige muligheder
endevendt, men det var på dette tidspunkt som om krigen ikke rigtigt
kunne komme igang.
Hen i december begyndte det naturligvis at interessere os hvordan vi
skulle tilbringe jul og nytl'lr, og da vi ikke hørte noget fra Søværnskommandoen var vi begyndt at indstille os på at holde jul i Storebælt. Men
så kom der besked om at vi nogle dage før jul ville blive afløst af 2.
T-gruppe og skulle afgå til Holmen for at holde jul og nytår der.
Det var med glæde at vi omkring den 20. december satte kursen mod
Holmen. Af de tre torpedobå.de var en altid udpeget som tjenestebl'ld, de
af denne båds besætning, der ikke var ombord, skulle kunne møde
indenfor 3 timer således at bl'lden kunne afgå senest 3 timer efter at den
var alarmeret.
Vi var ialt 9 - 10 yngre officerer ombord i de 3 torpedobl'lde og vi havde
planlagt en større nytårsaften istedet for vores udnævnelsesfest, som
krigen var kommet i vejen for, men det gik ikke helt som beregnet, endnu
engang kom krigen i vejen. Jeg var denne dag i følge en meget gammel
tradition til frokost sammen med nogle gamle studenterkammerater,
naturligvis i civil påklædning. Da vi sad midt i frokosten kom en piccolo
ind i lokalet med et skilt hvorpå der stod: »Telefon til søløjtnant
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Petersen«. Det var besked om straks at møde ombord da tjenestebåden
skulle sejle. Holm var den der var på vagt, men da man ikke havde kunnet
få forbindelse med ham prøvede man mig. Jeg tog så ud på Holmen og lige
som vi skulle til at sejle kom Holm styrtende og han sprang ombord og jeg
i land. Tjenestebåden skulle til Rønne på Bornholm for at uskadeliggøre
en ilanddreven mine . Også Hviid var p1'1 vagt s1'1 både Holm og Hviid m1'ltte
vinke farvel til festen om aftenen.
Da der, der hvor vi fejrede aftenen, kl. 00.15 kom en tjener ind og r1'lbte
at der var telefon til søløjtnant Petersen var jeg spændt på hvad der nu
kunne være sket, men det var blot mine to klassekammerater der ønskede
»godt nytår«.
Efter nytår fik vi nye værnepligtige ombord i stedet for de genindkaldte
og vi drog igen til Århusbugten for at begynde uddannelsen af den nye
besætning.
Den 17. januar 1940 var vi til søs for sidste gang i en lang periode, idet
vinteren lagde sit kolde greb omkring de danske farvande og de spinkle
torpedobåde kunne ikke tåle sejlads i is og vi lå derfor indefrosset i Århus
indtil den 6. april 1940.
Dette ufrivillige og lange ophold i havn blev en lidt sur tid, fordi det var
vanskeligt at beskæftige besætningerne på en passende måde, men vi
prøvede ved at etablere undervisning i dansk og i regning at f1'1 slået noget
af tiden ihjel. Jeg underviste i regning og opdagede hurtigt hvor svært det
var for mange at gange to brøker med hinanden for slet ikke at tale om
hvor kommaet skulle stå når man havde ganget to decimalbrøker med
hinanden? Jeg håber at have medvirket til lidt fremgang p1'1 dette omr1'lde.
I begyndelsen af april var vejrforholdene blevet så meget bedre at vi
den 6. april kunne forlade Århus havn. Samtidig begyndte der at svirre
rygter om tyske troppebevægelser syd for den danske grænse. Søværnskommandoen beordrede nu en styrke bestående af PEDER SKRAM og
1. T-gruppe til farvandet omkring Skagen. PEDER SKRAM lå til ankers
udfor Frederikshavn, en torpedobåd på patrulje mellem Frederikshavn og
Skagen, en på patrulje mellem Skagen og Hanstholm og en lå i Frederikshavn havn.
Den 8. april om aftenen afgik DRAGEN til patruljen mellem Hanstholm og Skagen. Jeg skulle have hundevagt og gik derfor tidligt til køjs.
Da jeg løste af på broen kl. 00.00 var alt roligt og det forblev således på
hele min vagt. Kl. 04.00 blev jeg afløst af næstkommanderende og gik til
køjs. Kort efter blev jeg vækket til den mærkeligste dag i mit liv: 9. april
1940.
Jeg blev vækket af en ordonnans der meddelte at tyske tropper var gået
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over den danske grænse og at der var mange tyske fly i luften med kurs
nord på. Selv om jeg kun havde sovet i ganske kort tid så tror jeg aldrig at
jeg er kommet så hurtigt ud af køjen og i tøjet som nu. Da jeg kom på
broen anmodede jeg chefen om at måtte gøre skytset klar, men modtog så
den besked at der forelå en ordre fra den danske regering om at der ikke
måtte skydes, og at vi fra Søværnskommandoen havde fået ordre om at
afgå til Frederikshavn red.
Få timer senere ankrede vi ved siden af PEDER SKRAM og de to
andre torpedobåde ud for Frederikshavn. Vi vidste kun lidt om hvad der
foregik og i radioen oplæste man igen og igen det tyske opråb og den
danske regerings budskab om ro og orden og ingen modstand imod de
tyske tropper.
Når man i ca. 6 år har uddannet sig til officersgerningen er det en
fuldstænding håbløs situation at befinde sig i, at man den dag landet
angribes ikke får lov til at slås, men blot passivt skal sidde og se på hvad
der sker. Søløjtnant Hildahl sad ligbleg og tavs foran radioen hele
formiddagen. Om eftermiddagen kom der ordre om at styrken skulle
indgå til Frederikshavn og der afvente nærmere ordre.
I alle skibe var der gjort »Klart Skib« og derefter havde vi ladet
besætningerne træde af, dette betød at vi kunne være kampklar på få
minutter, men der var ingen der troede at vi ville få lov til at foretage os
noget.
Efter at vi var fortøjet i Frederikshavn blev cheferne kaldt til møde i
PEDER SKRAM . Medens dette chefsmøde fandt sted samledes vi 6 unge
søløjtnanter fra de tre torpedobl'lde og drøftede om der var noget vi kunne
og burde gøre! Der var iblandt os et udpræget ønske om at komme af sted,
inden tyske tropper nåede frem til Frederikshavn, og målet måtte være
enten Norge, hvor der blev kæmpet eller England (Skotland). Mørket
ville snart falde på, og vi var overbeviste om at torpedobådene, med en
fart på 28 knob, kunne nå så langt at vi havde en rimelig chance for at
slippe væk og derefter yde en krigsindsats.
Vi prøvede derfor på at få de tre næstkommanderende til at være med
på en sådan beslutning, men de følte at det ville være illoyalt imod
cheferne at stikke af medens de var borte. Det længste de ville være med
til var, at den ældste næstkommanderende gik over til chefsmødet for at
forelægge vores forslag for styrkechefen og cheferne.
Ældste næstkommanderende, kaptajnløjtnant Mogens Schmidt tog så
afsted. Han kom hurtigt tilbage og meddelte os at styrkechefen havde
givet følgende ordre:
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1) Ophøre »Klart Skib«, daglig orden.
2) Torpedobl\dene ml\ ikke forlade havnen, og
3) Forsøg på at sejle vil medføre beskydning fra PEDER SKRAM.
Dette var jo klar tale og vel også nok hvad vi havde ventet, men ikke det
vi ønskede. Vi prøvede så endnu engang at overtale de tre næstkommanderende til at overtage kommandoen og sejle imod den givne ordre , men
det fik vi dem ikke med til. Vi drøftede derefter om vi selv skulle sætte de
tre næstkommanderende i land og derefter sejle med den del af besætningen der var villig til frivillig at følge med. Risikoen for beskydning fra
PEDER SKRAM troede vi ikke pi\, det ville ikke være muligt at få danske
orlogsgaster, som man netop havde nægtet ret til at kæmpe imod fjenden ,
til at skyde på deres egne.
Nu kom vores unge alder og den disciplin vi var blevet opdraget til,
desværre til at få os til at tvivle på om vi ville handle rigtigt dersom vi imod
direkte ordre fra vore chefer og imod næstkommanderendernes klare
afvisning, tog sagen i vore egne hænder. Kort sagt vi kapitulerede og
torpedobådene blev liggende. Når jeg idag tænker tilbage pi\ disse
begivenheder er jeg ked af at vi ikke havde mere mod og selvstændighed
til at gøre det vi inderst inde følte var det rigtige i den givne situation. Det
er let at undskylde os med at vi kun havde været officerer i 7 måneder,
men jeg kan ikke lade være med at bebrejde mig selv at jeg ikke handlede
anderledes da muligheden var der. Det ville have været godt for Danmarks anseelse om vi havde forsøgt og om danske søofficerer havde været
med fra den dag Danmark blev besat. Nu skulle der gå næsten 4 år før jeg
stod i England i engelsk uniform.
I løbet af natten kom de første tyske tropper til Frederikshavn og tidligt
næste morgen kom en tysk officer ombord og forlangte en vital maskindel
udleveret fra hver torpedoMd, og dermed var ethvert Mb ude.
Et par dage senere kom der et tysk orlogsskib ind til Frederikshavn, og
hvor utroligt det end lyder sendte de en indbydelse til alle de danske
officerer om at komme ombord til en »Bierabend«. Der var naturligvis
ingen der accepterede, men det viser en utrolig naivitet at tro, at man den
9. april kan besætte landet og så forvente at vi den 12. april vil komme til
fest.
Den tyske værnemagt bestemte nu at PEDER SKRAM og 1. T-gruppe
skulle flyttes til Horsens og medio april sejlede vi, godt overvåget af tyske
skibe og fly, fra Frederikshavn og ankom ud på dagen til Horsens.
Det var vanskeligt at holde modet oppe hos besætningerne, først og
fremmest fordi vi selv var i et elendigt humør, og fordi vi alle følte at det
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var blevet meningsløst at være i dansk forsvar. Jeg nærer ingen tvivl om at
alle uden undtagelse havde været rede til at kæmpe dersom det var blevet
beordret, også selv om det ville have været imod urimelige odds.
Heldigvis blev besætningerne hurtigt skåret ned til det minimum der var
nødvendigt for at holde skibene i en nogenlunde tilstand, og også
officerernes antal blev stærkt reduceret. Vi 3 klassekammerater - der
forøvrigt var blevet udnævnt til søløjtnanter I den 1. april - fik at vide at
een af os skulle blive og at vi selv skulle afgøre hvem det skulle være. Det
var klart at der var ingen af os der havde lyst til at blive i Horsens, så vi
trak lod og jeg tabte. Jeg måtte så se i øjnene at jeg for en nærmere ukendt
tid skulle blive til en meget lidt attraktiv tjeneste i Horsens, men der var
naturligvis ingen tjeneste i det danske søværn der - i den nuværende
situation- var attraktiv!
Der skete imidlertid nu noget der ændrede mit syn på opholdet i
Horsens og som fik betydning for hele mit liv, idet jeg mødte min
nuværende kone , og i løbet af meget kort tid blev forelsket til op over
ørerne.
Pianistinde Elisabeth Klein, født i Ungarn og uddannet på F. Liszt
Musikakademi i Budapest var kommet til Danmark kort før krigen for at
besøge nogle ungarske venner og da krigen kom ville tyskerne ikke give
hende gennemrejsetilladelse så hun kunne rejse hjem. Hun måtte så
prøve at klare sig selv og· det gjorde hun ved at spille forskellige steder i
Danmark, i april 1940 på Jørgensens Hotel i Horsens. Når jeg engang
imellem gik en tur i land skete det at jeg gik ind på Jørgensens Hotel for at
få et stykke natmad og her så jeg så min senere kone for første gang. Det
var svært at etablere kontakt da hun kun talte ungarnsk eller tysk, det
første talte jeg ikke og det tyske var jeg som dansk officer ikke glad for at
tale efter den tyske besættelse.
Det lykkedes imidlertid at få aftalt at gå en tur sammen om søndagen,
og derefter var jeg fast gæst på Jørgensens Hotel hver aften. Tjenerne
grinede godt af os, en af dem stod på udkig efter mig og når han fik øje på
mig råbte han ind i restauranten: »Nu kommer han!«
Vi blev hurtigt klar over at det skulle være os og jeg skrev derfor hjem
til min moder og fortalte at jeg havde forlovet mig med en ungamsk
pianistinde der spillede på et hotel i Horsens. Min moder blev fuldstændig
rædselsslagen og skrev et forfærdet brev til mig. Hendes rædsel varede dog
kun til hun havde lært Elisabeth at kende, så blev de meget gode venner
og min mor fik ubegrænset tillid til min tilkommende kone og kom til at
holde meget af hende. Forholdet var gensidigt og jeg kender ingen tilfælde
hvor forholdet svigermor - svigerdatter har været bedre.
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Selv om tjenesten fortsat var trist og hele situationen for en dansk
officer så temmelig håbløs ud, så gjorde min forelskelse og glæden ved at
have fundet en pige jeg holdt af, alligevel at jeg så situationen i møde med
større optimisme end før.
To måneder senere blev jeg frakommanderet DRAGEN og tilkommanderet opmålingsskibet HEJMDAL, der skulle på opmåling i Storebælt og Århusbugten .
Vi tilbragte mange week-ender i Århus og da Elisabeth samtidig havde
fået et job på » Varna« i Århus kunne det ikke være bedre.
Medio oktober sluttede togtet med HEJMDAL og efter et par måneder
på Søværnets Kaserne blev jeg den 2. januar 1941 tilkommanderet
Undervandsbådsdivisionen med henblik på at gennemgå U-bl'ldsskolen
for søofficerer.
Som alle andre i dansk forsvar levede vi en underlig uvirkelig tilværelse,
jeg skulle nu uddannes til u-bådsofficer, men med hvilket formål? Det
skulle senere vise sig at jeg fik brug for denne uddannelse i den
igangværende krig, men det kunne jeg ikke vide på dette tidspunkt.
Jeg begyndte derfor at se mig om for at se om der var noget andet jeg
med større fornuft kunne tage mig til. Efter mange overvejelser indsendte
jeg en ansøgning til Marineministeriet om lov til at træde udenfor nummer
for at læse til fabrikingeniør. Vi havde alle inden vi blev udnævnt til
søløjtnanter underskrevet en tjenestetidserklæring hvori vi erklærede at vi
ville forrette tjeneste i Søværnet i mindst 4 år. Med henvisning til denne
erklæring blev min ansøgning afslået.
U-bådsskolen var imellemtiden begyndt, vi var ialt 6 elever, 3 linieofficerer og 3 reserveofficerer. De tre linieofficerer var: Søløjtnanterne K.
G. Konradsen, S. S. Thostrup og J. Petersen.
Vi fik kaptajnløjtnant 0 . Franck, en af de yngre u-bådschefer som
skoleforstander. Uddannelsen bestod først af en 2 måneders teoretisk
undervisning på Holmen og derefter af et 2 måneders togt med 1.
V-flotille. På grund af krigen kunne vi ikke sejle som vi havde lyst, men
var henvist til visse særlige områder hvor den tyske værnemagt havde
accepteret at vi holdt øvelser. Disse var Isefjorden og Mariager fjord.
logen af de to fjorde var velegnede, Isefjorden var meget bred men havde
kun ringe vanddybde, Mariager fjord havde relativt store vanddybder - op
til 30 meter - men var til gengæld meget smal. Det var bestemt ikke ideelle
forhold, men det lykkedes dog at give os en meget nødtørftig uddannelse.
Mariager var en meget hyggelig lille by, en idyl som ikke passede ind i det
der foregik i den store verden.
Efter bestået eksamen på u-bådsskolen blev vi tilkommanderet forskel-
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Bryllup i Set. Jakobs kirke. 21. dec. 1941.

lige u-både som næstkommanderende og forrettede tjeneste dels ved
u-bådsdivisionen på Holmen dels på kortere togter til Isefjorden - kaldet
»kravlegården« - Mariager fjord og senere også til farvandet syd for Fyn.
Den 21. december 1941 blev Elisabeth og jeg gift i Set. Jacobs kirke i
København. Vi havde været heldige og fået en lille lejlighed nær ved
Svanemøllen og der flyttede vi ind, nød jul og nytår og prøvede at glemme
krig og al elendigheden omkring os.
Udviklingen i Danmark gik i retning af en voksende irritation imod den
tyske besættelsesmagt og sabotagen voksede langsomt, men sikkert, og vi
var efterhånden mange der mente at officererne måtte være med. Det var
imidlertid Søværnets ledelses synspunkt at sålænge kongen, regeringen og
forsvaret var i relativ frihed så burde vi holde os til kongens og regeringens
37

påbud om ikke at provokere besættelsesmagten. Det blev sværere og
sværere at leve efter disse regler, men det stod vel nok de fleste klart at
tiden for et direkte brud mellem landets myndigheder og besættelsesmagten nærmede sig mere og mere og så ville vi ikke længere være bundet.
I løbet af efteråret 1942 blev det klart at min kone var gravid og at vi
kunne vente vores første barn i marts 1943.
I vinteren 1942 - 43 kom jeg sammen med Konradsen på u-bådschefskursus, skoleforstander blev orlogskaptajn Å. Linde. Thostrup som havde
været sammen med os siden u-bådsskolen kom nu som skoleofficer til
søofficersskolen, det var han ikke særlig glad for og han søgte Marineministeriet om at få lov til at gennemgå u-bådschefskursus sammen med
os, Marineministeriet afslog hans ansøgning og vi måtte acceptere at vore
veje nu ikke længere kunne følges . Vi havde haft et meget fint forhold til
hinanden og var derfor kede af at det nu skulle høre op, den der var mest
ked af det var naturligvis Thostrup.
Orlogskaptajn Linde var en fremragende skoleforstander og vi lærte en
hel masse, først på den teoretiske del af kursus og senere på den praktiske
del der foregik på togt med 1. U-flotille til farvandet syd for Fyn og
Mariager fjord.
Den 3. marts 1943 blev vores første søn født og alt gik vel.
Et par måneder senere gik vi så på togt og det blev en meget lærerig tid ,
orlogskaptajn Linde havde en meget heldig hånd og overlod efterhånden
som tiden gik og uddannelsen skred frem mere og mere til chefseleverne
og vi var meget glade for den tillid han viste os og prøvede netop derfor
på, ikke at skuffe ham.
Men trods den interessante tid sad det hele tiden i baghovedet på en:
»Hvad er meningen med det hele?«
Rundt om i landet voksede sabotagen nu i en sådan grad at det var klart
at dette ikke kunne fortsætte uden at der ville ske noget fra tysk side.
Efter afslutningen af u-bådschefskursus - som vi begge bestod - fik jeg 2
ugers sommerferie og jeg kom tilbage til u-bådene den 27. august 1943 og
afløste chefen for ROTA og denne afgik på ferie samme dag.
Det var nu helt klart at der var noget voldsomt i gære og da den tyske
øverstkommanderende i Danmark den 28. august stillede den danske
regering overfor et ultimatum, var vi klar over at nu var det knald eller
fald.
Sent på eftermiddagen den 28. afslog - som vi alle havde ventet - den
danske regering det tyske krav og nu var vi så på vej mod »norske
tilstande«.
Al landlov blev inddraget og der blev beordret søvagt i alle skibe under
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kommando. Der var to muligheder enten at prøve at nå svensk territorium
eller at sænke skibene. Indtil videre blev begge muligheder holdt åbne.
Under ingen omstændigheder måtte skibene falde uskadt i hænderne på
den tyske værnemagt.
Chefen for Kystflåden, kommandør P. Ibsen udstedte kl. 19.30 en
fortrolig ordre til alle skibschefer på Holmen. Hvad u-bådene angår lød
den således:
Når CH KFL beordrer det skal skibene sænkes.
Følgende skibe skal være klar til afgang på 15 min. varsel:
... u-bådene HAVHESTEN, HAVKARLEN, HAVMANDEN,
ROTA og DAPHNE . . .
Afgang vil blive beordret af CH KFL ved signal fra HVALROSSEN.
I skibene skal der være gjort KLART SKIB, våben må kun anvendes
ved beskydning.
Der søges svensk søterritorium efter chefens bestemmelse .
Der gås indtil videre søvagt i skibene.
Det var en trist og sur nat, og ventetiden begyndte at falde lang.
Det var ventet at tyskerne ville besætte Holmen og det var derfor vigtigt
at forsinke deres fremrykning således at man vandt tid til enten at sænke
skibene eller lade de dertil udpegede afgå til svensk territorium . Ved
midnat observeredes projektørlys fra tyske skibe i yderhavnen og vi vidste
at der var opstillet tyske batterier med 12 og 10,5 cm kanoner ved
Toldboden og i Frihavnen samt på TREKRONER. Det ville derfor blive
svært at slippe ud af havnen, og der måtte regnes med store tab. CH KFL
opgav derfor tanken om at sejle, og såsnart det med sikkerhed var
konstateret at tyskerne angreb Holmen sendte CH KFL signalet: »Sænk
skibene<<, kl. var da ca. 04.00 om morgenen den 29. august 1943.
Efter at have sænket ROTA skulle min besætning også sænke BELLONA som lå oplagt uden besætning. Begge u-både blev sænket uden
problemer, omkring os hørte vi nu bomberne fra de forskellige overfladeskibe explodere og vi så at flåden langsomt men sikkert gik til bunds. Det
var et mærkeligt øjeblik, og højst utilfredsstillende at måtte sænke sine
egne skibe uden kamp, men i den givne situation dog en tilfredsstillelse at
vide at de ihvertfald nu ikke kunne bruges af fjenden.
Alle skibsbesætningerne samledes nu i Planbygningen på Holmen hvor
CH KFL udtalte: »Den danske flåde er blevet sænket med ære, leve den
danske flåde!« efterfulgt af rungende hurra'er, netop i dette øjeblik kom
de første tyske soldater frem til Planbygningen. De var meget unge og
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synligt nervøse, hvilket bevirkede at en værnepligtig blev dræbt og en
officer fik et skud igennem den ene arm, men alt taget i betragtning var
det jo beskedne tab.
Alle officerer blev nu af tyskerne ført til chefen for flådestationens
kontorer og her sad vi så omringet af tyske soldater med maskingeværer
og håndgranater.
Lidt op af formiddagen korn en uforskammet tysk officer ind i lokalet
og nærmest brølede til os at vi var en samling sabotører, der havde sænket
de danske skibe i modstrid med de danske kapitulationsbetingelser og at
han skulle sørge for, at vi alle blev stillet op ad muren og skudt.
Nu skete der noget der fik mig til at se på orlogskaptajn Kjølsen med
nye øjne, Kjølsen rejste sig og gik hen mod telefonen, da en tysk vagt ville
stoppe ham, skubbede han denne til side tog telefonen og ringede til det
tyske marinehovedkvarter på hotel Phønix og forlangte at komme til at
tale med stabschefen. Da han fik forbindelsen gav han klart udtryk for
hvad han mente om den optræden den tyske officer, der havde talt s/'i
barsk til os, havde udvist, og han forlangte en undskyldning. De tyske
vagter gjorde store øjne og Kjølsen voksede ikke så lidt i vore øjne, ja jeg
var faktisk lige ved at tilgive ham alle de sure stunder han havde skaffet
mig på kadetskolen og i kadetskibet.
Noget senere dukkede der en ny officer op, sendt fra hovedkvarteret,
og han beklagede den førstes optræden og gav os i realiteten den
undskyldning som Kjølsen havde forlangt.
Hen under aften blev alle officerer overført til Søofficersskolen, der
siden 1939 havde holdt til i en ny bygning på Holmen. Her lykkedes det
mig at få ringet hjem til min kone, hun havde som de fleste gennem
radioen hørt at flåden var sænket og havde også hørt explosionerne, men
hun var naturligvis glad for at få at vide at jeg var i god behold.
Et par dage senere blev alle u-bådsofficererne ført tilbage til HEKLA ,
der var en gammel krydser, der tjente som stationsskib for u-bådsdivisionen. Vi var nu »hjemme« i vore vante omgivelser og levede fra nu
af rent materielt som vi plejede, vi kunne blot ikke forlade stedet.
Værnepligtige fra skibe i provinsen begyndte nu at strømme til Holmen
og det begyndte at knibe med plads til alle disse mennesker. Det blev
derfor bestemt at 1000 værnepligtige med et mindre antal befalingsmænd
skulle overflyttes til en nyoprettet interneringslejr i KB-hallen. Leder for
denne lejr blev kommandørkaptajn Westermann og af officerer kom
kaptajnløjtnant E. Wern, jeg og søløjtnant Franck Petersen med.
Den aftale kommandørkaptajn Westermann fik med tyskerne gik ud på
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at vi selv tog os af alt inde i KB-hallen og der havde de intet at gøre, men
de bevogtede området udenom hallen.
Det var på ingen måde nogen dårlig ordning og vi havde det fint
indenfor. Officererne havde fået bestyrelseslokalerne til messe og
opholdsrum og kosten var helt i top. Kommandørkaptajn Westermann
var en velkendt politisk figur og havde i mange år været medlem af
folketinget og havde derfor mange bekendte, og han fik hele tiden sendt
gaver i form af rødvin, sherry og lignende så vi havde det set fra et
materielt synspunkt glimrende. Det der var det store og spændende
spørgsmål var naturligvis hvad fremtiden ville bringe.
Sålænge interneringen stod på, måtte vi prøve at underholde de 1000
værnepligtige så de ikke helt tabte modet. Også på dette område kom
Westermann's mange forbindelser os til gode og der blev hver eftermiddag arrangeret forskellige former for underholdning. En eftermiddag
husker jeg specielt, da var der et ungt par der viste nøgendans! Et lidt
mærkeligt program for 1000 internerede mandfolk. Det var blevet skik at
der efter underholdningen blev overrakt de optrædende blomster af en af
de værnepligtige. Det skulle naturligvis også ske denne dag og det var ret
så komisk . Den vpl. gik nærmest baglæns hen til de to splitternøgne
mennesker og de øvrige 999 var ved at omkomme af latter.
Da alt dette havde stået p~ i nogen tid meddelte tyskerne at vi kunne
blive frigivet dersom vi ville underskrive en erklæring om at vi ikke ville
foretage os noget der kunne skade den tyske værnemagt, ville vi ikke det,
ville vi blive sendt til Tyskland som krigsfanger.
Det var jo ikke særlig muntre udsigter, for der kunne naturligvis ikke
være tale om at skrive under på en sådan erklæring. Vi sagde derfor nej og
afventede så hvad der ville ske. Nogle dage senere blev vi pludselig
frigivet uden at skrive under på noget. Det var skønt igen at kunne bevæge
sig frit omkring og at være hjemme hos kone og barn, men det stod klart
for os alle at sådan kunne det ikke fortsætte.
Hl dage efter frigivelsen fra interneringen blev jeg ringet op fra den
illegale marinestab og bedt om, pl'l et bestemt tidspunkt at gå en bestemt
rute og på denne tur mødte jeg orlogskaptajn B. Larsen, der slog følge
med mig og gav mig besked om den næste dag at tage med et tog fra
hovedbanegården kl. xx og stå af ved en station der hed Klippinge. Her
ville der være en person, med et hæfteplaster på venstre kind og denne
person skulle jeg følge efter og iøvrigt følge de anvisninger han gav mig.
Der var ingen tvivl om hvad dette betød, det var Sverige og forhåbentlig
videre til England. Jeg fik at vide at søløjtnant Thostrup havde fået den
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samme besked og om eftermiddagen tog min kone og jeg ud til Lizzie og
Sven for at drøfte situationen med dem.
Problemet var om vi skulle forsøge at få vore koner og børn med til
Sverige, eller om de skulle blive i Danmark. Det endte med at de
besluttede sig til at ville blive i Danmark og Sven og jeg aftalte så at mødes
næste morgen og vi tog så hjem til en sidste aften sammen, for meget lang
tid. Jeg havde fået meget strenge ordre til ikke at meddele min afrejse til
andre end min kone så jeg kunne ikke engang ringe til min mor og sige
farvel. Jeg havde været i tvivl om hvad der var bedst for Elisabeth og Ole,
men Elisabeth var helt sikker på at hun ville blive i København, hvor hun
havde min familie og vore venner fremfor at sidde alene i Sverige, dersom
det skulle lykkes mig at komme til England . Det gik gudskelov godt selv
om der var bud efter dem et par gange.
Næste morgen pakkede jeg det vigtigste i en lille taske - vi måtte ikke
tage kuffert med - og tog så afsked med min kone og lille søn, det var
svært, men mange andre har måtte gøre det samme og der var ingen anden
vej.
I S-toget mødte jeg, som aftalt, Sven og vi fortsatte så sammen. Den
omtalte person på Klippinge station var søløjtnant Muxoll og vi blev ledet
til en lille kro hvor vi skulle være indtil det blev mørkt. Der var en del
andre her dels to søofficerer dels en hel del jøder. Disse sidste var synligt
nervøse, hvad der bestemt ikke var noget at sige til når man vidste hvad
der ventede dem, dersom de blev opdaget.
Turen til Sverige gik godt. På et tidligt tidspunkt nærmede der sig en
tysk patruljebåd, så vi blev alle jaget ned i lasten og da tyskerne satte
projektør på fiskebåden så de kun de to »fiskere«, og det hele må have
gjort et tilforladeligt indtryk, for de slukkede projektøren og forsvandt.
Omkring midnat ankom vi til Falsterbo, hvor vi blev modtaget af de
lokale myndigheder for hvem det at modtage flygtninge fra Danmark var
blevet en rutine, så modtagelsesapparatet var i orden.
Vi kom den næste dag til en flygtningelejr der var indrettet på Tyløsand
Badehotel ved Halmstad, her var der ca. 500 danske, de fleste var jøder,
men der var ca. 30 danske officerer.
Her tilbragte vi 14 dage og det var ærlig talt ikke særlig spændende. Vi
talte en del med lejrledelsen om hvad vi kunne gøre for at komme videre
eller i det mindste få noget at bestille og da vi fik tilbudt at komme pli
skovhugst i de svenske skove ca. 100 km vest for Stockholm, sagde vi ja
tak for at komme væk fra drivertilværelsen i lejren.
Vi var 12 mand i vores skovhuggerforlægning, 9 søofficerer og 3
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kornetter fra hæren. Kaptajnløjtnant Grønbeck (senere oberst i F1yvevåbenet) var den ældste og både Konradsen og Thostrup var også med så
jeg var i godt selskab.
Barakken vi boede i var yderst primitiv, den bestod af et stort rum der
var både opholds-, spise- og soverum, vi havde hver en køje og et skab og
så var der et bord og 12 taburetter. Der udover var der et køkken og et
vaskerum.
Det var ikke nogen luksustilværelse, men vi var normalt så trætte når vi
kom hjem fra skoven og det uvante arbejde, at vi gik tidligt til køjs og ikke
havde problemer med at sove.
Vi havde en svensk instruktør som skulle lære os skovhuggerens svære
kunst. Endvidere havde vi en ung svensk pige fra en nærliggende gård der
kom over hver morgen kl. 06.00, vækkede os og lavede morgenmad til os.
Hun smurte også en solid frokostpakke til os, som vi sammen med en
termokande te eller kaffe tog med i skoven. Kl. 07.00 gik vi afsted og vi
havde en ca. 6 - 7 km at gå ud til det sted hvor vi arbejdede. Om aftenen
mødte Maja - sådan hed hun - op lidt før vi kom hjem og havde så middag
parat til os når vi var tilbage.
Vi levede meget beskedent, og når man hører at hun førte hus for os for
1,80 sv. kr. pr. mand pr. dag vil man forstå at det virkeligt var beskedent,
men hun var dygtig, det smagte som regel godt og vi blev altid mætte.
Vi fik 1,80 sv. kr. pr. rummeter træ vi huggede og stablede. Som de
uprofessionelle vi var, fik vi i de første 2 måneder et tilskud fra den
svenske stat på 1,80 sv. kr. pr. dag. Vi arbejdede i hold a 2 mand og et
hold kunne når vi arbejdede støt hele dagen lave ca. 3 rummeter på en
arbejdsdag. Det gav sammen med statstilskuddet 4,50 pr. dag pr. mand og
herfra gik så 1,80 til kost og så var der 2, 70 tilbage til tobak, toiletgrejer og
alt andet.
Selv om det var mere tilfredsstillende at arbejde i skoven end at sidde i
flygtningelejren, så kunne vi ikke frigøre os fra den tanke at det burde
være muligt at udnytte vore evner og vores uddannelse på en bedre måde
end nu, og vi følte at vi måtte kunne gøre en indsats i det store ragnarok
som gik over verden. Vi var ikke rejst fra Danmark for at fælde træer i de
svenske skove.
F1ygtninge - bortset fra de der havde særlig tilladelse - måtte ikke
komme til Stockholm, så en tanke om at opsøge den engelske ambassade
måtte vi opgive og vi var henvist til at nøjes med at skrive til de af vore
kammerater der havde været så heldige at komme til at arbejde for den
danske marineattache, orlogskaptajn Mørch.
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I begyndelsen af januar 1944 fik vi et brev fra Stockholm om at der nu
skulle oprettes en dansk »Politilejr« og at vi kunne forvente indkaldelse til
tjeneste her i løbet af kort tid.
Det havde naturligvis ikke meget med polititjeneste at gøre, men var en
ren infanteriuddannelse, som skulle gives til alle flygtninge i Sverige og
den øverste chef var den danske generalmajor Knudtzon, men i det
neutrale Sverige kunne man ikke kalde tingene ved deres rette navn,
derfor politibetegnelsen. Nordmændene havde allerede flere tilsvarende
lejre. Det var tanken at den her opstillede danske brigade på et tidspunkt
når tyskerne var ved at bryde sammen, skulle rykke til Danmark og
hjælpe med til at få kontrol over landet på et tidspunkt hvor dansk politi
og forsvar endnu ikke var genetableret.
Selv om man nok kunne have sin tvivl om hvorvidt brigaden ville få lov
til at rykke til Danmark, så betids at den ville kunne få nogen militær
betydning for Danmarks befrielse, så var tjenesten her trods alt bedre end
at fælde træer i de svenske skove og vi så derfor frem til en ændring i vores
tilværelse.
Slut i januar fik vi vores indkaldelse til brigaden, vi tog afsked med
vores svenske instruktør og Maja og drog afsted til vores nye job.
Det viste sig at vi var blandt de første der var indkaldt og at det første
arbejde der forestod var at bygge lejren. Dette foregik under ledelse af en
række af hærens ingeniørofficerer, så fra at have været skovarbejdere blev
vi nu bygningsarbejdere, men man siger jo at forandring fryder! Lejren
voksede hurtigt og så snart en ny barak stod færdig blev der indkaldt nye
folk og så var vi flere til at bygge o.s. v.
Vi fik nu udleveret tøj der var en blanding af skitøj og uniform og fik
også at vide at vi ville blive aflønnet med 3,00 sv. kr. om dagen for
løjtnanter og 4,00 sv. kr. om dagen for kaptajnløjtnanter.
Vi søfolk så jo klart i øjnene at vi nu skulle omskoles til infanterister og
selv om hærens officerer glædede sig til at få sat lidt skik på de rå søbisser
så var vores glæde betydelig mindre. Men befrielsens time slog hurtigere
end vi havde ventet.
I februar fik 6 søløjtnanter - hvoraf jeg var den ældste - et brev fra
orlogskaptajn Mørch, hvori han meddelte os at det var lykkedes ham at få
en aftale med Royal Navy om at de ville modtage 6 danske løjtnanter til
tjeneste som Lieutenants Royal Navy Reserve. De 6, orlogskaptajn
Mørch havde udpeget var:
Sølø jtnant J. Petersen,
søløjtnant J. Elving,
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søløjtnant 0. Brinck-Lund,
søløjtnantJ. Nielsen,
søløjtnant C. F. Sørensen og
søløjtnant N. F. Lange.
Der var enorm glæde blandt de 6 der var udset til at rejse, men skuffelse
blandt de der ikke kom med, ihvertfald ikke i første omgang.
Jeg havde dog et lille personligt problem, i orlogskaptajn Mørch's brev
havde der stået at det var unge søofficerer med minestrygeruddannelse og
erfaring man ønskede fra engelsk side, og da jeg aldrig havde sat mine ben
i en minestryger var jeg stærkt i tvivl om hvad jeg skulle gøre? Skulle jeg
tie nu og først sige sandheden når jeg var kommet til England, eller skulle
jeg være ærlig med den risiko, at en anden kom afsted i stedet for mig?
Vi afmønstrede nu fra brigaden og rejste til Stockholm for at melde os
til Mørch og afvente afrejseordre. Mit problem blev nu løst idet orlogskaptajn Mørch meddelte mig at han var klar over at jeg intet kendte til
minestrygning, men at han syntes at jeg skulle med, glad var jeg, jeg
kunne nu rejse med god samvittighed.
Efter ca. 1 uges ventetid i Stockholm slog afrejsens time og med 2
ubevæbnede R.A.F.-fly afrejste vi en sen aften til Skotland. Turen gik ,
uden problemer og næste morgen landede vi på en fly-plads i Skotland og
efter en hviledag blev vi sendt med nattoget til London.
Vi havde af den engelske marineattache i Stockholm hver fået en
skrivelse hvori der stod hvem vi var og samtidig blev alle engelske
myndigheder bedt om at være hjælpsomme imod os. Denne skrivelse var
vi meget glade for, det var det eneste vi havde der gav os en identitet og vi
håbede at dette papir ville føre os frelst igennem alle vanskeligheder. Det
kom nu ikke til at betyde ret meget idet det var det første der blev taget fra
os, da vi ankom til den interneringslejr hvor vi skulle være medens vi blev
grundig undersøgt og forhørt for at fastslå om vi virkelig var dem vi udgav
os for. Ved samtaler med andre i lejren hørte vi, at der var mange der
havde været der i over eet år, det lød ikke rart, men heldigvis gik det
bedre for os. Alt i alt slap vi med 14 dage, og en lørdag formiddag slap vi
ud og blev kørt til Royal Naval College i Greenwich. Samtidig fik vi vores
udnævnelse til midlt. Lieutenants RNR. Det var et dejligt øjeblik.
Søndag formiddag ringede jeg til formanden for det danske rl'ld i
London, Christimas Møller og meddelte at vi var ankommet, han blev
glad for at høre at der var kommet 6 danske søløjtnanter til tjeneste i
Royal Navy og inviterede os straks til at komme ud til sig om eftermiddagen.
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»THE DANISH OFFICERS CLASS«, London /944.
N. F. Lange, J. Elving, C. F. Sørensen , J. Nielsen, Lt. A. Griffen, RN, J. Petersen,
0. Brinck-Lund.

Mandag morgen kom en ung engelsk løjtnant, Lieutenant Griffin, RN
og han meddelte os at han skulle være vores skoleofficer under vores ca. 1
måneds kursus på Greenwich. Vi skulle nu først deltage i den daglige
morgenparade i skolegArden.
Vi var jo endnu i civil pAklædning sA vi 6 stillede i gArden sammen med
500 andre engelske officerer der gennemgik forskellige kurser på skolen.
Jeg stod et skridt foran de 5 andre og mAtte så gå frem til skolechefen,
en engelsk Commodore og afgive melding om at den danske officersklasse
var mødt. Jeg gik frem og tog min bløde hat af og afgav den ønskede
melding, det har sikkert set temmelig latterligt ud, men englænderne
fortrak ikke en mine og sA ud som om det var den mest naturlige ting af
verden, hvad det vel egentlig også var!
Onsdag eftermiddag aflagde vi ledsaget af Lt. Griffin, besøg hos Gieves
Ltd. i Old Bond Street og indkøbte det vi foreløbig havde brug for: 2
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uniformer, 1 regnfrakke, 1 kasket, sorte sko, hvide skjorter, sorte sokker,
slips o.s.v.
Det var en god fornemmelse igen at kunne optræde i søofficersuniform,
og specielt i London vakte en ung mand i civilt tøj nærmest opsigt, jeg vil
tro at omkring 95% af alle mænd bar en eller anden form for uniform.
Vi var som nævnt alle blevet Royal Navy Reserve (RNR). Den engelske
flåde havde 3 slags officerer: Royal Navy (RN), Royal Navy Reserve
(RNR) og Royal Navy Voluntary Reserve (RNVR).
RN var de regulære officerer af linien, RNR var reserveofficererne
hvoraf størstedelen kom fra handelsflåden, det var altså folk med en
sømandsmæssig og navigatorisk uddannelse og RNVR var akademikere
med en universitetsuddannelse, men uden særlig kendskab til søen.
Der var mange vitser om disse forskellige kategorier, den mest kendte
var følgende:
RN er de der sejler flåden i fredstid,
RNR er søfolk der prøver på at være gentlemen og
RNVR er gentlemen der prøver at være søfolk.
På det tidspunkt da vi kom ind i Royal Navy var fordelingen mellem de 3
kategorier: RN 11 % , RNR 9% og RNVR 80%.
Det kursus vi i løbet af den kommende måned skulle gennemgå var
tilrettelagt for at give os et indblik i og forståelse for hvordan RN gjorde
tingene. Alle elever på skolen var delt op i 2 hold og efter undervisningens
ophør havde det ene hold fri, medens det andet hold havde vagt. Onsdag
og lørdag havde det hold der havde fri, frihed allerede fra lige efter lunch.
Tiden på Royal Navy College var spændende og vi benyttede naturligvis
fritiden til at se på London, som vi alle oplevede for første gang.
Måltiderne på skolen blev indtaget i den berømte »The Painted Hall«, en
kæmpe sal hvor der kunne dækkes op til ca. 500 personer og hvor der blev
serveret af 100 WRENS alle iført hvide handsker. Middagene var normalt
på 5 retter mad, så der var jo kommet stil over vores tilværelse
sammenlignet med i brigaden hvor vi selv pillede kartofler ved bordet, for
slet ikke at tale om tiden i skoven.
Da vores kursus var slut skulle det afgøres hvor vi skulle til tjeneste og
det viste sig nu, at der kun var brug for 4 officerer til minestrygertjeneste
og jeg bad derfor om at måtte komme til undervandsbådstjeneste. Det
lykkedes ved assistance fra Lt. Griffin. Lange kom til et Landingship
Tanks og de fire andre til minestrygerne. Før vi blev sluppet løs til regulær
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tjeneste skulle vi dog alle gennemgå et kort eet ugers artilleri-kursus i
Chatham.
Efter dette kursus rejste jeg så til Skotland og ankom ved lunch-tid til
H.M.S. CYKLOPS, moderskib for 7'ende undervandsbådsflotille, der 11'1
til ankers udenfor Rothsay på øen Bute i nærheden af Glasgow.
Efter lunch havde jeg en samtale med CDR. S/M og han meddelte mig
at jeg indtil videre skulle sætte mig ind i tjenesten ved engelske undervandsbåde og så måtte vi se tiden an med henblik på hvad jeg senere
skulle gøre. Jeg havde regnet med at jeg skulle tilkommanderes en
bestemt undervandsbåd og var ikke helt tilfreds med denne gæsterolle ,
men besluttede at se tiden an og ikke straks den første dag at begynde med
at gøre vrøvl.
En dag lidt senere blev jeg inviteret til lunch hos flotillechefen, der var
Captain RN og jeg benyttede mig af denne lejlighed til at spørge ham om
hvad meningen med min tjeneste var. Han svarede at jeg nu først måtte
lære tjenesten ved undervandsbådene at kende og så måtte vi se hvad der
kunne gøres. Denne ret så løse forklaring var jeg ikke tilfreds med og jeg
gik ham derfor nærmere på klingen. Det viste sig nu at problemet var at
jeg som uddannet undervandsbådschef - efter engelsk opfattelse - var for
fin til at være subaltern officer i en undervandsbåd, men da jeg ikke havde
en engelsk chefsprøve kunne man ikke give mig et chefs job.
Til alt dette kunne jeg kun meddele Captain S/M at jeg var mere end
villig til at gøre tjeneste som subaltern officer, også hos en chef der evt.
var yngre end jeg selv. Han lovede at se hvad han kunne gøre.
Nogen tid senere blev jeg kaldt til Cdr. S/M der meddelte mig at en
undervandsbåd skulle stilles til disposition for en række chock-prøver og
han tilbød mig jobbet som næstkommanderende i denne båd. Alt var at
foretrække for det »gæstejob« jeg havde i øjeblikket, så jeg sagde
naturligvis ja. Min chef blev en ung søløjtnant Georg Edsell RN og det
viste sig at han var meget interesseret i at fiske i de skotske fjorde, og jeg
så derfor ikke så meget til ham og fik på denne måde et ret selvstændigt
job. Vi skulle samarbejde med »The-Admiralty-Chock-In-Ship-Committee« der var sammensat af en række videnskabsmænd og teknikere
heriblandt 2 professorer. Inden prøverne skulle begynde skulle undervandsbåden på værft for at få ordnet nogle særlige tekniske installationer.
Da dette var overstået gik turen til en skotsk fjord der ikke lå så langt fra
7' flotille, men dog s!'l langt borte at vi blev indkvarteret på et gammelt
slot, der lå på fastlandet lige overfor øen Bute.
Hver morgen kørte vi med biler fra slottet til en nærliggende lille havn,
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hvor vi havde en motorbåd liggende og med denne sejlede vi så ud til det
sted i fjorden, hvor undervandsbåden var opankret.
Undervandsbåden lå opankret for 4 ankre på relativt dybt vand og ved
at placere sprængladninger af varierende størrelse og i varierende afstand
og dybde kunne man måle de påvirkninger undervandsbåden blev udsat
for, og derved kunne man få oplysninger om særlig vigtige områder der
skulle tages hensyn til ved nybygninger.
Efter hver sprængning blev båden nøje inspiceret og undersøgt og det
var derfor en relativ langsom historie og der blev normalt ikke foretaget
mere end højst to sprængninger om ugen. Edsell var ofte på fisketur også når vi foretog sprængninger- og det var jeg udmærket tilfreds med.
Vores motorbådsfører var malteser og en ejendommelig type, en dag
hvor det blæste ret kraftigt, og hvor Edsell ikke var tilstede, kom vi som
sædvanlig om morgenen til havnen for at blive sejlet ud til undervandsbåden og så meddelte malteseren, at det efter hans mening blæste for
stærkt til at det var forsvarligt at sejle ud i motorbl'lden . Det var første
gang jeg som engelsk officer var ude for, at en undergiven ikke ville
udføre den beordrede tjeneste, og jeg kunne se pl'l mine folks ansigtsudtryk at de spændt ventede på at se min reaktion.
Jeg meddelte motorbådsføreren at han stod under min kommando og at
jeg anså det for fuldt ud forsvarligt at sejle. Jeg beordrede ham derefter til
at føre motorbåden . Dette nægtede han! Jeg spurgte ham sl'l om han var
klar over hvad det ville sige at nægte at udføre en given ordre og da han
bekræftede at det var han, havde jeg derefter kun en udvej, nemlig at lade
ham arrestere og beordre en af mine underofficerer til at føre ham tilbage
til basen, og der aflevere ham til vagthavende officer med besked om
grunden til hans arrest. Herefter beordrede jeg en anden til at føre
motorbåden og denne gang var der ingen vrøvl.
Basechefen var helt pl'l min side og malteseren fik sin velfortjente straf
og kom aldrig tilbage til os mere.
Opgaven med chockprøverne var på ingen måde uinteressant, men jeg
følte alligevel at jeg måtte prøve på at komme til egentlig krigstjeneste og
jeg sendte derfor en skrivelse til Admiralitetet og anmodede om at
komme på krigspatrulje med en operativ undervandsbåd, gerne som
subaltern officer under en yngre chef, men dersom man ikke ønskede
dette, bad jeg om at komme pl'l engelsk undervandsbådschefsskole,
således at jeg derefter kunne komme ud som chef for en engelsk
undervandsbåd. Og så ventede jeg spændt på hvad der ville komme ud af
dette.
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Nogen tid efter at dette brev var sendt kom der et telegram fra
Admiral ty, der beordrede mig til at møde i London den næste formiddag
og melde mig til en nærmere angivet officer. Alle mine officerskammerater var overbeviste om at jeg skulle nedkastes på speciel mission over
Danmark, og de begyndte allerede at ville tage mine ejendele i besiddelse.
Jeg afrejste samme aften med nattoget til London og meldte mig næste
morgen som beordret.
Det første spørgsmål jeg blev stillet var: »Kender de en tysk officer der
hedder Lavaetz? «
Jeg svarede i overensstemmelse med sandheden at det gjorde jeg.
Her må jeg nok indskyde en forklaring på dette forhold.
I klassen under mig på kadetskolen havde der været en kadet der hed
Lavaetz hans far var tysk, hans mor dansk og familien var på dette
tidspunkt bosat i København. Han, der dengang var dansk statsborger,
var en hyggelig og flink fyr som vi alle kom godt ud af det med. Da han gik
i klasse C fik hans far en stilling i Tyskland og hele familien flyttede dertil.
Lavaetz gik ud af Søværnet, rejste til Tyskland, blev tysk statsborger og
gik ind i den tyske marine.
Efter den tyske besættelse af Danmark dukkede han op i Danmark som
adjudant hos den tyske kommanderende admiral i Danmark. Han forsøgte at genoptage kontakten med sine gamle kammerater udfra den
opfattelse, at han jo ikke kunne gøre for at Tyskland havde besat landet.
Vi var imidlertid alle enige om at vi ikke kunne komme sammen med en
tysk officer under de herskende forhold. Efter sigende blev han meget
skuffet over denne reaktion og søgte bort fra Danmark igen. Vi havde
hørt at han var kommet til u-bådstjenete og i 1944 var han blevet
u-bådschef.
Jeg fik nu at vide at den u-båd Lavaetz var chef tor var blevet angrebet
af engelske fly og sænket. Det var lykkedes for besætningen at komme ud
inden båden sank og Lavaetz og hele hans besætning var blevet samlet op
af en engelsk fregat og var nu krigsfanger i England.
Formålet med at hente mig ned til London var, at man ville bringe
Lavaetz og mig sammen, for at vise ham at hans gamle venner nu
kæmpede på den anden side og dermed ville man gøre ham »mør« til
efterfølgende afhøringer.
Jeg fik meget bestemt at vide at jeg ikke skulle prøve på at få nogen
oplysninger ud af ham, men kun fortælle ham hvormange af hans gamle
venner der nu var i engelsk tjeneste og om vores syn på krigen og hr.
Hitler.
Jeg blev så vist ind i et værelse hvortil Lavaetz lidt senere blev bragt ind
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og vi blev så overladt til os selv. Skal jeg være helt ærlig må jeg indrømme
at det var en behagelig fornemmelse at det nu var mig der var ovenpå, i
modsætning til da han dukkede op i København. Mødet var ejendommeligt, der var ingen tvivl om at hans første reaktion var glæde ved at møde
en gammel ven, han fortalte så lidt om sin tilfangetagelse og om sit ophold
i engelsk krigsfangenskab. Man var fra engelsk side meget interesseret i at
få ham til at tale fordi han lige var kommet fra de tyske u-bådsbaser i
Frankrig, som man var meget ivrig for at få oplysninger om. Han havde
derfor fået en meget speciel behandling, havde været på tur i London og
senere på en fin restaurant til drinks og middag. Jeg fortalte ham så lidt
om vores flugt via Sverige til England og om vores tjeneste i RN. Jeg
berettede også om den voksende modstandskamp i Danmark, og han
lyttede til alt dette med interesse. Der var efter min mening ingen tvivl om
at hans tro på Hitler og det tyske Naziregime var dybt rystet og at en
dygtig afhøringsleder med stor sandsynlighed ville kunne få noget ud af
ham .
Efter en times snak ringede jeg på vagten og Lavaetz blev ført bort,
siden har jeg aldrig set ham . Efter krigen skal han være kommet tilbage til
Tyskland og efter sigende nu have et civilt job.
Jeg mødte senere - rent tilfældigt - den engelske officer jeg havde med
at gøre under Lavaetz-mødet, og han fortalte at Lavaetz havde talt og at
man havde fået mange gode oplysninger fra ham, måske har jeg bidraget
lidt til dette resultat.
· Tjenesten med chock-prøver fortsatte og jeg ventede stadig spændt på
et svar på mit brev. I begyndelsen af efteråret blev jeg igen kaldt til
London og bedt om at møde hos en nærmere angivet officer i Admiralty.
Den pågældende - en ældre Captain RN - fortalte mig at han havde læst
mit brev med interesse og at man havde et forslag at gøre mig.
Dette forslag gik ud på at man planlagde nogle specielle operationer
imod visse af Japan besatte øer. Her ville man landsætte folk på særlige
opdrag fra specielt indrettede undervandsbåde. Undervandsbådene skulle
senere hente de landsatte folk igen og imellemtiden holde sig skjult i
nærheden. Jeg blev spurgt om jeg ville være chef på en sådan specielundervandsbåd.
Dette kom helt bag på mig da jeg hele tiden havde forestillet mig en
normal tjeneste i en operativ undervandsbåd. Man foreslog derfor at jeg
tænkte mig godt om og så kom tilbage den næste formiddag og gav mit
svar. Jeg bad om lov til at tale med den danske marineattache, kommandørkaptajn Lembcke og formanden for det danske råd i London, Christmas Møller om sagen og fik tilladelse til det.
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Jeg var i 7 sind da jeg forlod Admiralty, men besluttede nu først at tale
med de to personer, som jeg havde fået lov til at kontakte, og gik først til
kommandørkaptajn Lembcke.
Efter at jeg havde forelagt sagen for ham meddelte han mig, at han
netop var igang med forhandlinger med Admiralitetet om hvorledes de
danske søofficerer skulle anvendes ved de allieredes befrielse af Danmark
og at hans bestræbelser gik ud på at så mange som overhovedet muligt, af
de i England værende, skulle medvirke ved befrielsen af Danmark, hvor
de på grund af deres lokalkendskab og deres sprogfordele havde særlige
muligheder for at gøre god nytte. Han var derfor stærkt imod at jeg
accepterede Admiralitetets tilbud og foreslog at jeg med henvisning til det
han havde fortalt mig, og til hans forhandlinger med Admiralitetet, burde
sige nej tak og begrunde det med at jeg som dansk officer ønskede at
kunne deltage i mit lands befrielse.
Så gik jeg til Christmas Møller og forelagde sagen for ham. Her fik jeg
det stik modsatte råd, Christmas Møller var af den opfattelse at når man
fik tilbudt et egentligt krigsjob burde man sige ja under alle omstændigheder, uanset hvor det var rent geografisk . Hans motivering var at danske
i engelsk tjeneste skulle vise de allierede at vi var villige til at være med til
at bære byrderne, også de der var fjernt fra vores eget område.
Disse to samtaler havde ikke hjulpet mig meget og jeg gik nu hjem til
mit hotel og tilbragte resten af dagen og det meste af natten med at
spekulere over hvad jeg skulle svare den næste dag.
Der var meget der talte for begge de to synspunkter. Blev der egentlige
kamphandlinger i Danmark - og det var der ingen der kunne vide noget
om på dette tidspunkt - ja så var det klart at min plads naturligvis ville
være der. På den anden side havde jeg selv bedt om egentlig krigstjeneste
og derfor var det ubehagelgt at afslå tilbuddet, nu det endelig var
kommet.
Efter lange overvejelser for og imod blev jeg mere og mere overbevist
om at Christmas Møllers synspunkt var baseret mest på politiske synspunkter, medens Lembckes var mere baseret på militære synspunkter og
jeg valgte så- omend med lidt ubehag- at følge Lembckes henstilling.
En af de ting der bekymrede mig var, om man nu i Admiralty ville mene
at nu havde jeg haft min chance og så måtte jeg finde mig i at blive hvor
jeg var indtil videre. Det gjorde man heldigvis ikke, sent på efteråret fik
jeg et brev om at jeg var optaget som elev på det engelske chefskursus for
undervandsbådschefer, der skulle begynde den 26. december 1944 på
H.M.S . DOLPHIN i Portmouth. Jeg var naturligvis henrykt over nu at
komme til en vigtig uddannelse der forhåbentlig ville føre til en efter-
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følgende chefsudkommando. Jeg var naturligvis også glad for at man ikke
i Admiralty havde opfattet mit valg på negative måde.
Den 25. december om aftenen ankom jeg til H.M.S. DOLPHIN hvor
jeg blev installeret og var så klar til at begynde chefskursus den næste
morgen.
Det var spændende at møde de andre elever og vores skoleforstander.
Chefen var Commander Teddy Woodward RN, han var ca. 35 år og havde
gennemført 35 krigspatruljer med undervandsbåd under krigen, for denne
tjeneste havde han modtaget D.S.O. and two bars, d.v.s. at han 3 gange
havde fået tildelt et D.S.O., et meget smukt resultat, som ikke ret mange
havde opnflet, han var derfor en meget dygtig og en meget erfaren
undervandsbådschef af hvem vi lærte umådelig meget. Eleverne var 4 ialt
incl. mig selv. Der var en skotte, Lt. Christie RNR, en australier, Lt.
Wilson RNVR og en englænder, Lt. Parker RNVR.
Cdr. Woodward var ikke blot en dygtig og dynamisk undervandsbådschef, han var ogsfl - til trods for at han var en 6 - 7 fir ældre end eleverne bedre til at løbe, cykle, svømme og alt muligt andet end os, og det fik vi at
mærke efter arbejdstidens ophør hvor vi altid blev udfordret til forskellige
konkurrencer, der næsten altid endte med at Woodward vandt. Taberne
mfltte så betale prisen der altid var en omgang drinks pfl en nærliggende
pub eller i officersmessen. Det ærgrede os at vi ikke kunne slå ham, men
der var intet at gøre.
Uddannelsen på H.M.S. DOLPHIN foregik i en undervandsbåd
A TT ACK TEACHER der forestillede et kommandorum i en undervandsbåd og her kan sfl chefen - i dette tilfælde chefseleverne - foretage
angreb imod modeller af fjendtlige skibe. Det hele var ret realistisk og gav
muligheder for at udføre et meget større antal angreb pr. dag end det ville
være muligt i en rigtig undervandsbfld til søs. Vi skulle tilbringe 4 uger her
og kom i løbet af denne tid til at udføre et meget stort antal angreb. Dette
var en vigtig træning og vi skulle senere overføre det vi her havde lært til
angreb under virkelige forhold.
De fire uger gik hurtigt, dels med meget arbejde og dels med de omtalte
konkurrencer efter arbejdstid. Det eneste man med nogen ret kunne
bebrejde Teddy Woodward var, at han i nogen grad tvang sine chefselever
til at være med til, aften efter aften, at indtage en ikke ubetydelig mængde
drinks, men vi var unge og tog vel egentlig ikke nogen skade af det, men
der var morgener hvor vi ønskede at vi havde holdt lidt mere igen aftenen
før. Teddy Woodward var på alle omrflder en topscorer, som undervandsbådschef, som idrætsmand og som den der uden nogen tvivl kunne indtage
de fleste drinks i baren om aftenen.
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Efter de 4 uger i DOLPHIN gik turen tilbage til Skotland og mit gamle
tjenestested, 7. undervandsbådsflotille. Da man ikke havde plads til os
ombord i depotskibet blev alle chefseleverne indkvarteret på det ret nye
og elegante »The Glenburne Hotel« i Rothsay.
Uddannelsen foregik nu til søs i en undervandsbåd af »S-klassen« ved
navn SAFARI. Vi gik til søs hver morgen undtagen lørdag, hvor vi holdt
fri. Grunden til at vi valgte at holde fri lørdag og ikke søndag, var at
søndagen i Skotland er noget af det mest triste man kan tænke sig og Cdr.
Woodward bestemte derfor at vi holdt »Søndag« om lørdagen.
Chefseleverne skiftedes til at være fungerende chef for undervandsbåden og de øvrige elever betjente så de forskellige angrebsinstrumenter
og plottet. Elevantallet blev i denne periode udvidet med en kaptajnløjtnant RN, der tidligere havde været undervandsbådschef, men i en
periode havde været tilbage til almindelig tjeneste i overfladeskibe og nu
skulle have en genopfriskning af sine angrebsfærdigheder inden han igen
skulle ud som chef for en undervandsbåd.
Jeg delte på hotellet værelse med den australske chefselev, Lt. Wilson ,
han var et herligt menneske og vi kom i denne periode hinanden ret tæt
ind på livet og havde mange og lange samtaler om alle mulige problemer.
Vores angrebsøvelser blev efterhånden mere og mere avancerede, dels
ved at målskibet gik højere og højere farter og foretog større og hyppigere
kursændringer, dels derved at målskibet blev eskorteret af dækningsstyrker og endelig derved at målstyrken blev friere og friere stillet med
henblik på at udføre modmanøvre imod undervandsbåden, dersom de
opdagede den under angrebet, til sidst var alt tilladt, selv forsøg på at
vædre undervandsbåden. Vores modmanøvre imod noget sådant var at gå
dybt således at overfladefartøjet gik hen over hovedet på os. Dette
krævede naturligvis at den chefselev der var fungerende chef handlede i
tide, og det var derfor en af de ting som Cdr. Woodward lagde megen
vægt på. En af chefseleverne - Lt. Parker - var i en bestemt situation lidt
sen til at reagere og Cdr. Woodward måtte gribe ind. Efter denne episode
fik Parker at vide at dersom det skete igen ville han ikke bestå chefskursus. Det skete heldigvis ikke igen, og alt gik vel, også for Parker.
Mit danske chefskursus kom mig i høj grad til gode under denne
uddannelse, idet jeg jo havde været igennem alle disse problemer før, og
selv om forholdene på Isefjorden og Mariager fjord var en del anderledes
så var principperne de samme og jeg sendte min gamle lærer, orlogskaptajn Linde mange venlige tanker når jeg rent rutinemæssigt handlede
rigtigt i de forskellige situationer jeg nu kom ud for.
Normalt foregik angrebene som det vi kalder »blinde angreb«, d.v.s.
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uden at der skydes torpedoer, men på det tidspunkt hvor man i en virkelig
situation ville have affyret sin torpedo( er) affyres gennem en særlig
undervandskanon en grøn lysgranat og alle data noteres så i såvel
undervandsbåd som i målskibet. På grundlag af disse data kan man så
beregne om torpedo(erne) ville have truffet eller ikke. Under de sidste
angreb skulle vi dog skyde rigtige torpedoer og også her kom mine
erfaringer fra Danmark mig til nytte. På det danske chefskursus havde vi
skudt med torpedoer i en meget stor del af angrebene og jeg havde derfor
en personlig erfaring på ca. 60 torpedoskud bag mig.
Efter 6 uger med intense angrebsøvelser i Skotland gik turen så videre
til chefskursets sidste del, der foregik i Atlanterhavet med base i Scapa
Aow og varede i 14 dage. Vi skulle nu gennemføre en række meget
avancerede angrebsøvelser mod mM med såvel overflade- som flydækning. Vi fik her stillet en undervandsbåd af T-klassen til rådighed som
skolebåd. T-klassen er store undervandsbåde på ca. 1.100 tons og med efter undervandsbådsforhold - meget fine beboelsesforhold for besætningen.
Vi rejste først til Edinburgh, hvor vi overnattede, for den næste morgen
af Aeet-Air-Arm at blive fløjet til Scapa. Piloten der fløj os viste sig at
være Lt. Henning Valentiner RNR, en god dansk ven fra det danske
søværn, det er en lille verden!
Ø-gruppen var, bortset fra marineaktiviteten, ret så stille og gjorde et
trist indtryk. Marineaktiviteten var imidlertid stor idet Scapa, ligesom
under 1. verdenskrig, var base for Home Aeet.
Så kom tilsidst den store afsluttende øvelse hvor vi skulle angribe Home
Aeet, der var på vej hjem efter operationer i Atlanterhavet.
Home Aeet bestod ved denne lejlighed af 2 slagskibe, 1 hangarskib, 1
krydser (polsk), 8 destroyer're og fregatter samt en stærk luftdækning.
Det var et angreb hvor alt var tilladt. Både vi og Home Aeet havde om
morgenen fået et signal om, at der var mulighed for at der var tyske
u-både i området. Home Aeet havde endvidere fået et signal om at en
engelsk undervandsbåd ville udføre øvelsesangreb imod styrken indenfor
en bestemt tid og indenfor et nærmere angivet geografisk omdlde og at
der i dette område i den anførte tid ikke måtte anvendes antiu-bådsvåben.
Alt gik programmæssigt og vi fik kontakt med målstyrken først via
ASDIC (nu kaldet SONAR) og lidt senere via periskop. Under angrebet
kom vi relativt tæt til en af eskorten og da vi et kort øjeblik viste
periskopet, blev dette observeret fra eskorteskibet - en canadisk
destroyer - og denne ændrede straks kurs imod os i et forsøg på at vædre
undervandsbåden. Denne manøvre var helt i overensstemmelse med
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spillets regler, vi måtte derfor med beklagelse erkende at vi var opdaget
og gå dybt for at komme under skibet. Vi hørte tydeligt eskorteskibet
buldre hen over hovedet på os, men så kom der en overraskelse! Ri
sekunder efter at eskorteskibet havde passeret os eksploderede den første
dybdebombe med et kraftigt brag og den blev hurtig efterfulgt af mange
flere. Dette var ikke i overensstemmelse med spillets regler, og vi blev
klar over at vi var antaget for en tysk u-båd. Cdr. Woodward reagerede
øjeblikkelig og beordrede alle chefselever ind i officersmessen og overgav
så kommandoen til undervandsbådens chef en ung søløjtnant, Woodward
satte sig ind i messen til os andre og blandede sig ikke i hvad der skulle
gøres, nu var det ikke længere øvelse og det var derfor chefen der havde
ansvaret for sit skib.
Ved den første eksplosion var alt lys gået ud og nødbelysningen blev
straks tændt, samtidig revnede en del romflasker og en stærk duft af rom
bredte sig over hele undervandsbåden. Besætningen der dels bestod af
gamle erfarne folk og dels af helt nye uprøvede tog situationen fint og
afventede i ro og orden chefens ordre. Eskorteskibet var nu et stykke
borte og var ved at vende for at komme tilbage og gentage angrebet,
chefen gjorde det eneste fornuftige og beordrede uddykning, idet han
regnede med at man ville kunne se at det var en engelsk undervandsbåd
når den kom op til overfladen. Nu er det ikke så let øjeblikkelig at se
forskel på undervandsbåde og den polske krydser der lå nærmest ved os,
da vi dykkede ud, var blevet så ophidset at den begyndte at beskyde os
med alt sit artilleri. Chefen og en signalgast gik straks på broen for at
identificere undervandsbåden ved at hejse det engelske orlogsflag og
afgive kendetegn. Det varede da heller ikke længe før ilden ophørte, men
vi havde da nået at få to 40 mm træffere i tårnet, men til alt held blev
hverken chefen eller signalgasten truffet.
Forklaringen på hvorfor det gik galt, som vi fik senere, var at den
canadiske skibschef havde fået signalet om den engelske undervandsbåds
angreb på et tidspunkt da han var optaget af noget andet og blot puttet det
i lommen for at læse det senere - og havde så glemt det!
Den næste dag kom den engelske admiral, der var chef for Home Aeet,
ombord og holdt en lille tale til besætningen, derefter var han, hans
stabschef og 9 captains fra hans stab til en drink i officersmessen.
Hermed var chefskursus afsluttet og vi fik at vide at vi alle 4 havde
bestået. Lt. Wilson skulle nu tilbage til Australien og være chef for en
undervandsbåd der, og det var trist at skulle skilles fra en kammerat som
jeg havde levet så tæt sammen med i 3 måneder. Jeg så ham aldrig mere
selv om han hvert år i sit julebrev inviterede mig til at besøge sig i Sidney.
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Vi 3 andre var blevet stillet i udsigt at blive chefer for engelske
undervandsbåde af V- eller V-klassen og glædede os til det. For mit
vedkommende skete der dog allerede den næste dag en ændring idet jeg
nu fik besked om at melde mig til tjeneste som stabsofficer (u-både) hos
Rear Admiral Holt i London. Admiral Holt var udpeget til Hag Officer
Denmark og skulle på det tidligst mulige tidspunkt rykke til Danmark og
forblive der indtil den danske marine var istand til selv at overtage
ansvaret for området. Han havde bedt Admiralty om at ffl en u-bfldsofficer til sin stab og de havde så - naturligt nok - ment at jeg ville være
den rette, da jeg foruden at være undervandsbådsuddannet talte både
dansk og tysk. Det betød, at jeg ikke blev chef for en engelsk undervandsbåd, men det betød på den anden side at jeg ville komme tilbage til
Danmark pfl et tidligt tidspunkt, og det var jeg glad for.
Jeg rejste så til London og tiltrfldte tjeneste i admiral Holt's stab.
Denne tjeneste var ikke anstrengende, men vi brugte ventetiden til at
prøve på at finde ud af hvad der foregik i Danmark og specielt hvilken
maritim situation vi kunne vente at finde nflr vi kom til landet. Jeg
beskæftigede mig naturligvis mest med at finde ud af hvilken u-bådssituation jeg kunne regne med at møde, det var imidlertid vanskeligt at få
et billede af hvad der foregik og situationen skiftede hele tiden så værdien
af arbejdet var ret tvivlsomt.
Selvom det var klart for alle at krigen i Europa nærmede sig sin
afslutning, så var det umuligt at sige hvorledes befrielsen af Danmark ville
komme til at forme sig og hvornflr vi ville kunne rykke til Danmark.
Admiral Hol t's Chief of Staff var en captain Peters RN, han var - syntes
vi i begyndelsen - en lidt striks herre, men han vandt ved nærmere
bekendtskab og var bestemt en dygtig officer og en god stabschef.
Jeg delte kontor med en anden dansk søofficer, Lt-Cdr. Konow RNVR,
han var kommet til England på et tidligt tidspunkt og havde været chef for
et Landingship (Tanks) og deltaget i invasionen i Afrika, Italien og
Frankrig, han var med pfl D-dag i Normandiet og med Lt. N. F. Lange
som navigatinsofficer. Konow havde en utrolig masse forbindelser med
højtstående engelske søofficerer og var ustandselig inviteret til lunch eller
middag hos forskellige admiraler. Han fik skaffet mig et medlemskab til
»The Royal Ocean Racing Club« i London, en klub jeg havde megen
glæde af og hvor man næsten kunne være sikker på at møde søofficerskammerater fra mange andre allierede mariner, ikke mindst fra Norge og
Holland.
V. l. og V.2. bomberne imod London var et irritationsmoment, men vel
heller ikke mere, der var ikke mange der tog hensyn til dem, og livet i
57

London gik sin gang, de fleste folk var efterhånden blevet fatalister.
Et mærkeligt og nærmest uhyggeligt træk ved Londons natteliv var de
mange mennesker der overnattede på alle undergrundsstationerne. Det
var folk der var blevet udbombet og ikke havde været istand til at skaffe
sig et sted at bo, de kom hver aften med et par aviser til at ligge på og
tilbragte så natten på perronernes cementgulv. Når man kom hjem om
aftenen måtte man skræve over alle disse sovende mennesker. Det ml'l
have været et både koldt og usundt sovested!
Forbindelsen mellem England og Danmark under krigen var for
almindelige mennesker nærmest umulig. Jeg havde aftalt med en ven i
Stockholm at jeg ville skrive til ham og han skulle så omskrive brevet i sin
håndskrift og prøve at få det frem til min kone. Dette var en langsom
metode og det lykkedes kun et par gange at få et brev frem til hende og
ligeledes lykkedes det for hende at komme igennem til mig to gange. Det
var af hensyn til risikoen for at brevene kunne falde i gale hænder også
meget begrænset hvad jeg kunne skrive i sådanne breve, men det var
bedre end ingenting.
Admiral Holt havde opdelt sin stab i 3 dele, en som med ham selv og
stabschefen skulle til København og 2 der hver med en commander
RNVR som chef skulle til henholdsvis Århus og Frederikshavn. Jeg var
blevet placeret i den der skulle til Frederikshavn og som gik under den
officielle betegnelse NAVAL PARTY 1737.
I slutningen af april blev vi i Plymouth Naval Base udrustet med alt
hvad man regnede med at vi ville fl'l brug for på rejsen til Danmark, som
for de 2 provinsdele af staben skulle foregå pr. bil via Belgien, Holland og
Tyskland medens admiralen og hans nærmeste skulle flyve direkte til
København . Vi modtog samtidig ordre om at være klar til afgang fra
London fra 1. maj.
Den 4. maj hørte vi om den tyske kapitulation og jubelen i London var
stor. Vi fik samtidig ordre til afgang den næste dag kl. 14.00. Om
formiddagen den 5. maj holdt den danske ambassadør et champagneparty
for at fejre Danmarks befrielse og det nåede jeg lige at få med. Herefter
begyndte så en langsommelig rejse hjem til Danmark. Vi blev om natten
mellem den 5.og 6. maj fragtet over Kanalen og først den 8. maj passerede
vi Bryssel og krydsede senere på dagen - VE-dag - den tyske grænse.
Efter at være kommet ind i Tyskland blev vi stoppet et par dage - af os
ukendte grunde - som vi tilbragte i en tidligere tysk koncentrationslejr.
Det var et uhyggeligt sted selv om der var gjort rent og ryddet op. Når det
gik så småt med at komme videre var det fordi der var utallige forskellige
grupper på vej ind i det nu befriede Europa og vejene var stærkt
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beskadigede og derfor måtte det hele styres og koordineres fra den
øverste militære ledelse.
Det var en mærkelig oplevelse at se det sammenskudte Tyskland, de
større byer var næsten kun rygende ruindynger og masser af mennesker
gik op og ned af det der engang havde været gader, de havde simpelthen
ikke andre steder at være. Jeg må erkende at vi ikke havde megen
medlidenhed med dem og vi følte vel egentlig kun at de havde fået hvad
de havde fortjent. Men om aftenen når vi tilberedte vores medbragte mad
og var omringet af små sultne tyske børn må jeg indrømme at vi havde
svært ved ikke at føle lidt medlidenhed med dem, og mange stykker
chokolade gik fra vore rigelige beholdninger til disse børn.
Jeg havde fordi jeg var den eneste der kunne tale tysk fået plads i den
første stabsvogn sammen med de to chefer og var en slags konvoynavigationsofficer. Det lykkedes os at finde vej, selv om det ikke altid var
så let da alle vejvisere var fjernet og vi ofte måtte køre omveje på grund af
ødelagte veje.
Endelig medio maj kørte vi over den danske grænse hilst velkommen af
danske frihedskæmpere . Admiral Holt m.fl. var allerede den 5. maj
landet i Kastrup og jeg havde bedt Konow - som var med admiralens fly om at ringe til min kone og meddele at jeg var på vej.
Vi kørte til Åbenrå hvor vi blev indkvarteret på en skole for natten. Det
lykkedes mig her at få fat i en telefon og ringe hjem til min kone. Det var
vidunderligt igen at tale med hende og at høre at både hun og vores nu 2 år
gamle søn havde det godt - selv om han lige var blevet rask efter en
alvorlig lungebetændelse - men samtidig fik jeg den triste meddelelse, at
min mor var død dagen før og skulle begraves om nogle dage. Dette
kastede naturligvis en skygge over de glade dage vi oplevede i maj 1945.
Jeg anmodede min chef om tilladelse til at rejse til København og blive
der til min mors begravelse var overstået. Denne tilladelse fik jeg straks
og næsten morgen da NAVAL PARTY 1737 kørte videre til Frederikshavn tog jeg med toget til København. Tidligt på aftenen nåede jeg frem
til vores lille lejlighed og der var stormende gensynsglæde, men vores lille
søn - som jo ikke havde set mig i 1½ år - syntes ikke om den måde jeg
slog mig ned i huset på, det varede dog ikke længe før dette problem var
løst.
Da min mors begravelse var overstået rejste jeg til Frederikshavn og
meldte mig til tjeneste ved NAVAL PARTY 1737, vi boede i Frederikshavn på Hoffmanns Hotel, og som overalt i Danmark blev de engelske
befrielsesstyrker modtaget med åbne arme og vi havde en glad og god tid
der.
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Jeg var i den mærkelige - men meget behagelige - situation at jeg fik løn
dels fra det danske søværn, og dels fra den engelske marine. Det var en fin
ordning, men det var klart at det kun var et spørgsmål om tid, inden dette
ville holde op.
Jeg var ofte på rejser rundt i landet, mest til de havnebyer hvor der lå
tyske u-både. Jeg var derfor også tit i København for at tale med
stabschefen og det var naturligvis, set fra mit og min kones synspunkt,
dejligt.
Captain Peters var ikke altid glad for de danske frihedskæmpere og vi
havde tit store vanskeligheder med at berolige ham, når han var blevet
aldeles rasende over disses udisciplinerede handlinger. Jeg forstod godt
hans irritation på dem, fordi de handlede ud fra den opfattelse at alt hvad
der havde været tysk det »organiserede« man blot efter forgodtbefindende. Captain Peters mente - naturligvis korrekt - at dette var allieret
krigsbytte, som frihedskæmperne intet havde med at gøre.
Da to tyske miniubåde »forsvandt« på mystisk måde og det senere viste
sig at de var »organiseret« af frihedskæmperne, havde vi svært ved at
berolige captain Peters, og han fremsatte nogen meget lidt rosende
bemærkninger om de pågældende.
Min luksustilværelse med dobbelt løn kunne naturligvis ikke fortsætte
og den 1. august 1945 afgik jeg fra den engelske marine og blev samtidig
udnævnt til kaptajnløjtnant i det danske søværn med anciennitet fra
1/4-1944. Jeg blev så beordret til tjeneste som adjudant hos Chefen for
Søværnet, viceadmiral A. H. Vedel.
Inden jeg går over til at omtale min tid som adjudant hos flådens chef,
vil jeg prøve at summere op hvad jeg mener jeg havde ud af tiden i Royal
Navy.
Vi var ca. 15 danske søofficerer af linien, der kom til at tjenestegøre i
Royal Navy under krigen. Vi kom alle tilbage til det danske søværn efter
krigen, og vi medbragte tilsammen en ikke ubetydelig viden og erfaring på
det sømilitære område, idet vi havde tjenestegjort i næsten alle skibstyper
m.m. og i mange forskelllige krigsteatre. Disse erfaringer kom den nye
danske marine, som vi var med til at bygge op, til gode.
Men hvad der nok var endnu vigtigere, var at en række unge officerer,
der ellers ville have tilbragt deres unge Iøjtnantsår i en lille fredstidsmarine nu blev præget af den ånd og tjenestemoral som kendetegner
Royal Navy. Royal Navy har for alle de små vesteuropæiske mariner, altid
stået som det lysende eksempel, som vi alle prøvede at efterligne. Vi, som
fik lov til - under krig - at tjenestegøre i marinernes marine, fik et tilskud
til vores fremtidige tjeneste, som utvivlsomt har betydet mere end vi selv
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dengang var klar over. Af de 15 linieofficerer der var i RN under krigen er
2/3 senere avanceret til kommandør eller højere grad , en procentdel der
ligger langt over det almindelige gennemsnit.
Kort sagt jeg havde lært noget, der uden nogen tvivl har betydet meget
for mig i min videre tjeneste, og som ogsl'l har præget min indstilling til en
række problemer, som jeg siden blev stillet overfor. Jeg har derfor mange
gange sendt daværende orlogskaptajn - nu pensioneret kommandør Mørch en venlig tanke, fordi han sørgede for at jeg kom med til England.
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Tjenesten som adjudant hos Chefen for Søværnet

Det var lidt af en overgang, efter at have fartet rundt i landet i engelsk
uniform, så nu at blive adjudant hos flådens chef. Jeg havde dette job i
godt et år og det blev et lærerigt år og et år med mange oplevelser.
Admiral Vedel var et ualmindeligt fint menneske, han krævede meget,
først og fremmest af sig selv, men også af sine nærmeste medarbejdere,
men han var meget hensynsfuld og hjælpsom når dette betød noget for en,
og man lærte hurtigt at hans generelle synspunkt var at tjenesten gik frem
for alt andet.
Adjudanttjenste hos Vedel var meget blandet, store og små ting mellem
hinanden, men man opdagede hurtigt at også de små ting er tjeneste og
skal derfor udføres korrekt, selv om de måske kan tage sig mindre vigtige
ud, set fra en ung adjudants synspunkt. Her kom jeg til at brænde fingrene
på et tidligt tidspunkt af min adjudanttid, det gik til på følgende måde:
Admiralen skulle holde en stor middag i Søofficersforeningen og jeg
skulle lave et forslag til bordplan. Det var vanskeligt fordi gæsterne var
såvel militære som civile, alle i høje embeder og fra flere forskellige lande.
Med stort besvær fik jeg lavet et udkast som jeg så gik ind til Vedel
med. Han så lidt på det og begyndte så at foretage en del rettelser, og så
dummede jeg mig, idet jeg gav udtryk for at det med at sætte folk til bords
ikke interesserede mig så meget! Hertil bemærkede Vedel tørt: »Kaptajnløjtnant Petersen, jeg er ked af at høre at Deres tjeneste ikke interesserer
Dem.«
Man skulle kende admiral Vedel godt for at forstå en bemærkning som
denne rigtigt. Han brugte aldrig stærke ord, og når han gav udtryk for at
noget var kedeligt, så betød det faktisk at det var temmeligt alvorligt. Det
var der mange officerer der ikke forstod, og de følte ikke at de var blevet
alvorligt irettesat når admiralen havde udtalt at dette eller hint var
kedeligt eller når det var helt galt »grueligt«, dette sidste udtryk betød
nemlig at nu var det lige før man kunne sige farvel til Søværnet.
På dette tidspunkt kendte jeg ikke Vedel så godt, og jeg tog derfor ikke
særlig notits af denne lille episode, og glemte den hurtigt. Da jeg i
september 1946 fratrådte tjeneste hos Vedel sagde han til mig at han
havde været tilfreds med min tjeneste, bortset fra den uheldige bemærkning om bordplanen. Vedel betragtede naturligvis denne opgave som en
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del af adjudantens tjeneste og fandt derfor min bemærkning upassende.
Jeg må, når jeg skal være ærlig, give Vedel ret.
Admiral Vedel blev Chef for Søværnet i efteråret 1941. Han var dengang
»kun« kommandørkaptajn og det var derfor et højst usædvanligt spring
som her blev foretaget. Det måtte foregå i 2 tempi idet man den gang ikke
kunne springe mere end een grad over, han blev derfor udnævnt til
kontreadmiral den 25. juni og så til viceadmiral den 1. september samme
år.
Der er ingen tvivl om at det var et lykkeligt valg man gjorde og selv om
årene under krigen var vanskelige så lykkedes det Vedel at komme
igennem denne svære periode, uden på noget tidspunkt at sætte noget til
af sin og søværnets ære, og vi stod ved krigens afslutning med en chef som
alle kunne se op til og have fuld tillid til. Det tjente derfor en del af
søværnets ældre kommandører til liden ære at de havde svært ved at
optræde sømmeligt overfor deres yngre kammerat , der nu var blevet deres
chef.
Vedel var den mest retskafne og hæderlige officer - i disse ords bedste
betydning - jeg nogensinde har mødt. Uhæderlighed eller dårlig tjenestemoral var ham en pestilens, og han kendte ikke til nåde overfor folk der
opførte sig forkert på sådanne områder.
Vedel var ellers et meget roligt og afslappet menneske og han var derfor
et meget hyggeligt menneske at være sammen med. Han var også et
udpræget selskabsmenneske og havde bestemt ikke noget imod en drink,
men han var ikke glad, dersom nogen i hans nærværelse fik lidt rigeligt.
En dag skulle Vedel inspicere Søværnets Eksercerskole og da jeg kom
ind for at melde at bilen var klar tog admiralen sin kappe frem og trak ud
af lommen et knaldgrønt halstørklæde, som han viklede om halsen. Nu
var gode råd dyre, dette var ikke i overensstemmelse med uniformsreglementet og specielt på en eksercerskole kunne flådens chef ikke
optræde ureglementeret påklædt. Jeg overvejede et øjeblik om jeg kunne
tillade mig at kritisere admiralens påklædning og kom til det resultat at jeg
ikke kunne tillade mig at lade viceadmiralen optræde i ureglementeret
påklædning. Jeg sagde sA til ham at det halstørklæde burde han ikke have
på til uniform. Vedel sA helt ulykkelig på mig og sagde : »Jamen Petersen,
det er så dejligt varmt«, men fortsatte så: »Ja, sA må jeg vel tage det af
igen« .
Kort tid efter at jeg var blevet adjudant spurgte Vedel mig om jeg
kunne køre bil, jeg svarede, som sandheden var, at det kunne jeg godt,
men at jeg ikke havde noget kørekort. Vedel meddelte mig så at jeg skulle
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køre for ham den næste dag da han havde nogen gæster med og der var
derfor ikke plads til admiralens chauffør. Han bad mig samtidig snarest
skaffe mig et kørekort.
Tjenestevogen var en stor Buick og turen gik til Nykøbing Sj. hvorfra vi
sejlede med skoleskibet GEORG STAGE. En af gæsterne var min
tidligere chef Rear Admiral Halt. Turen gik uden problemer og den næste
dag ringede jeg til Søværnets Motorkøretøjstjeneste og meddelte at
Chefen for Søværnet ønskede at jeg fik et kørekort snarest muligt. En
time efter var jeg til køreprøve og endnu en time senere havde jeg mit
kørekort, sfl.dan kunne det gøres i 1945!
En af de mest spændende rejser jeg var på. sammen med viceadmiralen
var et besøg hos Aag Officer Germany i Minden (Vesttyskland). Han var
en engelsk viceadmiral som inviterede Vedel på. et officielt besøg, han
sendte sit tjenestefly op til Kastrup for at hente os. Det var et meget
elegant V.I.P.-fly med en speciel V.I.P.-pilot, som captain. Vi blev hentet
på. flyvepladsen i Tyskland af en lang række biler, den forreste med dansk
viceadmiralsflag og under kørslen til HQ blev admiralen eskorteret af 5
Royal Marines på. motorcykler. Al trafik blev standset eller vinket
nærmest ud i grøften, og vi susede ret igennem uden stop. Det var en
dejlig fornemmelse at se hvorledes de engelske besættelsesstyrker
behandlede tyskerne og jeg må. igen indrømme at jeg følte ingen medlidenhed med dem.
Om aftenen var Aag Officer Germany vært ved en stor og fin middag til
ære for Vedel. I denne middag deltog også. chefen for den engelske
Rhinarm~ og chefen for R .A.F. i Tyskland samt en lang række stabsofficerer.
Hjemturen et par dage senere foregik ligeledes i FOG's V.I.P.-fly og vi
kom over Nordtyskland ind i et ret så. ubehageligt uvejr, flyet hoppede og
dansede, men Vedel sad fuldstændig roligt og læste tilsyneladende i en
bog, jeg opdagede dog at han aldrig vendte et blad!
Der blev i min adjudanttid ført mange forhandlinger med Royal Navy
om køb eller leje af engelske orlogsskibe - herunder også. undervandsbåde
- til brug for søværnet indtil nye skibe kunne fremskaffes.
De gamle danske undervandsbåde var alle blevet sænket den 29. august
1943 og selv om tyskerne havde hævet dem igen så. havde de lidt så. store
skader at de aldrig mere kom i brug.
Det blev overvejet om det kunne betale sig at sætte de 4 undervandsbåde af lI-klassen i stand - det var de 4 nyeste - men denne tanke blev på.
grund af de store omkostninger igen opgivet. Man besluttede efter
forhandling med det engelske Admiralitet, at finde frem til 3 engelske
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undervandsbåde af V- eller U-klassen som Danmark kunne overtage.
Som den eneste danske søofficer der under krigen havde gennemgået
chefskursus og sejlet med engelske undervandsbåde regnede jeg det som
en selvfølge, at jeg ville blive chef for en af disse 3 både. Det var derfor en
meget stor og ubehagelig overraskelse for mig da Vedel en dag meddelte
mig at han havde anbefalet mig til tjenesten som adjudant hos H.K.H.
Kronprins Frederik. Jeg må have set helt forkert ud i ansigtet for Vedel
spurgte mig straks om jeg ikke var glad for denne mulighed og fremhævede at det jo var et meget ærefuldt job og at han faktisk allerede havde
fået kronprinsens accept på sit forslag.
Nu var jeg desperat. Jeg havde bestemt ikke noget imod kronprinsen,
men at jeg, en fuldt uddannet undervandsbådschef, skulle lide den tort at
se 3 undervandsbåde indgå i Søværnet, og så selv bevæge mig på de
bonede gulve, det var næsten mere end jeg kunne bære . Jeg var klar over
at jeg måtte være forsigtig med hvad jeg nu gjorde, fordi Vedel naturligvis
havde tænkt sig meget om inden han stillede dette forslag og skulle jeg
have nogen mulighed for at få beslutningen lavet om, måtte det gøres
taktfuldt. Jeg startede derfor med at spørge om jeg måtte sige noget til det
admiralen lige havde meddelt mig. Det fik jeg selvfølgelig lov til.
Jeg prøvede så at forklare Vedel at jeg havde været helt overbevist om
at jeg ville blive chef for en af de nye undervandsbåde, og at jeg mente at
jeg var specielt kvalificeret til dette job, og samtidig prøvede jeg, så
nænsomt som muligt, at forklare at adjudanttjeneste i kongehuset ikke
havde nogen høj prioritet på min ønskeliste, det var ikke for sådanne jobs
skyld at jeg var blevet søofficer. Vedel blev først forbavset, men derefter
klar over at jeg virkelig mente det meget alvorligt og ville betragte det som
noget af en personlig ulykke, dersom jeg ikke fik lov til at komme tilbage
til mine kære undervandsbåde. Det endte med at Vedel lovede at tale med
kronprinsen igen og se om han ville være villig til at acceptere en ændring.
Jeg gik så i stor spænding i nogle dage, men så kom Vedel og meddelte
mig at kronprinsen havde accepteret at få søløjtnant Ole Odder som
adjudant i stedet for mig. Glad var jeg!
Den 29. januar 1946 genoptog H.M. Kongen den gode gamle skik at
søværnets admiraler ledsaget af deres stabschefer og adjudanter i anledning af indstiftelsesdagen for Holmens Hæderstegn blev indbudt til taffel
på Amalienborg. Kong Christian d. X var efter uheldet under krigen, hvor
han blev kastet af hesten, bundet til en kørestol og da alle var samlet blev
kongen kørt ind og vi defilerede så forbi kongen og sagde goddag. Efter
hovedretten holdt kongen en kort tale for Søværnet og dets chef og
udbragte en skål for en lykkelig fremtid for det danske søværn. Efter taflet

65

var der kaffe og cognac i den tilstødende salon og kl. 22.00 var det slut.
Men det havde kronprinsen forudset og vi blev alle inviteret over i
kronprisens palæ til wiskysodaer og senere natmad. Det var en spændende
aften at være med til for en ung kaptajnløjtnant.
Admiral Vedel var meget botanisk interesseret og specielt var mos og
lavarter fra Grønland hans store hobby. I det hele taget var alt hvad der
angik Grønland noget han gik meget op i. Jeg tror han var lykkeligst når
han på Grønland var ude med en af vore grønlandskuttere og sad ude på
dækket med sin uundværlige pibe og så ud over det skønne panorama.
På 1 årsdagen for Danmarks befrielse bestemte Vedel at han ledsaget af
mig ville aflægge besøg hos den amerikanske, den engelske og den
russiske marineattache for at takke for deres mariners deltagelse i
Danmarks befrielse. Vi startede hos den amerikanske attache kl. 10.00,
var der i ca. en halv time og fik et par glas sherry.
Derefter tog vi til den engelske attache hvor vi ogs!'i var i ca. en halv
time og fik et par glas gin og lime. Så gik turen til den russiske attache.
Han havde sin tolk til stede og vi var kun os fire, da vi kom var der ingen
tegn på nogen servering, men kort efter kom en tjener ind med et
rullebord hvorpå der stod en flaske vodka, fire glas og fire tallerkener med
russisk kaviar. Der blev skænket i glassene - der var store - og Vedel
udbragte en skål for den røde flåde, der var ingen tvivl om at der skulle
drikkes ud! Så blev glassene fyldt igen og attacheen udbragte en sk!'il for
den danske flåde, og atter måtte der drikkes ud. Glassene blev atter fyldt
og værten udbragte en skål for kong Christian X. Nu var flasken tom og vi
håbede at det var slut, men stille gik døren op og en tjener kom ind og
satte en ny flaske vodka p!'i bordet. Glassene blev atter fyldt og Vedel
måtte naturligvis nu udbringe en skål for Stalin. S!'i snart det var overst!'iet
hviskede Vedel til mig: »Nu må vi gå, medens vi endnu kan!«
Vi slap lykkeligt afsted, men det havde været en hård formiddag og da
vi kom tilbage til Marineministeriet sagde Vedel til mig at vi hellere m!'itte
gå hjem og holde fri resten af dagen, da vi alligevel ikke ville kunne udføre
noget fornuftigt.
Min kone lå på dette tidspunkt på fødeklinik og havde lige f!'iet vores
anden søn og jeg tog derfor om eftermiddagen ud for at besøge hende. Jeg
lugtede naturligvis af spiritus og min kone spurgte forbavset hvad jeg
havde bedrevet om formiddagen og jeg kunne berolige hende med at jeg
kun havde udført min tjeneste som adjudant hos flådens chef, omend den
havde været af særlig art denne dag.
I august 1946 kom den svenske kystfl!'ide p!'i besøg i København og i
kystflåden indgik en undervandsbådsflotille og Marineministeriet havde
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nogen tid før modtaget en indbydelse til at 2 danske u-bådsofficerer kunne
medfølge den svenske u-bådsflotille i en måned og overvære øvelserne i
denne periode. Vedet bestemte - på min anmodning - at kaptajnløjtnant
Konradsen og jeg skulle besætte de to tilbudte pladser.
Flotillen bestod af depotskibet MARIEHOLM og 4 u-både, jeg kom
ombord hos kaptajn Kekonius - »Keko« - og Konradsen kom i en af de
andre både. Jeg var nok den heldigste, »Keko« var en rigtig u-bådschef
med friskt gå-på-mod hvorimod den chef Konradsen kom hos var af en
mere forsigtig type. De unge officerer i Kekos u-båd sagde altid at
Konradsens chef gik langsomt bak på den ene motor for ikke at komme til
at sejle for hurtigt!
Tiden ombord i de svenske u-både var både lærerig og en dejlig
afveksling fra tjenesten i land, og den gik derfor hurtigt og snart måtte vi
vende næsten hjemad til Marineministeriet.
Imellemtiden var afgørelsen om at leje 3 engelske undervandsbåde
truffet og en kommission udpeget til at rejse til England for at besigtige de
tilbudte både. Kommissionen blev ledet af kommandørkaptajn H.
Nyholm og bestod af en marineingeniør, 2 ingeniører fra Orlogsværftet og
mig.
Det blev en god tur og specielt var det for mig morsomt igen at besøge

RN.
Med overtagelsen af de engelske u-både nærmede min tid som adjudant
hos viceadmiral Vedet sig sin afslutning og den 16. september 1946
fratrådte jeg tjeneste hos Vedet og tiltrådte tjeneste ved Kystflåden med
henblik på at tage mig af modtagelsen af de engelske undervandsbåde.
Hvad havde jeg haft ud af dette år som adjudant hos flådens chef?
Jeg mener selv at jeg lærte meget i dette år, fra i England at have
bevæget mig ude i periferien af Royal Navy, var jeg nu kommet til tjeneste
i den øverste top. Dengang var Chefen for Søværnet samtidig direktør i
Marineministeriet og det gav ham en meget stærk stilling. Viceadmiral
Ve del var en enestående personlighed og søofficer, han var kendt og agtet
langt uden for landets grænser og kente en lang række af tidens store
personer. Det var derfor en stor og positiv oplevelse at få lov til at være så
tæt på ham og hans omgangskreds. På mange rejser og køreture i
tjenestevognen var der rig lejlighed til at lytte til hans rige erfaringer og
drøfte en række spørgsmål med ham. Jeg lærte bl.a. at fordi man har
opnået en høj stilling og er kendt og agtet i vide kredse så kan man godt
vise en beskeden optræden.
Nogen kunne måske ved et overfladisk kendskab til Vedel få det
indtryk at han var en svag mand, men ved nærmere bekendtskab blev man
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klar over at det modsatte var tilfældet, han spildte ikke sine kræfter på at
spille med musklerne i mindre vigtige sager, men i de store sager der
betød noget, der var han fast og ganske kompromiløs.
Det første år hjemme i Søværnet viste at der var kommet et skel imellem
de søofficerer der havde været i England og Sverige og de der havde været
i modstandsbevægelsen, for slet ikke at tale om dem der intet havde
foretaget sig.
De sidste var heldigvis meget få og de kom derfor ikke til at spille nogen
rolle. De der var blevet nødt til at blive i Sverige kunne man bestemt ikke
bebrejde noget, det var ikke dem der ikke gerne ville videre. Hovedskellet kom derfor nok til at gå mellem modstandsfolkene og så os fra
England. Min bror, Ove havde været i modstandsbevægelsen og da man
en dag kom for at få fat i ham og ikke traf ham hjemme tog man hans kone
i stedet for, og hun måtte så tilbringe et halvt år i Vestre Fængsel og
Frøsløvle jren.
De der havde været udsat for konstant fare - og nogle for det der var
værre i form af fangenskab og tortur - syntes nok at vi der havde været i
Royal Navy havde ført en luksustilværelse, og da vi så alle modtog 3 - 4
krigsmedaljer, ja så var bemærkninger som: »Hvor må du ha' været
tapper!« eller lignende ikke ualmindelige.
Den slags små episoder blev efterhånden sjældnere og sjældnere og i
løbet af nogle år mærkede man ikke længere skellet imellem os.
Vi var i denne henseende langt lykkeligere stillet end vore norske
søofficerskammerater, hvor hovedparten af de søofficerer der tjenstgjorde den 9. april 1940 måtte vandre i tysk krigsfangenskab og hvor en ny
norsk marine blev bygget op i England under krigen. Disse 2 grupper der
mødtes i Norge efter krigen havde i mange år svært ved at danne et
homogent officerskorps.
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Undervandsbådstiden

Nu begyndte en tid med praktisk tjeneste, langt den overvejende del som
chef for en undervandsbåd, og denne periode varede til efteråret 1951 og
står for mig som vel nok den lykkeligste tid af mine 46 år i Søværnet.
Med de to første undervandsbåde, der kom til Danmark for overtagelse
fulgte to unge engelske officerer, kaptajnløjtnant Peter Beale, søofficer
og undervandsbådschef og løjtnant Bravery, maskinofficer med undervandsbåde som speciale. De blev i Danmark i hele den tid det tog at få de
tre engelske undervandsbåde efterset og udrustet med dansk besætning,
ialt godt og vel et år.
Disse to engelske officerer var en uvurderlig hjælp for de danske chefer
og maskinofficerer og blev i løbet af dette år nære venner. Peter Beale herefter kaldet Peter - deltog i alle 3 undervandsbådes 6 ugers øvelsestogt
til England og var her chefernes forbindelsesofficer til engelske myndigheder og desuden chefernes hjælper og vejleder.
De to andre undervandsbådschefer blev nu også udpeget og det blev 2
gode venner og gamle u-bådskammerater, nemlig kaptajnløjtnant Eigil
Wern og kaptajnløjtnant K. G. Konradsen. Det var et godt valg, vi kendte
alle 3 hinanden godt og blev hurtigt et team, der kunne arbejde fint
sammen.
De tre engelske både fik i begyndelsen ikke danske navne, men kun
betegnelsen »U.1.«, »U.2« og »U.3«. Eigil blev chef for den båd der
skulle først afsted til England, »U.2.«. I foråret 1947 afgik han til en 6
ugers »Work-up« ved en engelsk flotille i Portland. Jeg blev chef for
»U .1. «, der gik afsted til H.M.S. DOLPHIN i Portmouth i juni 1947 og
Konradsen - herefter kaldet »Kesse« - blev chef for »U.3.« der drog af
sted i efteråret 1947.
Jeg hejste kommandoen i »U.1.« den 16. juni og en uge efter sejlede vi
afsted til England.
Sejladsen over Nordsøen gik uden større begivenheder og 4 dage senere
ankom vi til Portmouth hvor vi skulle tilbringe 6 lærerige og gode
arbejdsuger.
Peter og hans meget søde kone Anne havde deres hjem i Lee-on-Solent
ikke ret langt fra DOLPHIN og de var utrolig gæstfri, jeg havde under
hele opholdet et værelse stående i deres dejlige hus og jeg tilbragte al min
fritid der sammen med dem.
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Selv i sommeren 1947 - 2 år efter krigens afslutning - var madsituatinen
vanskelig i England, så vi havde provianteret godt ud og havde bl.a. en
halv gris hængende mellem torpedorørene og 2000 æg stuvet af vejen på
de mærkeligste steder samt masser af ost til brug for sultne engelske
kammerater.
Der var lagt et omfattende program for vores træningsperiode og vi gik
straks igang med at gennemprøve alt hvad der kunne gennemprøves og
lidt til. Vi sejlede normalt ud hver morgen og kom tilbage ved 16 - 17
tiden. Det var morsomt for mig igen at være i H.M.S. DOLPHIN, hvor
jeg under krigen havde påbegyndt min uddannelse til undervandsbådschef
og hvorfra jeg havde mange gode minder. Vi blev fra alle sider behandlet
meget fint og nød stor gæstfrihed, de 6 uger gik derfor hurtigt. Hver dag
når vi kom ind efter øvelser stod der et engelsk ekspertteam på kajen, for
at høre om vi havde haft nogen problemer og om der var nogen
reparationer der skulle foretages. Var der noget galt gik man straks igang
med at ordne det, så vi kunne være klar til næste morgen. Det var en
meget fin service, som vi desværre ikke var vant til hjemme i Danmark.
Under opholdet i Portmouth blev jeg og mine officerer inviteret til
lunch ombord i Nelsons gamle flagskib VICTORY, der lå i Portmouths
havn og var C-in-C Portmouths flagskib d.v.s. førte admiralskommandotegn. Det var en stor ære for en kaptajnløjtnant at en 4-stjernet engelsk
admiral ville være vært for ham, og det blev en stor oplevelse for os alle.
Efter lunch viste admiralen os personligt rundt i det historiske skib.
Efter de 6 ugers intense øvelser følte vi at vi nu havde styr på tingene og
vores hjemrejse gik uden begivenheder.
Nu begyndte så dagligdagen ved den danske undervandsbådsafdeling.
Chefen var kommandørkaptajn S. E. Pontoppidan, han var samtidig
stabschef hos Chefen for Kystflåden og denne del af hans tjeneste tog
naturligvis det meste af hans tid, men han havde stor interesse for
undervandsbådene da han selv i en lang periode havde været u-bådschef.
Han var et meget retlinet menneske, lidt stille og tilbageholdende af
natur, men en meget god og interesseret chef, som vi i u-bådene var meget
glad for.
De næste år gik med togter med u-bådene og desuden blev jeg hurtigt
også skoleforstander for undervandsbådsskolen for søofficerer, denne
havde - som tidligere - en teoretisk del på Holmen på ca. 2 måneder og
derefter en praktisk del til søs med u-bådsgruppen, og nu var vi heldigvis
ikke længere henvist til »kravlegården« men holdt vore øvelser mest i
Skagerak og Østersøen.
1. u-bådsgruppe bestod af 2 undervandsbåde og depotskibet TYR - der
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Undervandsbådschef 1946-51.

var den gamle DSB isbryderfærge - som moderskib. Chefen for
u-bådsgruppen var normalt den ældste af de to u-bådschefer, altså enten
Eigil eller »Kesse«. Senere da Eigil var afgået til anden tjeneste og
kaptajnløjtnant Munck var kommet til som yngste u-bådschef, blev det
også ofte mig og ialt havde jeg over 1 år som gruppechef.
TYR var en gammel spand, men havde en meget stor officersmesse
hvor vi kunne dække op til 42 personer til lunch eller middag og da vi
normalt kun var ca. 20 officerer i gruppen, var der gode muligheder for at
have gæster.
Hvad lukafer til u-bådsofficerer angik var TYR derimod ikke særlig
velegnet idet der kun var to ekstra lukafer, som naturligvis blev benyttet
af de to u-bådschefer, de øvrige u-bådsofficerer måtte sove i u-bådene.
Vi havde i disse år mange øvelser med flådens øvrige skibe og deltog
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også i en lang række NATO-øvelser. I forbindelse med disse øvelser
aflagde vi besøg i Norge, England, Skotland, Holland og Frankrig.
Vores egne muligheder for at øve udslusning fra en sunken u-båd var
dårlige, idet vi kun rådede over nogle gamle anlæg, der slet ikke havde
den fornødne vanddybde over lugen til at gøre øvelserne realistiske, og vi
fik derfor en aftale istand med den svenske marine, om at benytte deres
moderne udslusningstårn - med 20 meter vand over tårnlugen - i
Karlskrona. En gang om året aflagde vi derfor besøg i Karlskrona, for at
lade alle vore u-bådsbesætninger gennemgå udslusningsøvelser i det
svenske anlæg. Når alle skulle igennem den række af øvelser, der endte
med en realistisk udslusning gennem de 20 meter vand, tog det relativ lang
tid og vores ophold var derfor tit af ca. 14 dages varighed . Det var 2 uger
som vi alle så frem til med glæde, dels var øvelserne morsomme, dels var
samværet med vore svenske kammerater interessant og den eneste
mulighed vi havde for tjenestlig kontakt med den svenske marine.
Vi havde i de første år desværre en del problemer med de engelske
dieselmotorer hvilket bevirkede at vi lå uforholdsmæssig længe til reparation på Orlogsværftet, som ikke havde en heldig hl'lnd med dette arbejde,
og først da alle havde tabt tålmodigheden tog man tyren ved hornene og
udskiftede krumtapakslerne, hvilket havde den fornødne virkning.
Når jeg nu så mange år efter tænker tilbage på den glade u-bådstid, så er
der ingen tvivl om at det var en lykkelig periode, man havde et job som
man følte at man fuldt ud havde magt over, man var chef for et egentligt
krigsfartøj, der i givet fald kunne udrette noget, og man havde kun små
problemer af administrativ og personelmæssig art, man deltog i spændende øvelser og var på en række flådebesøg i udlandet, kort sagt et ideelt
liv for en ung søofficer.
Det at være skibschef har altid i Søværnet været anset for at være et af de
bedste job en søofficer kan have, og for de unge officerer var u-bådene og
motortorpedobådene vel nok de to skibstyper, man helst ville være chef
for. I intet andet orlogsskib er magten så koncentreret i een person chefen - som i en undervandsbåd. I en angrebssituation er den eneste der
virkelig er klar over situationen, chefen, alle andre er optaget af at betjene
denne på bedste måde. Det er derfor uhyre vigtigt at chefen optræder
roligt og ikke giver anledning til uro hos besætningen, og at han har sin
besætnings fulde tillid.
Som u-bådschef oplevede jeg engang den ubehagelige situation at tabe
en mand udenbords. Det var en mørk og kold vinternat lidt udenfor
Frederikshavn med kraftig dønning og u-båden rullede derfor nok så
kraftigt. Den pågældende var gået ned på dækket for at gøre trosser klar
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til fortøjning og havde imod bestemmelserne træskostøvler på. Han gled
på det glatte dæk og faldt udenbords.
Da råbet »Mand overbord« lød ned gennem talerøret kom jeg på broen
i en vis fart og det lykkedes heldigvis hurtigt at lokalisere manden og få tag
i hans hænder, men på grund af den stærke slingring kunne vi ikke få ham
halet op på dækket. Jeg måtte derfor slæbe ham ind i havnen hængende i
hænderne, og det var ikke nogen behagelig situation. Såsnart vi var inde i
havnen fik vi ham op og ned i båden, han rystede som jeg aldrig har set
nogen ryste og vi sendte ham med ambulance til det stedlige hospital, hvor
han kom i et varmt bad og blev natten over.
Der var to grunde til at det gik godt, dels at vi så hurtigt fik fundet ham,
og dels at han bar oppustet redningsvest i overensstemmelse med bestemmelserne.
Den 20. november 1950 blev jeg udnævnt til orlogskaptajn og det var
klart at min tid ved u-bådene nærmede sig sin afslutning, jeg fik dog endnu
ca. 1 år ved u-bådene, som u-bådschef, og en stor del af tiden som
gruppechef.
Vi hævdede selv ved u-bådene at ingen burde tjenstgøre i u-både efter
at være fyldt 35 år. Grunden hertil er naturligvis at det er en tjeneste med
ret ukomfortable levevilkår, men også fordi det i krig er en meget
krævende tjeneste der kræver unge mennesker med den fornødne dristighed.
I 1951 fyldte jeg 35 og henimod slutningen af året bestemte Søværnskommandoen at jeg sammen med kaptajnløjtnant Ole Odder - orlogskaptajn fra 1. november - skulle gennemgå den norske marines stabsskole
i Oslo. Det danske søværn havde efter krigen prioriteret sejlende tjeneste,
frem for stabsskoleuddannelse og der var derfor ikke oprettet nogen
dansk sømilitær stabsskole, i beskeden udstrækning sendte vi derfor elever
til uddannelse i Norge. Den norske stabsskole varede i ca. 6 måneder.
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Stabstiden, stabsskole i Norge, sektionschef i
marinestaben

Ole Odder og jeg drog så i slutningen af oktober 1951 afsted til Oslo for at
tiltræde tjeneste som elever på den norske marines »Sjøforsvarets stabsskole«, der holdt til i helt nye lokaler på Akershus Fæstning i Oslo.
Stabsskolen var underlagt kontreadmiral Andresen, stabschef i Sjøforsvarets Overkommando, og chefen var orlogskaptajn Stein Evju med
kaptajnløjtnant Lure som næstkommanderende. Desuden havde stabsskolen en engelsk instruktør, captain Pritchard han var udnævnt til
kommandør i den norske marine.
Nu begyndte et halvt år der var både interessant og ogs1'1 meget
udviklende. Den normale rutine var at der var forelæsninger både
formiddag og eftermiddag efterfulgt af en spørge og diskussionsperiode.
Der var også dage med skriftlige opgaver og der var en lang række
opgaver som hjemmearbejde.
Forelæsningerne var alle på et højt plan og blev holdt af højt kvalificerede personer fra såvel militært som civilt hold. Der var mange udlændinge iblandt foredragsholderne især fra England. Udover de nævnte
skriftlige opgaver skulle hver elev udarbejde en hovedopgave over et af
skolen godkendt emne. Det lykkedes mig at få skolens accept på følgende
emne: »Bør undervandsbåde indgå i et dansk søforsvar?«. Det er vel
unødvendigt at tilføje at jeg kom til en positiv konklusion!
Jeg var meget glad for dette halve år i Norge og følte selv at jeg havde et
godt tjenstligt udbytte af denne tid. Vi var ialt 14 elever på skolen alle
orlogskaptajner eller kaptajnløjtnanter. Eleverne fordelte sig på følgende
kategorier:
7 norske søofficerer,
3 norske kystofficerer,
1 norsk intendanturofficer,
1 norsk maskinofficer og
2 danske søofficerer.
Blandt de norske officerer sluttede Ole Odder og jeg os især til 2 norske
søofficerer, orlogskaptajn Leif Lund og kaptajnløjtnant Gunnar Peder-
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sen. Gunnar kendte jeg fra tidligere tiders orlogsbesøg og vi fornyede nu
vort venskab og det har holdt lige siden.
De danske elever fik lov til at udfærdige skriftlige opgaver på dansk,
hvilket ikke betød så meget som det lyder, da de fleste opgaver var på
engelsk, men for hovedopgaven var det en stor behagelighed.
Jeg husker specielt en opgave som var morsomt tilrettelagt. Straks om
morgenen da vi kom fik vi udleveret en opgave og vi fik 10 min. til at
skrive ned hvordan vi ville reagere i den beskrevne situation. Da dette
svar var afleveret fik vi 3 timer til at udarbejde en situationsbedømmelse,
der skulle lede frem til den »action« vi ville tage. Da også denne
besvarelse var afleveret blev vi sendt hjem, og fik at vide at vi skulle bruge
resten af dagen og aftenen til at tænke situationen godt igennem og
komme tilbage med endnu en skriftlig besvarelse næste morgen.
Det spændende var naturligvis at se om man, når man havde tid til at
tænke sig godt om, ville komme til en anden konklusion end den man kom
til når man skulle reagere øjeblikkelig. De fleste holdt fast ved deres
første indskydelse, men enkelte ændrede opfattelse, jeg hørte til de første.
Efter 14 dages jule- og nytårsferie - som jeg selvfølgelig tilbragte
hjemme i København - fortsatte stabsskolen i begyndelsen af januar. Kort
efter var vi i en uge på studiebesøg i Horten, der dengang var den norske
marines hovedbase. Medens vi var i Horten holdt »Sjømilitære Samfund«
sit store årlige nytårsbal og det var festligt at være med til. Senere på
foråret var stabsskolen 4 dage i højfjeldet for at deltage i hærens
vinterøvelser. Desværre kom jeg ikke med her, da Søværnskommandoen
beordrede mig til at besigtige nogle periskoper, som Norge eventuelt ville
overlade Danmark og disse periskoper lå dels i Trondheim og dels i
Bergen, jeg benyttede derfor de 4 dage til at rejse først til Trondheim og
derefter til Bergen for at se på periskoper.
Da stabsskolen nærmede sig sin afslutning fik de fleste af eleverne at
vide hvor de skulle gøre tjeneste når skolen var slut. Også Ole Odder fik
sit nye tjenestested at vide, det blev SACLANT's stab i Norfolk i USA.
Til slut var jeg den eneste der ikke havde fået noget at vide om min
kommende tjeneste. De sidste 3 dage skulle anvendes til et studiebesøg
ved det danske søværn. Vi fløj til København med et transportfly fra det
norske flyvevåben, og den første aften havde Ole Odder og jeg delt lærere
og elever imellem os og havde dem hjemme til en lille afskedsfest i vore
respektive hjem, efter 3 travle og gode dage i København drog nordmændene hjem og Ole og jeg sagde tak for os, og blev i København.
Den næste formiddag blev jeg ringet op af en vred kommandør B.
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Larsen, souschef i Marinestaben, der spurgte hvorfor jeg ikke var mødt til
tjeneste i staben? Svaret var at jeg ikke var mødt, fordi der ikke var nogen
der havde meddelt mig at jeg skulle gøre tjeneste der! Kommandøren
faldt så ned på jorden igen og bad mig møde den næste dag, jeg fik
samtidig at vide at jeg skulle gøre tjeneste i materielafdelingen som
sektionschef for M. 1.
Her skulle jeg komme til at blive i 4 år. Min chef var kommandørkaptajn E. Groth.
Tidligt på året havde SACEUR (= NATO-chefen i Europa) for første
gang udgivet sin Logistic Defence Plan og det var en bog så tyk som en
telefonbog. Denne plan var blevet sendt ned til Groth til gennemsyn, og
det havde så været tanken at den skulle sendes ud til Søværnskommandointendanten til foranstaltning. Groth indså dog hurtigt at denne plan
indeholdt så mange ting som lå helt udenfor SVK-intendantens arbejdsog ansvarsområde, at det var en plan marinestaben selv blev nødt til at
tage sig af.
Jeg blev nu pålagt at sætte mig ind i planen og derefter fremsætte forslag
til hvorledes vi kunne og skulle implimentere den for Søværnets vedkommende. Til min hjælp fik jeg en amerikansk kaptajnløjtnant og en dansk
intendanturorlogskaptajn. Det var ikke nogen let opgave og den ville
kræve en omlægning af mange af vore daværende rutiner, og det var ikke
let at få de ældre chefer i Søværnet til at acceptere denne nytænkning.
Det første vi foreslog - og fik accepteret - var at kaptajnløjtnant
Moran, USN skulle holde en række foredrag for Søværnets højere chefer
for at prøve på, at få dem til at forstå hvad det var vi ville tilstræbe at
opnå.
Det var ikke nogen let opgave for en ung amerikansk officer at skulle
prøve på at overbevise en række ældre kommandører om, at der måtte
foretages store indgreb i deres tjeneste- og ansvarsområder og det
lykkedes vel heller ikke i første omgang, det man dog opnåede var at
specielt de tekniske chefer blev klar over at der var nye toner i trompeten,
og at de måtte se i øjnene at der ville komme ændringer i den nærmeste
fremtid.
De 6 tekniske myndigheder, der hidtil nogenlunde selvstændigt havde
regeret indenfor hvert sit ansvarsområde, var:
Søartilleriet,
Sømindevæsenet,
Søværnets Televæsen,
Skibs- og Maskininspektionen,
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Navigationsvæsenet og
Søværnets Intendantur.
Disse var alle direkte underlagt Søværnskommandoen, men havde hidtil
haft stor selvstændighed. To nye flådestationer var samtidig under bygning i provinsen, Frederikshavn og Korsør og også dette, at materiellet nu
skulle spredes over tre flådestationer i stedet for som hidtil at være eet
sted, København bevirkede at der måtte ske ændringer i den hidtidige
ansvarsfordeling.
Det holdt hårdt, og der blev holdt en lang række møder med de
tekniske chefer, der alle slog 7 kors for sig over de nye ideer og mente at
alt ville falde fra hinanden dersom disse ideer blev gennemført.
Vi måtte til sidst bede Chefen for Marinestaben, kontreadmiral H.
Nyholm om at lede de afsluttende møder. Dette gjorde han på fremragende måde, han lod alle komme til orde og til slut trak han op hvad
Søværnskommandoen ønskede som hovedprincip, og meddelte så at dette
ville blive gennemført, idet han ikke fandt de fremførte modargumenter
overbevisende. Det var et skoleeksempel på hvordan en chef skal optræde
i en sådan situation.
Admiral Nyholm var en meget kontant officer, han sagde hvad han
mente og han sagde det altid på en måde der ikke efterlod nogen tvivl hos
den/dem han talte til. Han kunne være hård i sine udtalelser, men han bar
aldrig nag.
Viceadmiral Vedel var stadig flådens chef og Nyholm var hans stabschef, det var en god kombination, den rolige, lidt stille chef og den mere
barske stabschef der kunne slå i bordet når det var fornødent. De fleste
var nok en lille smule bange for Nyholm, men vi så alle op til ham fordi
han var dygtig, myndig og i stand til at tage en beslutning.
Chefen for Søværnet var dengang samtidig Hag Officer Denmark i
Natokommandosystemet, det vil sige at han var den operative chef for
danske flådestyrker i krig og under øvelser. Denne sidste funktion skulle
udøves fra en efterladt tysk komandobunker i Århus-området.
Under øvelser eller under forstærket beredskab flyttede Chefen for
Søværnet derfor, med en del af sin stab, til Århus. Dette skete mindst een
gang om året og som regel oftere. Bunkeren i Århus stod til daglig tom,
men var under tilsyn af Lillebælts Marinedistrikt, der havde til huse i
Århus.
Det viste sig gang på gang, at selv om der blev ført godt tilsyn med
bunkeren, så var det vanskeligt at få »liv i den« med kort varsel. Der blev
udarbejdet mange planer for overflytningen og klargøringen af bunkeren
77

- det var en operation som jeg, overfor M-afd. chefen var ansvarlig for men jeg blev mere og mere overbevist om, at skulle det hele kunne
fungere på kort varsel så måtte bunkeren være bemandet allerede i
fredstid, og admiralen der skulle være Aag Officer Denmark sidde i Århus
allerede i fredstid. En sådan ordning blev da også senere gennemført idet
man slog de to stillinger Chef for Kystflåden og Chef for Kystdefensionen
sammen til een, nemlig Chef for Søværnets operative Kommando, og gav
denne hovedkvarter i Århus.
Chefen for Søværnets operative Kommando blev så også Aag Officer
Denmark i NATO-kommandosystemet.
Omtrent midt i min tjenesteperiode som sektionschef for M.1. skulle
afd.-chefen til anden tjeneste og som ny chef for materielafdelingen blev
udpeget kommandørkaptajn J. Valentiner, der på dette tidspunkt var
marineattache i Stockholm. Det ville vare ca. 4 måneder før han kunne
tiltræde sit nye job og jeg fik derfor ovenpå mit job som sektionschef også
fornøjelsen af at være fungende afdeligschef. Det var spændende, men et
stort arbejde og jeg så frem til den dag Valentiner ville komme tilbage til
Danmark.
Det blev et meget mærkbart chefskifte idet Groth og Valentiner
arbejdede på helt forskellig måde. Groth havde altid god tid til at tale med
sine medarbejdere og brugte faktisk det meste af dagen til at tale med
folk, når arbejdstiden var slut havde han derfor en stor stabel papir pfl sit
bord, som han så pakkede i sin taske og tog med hjem og han tilbragte så
aftenerne med at gennemarbejde sagerne. Valentiner derimod tog ikke
noget med hjem og han arbejdede meget hurtigt og overlod meget til sine
sektionschefer. Jeg husker første gang jeg kom ind til Valentiner med en
sag jeg ønskede hans underskrift på, han tog skrivelsen ud af hånden på
mig og skrev den under uden at læse den, og rakte den sfl tilbage til mig
idet han sagde: »Jeg går ud fra at den er i orden«. Jeg måtte naturligvis
bekræfte at det var den, men jeg tog den nu alligevel med ind pfl mit
kontor og gik sagen nøje igennem endnu engang.
En normal tjenesteperiode for en orlogskaptajn i marinestaben var pfl 3
- 4 år og jeg begyndte så smflt at tænke pfl hvad jeg kunne blive sat til nflr
tiden i marinestaben nu snart ville være slut. Ved mine møder og
konferencer i NATO-hovedkvarteret i Oslo havde jeg godt samarbejde
med kommandørkaptajn Muusfeldt, der var senior staff officer Logistics i
HQ NAVNORTH.
Disse NATO-job var dengang 3-årige og var meget efterspurgte fordi
de indebar mange fordele. Dels betalte man ikke skat i den periode man
var ansat i en NATO-stilling, dels kunne man købe en bil pfl diplomat-
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vilkår og dels kunne man købe vin og spiritus til toldfrie priser og endelig
fik man i lighed med folk i udenrigstjenesten et »udetillæg«, så det var en
meget stor forbedring af ens økonomiske forhold, og jeg håbede på at jeg
ville blive tilbudt Muusfeldts job, når han til foråret 1956 skulle afløses. I
nov. 54 blev jeg udnævnt til kommandørkaptajn og havde dermed den
nødvendige grad til stillingen og i efteråret 1955 fik jeg at vide at jeg i
marts 1956 skulle afløse kommandørkaptajn Muusfeldt.
Dette gav nogle problemer med hensyn til min kones arbejde - hun var
lige blevet operarepetitør ved Det kgl. Teater i København - og vores
børns skolegang, og ligeledes med at skaffe os en passende lejlighed i
Oslo.
Min kone fik orlov fra sit job i 2 år, vore børn måtte naturligvis i norsk
skole, hvilket ikke var noget stort problem og da det lykkedes os at få lov
til at overtage Muusfeldts lejlighed i Oslo, ja så var tingene ved at falde på
plads.
Den sidste tid inden min afrejse arbejdede vi i M.1. på højtryk med at få
planerne om arbejdsfordelingen mellem de tekniske myndigheder og de
nye flådestationer færdige og få dage før min afrejse kunne jeg sammen
med Valentiner og mine medarbejdere forelægge den færdige plan for
admiral Nyholm som godkendte den, og jeg kunne nu rejse til Oslo med
dette arbejde vel afsluttet.

79

NATO-tiden, HQ NAVNORTH (Oslo) og
NORTH/CENTER PLANING GROUP (Kiel)

Den 16. marts 1956 sejlede vi så med D.F.D.S. til Oslo hvor jeg troede at
jeg skulle forrette tjeneste i 3 år, det blev kun til 19 måneder, men
fortsatte så med to års NATO-tjeneste i Kiel.
I løbet af et par dage var vi installeret i vores lejlighed i Oslo og min
tjeneste i NATO-hovedkvarteret begyndte. COMNA VNORTI-1 var den
engelske viceadmiral Gladstone, og han havde en relativ lille stab på ca.
27 officerer, engelske, amerikanske, norske og danske. Stabschefen var
også engelsk og var en captain RN. Der var så en amerikansk captain der
var D/COS Plans og Ops. samt mig, der var Senior Staff Officer Logistics,
kommandørkaptajner var dengang ligestillet med captains hvilket vi
senere har afstået fra og nu oversætter kommandørkaptajn ved Commander senior Grade.
Admiral Gladstone var en meget sympatisk officer, som vi alle var
meget glade for at have som chef. Jeg havde to engelske officerer til at
hjælpe mig en Commander og en Lieutenant.
På dette tidspunkt var der store infrastrukturplaner igang i Nordregionen ikke mindst hvad angik flådebaser, det drejede sig i Norge om
Håkonsvem udenfor Bergen, og i Danmark om flådestationerne i Frederikshavn og Korsør. Planerne for disse baser skulle behandles af NATOhovedkvartererne og en stor del af vores arbejde havde med disse planer
at gøre. Af en mig ukendt grund var det lykkedes Norge at opnå 75%
NATO-finansiering af Håkonsvern, medens Danmark kun fik 50%
NATO-finansiering til Frederikshavn og Korsør, denne afgørelse var
truffet før min tid og den kunne jeg blot tage til efterretning. Planerne for
Håkonsvem var meget omfattende og vi havde lidt betænkeligheder ved
at anbefale admiral Gladstone at gå ind for en base af denne størrelse idet
den syntes at være langt større end der var behov for. Den norske
flådechef fik på en eller anden måde nys om vore betænkeligheder, og han
mødte så personlig op hos Gladstone og det lykkedes ham at få Gladstone
til at love at støtte forslaget. Ansvaret var hermed taget fra os, og vi kunne
nu med god samvittighed anbefal forslaget. Vi havde naturligvis intet
imod at den norske base blev så stor og så god som muligt.
Den tyske forbundsmarine begyndte nu at tage form og den indtil nu
praktiserede organisation hvor Rag Officer Denmark også opererede de
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tyske skibe, var ikke længere acceptabel for den tyske marine, og det var
heller ikke rimeligt at det skulle fortsætte på denne måde . For at
udarbejde planer for marineorganisationen i det dansk/tyske område blev
det bestemt at oprette en NATO-planlægningsgruppe der under sit
arbejde skulle være underlagt såvel COMNA VNORTH som COMNA VCENT fordi området lå på grænsen mellem Nord- og Centralregionen. Det blev endvidere bestemt at gruppen skulle bemandes med
officerer fra bestående NATO-hovedkvarterer og have tilholdssted i Kiel,
hvor man kunne skaffe de fornødne faciliteter.
Man kom frem til at COMNA VNORTH skulle afgive 4 officerer og at 2
af disse skulle være danske. Det blev så bestemt at de 2 danske officerer
skulle være orlogskaptajn Helge Nielsen og mig.
Endnu på dette tidspunkt - og forøvrigt endnu mange år frem i tiden var alt hvad der angik tysk militær politisk sprængstof både i Danmark og
Norge . Derfor gik man fra militær side stiJle med disse planer. Chefen for
denne sømilitære planlægningsgruppe blev Rear Admiral Campbell
Walter, der på dette tidspunkt havde et lille HQ i Koln, han skulle have en
amerikansk stabschef og to assisterende stabschefer, een dansk og een
tysk. Jeg blev udpeget til at være den danske A/COS og den tyske blev
fregattenkapitan von Schlippenbach.
Selv om alle disse planer blev forsøgt holdt hemmelige, så var det
alligevel lykkedes pressen i Danmark at få nys om sagen og 1. påskedag
blev jeg ringet op i mit hjem i Oslo af en dansk journalist fra Ekstrabladet,
der stillede mig følgende spørgsmål: »Kommandørkaptajn Petersen,
hvornår rejser De til Tyskland?«
Jeg svarede - måske efter et øjebliks tøven - at jeg ikke havde modtaget
nogen ordre om at rejse til Tyskland . Journalisten blev ved med at prøve
på at få noget ud af mig og til sidst måtte jeg sige til ham, at dersom han
ønskede nogen oplysninger om min fremtidige tjeneste så måtte han
henvende sig til Forsvarsministeriet.
Min kommende chef i Koln anmodede om at jeg kom ned til et møde
med ham for at drøfte de 4 officerer fra Oslos placering i hans kommende
stab.
Lige efter min sommerferie i 1957 rejste jeg så til Koln, hvor jeg havde
et langt møde med admiralen og derefter var til middag i hans hjem.
Som i alle NATO-stabe er der en lang række hensyn at tage, dels til at
de nationer der leverer officerer til staben får en passende del af »kagen«,
og dels til at staben sammensættes og bemandes således at den kan
arbejde professionelt. Da jeg - udover den amerikanske stabschef - var
den eneste captain var der ingen tvivl om at jeg skulle være den danske
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A/COS og heller ikke om at jeg skulle have den største af de to A/COS
stillinger: A/COS Plans. Den anden A/COS stilling - A/COS OPS - måtte
så nødvendigvis gives til den ældste tyske officer. Da stabens hovedopgave
var planlægning var det også klart at de fleste officerer skulle i min
afdeling, og det var admiralens tanke at der kun skulle een officer til
under A/COS Ops. Da hele området vi beskæftigede os med var
dansk/tysk ønskede admiralen at den anden danske officer - Helge
Nielsen- kom i Ops.-afdelingen.
Den tyske fregattenkapitan var dengang kun 3-snoret - sidestillet med
en orlogskaptajn - og på grund af den lange periode mellem krigens
afslutning og oprettelsen af det tyske forbundsværn havde von Schlippenbach kun kort anciennitet som fregattenkapitan, og selv om han i
levealder var langt ældre end Helge Nielsen, så var han teoretisk yngre i
anciennitet, og Helge Nielsen hævdede derfor at han ikke burde underlægges v. Schlippenbach.
Vi havde i Oslo hørt om admiral Campbell Walters tanker og jeg havde
drøftet sagen med Helge og prøvet at få ham til at acceptere planen, men
Helge var blevet stædig og ville ikke frivilligt give sig.
På vejen hjem fra Kain gjorde jeg et kort ophold i København og gik op
i Marinestaben, og bad om en samtale med admiral Nyholm . Efter at jeg
havde forklaret ham sagen var der ikke flere problemer idet Nyholm
sagde til mig, at jeg kunne sige til Helge at enten accepterede han admiral
Campbel) Walters ønske eller også ville han blive afløst af en yngre
officer. Helge gav så op og affandt sig med den tilbudte stilling under
A/COSOps.
Nu forestod en ny flytning og det skal ikke nægtes at det var med lidt
blandede følelser, at jeg som den første danske søofficer efter krigen nu
skulle bosætte mig i Tyskland.
Den nye stab (planlægningsgruppe) var organiseret således:
Chef: Rear Admiral Campbell Walter, RN.
Stabschef: Captain Brown, USN.
I
A/COS Plans! Captain J. Petersen, DN
A/COS Ops: Commande\- v. Schlippenbach, GN.
StaffOff. M/W: Cdr. USN.
StaffOff. Air: Cdr. RN.
StaffOff. Surf. F.: Cdr. RN.
StaffOff. 2. Surf. F.: Lt-Cdr. RN.
Staff Off. Minesweep.: Cdr. FN.
Staff Off. Logistic: Cdr. USN.
StaffOff. Int.: Lt-Cdr. GN.
StaffOff. Comm.: Lt-Cdr. USN.
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StaffOff. Ops.: Cdr. H. Nielsen, DN.

Herudover var der admiralens adjudant og sekretær, et kommandantskab
og et sekretariat og endelig et regnskabskontor.
Alt hvad der foregik i staben foregik pl'l engelsk, dette var ikke noget
problem for mig for gennem min tjeneste i England under krigen var
engelsk heldigvis blevet et sprog jeg beherskede godt, men for en del af de
tyske officerer, som kom til NATO-tjeneste for første gang, var der store
problemer, især havde v. Schlippenbach, der som ældte tyske officer ofte
blev tilkaldt af admiralen og stabschefen en vanskelig tid, og man ml'l
desværre sige at hverken admiralen eller stabschefen viste større forstl'lelse
for denne side af sagen. Dette forhold blev naturligvis langsomt bedre
efterhl'lnden som tiden gik og de tyske officerer blev bedre til det engelske
sprog, men der er ingen tvivl om at det i begyndelsen var en hæmsko for
dem. De planer vi arbejdede med skulle godkendes bl'lde i Oslo og Paris af
henholdsvis COMNA VNORTH og COMNA VCENT, samt nationalt af
Danmark og Tyskland. Dette betød en lang række møder dels hos os i
Kiel, men ogsl'l ofte i København, Bonn, Oslo og Paris. Dette gjorde
arbejdet tungt, men det var pl'l den anden side klart at planer der ikke
kunne accepteres de 4 steder var urealistiske. Bl'lde Danmark og Tyskland
udpegede forbindelsesofficerer fra de nationale stabe, fra Danmark blev
det - efter en meget kort periode med kommandør Ramlau-Hansen kommandør Å. Linde.
Kommandør Linde kendte jeg godt fra gamle dage, han havde været
min chef pl'l undervandsbl'ldschefskursus i 1943 og jeg havde før den tid
været hans næstkommanderende i forskellige u-bl'lde.
Da vi havde god plads i vores hus i Kiel inviterede vi ham altid til at bo
hos os nl'lr han var til møder hos os i planlægningsgruppen, hvilket han
normalt var mindst en gang hver tredie ml'lned. Dette gav mig en god
lejlighed til at høre nyt hjemmefra, og vi sad mange gange oppe til ud pl'l
de sml'l timer, og drøftede Søværnets problemer.
Et af de problemer vi mødte i vores arbejde varThe German Naval Air
Arm. Fra tysk marineside var man meget nervøs for at flyvevl'lbnet skulle
sætte sig pl'l det maritime flyvevl'lben. Luftvaffe var - iøvrigt lige som det
danske flyvevl'lben - af den klare opfattelse at alt hvad der flyver i luften
burde være under deres kontrol, men dette ville den tyske fll'lde ikke
acceptere.
Det var klart at der ml'ltte være en samlet koordinering af alt hvad der
foregik i luften, og problemet var nu at finde en løsning der kunne
tilfredsstille - eller ihvertfald accepteres af - sl'lvel flyvere som søfolk.
Den tyske marines argument var, at den tyske marines flyvevl'lben var
opbygget for penge taget fra den tyske marines budget, bemandet med
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marinens personel og dets opgave var at støtte maritime operationer,
derfor kunne det ikke nytte at det skulle ledes af flyverchefen . Det danske
søværn var enig i dette synspunkt, og så nu for første gang en mulighed for
at få flystøtte til maritime operationer udover den ret beskedne støtte,
som det lille danske flyvevåben kunne afse til denne opgave.
Løsningen blev at at den operative kommando over det tyske maritime
flyvevåben blev hos marinen, men der blev udsendt en lille gruppe
marineflyvere til områdets fly-hovedkvarter i Karup, for at sikre den
nødvendige koordination med øvrige flyoperationer. Ayverne var nok
ikke helt tilfreds med denne løsning, men den blev dog accepteret.
En anden ting vi hurtig blev klar over var, at begge nationer ønskede at
deres søstridskræfter i fredstid skulle stå under kommando af henholdsvis
en dansk og en tysk admiral, og at der så måtte findes en måde at ordne
organiationen på, så krigstidsoperationer kunne samordnes og koordineres. Problemet var at undgå store organisationsændringer ved overgang
fra fred til krig. Vi var igennem mange variationer der blev endevendt og
drøftet meget intenst.
Et af problemerne var at tyske styrker kom under NATO-kommando
allerede ved »Simple Alert«, (forstærket fredsberedskab) medens danske
styrker først kom under NATO-kommando på et tidspunkt der bestemtes
af den danske regering, dog senest ved »General Alert« (krigsberedskab).
Hele dette arbejde var spændende og interessant og af vital betydning
for det danske søværn. Det var også lærerigt at være med til at drøfte alle
de hensyn der måtte tages til nationale-, NATO- og politiske synspunkter
og - heldigvis - også til de professionele krav. Hvad planerne i store træk
endte med skal jeg komme tilbage til senere.
Omtrent midt i perioden for min tjeneste i Kiel skiftede vi chef, og
admiral Campbell Walter blev afløst af Rear Admiral Michael Townsend .
Det er altid spændende når man skifter chef, og da jeg havde haft et meget
godt forhold til Campbell Walter var jeg naturligvis spændt p!i at møde
min nye chef. Det viste sig hurtigt, at selv om de to admiraler var umådelig
forskellige , så blev mit forhold til Townsend mindst lige så godt som det
havde været til Campbell Walter.
Som man kan se af stabens sammensætning så havde jeg en fransk
orlogskaptajn i min afdeling af staben, han var Staff Officer Minesweeping. Han var en mærkelig oplevelse! Han var ungkarl og boede i de
to år jeg var i Kiel på Hotel Kieler Yachtklub. Han var utrolig kræsen og
det mest arbejdssky menneske jeg nogensinde har været udsat for. At få
noget som helst arbejde ud af ham var en opgave jeg forsøgte at løse
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mange gange, men aldrig med held, til sidst gav jeg op og lod ham sejle sin
egen sø.
I vore overvejelser vedrørende en kommandoorganisation i det dansk/
tyske område blev det på et tidspunkt foreslået, at den danske admiral der
kommanderede de danske styrker i fredstid, skulle være » Aag Officer
Northern Approaches« i krig og have en dansk flåde, der fortrinsvis
bestod af eskorteskibe og minerydningsmateriel, medens den tyske admiral der kommanderede den tyske flåde i fredstid, skulle være »Aag Officer
Southern Approaches« i krig og have en tysk flåde, der fortrinsvis bestod
af egentlige kampenheder.
Dette kunne teoretisk se meget godt ud, men Helge og jeg måtte gøre
det helt klart at en sådan opdeling i en kampmarine og en eskorte og
minerydningsmarine, i løbet af meget kort tid ville reducere det danske
søværn til en andenklasses marine, som det ville være umuligt at rekrutere
personel til, og vi fastholdt at begge parter måtte have en balanceret
flådesammensætning, dersom vi skulle kunne sælge forslaget til de to
nationer. Dette forslag blev da heller ikke ret gammelt før det blev
trukket tilbage.
Vi nænnede os efterhånden den løsning at hver nation måtte have en
admiral med kommando over de nationale styrker i fredstid, og at man så
måtte have en NATO-admiral med en NATO-stab, der planlagde i
fredstid og have overordnet kommando over de to Aag Officers i krig og
under NATO-øvelser. Han skulle ikke alene koordinere og give direktiver, men skulle også have myndighed til at flytte styrker fra den ene Aag
Officer til den anden, for at imødegå forskellige operative situationer.
Dette blev også den endelige løsning i store træk.
Fra tysk side begyndte man nu at tale om at der egentlig var behov for
en kommandoorganisation der omfattede alle tre værn. NATO var enig i
dette, men den slags ting tager det lang tid at komme igennem med, og der
gik da også flere år inden en sådan plan blev udarbejdet, godkendt og til
slut ført ud i livet. Jeg fik senere en del med dette arbejde at gøre og vil
komme tilbage til dette problem mange gange senere.
Medens jeg var i Kiel skiftede det danske søværn chef, viceadmiral
Vedet gik - efter 18 år som flådens chef - i pension, og blev efterfulgt af
sin stabschef, kontreadmiral H. Nyholm der samtidig blev udnævnt til
viceadmiral.
På NATO's 10 års dag, den 4. april 1959 bad den tyske admiral i Kiel,
flotilleadmiral H. Gerlach mig om - på tysk - at holde et foredrag om
NATO for alt hans personel i hans nationale hovedkvarter. Jeg havde

85

under mit ophold i Kiel gjort hvad jeg kunne for at lære så godt tysk som
muligt, dels fordi min engelske admiral ønskede at bruge mig som tolk, og
dels fordi jeg mener at man bør kunne tale det lands sprog hvori man bor.
I HQ talte vi naturligvis altid engelsk og hjemme talte vi selvfølgelig
dansk, men min kone talte fra sin tid i Budapest flydende tysk, og vore to
sønner, der nu havde gået i tysk skole i 1½ år talte nu også tysk uden
problemer, så når vi besøgte tyske søofficerskammerater talte vi normalt
tysk og efterhånden fik de andre trukket mig med. Foredraget i det tyske
marinehovedkvarter var derfor en slags tyskeksamen for mit vedkommende, og jeg tror jeg bestod.
Jeg havde været i 19 måneder i Oslo og nu i ca. 1½ år i Kiel så det var
klart at tiden for min hjemkommandering nærmede sig og det der
naturligvis for mig var det spændende var, hvilket job jeg skulle hjem til.
Jeg havde tjenestegjort i 8 år i land og det var helt klart at skulle jeg
have mulighed for at blive kommandør, måtte jeg nu have et job til søs.
Spændingen blev udløst hen på sommeren, da jeg fik besked om at jeg fra
slutningen af oktober skulle være chef for undervandsbådsafdelingen og
samtidig chef for flådens største skib, depotskibet ÆGIR. Dette var en
meget tilfredsstillende udkommando, jeg kom ud som skibschef for et
stort skib, og samtidig tilbage til mine kære undervandsbåde.
Jeg blev i Kiel afløst af kommandørkaptajn J. Munck som kom til Kiel i
begyndelsen af oktober, og vi havde så ca. 14 dage til overlevering.
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Tiden som eskadre- og delingschef

Som chef for ÆGIR afløste jeg kommandør I. Hoppe, han var chef for
Søofficersskolen og havde i sommeren 1959 været chef for kadetskibet og
kadetdelingen, og gik nu tilbage til sin skole. Som chef for undervandsbådsafdelingen afløste jeg orlogskaptajn F. Thostrup der efter kommandørkaptajn 0. Franck's sygdom havde fungeret som chef indtil min
hjemkomst.
ÆGIR gik nu efter sommerens togt tilbage til undervandsbådsafdelingen og efter 2 dages overlevering fra kommandør Hoppe overtog jeg
ÆGIR. Min tidligere tjeneste som skibschef havde altid været som chef
for en undervandsbåd, og da der er meget stor forskel på hvorledes en
u-båd reagerer, sammenlignet med en stor kasse som ÆGIR, under
manøvre, må jeg indrømme at netop på dette område følte jeg mig lidt
usikker.
Den første week-end efter at jeg havde overtaget u-bådsafdelingen
tilbragte Ægir og u-bådene i Kongsøre inde på lsefjorden og i løbet af
søndagen begyndte det at blæse op og ÆGIR - der ll'l pl'l den udvendige
side af kajen - begyndte at bumpe lidt mod kajen. Da vi fortøjede om
fredagen havde jeg sat bagbords anker, netop for i en situation som
denne, at kunne modvirke bumpning. Der var ikke noget særligt snedigt
ved dette, det var normal praksis, men på grund af min manglende
erfaring med større overfladeskibe havde jeg givet alt for lidt kæde, og da
vi hev på ankerkæden hev vi blot ankeret endnu længere ind imod skibet.
Der var ingen tvivl om at det sikreste ville være at gå fra kaj og ankre
ude i fjorden, men med vinden tværs ind på skibet var en sl'ldan manøvre
ikke uden risiko når man ikke havde bugserhjælp, og muligheden for at
drive på land kunne ikke udelukkes. Muligheden for at fl'l bugserhjælp pl'l
stedet var små, u-bådene der ll'l på indersiden af kajen stod pl'l bunden
p.g.a. lav vandstand og kunne ikke komme ud, og det eneste fartøj der
kunne bruges var torpedotransportfartøjet SLEIPNER, men dette skibs
besætning var på week-end i København og ville først være tilbage
mandag morgen. Jeg overvejede at udstikke en besætning til SLEIPNER
fra de vagthavende i u-bl'ldene, men opgav denne løsning igen, idet jeg
ikke fandt det rigtigt at lade en med skibet helt ukendt besætning udføre
en, trods alt vanskelig manøvre.
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Jeg er siden blevet bebrejdet at jeg ikke i tide rekvirerede en bugserMd
fra Helsingør. Det er naturligvis nu bag efter klart, også for mig, at det
burde jeg have gjort, men der er kun det at sige at hverken jeg eller nogen
af mine officerer fik denne tanke.
Jeg besluttede at sætte yderligere fendere ud og derefter afvente
SLEIPNERs besætnings tilbagekomst mandag morgen.
I løbet af natten forværredes situationen, det blæste nu nærmest en
østlig storm og ÆGIR bumpede kraftigt imod kajen og et spant begyndte
at bøjes og en mindre revne i skibssiden at vise sig. Det var en forbandet
situation og jeg var meget ked af det, men nu var der ingen mulighed for
at skaffe hjælp tidligere, end at vente til besætningen til SLEIPNER kom
tilbage.
Såsnart SLEIPNERs besætning var mødt, gik vi igang med at udføre
afgangsmanøvren. SLEIPNER gik ud og fik en svær wire over fra ÆGIRs
agterende og begyndte så at hale denne ud fra kajen. Desværre viste det
sig at vinden nu var så kraftig og SLEIPNERs kræfter så små, at vi kun fik
agterenden af ÆGIR et ret begrænset stykke ud, så ville den ikke længere!
Jeg mente nu kun at der var et at gøre, jeg slog 3 x fuld kraft bak og så
snart skibet reagerede lod jeg gå wiren til SLEIPNER og med roret
bagbord helt over håbede jeg at ÆGIR hurtigt ville bakke op i vinden.
Stævnen skurede langs kajen og der lød nogle ubehagelige lyde, men der
var intet andet at gøre end at fortsætte, at stoppe midt i denne manøvre
ville have været håbløst og vi ville være blevet sat ind på land af vind og sø.
Så snart stævnen slap kajen bakkede skibet da også op i vinden og dermed
var problemerne overstået.
Som altid i Søværnet blev sagen overgivet til Søværnets Havarikommission til vurdering og i dennes rapport fik jeg en betinget ros, idet man
anførte at da afgangsmanøvren endelig blev udført blev den godt og
sømandsmæssigt rigtigt udført. Men den skulle naturligvis være udført
langt tidligere inden vind og sø blev så kraftige, at der indtrådte de
omtalte skader.
Det var en bitter situation, min første havnemanøvre udenfor København og så dette triste resultat!
Bag efter er man jo altid klogere, men det hjælper blot ikke, og jeg er
helt sikker på at 8 års landtjeneste er en dårlig baggrund at have i en sådan
situation, men havde jeg været tilstrækkelig forsigtig og forudseende
burde denne situation have været undgået.
En af de meget ubehagelige ting var, at der gik omkring 4 måneder
inden sagen blev endelig afgjort. I de 4 måneder sejlede jeg videre som
chef for ÆGIR med den klare viden at den »goodwill« som jeg formentlig
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havde haft, nu ihvertfald var opbrugt og jeg var klar over at min karriere
ikke kunne tåle en ny fadæse til søs.
Så faldt afgørelsen. Jeg blev tilsagt til viceadmiral Nyholm og denne
meddelte mig at han havde ikendt mig en irettesættelse for , som chef for
ÆGIR i den givne situation ikke at have reageret tilstrækkeligt tidligt, og
derved udsat mit skib og kajen i Kongsøre for ikke ubetydelige skader.
Admiralen føjede til, at det efter hans opfattelse var en meget mild straf,
og han gik ud fra at jeg ville modtage den. Dette bekræftede jeg
selvfølgelig. Admiral Nyholm sagde derefter til mig at han havde givet mig
den mindste straf han mente at han kunne forsvare, fordi han havde brug
for mig til dels at være chef for kadetafdelingen i den kommende sommer,
og til at afløse kommandør A. Helms som chef for marinestabens
operationsafdeling til efteråret hvor Helms skulle til anden tjeneste, og
det var hans opfattelse at disse to stillinger ikke kunne besættes med en
officer, der havde en større straf.
Det var en stor lettelse at sagen nu var slut og at det stadig var Chefen
for Søværnets hensigt at bruge mig i vigtige stillinger i fremtiden. Jobbet i
som chef for kadetdelingen kom ikke overraskende, idet det næsten
havde ligget i luften da jeg blev chef for ÆGIR, at kadetdelingen ville
følge med .
Hvad angår den anden oplysning, om at jeg til efteråret skulle være chef
for operationsafdelingen i marinestaben, sti kom den som en overraskelse,
idet jeg havde håbet på at ffl mindst 2 fir som chef for ÆGIR og chef for
u-bfldseskadren, som den nu havde skiftet navn til. Jeg var ked af at min
søtjeneste kun blev på et år, men pfl den anden side var jeg meget glad
over at være fundet værdig til at være den kommende chef for O-afd . Det
var et af de mest spændende job i Søværnet og et job, der normalt blev
besat med en officer der havde udsigt til at komme til tops i Søværnet.
Så alt i alt gik jeg fra admiral Nyholm let om hjertet og glad og
taknemmelig over at min fadæse med ÆGIR ikke ville ffl alvorlige følger
for min videre tjeneste.
Kort tid før jeg skulle fratræde som chef for u-bfldseskadren og tiltræde
som chef for kadetdelingen, foretog u-bfldseskadren et togt til Skotland,
for der på en særlig indrettet støjmfllebane at foretage støjmåling af
u-bådene . Efter en stormfuld tur over Nordsøen ankom vi til 3die
engelske undervandsbådsflotille, der havde station pfl en skotsk fjord ikke
så langt fra Glasgow. Vi var der i en uge og selv om hovedformålet med
besøget var støjmåling af u-bådene så blev der naturligvis også tid til en
del samvær med vore engelske u-bfldsvenner, og det blev en meget
hyggelig og fornøjelig uge.
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Vi havde dog en uhyggelig oplevelse, som jeg tilfældigvis selv var vidne
til. TUMLEREN med kaptajnløjtnant K. Alsen som chef var på støjmålebanen og jeg stod inde på målestationen og ventede på at TUMLEREN
skulle dykke ud efter målingernes afslutning. Pludselig brød TUMLEREN overfladen med stærk slagside, derefter krængede den yderligere
over indtil tårnet lå næsten vandret! Det så meget alvorligt ud og vi der
stod og så på det var bange for at den ville fortsætte og vende helt rundt,
men heldigvis begyndte den nu - men meget langsomt, at komme tilbage
til normalstilling. Da alt så ud til at være i orden tog vi hjem til ÆGIR og
jeg gav besked om at Alsen skulle melde sig til mig, såsnart han kom på
siden.
Vi drøftede så meget indgående hvad årsagen kunne være og kom til
slut til den opfattelse af uddykningen måtte være påbegyndt med en lille
slagside og denne har så på grund af en hurtig opstigning og det derved
fremkomne tryk på tårnets side, fået båden til yderligere at krænge over,
da båden var kommet op har vandmaserne inde i tårnet - som endnu ikke
var løbet ud - fået båden yderligere til at lægge sig ned. Efterhånden som
vandet er løbet ud har båden så rejst sig op igen. En sådan situation havde
vi aldrig oplevet før og englænderne havde heller aldrig haft eller hørt om
lignende tilfælde.
Da vi kom hjem, fik vi Orlogsværftet til at skære større afløbshuller i
tårnets yderklædning og der har derefter, mig bekendt, ikke været
vanskeligheder af denne art. Besætningen var naturligvis opskræmt og
båden lignede en rodebutik idet alt løst inventar var væltet rundt på
dørken og der forestod et større oprydningsarbejde.
Den 17. juni 1960 fratrådte jeg som chef for u-bådseskadren og tiltrådte
som chef for kadetdelingen.
Deling er et flot ord når man tænker på hvad den bestod af: ÆGIR, 3
små Ø-både og øvelseskutteren SVANEN.
Selv om det at være chef for kadetdelingen var en »fin« stilling - kgl.
udkommando - så var det efter min opfattelse langt mere spændende at
være chef for undervandsbådseskadren, men herved var der intet at gøre
og sommeren i kadetdelingen bød da også på mange spændende og
morsomme begivenheder.
Tidligt på togtet deltog vi i det nordiske kadetstævne, der dette år fandt
sted i Halmstad, og vi mødtes her med vore svenske og norske kammerater. Det var en gammel tradition at de skandinaviske kadetdelinger hvert
år mødtes skiftevis i Sverige, Norge og Danmark og i 4 - 5 dage afholdt
forskellige konkurrencer indenfor idræt, skydning, roning, sejlads m.m.
Samtidig gav det kadetterne fra de respektive lande en lejlighed til at lære
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hinanden at kende og om aftenerne var der altid arrangeret forskellige
sammenkomster bl.a. altid et stort fælles kadetbal. Det var festlige og
fornøjelige dage.
ÆGIR skulle efter opholdet i Halmstad fortsætte på en længere
udenlandstur til Frankrig og Portugal medens de 3 Ø-både og SV ANEN
skulle returnere til danske farvande.
Med ombord i ÆGIR havde vi to lærere fra Søofficersskolen, og som
noget meget specielt var også Hans Hartvig Seedorff Petersen med, han
skulle for Danmarks Radio dække besøget i Portugal, der fandt sted i
anledning af 500 året for »Henrik The Navigator«'s død. Der skulle i
denne anledning komme 36 orlogsskibe fra 16 forskellige nationer, så der
var lagt op til en stor affære.
Efter 5 gode dage i Halmstad tog vi afsked med svenske og norske
venner og ÆGIR satte kursen mod Sydfrankrig, hvor vi skulle besøge en
lille by der hedder Arcachon og ligger tæt ved Bordeaux.
På vej sydover i Nordsøen havde vi en lidt ubehagelig oplevelse, idet vi
sent en eftermiddag modtog et telegram fra Lyngby Radio, der bad alle
skibe med læge ombord i det område hvor vi var, om at opgive deres
possition. Det , iste sig så, at vi var det skib der var nærmest ved en
fiskekutter der havde en mand ombord, der næsten havde fået den ene fod
revet af. Vi blev derfor bedt om at gå til assistance. Vi ændrede straks kurs
imod den opgivne plads og jeg bad 1. mester om at give gamle ÆGIR alle
de omdrejninger han anså for forsvarligt, det er formentlig sidste gang
ÆGIR har været oppe på en fart af over 17 knob. Klokken ca. 23.00 var vi
fremme ved fiskebåden og vores unge reservelæge gik ombord for at se på
den tilskadekomne. Lægen meldte hurtigt tilbage til mig at patienten
måtte tages ombord i ÆGIR for at lægen kunne lægge en midlertidig
forbinding og derefter mAtte han sA hurtigt som muligt bringes til sygehus,
dersom der skulle være nogen chance for at redde hans fod. Vi fik en båre
hejst ned i kutteren og patienten ombord og ind på ÆGIRs hospital.
Derefter satte vi med fuld fart kursen imod nærmeste havn, der var
Esbjerg. Samtidig sendte vi et telegram til Søredningstjenesten og bad
om, at en helikopter ville møde os sA snart det blev lyst og overtage den
videre transport til hospitalet i Esbjerg.
Alt klappede og ved »first light« var helikopteren over os og medens
ÆGIR gik op i vinden med 6 knob firede helikopteren - hængende over
ÆGIRs agterdæk- en mand med en særlig bAre ned på dækket. Kort efter
blev patienten hejst op i helikopteren og afsted gik det til hospital.
Da vi nogle uger senere - pA hjemvejen fra Portugal - passerede
Esbjerg, sendte vi et telegram til hospitalet for at høre til patienten, og fik
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det gode svar at han takket være vores læges behandling og den hurtige
transport, efter al sandsynlighed ville kunne beholde sin fod. Dette var vi
naturligvis- ikke mindst lægen - glade for at høre.
Vi ankom så nogle dage senere til Arcachon, der er en ret lille by som
om sommeren er et yndet badested for folk fra Bordeaux. Den danske
konsul, der boede i Bordeaux, var ansvarlig for besøget, men havde da
han selv var bortrejst overdraget arrangementet til sin søn, der var
vicekonsul, denne talte flydende dansk og var ligesom sin far i vinbranchen. Han var en relativ ung mand og gift med en yndig ung pige, der var
datter af et af de store franske champagnehuse. Hun talte ikke dansk, men
til gengæld flydende engelsk, min udmærkede næstkommanderende,
orlogskaptajn Erik Leonholm var lige ved at tabe sit hjerte til hende, men
vi fik ham dog med videre på togtet.
Efter 4 hektiske dage i Arcachon - der havde udvist en helt enestående
gæstfrihed imod os - var det dejligt at komme til søs igen og falde ind i den
daglige skibsrutine. Næste mål var Portugal.
Men foreløbig var vi på vej sydover i Biscay'en. På kadetskibet er det en
af chefens pligter at se kadetterne til middag i chefsmessen i løbet af
togtet. En sådan kadetmiddag var bl.a. planlagt til en af aftenerne i søen
på vejen til Portugal. Lidt før kl. 14.00 så jeg på vejrmeldingen, idet
kokken skulle have endelig besked kl. 14.00 om middagen blev eller ikke.
Vejrmeldingen så rimelig god ud og jeg gav besked om at middagen skulle
holdes.
Der kunne i chefsmessen max. dækkes op til 14 men vi sad bedre
dersom vi kun var 12 og så vidt jeg husker var vi den aften: 4 kadetter, de
to lærere fra Søofficersskolen, Seedorff, 4 af skibets officerer og jeg.
Desværre holdt vejret ikke helt hvad meteorologen havde lovet, og i
løbet af eftermiddagen begyndte det at blæse op, men kokken stod midt i
oksestegen og der var ingen vej tilbage. Da gæsterne kom kl. 18.00 var der
en del slingerage, men vi fik en drink og gik til bords. Et par af kadetterne
havde tilsyneladende ikke så megen appetit, men vi var da kommet til
desserten da ÆGIR tog en kraftig overhaling og dette blev for meget f(?r
det helt udtrukne spisebord, som sank sammen i den ene side. Dette gav
et naturligt tegn til opbrud, og ihvertfald de 2 kadetter var glade for at
slippe afsted. Vi andre fik bordet stablet op igen og kunne så fortsætte
med kaffe m.m.
Inden ankomsten til Portugal havde vi travlt med at indøve det
ceremoniel der skulle anvendes under besøgets første del, hvor de 32
orlogsskibe samledes på en ankerplads E-for Portugals sydligste pynt, for
den næste dag i 2 kolonner at sejle forbi pynten hvor Portugals præsident
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samt alle de ambassadører som repræsenterede de nationer, der havde
skibe med, ville modtage salut og »jubelrulle« , medens en række store
skolesejlskibe - heriblandt vores eget »Danmark« - skulle passere
imellem de to rækker orlogsskibe på modgående kurs. Da der blandt
orlogsskibene også var nogle der ikke kom fra NATO-lande, kunne man
ikke anvende NATO-procedure og det var ikke helt let at få dette
komplicerede arrangement til at glide, men det gik dog over al forventning og må, set fra land, have været et flot syn.
Efter denne ceremoni fortsatte alle de 32 skibe til Lissabon hvor
festlighederne fortsatte i 5 dage. Vi skulle i Lissabon alle ligge til ankers i
Tejoflodens munding syd for byen . Her løb der en meget kraftig strøm,
der skiftede med høj- og lavvande. Ægir havde fået plads i den ene ende af
de 2 rækker af skibe. Skibene lå med ca. 300 m afstand og med 300 m
mellem de to rækker, så der var ikke meget plads at give væk af.
Strømmen varierede i styrke fra Oved strømskifte til ca. 5 knob når den
var på sit højeste. Vi måtte være meget omhyggelige for ikke at drive, idet
vi 300 m til den ene side havde en hollandsk destroyer og på den anden
side et kabelområde hvor ankring var forbudt.
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Jeg tog derfor følgende forholdsregler:
1) Jeg eller næstkommanderende skulle være ombord.
2) Vi havde 120 m kæde ude på det ene anker og det andet var
kastet, men lå l'lbent.
3) Maskinen blev bemandet nl'lr strømmen nærmede sig sit max.
sl'lledes at vi kunne gå frem på skruerne, dersom vi begyndte at
drive.
Disse forholdsregler var naturligvis ikke populære, men desværre efter
min opfattelse nødvendige, og blev da også loyalt accepteret af alle. Det
gik mest ud over næstkommanderende fordi det officielle program
krævede chefernes tilstedeværelse næsten hele tiden og jeg tror kun
næstkommanderende kom i landeengang i nogen fl'l timer.
Den kraftige strøm havde dog ogsl'l sine gode sider, idet den gav
kadetterne en god sømandsmæssig opgave som motorbl'ldsførere, og de
opdagede hurtigt at det at lægge til ved et faldereb, nl'lr der løber 5 knobs
strøm, slet ikke er sl'l enkelt, som det lyder i teorien.
Den ene officielle lunch, middag og/eller reception fulgte nu i kølvandet
pl'l den anden og når der ikke foregik noget i land sl'l var der receptioner
eller cocktails ombord i de forskellige skibe. Den tredie eftermiddag
havde jeg en reception ombord i ÆGIR og medens jeg stod og talte med
de tre skandinaviske ambassadører kom vagtchefen løbende og meldte, at
den hollandske destroyer var kommet i drift, og drev ned mod ÆGIR.
Med 2 ankre ude og kun 300 m mellem skibene var der intet vi kunne gøre
og kort efter lagde den hollandske destroyer sig til rette tværs over vores
stævn. Dette var mere end vore ankre kunne bære og langsomt men
sikkert drev vi ned i området med kablerne!
Først da strømmen slækkede af kunne to portugisiske bugserbåde
trække destroyeren fri af os, og vi gik så tilbage til vore pladser igen. Hele
denne affære varede til langt ud på natten, og jeg ml'ltte sende afbud til en
officiel middag.
Jeg havde den næste morgen et møde med en ikke særlig glad hollandsk
skibschef, der fuldt ud erkendte at det hele var hans fejl, og han gav mig
en skriftlig erklæring hvori han skrev at uheldet udelukkende var hans
skyld fordi han ikke havde truffet de nødvendige forholdsregler imod at
drive og at ansvaret for de opståede skader på sl'lvel ÆGIR som hans eget
skib var hans.
Skaderne på den hollandske destroyer var ikke ubetydelige idet ÆGIRs
stævn i de timer den lå på tværs af os, havde gnavet sig et stykke ind i
skibssiden. Skaderne på ÆGIR var ubetydelige, et meget beskedent hul
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langt over vandlinien i stævnen var alt og dette blev hurtigt repareret af
Orlogsværftet da vi kom hjem.
Da vi to dage senere forlod Lissabon og passerede den hollandske
destroyer, sendte jeg ham følgende signal: »It was nice to meet you, hope
to see you again, but not so close!«. Om chefen har været særlig glad for
denne hilsen forlyder der intet om.
Senere på sommeren var ÆGIR i BREST (Frankrig) og i BELFAST
(Irland) og efter disse besøg gik turen hjemover nord om Skotland
gennem Pentland Firth.
Ind imellem disse festlige besøg gik livet sin stille gang ombord.
Tjenesten var naturligvis stærkt præget af at hovedformålet med togtet var
uddannelse af kadetterne. På udenlandstogterne var det især den daglige
skibsrutine der var hovedsagen medens det under vore ophold i danske
farvande dels var farvandskendskab, dels manøvre med skibet, fartøjsøvelser, skydninger og signalering med meget mere der blev lagt vægt på.
I løbet af togtet skiftedes kadetterne til at være ombord i Ø-bådene og i
øvelseskutteren SV ANEN.
Det er kotyme at Chefen for Søværnet eller hans stabschef inspicerer
kadetdelingen inden denne stryger kommando, specielt med henblik på at
få et indblik i kadetternes standpunkt i den praktiske tjeneste. Det blev i
år stabschefen, kontreadmiral S. E. Pontoppidan der ledsaget af chefen
for Søofficersskolen, kommandør I. Hope og søværnskommandointendanten og søværnskommandomaskinmesteren foretog inspektionen. Inspektionen gik godt og admiralen gav udtryk for sin tilfredshed med det han
havde set.
I de sidste par uger af togtet indgik ÆGIR i en øvelsesgruppe med
kommandør S. G. Jørgensen som gruppechef. På et vist tidspunkt havde
jeg følgende ombord i ÆGIR, der var komandoskib i gruppen:
Forsvarsminister Poul Hansen
Viceadmiral H. Nyholm, chef for søværnet
Kontreadmiral Å. Linde, chef for søværnets operative kommando
Kommandørs. G. Jørgensen, gruppechef.
Det er lidt af en belastning for en skibschef at være reduceret til at være
nummer 5 ombord i sit eget skib, men det varede jo ikke så længe og
takket være Poul Hansens ualmindelig tiltalende væremåde blev det hele
en god oplevelse. Poul Hansen blev modtaget med salut og forsvarsministerflaget vajede fra ÆGIRs top, sålænge han var ombord. Han var
meget interesseret i hvad der foregik og han er efter min opfattelse den
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bedste forsvarsminister Danmark har haft i den tid jeg har været i
tjenesten. I løbet af nogle dage forlod ministeren og admiralerne igen
ÆGIR og øvelsesgruppen sluttede med en 3 døgns øvelse omkring
Bornholm. Jeg sad i disse 3 døgn uafbrudt i ÆGIRs operationsrum og da
vi efter øvelsen var fortøjet i Rønne havn havde jeg kun et ønske: at
komme til køjs! så da gruppechefen meddelte mig at amtmanden kom til
lunch og han ønskede jeg var til stede, kunne jeg godt have kvalt ham.
Kadettogtet nærmede sig nu sin afslutning og den sidste uge tilbragte
jeg og mine officerer med at udarbejde karakterer og bedømmelser for
samtlige kadetter og aspiranter. Det var et stort arbejde og da det er af
betydning for de pågældende må det naturligvis gøres meget omhyggeligt.
Jeg kom under dette arbejde i vild diskussion med læreren i navigation,
som fordi en kadet ikke havde udført alle de opgaver han skulle, ville give
ham en dårlig karakter i faget. Da det drejede sig om en kadet i klasse A
og navigation var et hovedfag var sagen af en vis betydning. Jeg hævdede
at karakteren i navigation burde udvise kadettens standpunkt i faget, og
da han var en af de dygtigste ville jeg ikke gå med til at give ham en dårlig
navigationskarakter, men mente han burde have en fin karakter i navigation og så eventuelt en dårligere karakter i flid og påpasselighed. Vi blev
ikke enige, men som chef havde jeg afgørelsen, så det blev som jeg
ønskede.
Kadettogtet var nu slut og jeg blev som chef for ÆGIR afløst af min
gode ven kommandørkaptajn S. Thostrup, der samtidig også blev chef for
undervandsbådseskadren, han sejlede med de sidste par dage for at lære
skibet lidt at kende.
Den 15. oktober gik kadetterne i land og den 20. samme måned tiltrådte
jeg tjeneste som chef for Søværnsstabens operationsafdeling hvor jeg
afløste kommandør A. Helms.
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Overordnet stabstjeneste: Afdelingschef i
søværnsstaben, stabschef ved søværnets operative
kommando, souschef i forsvarsstaben

Søværnsstaben, der var Chefen for Søværnets stab, havde egen chef, der
var Chefen for Søværnets stabschef. Staben bestod dengang af 3 afdelinger: Operationsafdelingen, materielafdeling og kommandoafdelingen
(personel) samt et sekretariat med arkiv. Da jeg tiltrådte var Chefen for
Søværnet videadmiral H. Nyholm og Chefen for Søværnsstaben kontreadmiral S. E. Pontoppidan. Nyholm ville falde for aldersgrænsen i
sommeren 1961 og alle regnede med at Pontoppidan så ville rykke op på
chefspladsen og at han ville blive afløst som Chef for Søværnsstaben af
kommandør A . Helms, som så ville blive udnævnt til kontreadmiral.
Dette kom da også til at holde stik.
Tjenesten som chef for operationsafdelingen var krævende , men det var
en meget spændende tjeneste fordi man blev indblandet i næsten alle de
store og vigtige sager, og jeg gik derfor ind til jobbet med stor glæde og
forventning.
Jeg havde gennem hele min tid som afdelingschef gode og loyale
medarbejdere og alle mine 5 sektionschefer var mig meget gode støtter.
Der var nok at tage fat på og heldigvis havde vi f1'let en bolig i Nyboder,
så jeg havde kort vej til arbejdet, idet Søværnskommandoen nu havde til
huse i den gamle kadetskole i Gernersgade. Chefen for operationsafdelingen havde kontor i det rum der tidligere havde været skolechefens
kontor, så det var med en vis ærefrygt at de fleste søofficerer betrådte
dette sted.
Afdelingen havde et lille afdelingssekretariat bestående af 4 damer,
under ledelse af fr. Inge Andersen, hun havde været længe i jobbet, var
hurtig, dygtig og 100% pålidelig og ydede en meget stor indsats. Jeg
prøvede i mange år på at få hende forfremmet til overassistent, men her
kæmper man imod vejrmøller! H & K har sine egne regler, og selv om hun
lavede mere arbejde end de tre andre tilsammen, så var det næsten en
umulig opgave at få H & K til at acceptere at hun burde rykkes op. Til
sidst lykkedes det, men det gav mig et klart indtryk af den tåbelige måde
vore personelorganisationer arbejder på . Siden - da jeg som chef SMK fik
meget mere med personelorganisationer at gøre - blev dette indtryk
desværre kun yderligere bekræftet.
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Hver dag kl. 11.00 holdt Chefen for Søværnsstaben et møde med sine
tre afdelingschefer, hvor vi drøftede alle vigtige ting, der var i gang i
staben, og på denne måde holdt vi gensidigt hinanden orienteret om alt af
betydning.
Der herskede en meget fin stemning i staben, og alle havde gensidig
tillid til hinanden og det var derfor et godt sted at gøre tjeneste. I
sommeren 1961 blev så Nyholm pensioneret, Pontoppidan blev Chef for
Søværnet og Helms kom tilbage til staben som kontreadmiral og chef.
Admiral Linde, som var Chef for Søværnets operative Kommando, var
af den opfattelse af Søværnsstabens behandling af hans planer og forslag
var en formalitet, idet han mente at når han og hans stab havde
udarbejdet et forslag, så var der ingen i Søværnet der var bedre kvalificeret på det operative område, og Søværnsstaben skulle derfor - stadig efter
Lindes mening - blot videreekspedere sagen til endelig godkendelse hos
Forsvarschefen. Chefen for Søværnet var af en anden mening og ønskede,
at admiral Lindes planer skulle gennemarbejdes i Søværnsstaben og
forelægges ham med vore bemærkninger. Da det naturligvis var operationsafdelingen der bearbejdede de operative planer fra den operative
kommando, var det mig der overfor Chefen for Søværnsstaben var
ansvarlig for dette arbejde, og da vi engang fremsatte et forslag om at
ændre noget i en af Lindes planer, og dette forslag blev godkendt af
Chefen for Søværnet, blev admiral Linde meget vred . Denne vrede
koncentreredes specielt imod admiral Helms, mig og chefen for operationssektionen.
Lindes vrede blev mere og mere generende for tjenesten og Helms og
jeg drøftede om der var noget vi kunne gøre for at forbedre situationen,
og vi blev enige om at foreslå Linde at de to stabe skulle mødes een gang
om måneden, skiftevis i Århus og København, for at gennemdrøfte de
problemer der kunne være os imellem, og på denne måde søge at undgå
de ubehagelige situationer vi havde oplevet på det sidste. Linde accepterede forslaget og da han var den ældste af de to admiraler tilbød vi at
komme til Århus til det første møde.
Det var aftalt at de to admiraler, Linde og Helms og Lindes stabschef og
Helms operationsafdelingschef altid skulle deltage i møderne, der så
skulle have øvrige deltagere udpeget afhængig af hvilke problemer der
skulle behandles. Vi var fra vor side indstillet på at vi skulle have tingene
til at glide, og vi var villige til at strække os langt for at opnå dette, men
der var naturligvis en grænse.
Det første møde startede nogenlunde fredeligt og formiddagen gik
godt, men da vi kom til lunchpausen meddelte kommandør Wilrtz, Lindes
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stabschef, at der var arrangeret lunch på en nærliggende restaurants
marinestue. Til vores store overraskelse viste det sig at alle deltog i denne
lunch, undtagen admiral Linde der i ensom majestæt tog hjem til sig selv
og spiste lunch helt alene!!
Dette var en ubehagelig demonstration imod admiral Helms, og han var
naturligvis berettiget irriteret.
Da mødet blev genoptaget efter lunch var der ligesom kommet en lidt
mere skarp tone imellem os, og selv om det ikke kom til egentlige
sammenstød, havde vi vist alle en fornemmelse af, at vi ikke helt havde
opnået det vi havde ønsket.
Møderne fortsatte som planlagt, een gang om måneden, og selv om
stemningen ikke altid var den bedste, så tror jeg dog, at disse møder
havde en god indflydelse på forholdet mellem de to stabe, og hjalp til at
der ikke skete de helt store eksplosioner.
Det var yderst beklageligt at der skulle opstå den slags problemer
mellem søofficerer, der kendte hinanden så godt som tilfældet var, og som
alle kæmpede for den samme sag. Det viste sig desværre at det var umuligt
at få admiral Linde til at indse og acceptere, at Søværnskommandoen
havde både ret og pligt til at se om Lindes planer passede ind i de planer
Chefen for Søværnet mente var de bedst mulige
Jeg mødte nu også et gammelt problem igen, idet SACEUR- NATO's
øverstkommanderende i Europa, - fremsatte et forslag om at oprette en
ny NATO-kommando: ALLIED FORCES BALTIC APPROACHES.
Dette forslag var på den maritime side identisk med det vi havde
udarbejdet i Kiel, men var nu udvidet til at omfatte alle tre værn. Saceurs
forslag så således ud:

COMBALTAP.

COMLANDJUT.

COMLANDZEALAND

COMNAVBALTAP.

FLAGOFACER
DENMARK.

COMAIRBALTAP.

FLAG OFACER
GERMANY.
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BALTAP-kommandoen eller som den også blev kaldt »Enhedskommandoen for den sydlige del af NATO's Nordkommando« blev underlagt
CINCNORTH og omfattede hele det danske område + Slesvig-Holsten.
SACEUR bad så Danmark og Tyskland om at fremsætte deres bemærkninger til forslaget.
For den sømilitære del af forslaget var der ikke mange problemer, det
var som foreslået af planlægningsgruppen i Kiel. Det eneste der bekymrede os og flyvevåbnet var at der under den fælles områdechef, COMBALTAP var placeret 2 hærkommandoer, en for hærstyrkerne i Jylland
og Slesvig-Holsten og en for hærstyrkerne på Sjælland. For at kunne
koordinere 2 hærkommandoer ville der være gode argumenter for at
fællesstaben skulle være hærdomineret, hvilket flyverne og vi var lidt
bekymrede over. Vi stillede derfor det ændringsforslag at der kun skulle
være een hærkommando under COMBALTAP kaldet COMLANDBALTAP, under ham kunne der så være 2 hærchefer en i Jylland og S-H
og en på Sjælland. Der var en del diskusioner om sagen og for at få en
løsning indkaldte SACEUR Danmark og Tyskland til et møde i Paris.
Den danske delegation kom til at bestå af:
Generalmajor E. Rasmussen, chef for forsvarsstaben, formand,
Oberst K. Jørgensen, chef for 0-afdelingen i flyverstaben,
oberstløjtnant A. C. B. Veger, chef for 0-afdelingen i hærstaben,
Kommandørkaptajn J. Petersen, chef for 0-afdelingen i søværnsstaben og
Kommandørkaptajn 0. Brinck-Lund, chef for 0-afdelingen i forsvarsstaben.
Vi ankom til Paris en eftermiddag dagen før mødet og spiste alle middag
sammen. På vejen tilbage til vores hotel var Knud Jørgensen og jeg
kommet lidt bagefter de andre og vi fik lyst til at gå ind på en lille
restaurant og afslutte aftenen med et stykke ost og et glas rødvin.
Knud Jørgensen og jeg havde til middagen spist noget andet end de
andre og må have fået en eller anden form for madforgiftning. Vi blev
begge dårlige, hvilket desværre bevirkede at jeg kom en time for sent til
mødet den næste dag og at Knud Jørgensen slet ikke kunne deltage i
mødet.
Mødet varede til kl. næsten 20.00, så det var ikke meget jeg gik glip af,
og jeg måtte desværre konstatere, at der ingen støtte var at få fra nogen
side til søværnets synspunkt, idet alle andre var klar til at acceptere
SACEUR's forslag. Man kunne ikke undgå at få det indtryk at sagen i
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virkeligheden var afgjort pl'l forhl'lnd og at hele den lange drøftelse kun var
for at alle - ogsl'l det danske søværn - skulle føle at deres synspunkter var
blevet hørt. Efter dette maraton-møde var vi hjemme hos orlogskaptajn
Kisum, som var tjenestegørende i SHAPE til lidt aftensmad og havde en
hyggelig aften. Knud Jørgensen sl'l vi intet til.
Da vi kom tilbage til København, aflagde jeg rapport til admiral Helms
og nævnte da naturligvis ogsl'l, at jeg desværre var kommet en time for sent
til mødet.
Chefen for Ayvevl'lbenet, generalløjtnant K. Ramberg var utilfreds med
at hans repræsentant ikke havde været med til mødet og fandt ikke hans
forklaring overbevisende og bestemte derfor at der skulle foretages en
auditørundersøgelse af sagen.
Pl'l et tidspunkt af denne undersøgelse bad auditøren mig om en
samtale, da jeg var den sidste der havde været sammen med Knud
Jørgensen aftenen før mødet. Jeg blev herefter afhørt af auditøren, efter
min opfattelse som vidne. Slut pl'l afhøringen blev auditøren pludselig lidt
mere barsk og sagde at jeg jo var kommet for sent til mødet og det kunne
ikke udelukkes at der ogsl'l kunne rejses sag imod mig! Dette var en ny
vending i sagen og jeg følte mig lidt dl'lrligt behandlet, dette burde
auditøren vist have sagt straks inden afhøringen begyndte. Hvad der har
stl'let i auditørens rapport ved jeg ikke.
Denne sag kom pl'l et for mig meget ubehageligt tidspunkt, idet jeg stod
lige foran udnævnelse til kommandør. Jeg ved at indstillingen var skrevet,
men nu blev holdt tilbage indtil denne sag var afklaret. I begyndelsen af
februar 1962 kom der sl'l en skrivelse fra Forsvarsministeriet til Søværnskommandoen - hvis indhold jeg ikke blev gjort bekendt med - men jeg fik
at vide at Forsvarsministeriet ikke havde fundet grundlag for at gøre
strafferetslig ansvar gældende imod mig. Indstillingen om min udnævnelse
til kommandør blev sl'l straks fremsendt, og den 13. februar meddelte
admiral Pontoppidan mig at jeg var udnævnt til kommandør pr. 14.
februar 1962.
Jeg var naturligvis meget glad for at denne dumme sag ikke havde fl'let
ødelagt min kommandørudnævnelse.
Efter at forsvarsministrene og forsvarscheferne i Danmark og Tyskland
havde godkendt SACEUR's forslag om oprettelsen af BALTAP-kommandoen stod der sl'l tilbage at udarbejde de detaljerede bestemmelser for
organisation og bemandingen af de 5 hovedkvarterer og denne opgave
blev overdraget CINCNORTH.
CINCNORTH indkaldte derefter til en 3 dages konference i Oslo for at
nl'l til enighed om disse spørgsml'll. Den danske delegation bestod af de
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samme som havde været med i Paris, dog udvidet med chefen for
forsvarsstabens signalafdeling, kommandør P. C. Weilbach.
For Danmark var det fra politisk side et absolut krav at CO MB ALTAP
altid skulle være dansk. Det kunne ved en overfladisk betragtning synes et
stærkt krav at stille, men dels var det et politisk diktat, og dels kunne det
forklares ved at det var hele det danske områ.de det nye kommandosystem
omfattede og kun en beskeden del af Tyskland. Dette blev nu ikke noget
problem, idet Tyskland fuldt ud accepterede det danske synspunkt.
Der var naturligvis i Oslo også. en tysk delegation under ledelse af en
tysk generalmajor. Den første opgave vi gik i gang med var at udarbejde
organisationen for HQ COMBALTAP og derefter at bemande de forskellige poster.
Der opnå.edes enighed om at de tre topposter skulle besættes som
følger:
COMBALTAP: Altid dansk, grad: Generalløjtnant/viceadmiral.
DEP/COMBALTAP: Altid tysk, grad: Generalløjtnant/viceadmiral.
Stabschef: Altid dansk, grad: Generalmajor/kontreadmiral.
Også. den øvrige del af staben opnå.edes der ret hurtig enighed om og vi
delte os så. op i værnsvise grupper, og jeg kom naturligvis i den gruppe der
skulle tage sigafHQ COMNAVBALTAP.
Også. her løstes problemerne lettere end jeg havde ventet, og man
nå.ede frem til følgende:
COMNAVBALTAP: Alternerende tysk/dansk, grad: Viceadmiral.
Stabschef: Altenerende dansk/tysk, så.ledes at en tysk chef havde en
dansk stabschef og omvendt. Grad: Nå.r tysk flotillenadmiral, nå.r dansk en ældre kommandør, idet Danmark
ikke havde en til flotillenadmiral svarende grad. (Grad
mellem kommandør og kontreadmiral.)
Endvidere enedes man om at 40% af staben skulle bemandes med tyske
officerer og 40% med danske. De resterende 20% skulle være officerer fra
»andre« NATO-lande fortrinsvis fra USA og UK.
Hær- og flyvergrupperne kom også. ret hurtigt frem til tilsvarende
aftaler og sent på. eftermiddagen den anden dag kunne CINCNORTH
samle den danske, den tyske og sin egen forhandlingsgruppe til et møde,
hvor han udtrykte sin glæde over at man så. hurtigt var kommet til et for
alle parter tilfredsstillende resultat. Nu gik sekretærerne igang med at
renskrive alt materialet, og vi skulle så. mødes den næste dag og læse det
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hele igennem og lederne af delegationerne skulle så underskrive papirerne, inden de blev fremsendt til SACEUR for endelig godkendelse.
Da vi den næste morgen kom til HQ blev vi temmelig overraskede ved
at se, at der nu stod i papirerne at COMBALTAP skulle alternere
TYSK/DANSK!! En forhåndskopi var allerede på vej til lufthavnen for at
blive sendt til SACEUR.
Vi sendte straks bud efter den amerikanske oberst, der var CINCNORTH repræsentant i forhandlingerne, og gjorde ham opmærksom på
denne meget væsentlige trykfejl - troede vi - men det viste sig at han var
af den opfattelse at det var det resultat vi var kommet til, og først da vi fik
fat i den tyske general og denne bekræftede at vi havde ret, og at
COMBALTAP altid skulle være dansk, gav den amerikanske oberst op og
gik med til at rette fejlen.
I løbet af nogle måneder blev de forskellige hovedkvarterer etableret.
Den første COMBALTAP blev generalløjtnant Tage Andersen med
midlertidig kontreadmiral Sven Thostrup som stabschef. Sven blev dog
efter få måneder udnævnt rigtigt i graden. HQ blev etableret på flyvestation Karup sammen med HQ AIRBALTAP, som igen havde samme
chef som Flyvertaktisk Kommando.
HQ NA VBALTAP blev etableret i Kiel i de bygninger hvor planlægningsgruppen havde til huse. COMNAVBALTAP blev den tyske viceadmiral Wagner med den danske kommandør H. H. Wesche som
stabschef.
Hermed var en sag som vi havde arbejdet med i mange år, og som jeg
personlig havde været indblandet i siden 1957, endelig blevet løst, på en
efter forholdene tilfredsstillende måde.
I min tid som chef for operationsafdelingen i Søværnsstaben foretog jeg
mange rejser og disse var en behagelig afveksling i den daglige tjeneste og
gav anledning til at møde mange ledende militære i mange forskellige
lande, som oftest naturligvis NATO-lande. På grund af vores nære
samarbejde med det tyske forsvar blev der knyttet mange kontakter med
den tyske forbundsmarine og jeg var ofte til møder i Bonn, her havde jeg
den fordel at jeg fra min tid i Kiel dels talte tysk og dels kendte en stor del
af de tyske admiraler og ældre officerer.
Jeg var 2 gange i USA, første gang alene til et symposium i Norfolk og
senere til et kursus om atomvåben for senior officers samme sted. Året
efter ledsagede jeg Chefen for Søværnet på en officiel 3 ugers visit hos
chefen for den amerikanske fli\de, i disse tre uger rejste vi igennem hele
USA fra nord til syd og fra øst til vest, vi så og hørte meget til US Navy og
fik også lejlighed til at se en stor del af landet.
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Senere ledsagede jeg ogsl'l viceadmiralen pl'l officielle besøg i Tyskland
og Sverige.
Da jeg havde været 3½ l'lr i jobbet som afdelingschef var det klart at en
ny udkommando kunne komme nl'lr som helst og jeg begyndte at overveje
hvilke muligheder der var. I forl'lret 1964 blev kommandør P. Wiirtz, der
var stabschef hos admiral Linde i Århus sendt til en nyoprettet kommandørstilling hos CINCNORTH i Oslo og stillingen som stabschef ved
Søværnets operative Kommando blev hermed ledig. Med det tidligere
beskrevne spændte forhold mellem mig og admiral Linde regnede jeg dog
ikke med at denne stilling ville være en mulighed.
Stor var derfor min overraskelse da jeg en dag blev kaldt ind til admiral
Pontoppidan og af denne fik at vide at han ville indstille til Forsvarsministeriet at jeg blev den nye stabschef hos admiral Linde. Jeg spurgte
straks om admiral Linde var indforstl'let med dette og viceadmiralen
kunne sl'l meddele mig at han for tre dage siden havde talt med admiral
Linde og givet ham tre dage til at overveje sagen og at Linde nu havde
ringet og accepteret, at det blev mig. Stillingen som stabschef ved den
operative kommando var en af Søværnets bedste kommandørstillinger og
med nær kontakt til det levende liv til søs og jeg var derfor meget glad for
at fl'l dette job, selv om jeg nok forudsl'l at det, ihvertfald i begyndelsen,
kunne medføre visse problemer i samarbejdet mellem admiral Linde og
mig.
Jeg fik samtidig at vide at min tjeneste i Århus ville blive af mindre end
2 års varighed og at jeg derfor ikke ville blive forflyttet, men udstationeret
på time- og dagpenge. Dette var en stor økonomisk fordel fordi min kone
og vore to sønner ikke var i stand til at tage med til Århus, da min kone
underviste på det kgl. danske musikkonservatorium, og begge vore sønner
studerede ved Københavns universitet. Jeg måtte derfor drage alene til
Århus, men heldigvis var det ikke længere borte end at jeg normalt kunne
rejse hjem hver week-end.
Jeg lovede mig selv at jeg ville gøre alt hvad jeg kunne for at fl'l et godt
forhold til min nye chef, men da jeg kendte hans bitterhed imod
Søværnsstaben og imod mig personligt var det med stor spænding jeg sl'l
fremtiden i møde.
Den 15. juni 1964 meldte jeg mig til admiral Linde og efter kort at have
budt mig velkommen, gik han i gang med at tale om alle de gange hvor vi i
Søværnsstaben havde generet ham. Jeg hørte pl'l admiralen i tavshed idet
jeg ikke ville starte min tjeneste som stabschef med et skænderi med min
chef. Der var ingen tvivl om at Linde var dybt sl'lret og meget bitter.
Som tiden gik blev det sværere og sværere at lade være at tage til
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genmæle når Linde næsten daglig kom tilbage til disse problemer, som
tilsyneladende nagede ham forfærdeligt. Da jeg igennem en måned daglig
havde hørt på kritik af admiral Helms og mig selv, tabte jeg en dag
tålmodigheden og tog ordet og bad om at admiralen ville høre på mig, og
så rullede jeg mig ud og sagde hvad jeg mente. Efterhånden, som jeg talte
mig varm, blev jeg klar over at nu spillede jeg højt spil, nu var det knald
eller fald. Enten ville Linde blive aldeles rasende og i så fald formentlig
forlange mig øjeblikkelig afløst eller også - og det var det jeg håbede ville det rense luften og få disse endeløse bebrejdelser til at høre op.
Lykkeligvis blev det sidste resultatet.
Efter denne dag blev forholdet imellem os faktisk ganske godt, og der
var kun enkelte tilbagefald med længere og længere mellemrum.
Tilværelsen blev derfor efterhånden behagelig og jeg var glad for den
kontakt jeg nu havde med det egentlige søværn: skibene.
Tre af officererne i staben opfordrede mig til at deltage i en L'homberaften hver 14. dag og det sagde jeg ja til. Vi spillede skiftevis hos
hinanden. De tre var orlogskaptajnerne Brink, Villesen og Ruth. De
boede alle 3 i Århus-området med deres familier og det blev til mange
hyggelige og fornøjelige aftener. Midt på aftenen fik vi så et par stykker
smørrebrød med øl og snaps. Her var de andre bedre stillet idet de havde
deres koner til at ordne arrangementet, men vi klarede os også hos mig og
de var alle flinke til at hjælpe til.
En gang da det var min tur til at have dem hos mig blev orlogskaptajn
Villesen sendt på tjenesterejse og da Linde også boede alene fandt jeg på
at invitere ham med i stedet for. I den anledning inviterede jeg alle til
middag først. Det var lidt af et problem at have middagsgæster i min lille
eet værelses lejlighed, men det lykkedes at få stablet en hæderlig middag
på benene og ved 20-tiden begyndte vi at spille. Linde var en meget
lidenskabelig spiller og sad den aften i et utroligt held. Kl. 22.00 serverede
jeg som traditionen bød smørrebrød og øl og snaps, og efter det spillede vi
videre.
Linde vandt stadig og ville ikke høre tale om at holde op da vi var
omkring midnat. Da klokken nærmede sig 04.00 begyndte jeg at se ret
demonstrativt på uret, men det havde ingen virkning! Da klokken var
06.00 sagde Brink at nu måtte han gå da hans søn snart skulle stå op, og
hans kone ville blive urolig når hun så at hans seng var tom. Nå, dette blev
så endelig tegn til almindeligt opbrud og alle gik. Alt svømmede i min lille
lejlighed og alt hvad jeg havde af service og glas var snavset, så jeg tog en
rask beslutning og gik i gang med at rydde op og vaske op og da det var
gjort tog jeg et brusebad, klædte om i uniform og tog afsted til dagens
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gerning, der denne dag indebar et besøg med briefing af en tysk
besøgende admiral, som Linde og jeg efter briefingen skulle spise frokost
med.
Kl. 09.30 ankom Linde og jeg mødte ham ude i gangen, han så lidt træt
ud og jeg sagde i min mest opmuntrende tone: »God morgen admiral«,
Linde svarede lidt mut: »Tak for i gih«, og si\ røg det ud af munden pi\
mig: »I går?« hvortil Linde svarede: »Nå ja, så tak for i nat da!«
Da briefingen for den tyske admiral var overstiiet og vi havde spist
lunch med ham varede det ikke længe før Linde og jeg blev enige om at vi
vist havde lidt søvn til gode, og vi trak os den dag tidligt tilbage.
Selv om forholdet mellem Linde og mig var blevet ganske godt, si\ var
hans forhold til Søværnskommandoen, admiral Helms og operationsafdelingen stadig meget køligt, og det stod næppe til at forbedre, dertil
følte han sig - med rette eller urette - for diirligt behandlet, så den
situation måtte vi blot prøve at leve med bedst muligt.
Hvert forår holdtes der i Nordregionen en samlet NATO-fliideøvelse
hvori der indgik destroyere, fregatter, korvetter, undervandsbåde og
forskellige hjælpeskibe fra Danmark, Norge og Tyskland. Denne øvelse
blev til søs ledet af en kommandør eller Kapitan zur See pi\ skift mellem
de deltagende nationer.
I foråret 1965 var det Danmarks tur til at levere chefen for denne
NATO-styrke og samtidig have ansvaret for planlægning af hele øvelsen,
der varede i 3 uger. Søvæmskommandoen bestemte at jeg skulle have
dette job. Det var et spændende og morsomt job og gav en del møder
under planlægningsarbejdet med tyske og norske officerer, hvoraf en del
senere indgik i min stab.
Det var også en stor udkommando til søs idet styrken det fir kom til at
bestå af 27 skibe, heraf 3 tyske destroyere. Til kommandoskib fik jeg
stillet ÆGIR til rådighed, og her var der god plads til både mig og min
stab.
Men inden jeg drog afsted pfl denne øvelse skiftede Søværnets operative
Kommando chef. Den 1. april 1965 skulle Danmark afløse den tyske
viceadmiral i Kiel for første gang, og det blev ikke uventet admiral Linde
der blev udset til dette job. Han var naturligvis glad for at komme væk fra
Søværnskommandoen og ville samtidig - for den periode hvor han
forrettede tjeneste som COMNA VBALTAP - blive givet midlertidig grad
som viceadmiral. Jeg var glad på Lindes vegne idet jeg kunne mærke at
det virkelig var en befrielse for ham at komme bort.
Det for mig mest spændende var hvem der skulle være ny chef for den
operative kommando. Der var i realiteten kun to muligheder og valget
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hang sammen med hvem der den 1. december når Pontoppidan gik på
pension skulle være den nye Chef for Søværnet, idet det var klart at man
ikke ville sende en admiral til Århus den 1. april dersom han den 1.
december skulle tilbage til København igen. De to kandidater til de to
embeder var kontreadmiralerne Helms og Thostrup. Da Helms var den
ældste og var Pontoppidans stabschef regnede de fleste med at han ville
rykke op som viceadmiral og at det derfor ville blive Thostrup der kom til
Århus.
Forsvarsministeren blev nu - naturligvis - blandet ind i sagen og han
ønskede en samtale med de to kandidater for derefter at bestemme hvem
han ville have som Chef for Søværnet. Ministeren bestemte så at han
ønskede Thostrup som Chef for Søværnet og det blev derfor Helms der
blev sendt til Århus. Adam var, naturligvis, noget skuffet over, at den
forventning han havde haft om at Pontoppidan ville indstille ham som sin
afløser, nu pludselig forsvandt, men terningerne var kastet og der var ikke
mere at gøre ved det. At det så senere, da værnschefsstillingerne blev
stærkt reduceret og da Helms blev COMBALTAP viste sig at det trods alt
var ham der havde været den heldige, det kunne man ikke vide på
daværende tidspunkt.
For mig var det nu klart, at mine muligheder for at blive kontreadmiral
og Chef for Søværnsstaben når Thostrup blev værnschef var ringere end
de ville have været med Helms som chef, idet en chef normalt vil ønske sig
en stabschef der er noget yngre end han selv. Jeg var kun eet år yngre end
Thostrup og nummeret efter ham i søofficersrullen hvorimod jeg var 4 år
yngre end Helms.
Kort tid før Linde skulle afgå kaldte han mig ind og gav mig et stykke
papir i hl'mden med den bemærkning at det var min forfremmelsesbedømmelse og at jeg kunne tage den med ind på mit kontor og læse den der, og
så komme tilbage og aflevere den til ham, uden nogen kommentarer.
Denne bedømmelse var for mig et vigtigt dokument idet det ville blive
den sidste der blev afgivet om mig inden afgørelsen om hvem der skulle
være den næste kontreadmiral blev truffet. Skulle jeg overhovedet have
en chance var det klart at denne bedømmelse måtte være fin.
Det var den også, og jeg kunne ikke have ønsket mig den bedre, og var
der endnu nogen bitterhed tilbage hos Linde imod mig, så havde Linde
ihvertfald ikke ladet det komme til udtryk i denne bedømmelse. Jeg
afleverede papiret igen uden bemærkninger.
Et par dage før Linde skulle afgå samledes hele den udrustede flåde i
Århusbugten og admiral Linde holdt ombord i ÆGIR en afskedsfrokost
for alle eskadre- og skibschefer samt de ældre officerer fra sin stab. Efter
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frokost gik Linde, ledsaget af mig og sin adjudant ombord i en af vore
gasturbinetorpedobåde og med ca. 50 knobs fart sejlede vi fronten af
medens alle skibene aflagde honnør for admiralen ved forbipassagen . En
passende afsked for en kommanderende admiral.
Så kom Helms, og selv om forholdet til Linde havde normaliseret sig, så
var det en stor lettelse og behagelighed at få en chef, som jeg kendte så
godt og som jeg havde et helt igennem fint forhold til.
Planlægningen af NATO-øvelsen gik programmæssigt og snart dampede jeg afsted i ÆGIR, med min brede kommandørvimpel vajende, til
Norge hvor styrken skulle formeres i Håkonsvern ved Bergen. Der
oprandt nu 3 uger med intens øvelsesaktivitet og det var dejligt igen at
være til søs og denne gang med kommandoen over en stor international
styrke. Skibschef i ÆGIR var kommandørkaptajn P. Heise.
Under øvelsen havde jeg i 24-timer CINCNORTH, ledsaget af dennes
Naval Deputy, ombord og vi besøgte i disse 24 timer 2 danske, 1 norsk og
1 tysk skib.
Senere, hen imod øvelsens slutning, havde jeg i et par dage admiral
Helms ombord, og kort tid derefter var det slut. Togtet og øvelserne var
gået godt og samarbejdet mellem de tre nationer var upåklageligt.
Desværre havde vi en af de sidste dage en trist tildragelse, idet en tysk
orlogsgast blev dræbt og en anden alvorligt såret da en håndgranat
eksploderede i hånden på den ene af dem. Efter en »HOT WASH-UP« i
Frederikshavn, afgik de tyske og norske enheder til Tyskland og Norge og
de danske enheder til København, hvor jeg gik fra borde efter 3
spændende og interessante uger.
Jeg var så tilbage i Århus igen og tidspunktet hvor det skulle afgøres
hvem der skulle være den nye kontreadmiral og Chef for Søværnsstaben
nærmede sig stærkt. Jeg var klar over at jeg havde en - men vel nok også
kun denne ene - farlig konkurrent, nemlig kommandør Ole Brinck-Lund.
Han var udnævnt til kommandør den 1/10-1964 og var endnu vores yngste
kommandør, men der var ingen tvivl om at han havde en meget høj
stjerne hos vore admiraler og der var heller ingen tvivl om, at han var
meget dygtig og velkvalificeret. Han var 3 år yngre end jeg.
En morgen da jeg kom på kontoret lå der et håndskrevet brev til mig
med viceadmiral Pontoppidans karakteristiske håndskrift, jeg var straks
klar over hvad dette betød, afgørelsen var faldet og den var ikke i min
favør.
Jeg skal ikke nægte at det var en skuffelse og selv om jeg nok havde
været klar over at der var stor sandsynlighed for, at det ville gå som det
gik, så havde jeg trods alt håbet at det var blevet mig.
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Pontoppidan havde i sit brev skrevet at han ville indstille at jeg i
begyndelsen af det næste år - 1966 - skulle overtage stillingen som
souschef i Forsvarsstaben.
Den 31. januar 1966 fratrådte jeg stillingen som stabschef ved den
operative kommando og blev her afløst af kommandør F. HeisterbergAndersen. Om aftenen holdt Herdis og Adam en fin afskedsmiddag for
mig og kl. 23.55 sejlede jeg med D.F.D.S. natb1'ld til København.
Jeg skulle først tiltræde mit nye job i Forsvarsstaben den 1. juni så for
første gang i mit liv stod jeg uden et egentlig job i 4 m1'meder.
Forsvarsstaben var en treværnsstab og de tre øverste stillinger var
bemandet med en officer fra hvert af de tre værn, de var:
Forsvarschefen: General K. Ramberg, flyvevåbnet,
Chefen for forsvarsstaben: Generalmajor S. Helsø, hæren og
Souschefen: Kommandør A. Milan Petersen, søværnet.
Det var denne sidste jeg nu skulle løse af.
Jeg aftalte med general Helsø at jeg skulle bruge de 4 måneder til at
lære så meget som muligt om de to andre værn ,ved at deltage i øvelser i
Hæren og i Ayvevåbnet og Helsø hjalp mig med at finde frem til hvor og
hvornår jeg kunne være med og få udbytte af min deltagelse.
Tiden gik derfor relativt hurtigt og det var bestemt ikke uinteressant at
lære de to andre værn nærmere at kende.
Den 1. juni mødte jeg så op i Forsvarsstaben for at begynde min nye
tjeneste. Forsvarschefen, general Ramberg var general i Ayvevåbnet,
men var tidligere søofficer, og vi havde ved krigens slutning været sammen
i London, dengang var Ramberg kaptajnløjtnant og vi var fra den tid dus.
Jeg kendte ham derfor nogenlunde godt og fik hurtigt etableret et godt
forhold til ham. Han var et tiltalende menneske, der gik stille med
tingene, men han havde sine ret bestemte meninger og man skulle have
sin argumentation i orden dersom man skulle gøre sig håb om at få ham til
at ændre sin opfattelse.
Generalmajor Helsø var fra Hæren, og en meget sympatisk mand, som
jeg hurtigt kom på bølgelængde med, og som jeg i alle mine 3 år som
souschef havde et meget fint samarbejde med.
Forsvarsstaben var under souschefen opdelt i 5 afdelinger, et militærkomitesekretariat og en forskningssektion. De 7 chefer for disse var alle
fra Hæren eller Ayvevåbnet, og Søværnet var derfor ikke særlig velrepræsenteret, vi havde den laveste af de tre topstillinger og ingen af de 7
afdelingschefer eller selvstændige sektionschefer.
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Forskningssektionen arbejdede i praksis direkte for forsvarets forskningsråd - af hvilket jeg nu også blev medlem - og var geografisk placeret
udenfor kastellet, hvor forsvarsstaben holdt til.
Signalafdelingen var ligeledes geografisk adskilt fra os og havde megen
selvstændighed.
Efterretningsafdelingen var i følge sagens natur en ret lukket afdeling
med megen stor selvstændighed og referat direkte til Forsvarschefen i
væsentlige sager. Oberst E. Fournais blev imidlertid en god ven, og han
var så åben overfor mig, som han overhovedet kunne, når man tager det
meget ømtålelige emne han arbejdede med i betragtning.
Militærkomitesekratariatet arbejdede direkte for Forsvarschefen i dennes egenskab af medlem af NATO's Militærkomite.
Tilbage i det daglige arbejde var der derfor stort set kun: operationsafdelingen, transport- og forsyningsafdelingen og adjudantturafdelingen.
I mange af de arbejder vi havde med at gøre blev der dannet en
styregruppe til at lede arbejdet med mig som formand og cheferne for
operations- og transport- og forsyningsafdelingerne som medlemmer.
Chefen for operationsafdelingen var oberstløjtnant Georg Asmussen og
for transport- og forsyningsafdelingen oberst Horskjær. Dette lille team
viste sig snart at være godt og vi arbejdede fint sammen.
Oberstløjtnant G. Asmussen var fra Hæren. Han var en højt begavet
slider, der forlangte meget af sine officerer, men endnu mere af sig selv.
Jeg var fra flere sider blevet advaret imod ham og havde fået at vide at han
var meget ambitiøs og havde meget skarpe albuer og kunne være ret så
hensynsløs. Jeg oplevede ham ikke sådan, tværtimod fik jeg stor respekt
for hans dømmekraft og hans aldrig svigtende energi. Vi blev faktisk
meget hurtigt gode venner og han var mig en meget stor støtte og en
medarbejder jeg altid kunne stole på.
Oberst Horskjær var fra Flyvevåbnet og var vel ikke så markant en
officer, men han var en loyal og trofast medarbejder, som jeg også havde
fuld tillid til.
Selv om jeg som søofficer stod lidt alene, så var begge mine overordnede generaler positive og åbne overfor mig og mine to nærmeste
medarbejdere var loyale og dygtige så jeg så fremtiden roligt i møde.
I mine samtaler med Milan Petersen inden han forlod Forsvarsstaben
fortalte han mig med begejstring at det var lykkedes ham at komme helt
ud af det daglige arbejde og kun at arbejde med specielle sager direkte for
Forsvarschefen, og han anbefalede mig at følge denne linie.
I mine indledende samtaler med Chefen for Forsvarsstaben, beklagede
Helsø sig netop over at han i realiteten ikke havde haft megen hjælp af
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Milan Petersen, og sagde endvidere at han håbede at jeg ville følge en
anden linie.
Jeg kunne hurtigt berolige Helsø med, at det bestemt ikke var min
hensigt at følge Milan Petersens råd, og at jeg tvært imod meget gerne
ville blandes mest muligt op i alt hvad der foregik. Vi drøftede så lidt om
det ville være muligt at fastsætte en arbejdsfordeling os imellem, men vi
blev hurtigt enige om, at det for det første næppe var muligt, og at det for
det andet måske heller ikke var ønskeligt. Vi enedes så om at se tiden lidt
an og se hvordan tingene udviklede sig. Vi fandt efterhånden frem til en
arbejdsfordeling, som det ikke ville være muligt at nedfælde på papir, men
som vi begge var tilfredse med og som vi levede godt med i de 3 år jeg var i
stillingen som souschef.
Forsvarschefens stilling var dengang væsentlig anderledes end den
senere er blevet. Han havde ingen kommandobeføjelser over de tre værn i
fredstid, og hans funktioner kunne deles imellem 3 hovedopgaver:
1) Han var ministerens øverste militære rådgiver,
2) Han var Danmarks repræsentant i NATO's militærkomite og
3) Han var formand i den nationale forsvarsstyrelse, der bestod af:
Forsvarschefen, de tre værnschefer og chefen for forsvarsstaben.

Forsvarschefens stilling i Forsvarsstyrelsen var ikke misundelsesværdig,
kunne man ikke blive enige havde Forsvarschefen ikke nogen mulighed
for at træffe en afgørelse, og de tre værnschefer var ikke altid lette at have
med at gøre, de var heller ikke ret ofte enige om ret meget, men eet kunne
de normalt blive enige om, nemlig at være uenige med Forsvarschefen!
På et tidligt tidspunkt af min tjeneste bad general Helsø om at få mig
med til møderne i Forsvarsstyrelsen for derefter at kunne aflaste ham ved
udarbejdelsen af mødereferaterne. Der var normalt en stenograf og en af
generalernes adjudanter til stede for at tage referat og jeg blev nu en slags
)>generalsekretær«.
I 1967 trådte den daværende chef for Hæren, generalløjtnant Jacobsen
tilbage p.g.a. alder og generalmajor Blixenkrone-Møller blev ny generalløjtnant og Chef for Hæren, og dermed nyt medlem af Forsvarsstyrelsen.
Ved det første møde han deltog i sagde Forsvarschefen: »Jeg vil gerne
byde den nye Chef for Hæren velkommen og udtrykke håbet om at vi må
få det samme gode samarbejde med ham som vi havde med hans
forgænger«.
Jeg lagde mærke til at Blixenkrone-Møller så meget utilfreds ud, men
jeg tænkte ikke mere på det før jeg senere på dagen var inde hos Helsø og
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han fortalte mig at »Blix« var meget vred over at Forsvarschefen kun
håbede på at få et godt samarbejde, efter »Blix«s mening skulle han have
sagt at han var sikker på at man ville få o.s.v. Dette viste hvor nærtagende
»Blix« kunne være, og fordi jeg ikke i tilstrækkelig grad skrev mig dette
bag øret kom jeg mange flr senere til at genere ham alvorligt, men det må
vente til vi kommer til den periode.
Endnu engang kom jeg til at beskæftige mig med BALTAP-kommandoorganisationen. Et problem - som tyskerne var meget utilfredse
med - var at tyske styrker blev underlagt NATO-kommando på et
tidligere tidspunkt end de danske styrker. Dette betød - da COMBALT AP altid var dansk - at tyske styrker blev underlagt en dansk general/
admiral endnu før de danske styrker blev det, og man må indrømme at det
kunne se mærkeligt ud.
For at forsøge på at løse dette problem havde Forsvarsstaben længe
arbejdet med et forslag der gik ud på at give NATO-chefen COMBALTAP en national »hat« samtidig med hans NATO-»hat«. Forslaget gik ud
på at gøre den danske officer, der var COMBALTAP til Chef for
Forsvarets operative Styrker (CH FOS), og samtidig at give Forsvarschefen bemyndigelse til, med ministerens godkendelse, at overdrage den
operative ledelse over alle danske styrker til CH FOS, på det tidspunkt
hvor de tyske styrker kom under NATO-kommando. Derved ville man
opnå at bflde tyske og danske styrker kom under kommando af den
samme person, og derved kunne den koordinering og samordning der var
nødvendig finde sted. Dette arbejde havde længe været igang, men jeg
nåede dog lige at være med til at lægge sidste hånd på værket.
Det var naturligvis forslagets fædres tanke at CH FOS skulle udføre
ledelsen af de danske styrker i tæt samarbejde med sin NATO-stab hvoraf
jo ca. 40% var danske officerer. For imidlertid - ihvertfald teoretisk - at
kunne hævde , at det var en national kommando fik CH FOS en meget lille
national stab bestående af en ældre officer - oberst/kommandør - og tre
stabsofficerer, een fra hvert værn. For yderligere at sikre kontakten hjem
til forsvarschefens nationale HQ blev der udpeget en forbindelsesofficer
mellem CH FOS og Forsvarschefen , og det blev bestemt at denne
forbindelsesofficer skulle være souschefen. Når danske styrker overgik til
NATO-kommando blev forbindelsesofficeren til forbindelsesofficer mellem COMBALTAP og Forsvarschefen.
Denne beslutning bevirkede at jeg i de næste flr deltog i alle øvelser i
HQ COMBALTAP i Karup, og jeg fik derfor mulighed for at følge
udviklingen i hele denne sag på nærmeste hold.
Den første øvelse i Karup efter gennemførelsen af CH FOS ordningen
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foregik efter min mening ikke helt som ordningens fædre havde tænkt sig,
idet det lille danske element havde etableret sig som en selvstændig enhed
med eget operationsrum og generalen og hans stabschef måtte så først
briefes i det danske o-rum og derefter i NATO-operationsrummet. Dette
kunne efter min mening medføre - udover den forsinkende effekt - at
generalerne fik forskellige oplysninger de to steder, om danske styrker,
hvilket kunne være uheldigt. Jeg drøftede dette meget med generalløjtnant E. Wolff, som var en god gammel ven, og hans stabschef, generalmajor Danhuus, men de mente det burde blive som det nu var, og det
måtte jeg selvfølgelig acceptere.
I 1968 oplevede jeg krisen i forbindelse med Sovjetinvasionen i
Tjekkoslovakiet, som fungerende Chef for Forsvarsstaben , idet general
Helsø var på ferie og Forsvarschefen valgte at lade ham fortsætte sin ferie.
Vi havde gennem efterretningsafdelingens rapporter en god orientering
om situationen og var klar over at noget kunne ske nårsomhelst. En nat
blev jeg vækket ved at vagthavende officer fra Forsvarsstaben ringede og
meddelte at invasionen i Tjekkoslovakiet var igang, han meddelte også at
general Ramberg var varskoet og ville være i Forsvarsstaben om ca. en
time. Kl. var ca. 03.00 og jeg stod straks op og var - da jeg boede
væsentlig nærmere end Ramberg - i Forsvarsstaben før Ramberg. Efter at
vi havde fået en orientering om situationen af oberst Fournais, chef for
efterretningsafdelingen bestemte Forsvarschefen at indkalde Forsvarsstyrelsen til møde kl. 07.00.
Kl 07 .00 samledes så Forsvarsstyrelsen til møde med det formål at finde
frem til hvilke forholdsregler man ville foreslå forsvarsministeren at
iværksætte for forsvaret. Medens vi holdt møde kom vagthavende officer
ind og meddelte at forsvarsminister Ninn-Hansen netop nu talte i en
ekstraudsendelse i TV og havde meddelt at al orlov i det danske forsvar
var inddraget, og han i løbet af eftermiddagen ville holde møde med
Forsvarsstyrelsen for at finde frem til evt. yderligere forholdsregler.
Det var noget af en overraskelse for Forsvarsstyrelsen at opleve at
ministeren uden at have haft samråd med sit øverste militære råd, allerede
havde truffet nok så vidtgående beslutninger, der gik langt ud over hvad
de militære myndigheder havde tænkt sig at foreslå i første omgang.
Sent på formiddagen mødtes vi så med ministeren. Forsvarschefen
orienterede ministeren om styrelsens opfattelse af situationen og fremhævede at medens det måske for Hærens vedkommende var rigtigt at
holde alt mandskab på tjenestestederne så var det for de to andre værn
andre ting der var vigtige, nemlig at have skibe og fly klar på kort varsel.
Man så nu - i ministerens reaktion - klart forskellen i den militære og
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den politiske tænkning, for ministeren var det vigtigt at gøre noget som
udadtil gav indtryk af at der skete noget, for de militære ledere var det
vigtigt at gøre noget, som kunne give forsvaret bedre muligheder for en
hurtig reaktion, dersom situationen skulle udvikle sig i uheldig retning. En
anden ting ministeren lagde vægt på var, at alle værnepligtige blev
behandlet ens, og ministeren fastholdt derfor ordren om at al orlov skulle
stoppes. Der blev herudover aftalt forskellige beredskabsforstærkende
foranstaltninger, som skulle sættes i værk.
Der blev i de følgende dage holdt en række møder med ministeren og
efterMnden som situationen faldt til ro blev de forskellige foranstaltninger der var indført, afviklet. Man har i forsvaret altid været bekymret for
om landets regering i en spændt udenrigspolitisk situation ville tage de
nødvendige skridt til at sætte forsvaret i stand til at handle, i rette tid, det
kom derfor som lidt af en overraskelse, at regeringen reagerede så hurtigt
og så kraftigt som den gjorde. Hvad grunden var er svært at sige, og det er
vel også tvivlsomt om man af en konservativ forsvarsministers handling i
denne specielle situation, kan udlede noget som helst om, hvordan en
anden minister vil handle i en anden, men lignende situation .
Efter denne lille afbrydelse af den daglige rutine gik livet videre i sin
vante gang. Jeg vil som eksempel på de forskellige opgaver vi havde at
arbejde med omtale en sag jeg fik pålagt at tage mig af. Forsvarsstyrelsen
ønskede et forslag til fordeling af de økonomiske midler til materielanskaffelser imellem de tre værn for det kommende finansår, og da der
naturligvis ikke var penge nok til at alle kunne få det de gerne ville have,
var det en sag som måtte løses på et plan over de tre værnskommandoer
d. v.s. i Forsvarsstyrelsen. Da denne ikke selv kunne sidde og arbejde med
alle detaljerne nedsatte den en arbejdsgruppe med mig som formand og
oberst Asmussen og oberst Horskjær som medlemmer fra Forsvarsstaben ,
samt de tre værns operationsafdelingschefer og de tre værns materielafdelingschefer som medlemmer fra værnene.
Ved det første møde bad jeg de tre værn om at redegøre for deres
ønsker. Som ventet oversteg ønskerne langt de økonomiske midler der var
til rådighed, og jeg bad derfor de tre værn om at gå hjem og til næste møde
komme med en reduceret ønskeseddel, der kun indeholdt det absolutte
minimum de kunne klare sig med.
Jeg var helt klar over at denne metode ikke ville føre frem, idet alle var
bange for at gå for hårdt til værks i forhold til de to andre.
Og ganske rigtigt ved det næste møde havde alle reduceret deres krav
lidt, men også kun lidt, og der var stadig langt til vi var indenfor de tildelte
beløb.
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Jeg og mine to medarbejdere fra Forsvarsstaben barberede så forslagene sfl. godt vi kunne og kaldte så sammen til nyt møde. Hver gang kom vi
et lille stykke videre, men tiden gik og styrelsen skulle have forslaget på
bordet om få dage. Jeg indkaldte så til det afsluttende møde, dagen før
forslaget skulle lægges frem for styrelsen. Da mødet begyndte - kl. 14.00meddelte jeg deltagerne at mødet ville fortsætte til vi havde løst vores
opgave om det så skulle vare hele natten.
Det varede til kl. 02.00, så lykkedes det at overtale og presse de enkelte
værnsrepræsentanter til at give efter lidt her og lidt der, så vi var kommet
ned på det beløb vi havde til rådighed. Men det var en sej omgang med
mange telefonsamtaler hjem til de respektive værnschefer for at få lov til
at give efter på de forskellige områder. Jeg følte mig ikke godt til pas ved
at skulle presse folk til at give afkald på noget, som jeg godt kunne se de
havde et stærkt behov for, men opgaven skulle løses og der var ingen
anden vej.
Vi 3 fra Forsvarsstaben prøvede naturligvis at være sfl retfærdige som
muligt, og da vi også repræsenterede de 3 værn, var der vel håb om at vi
ikke så tingene helt forkert. Da vi gik fra hinanden var alle tre værns
repræsentanter utilfredse og syntes at de havde givet for meget efter, det
tog jeg som et godt tegn, havde en af dem været tilfreds havde vi næppe
ramt rigtigt.
Den næste dag kl. 10.00 kunne jeg så i Forsvarsstyrelsen forelægge et
forslag som alle - omend ugerne - havde accepteret, og en halv time efter
havde styrelsen enstemmigt godkendt forslaget. Gud være lovet! Jeg
havde ikke orket at begynde forfra igen på en ny runde.
Nogen tid senere var jeg på en tjenesterejse til Bonn og her mødte jeg
flere ældre tyske søofficerer, som jeg kendte godt, og som fortalte mig at
de mente at vide at jeg skulle være den næste stabschef hos COMBALTAP. Dette ville betyde midlertidig grad som kontreadmiral, men da de
fleste der havde haft denne stilling derefter var blevet udnævnt rigtigt i
graden, var det naturligt at betragte dette som reglen snarere end
undtagelsen.
Efter at jeg var kommet hjem hørte jeg senere det samme rygte fra flere
officerer fra HQ BALTAP. Jeg skrev derfor et brev til min gamle ven
Sven, viceadmiral Thostrup og spurgte ham om dette rygte havde noget på
sig? og jeg tilføjede at jeg allerede en gang havde håbet på en udnævnelse
og derfor nødig endnu engang ville blive skuffet og bad derfor Sven om et
åbent og ærligt svar.
Det fik jeg også, idet Sven svarede mig at det ikke var mig der var udset
til dette job, men en kommandør der var ældre end mig og at det iøvrigt
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var meget usandsynligt at denne senere ville få permanent grad som
kontreadmiral.
Ved en senere samtale på Svens kontor meddelte ham mig at det var
antaget at generalmajor Helsø inden så længe skulle til anden tjeneste i
hæren og at det så måtte være klart for alle at det måtte være Søværnet der
skulle besætte stillingen som Chef for Forsvarsstaben - den havde indtil nu
altid været besat med officerer fra Hæren eller Ayvevåbnet - og at i så fald
ville jeg være Søværnets kandidat til dette job, og at dette jo så ville
medføre en udnævnelse til kontreadmiral.
Jeg var naturligvis glad for denne meddelelse, idet det viste mig at Sven
anså mig for egnet og kvalificeret til udnævnelse til kontreadmiral, og selv
om jeg hellere ville have haft et admiralsjob i Søværnet, så var stillingen
som Chef for Forsvarsstaben og medlem af Forsvarsstyrelsen bestemt en
god løsning.
En dag ringede kontorchef P. Ilsøe fra Forsvarsstabens efterretningsafdeling til mig og meddelte mig at regeringen ville nedsætte et regeringsudvalg til at undersøge problemerne omkring dansk sikkerhedspolitik.
Udvalget ville ffl følgende sammensætning:
Udenrigsminister Poul Hartling (Venstre),
Kultur- og afrustningsminister Helveg Petersen (Radikale) og
Forsvarsminister E. Ninn-Hansen (Konservative).
Under dette udvalg ville regeringen nedsætte et sagkyndigt udvalg, til at
udarbejde og fremlægge en rapport om dansk sikkerhedspolitik. Det
sagkyndige udvalg skulle have ambassadør E. Seidenfaden som formand
og blev derfor senere ofte refereret til som »Seidenfaden-udvalget«.
Efterretningsafdelingen havde fået opsnuset at forsvaret i dette udvalg
kun skulle have een repræsentant, og at dette skulle være en civil
kontorchef fra forsvarsministeriet. Dette mente man ikke at forsvaret
burde acceptere og Ilsøe bad mig derfor om at orientere Forsvarschefen
om sagen og prøve at udvirke at denne tog kontakt med ministeren og
forsøgte at få en militær repræsentant med i udvalget, han føjede til, at
sagen hastede da man forventede at udvalget skulle nedsættes i løbet af få
dage.
Jeg orienterede straks general Ramberg og han var enig i forslaget og
ville kontakte ministeren. Denne accepterede at der blev udpeget en
officer og bad Ramberg om snarest at meddele ham hvem det blev.
Ramberg foreslog senere på dagen ministeren at det blev oberstløjtnant
Iversen, chefen for Forsvarsstabens militærkomite-sektion. Hertil svarede
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ministeren at det kunne han ikke acceptere idet han havde ventet at det
var blevet en general/admiral og at han måtte forlange at det ihvertfald
blev mindst en oberst/kommandør.
Jeg blev lidt senere kaldt til Forsvarschefen og meddelt ovenstående, og
jeg begyndte at ane hvor det bar hen, og ganske rigtigt så meddelte
Ramberg mig at han havde udpeget mig og at ministeren havde accepteret
det.
Der begyndte nu en hektisk tid med møder i »Seidenfaden-udvalget«
hver uge og imellem disse møder skulle der udarbejdes en lang række
redegørelser for en masse forskellige emner. De rent militære emner - og
det var mange - havnede stort set alle på mit bord, og da dette arbejde var
langt mere end en person kunne overkomme fik jeg Forsvarsstyrelsens
tilladelse til at trække på hjælp fra Forsvarsstaben og værnstabene når det
var nødvendigt.
Hen på efteråret blev jeg kaldt til Chefen for Søværnet, der meddelte
mig at stillingen som NAV AL DEPUTY hos CINCNORTH i Oslo, der
hidtil havde været besat med en engelsk Rear Admiral fra sommeren 1969
skulle overgå til at besættes med en dansk/norsk kontreadmiral og at han
efter samtaler med sin norske kollega havde accepteret at Danmark skulle
besætte stillingen først. Derefter spurgte han mig om jeg var villig til at
tage dette job i 3 år.
Mit første spørgsmål var om der var tale om en udnævnelse til
kontreadmiral eller om tillæggelse af midlertidig grad?
Sven svarede at det var hans ønske at det skulle være en rigtig
admiralsudnævnelse, men at det ikke var sikkert man kunne få ministeren
med til dette. Hertil svarede jeg at jeg ikke var interesseret i at være
midlertidig kontreadmiral i 3 år for så at komme tilbage til Danmark som
kommandør igen. Hertil svarede Sven at han ville indstille at det blev en
rigtig udnævnelse, men skulle han ikke komme igennem med dette så var
det hans hensigt at jeg når de tre år i Oslo var gået skulle løse
kontreadmiral Valentiner af som Chef for Søværnets Materielkommando,
og det ville jo så medføre udnævnelse til kontreadmiral. Der kunne
således være tale om 3 år i midlertidig grad efterfulgt af en rigtig
udnævnelse, og han spurgte så om jeg på dette grundlag ville sige ja? Jeg
sagde ja og M.bede det bedste.
Da CINCNORTH hørte at Danmark måske ville sende en midlertidig
kontreadmiral til at afløse den engelske admiral, gik han næste gang han
var i Danmark op til Forsvarschefen og forklarede ham at han lagde
megen vægt på at det blev en rigtig admiral der overtog NA VDEPstillingen idet denne ofte måtte føre forhandlinger på hans vegne med
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danske, norske og tyske admiraler, og det var derfor vigtigt at den
pågældende havde den bedst mulige »rygdækning« fra sit eget land.
Forsvarschefen, der var vel inde i sagen, svarede at han var enig med
CINCNORTH og at han ville støtte Chefen for Søværnet i dennes
indstilling om en rigtig udnævnelse. CINCNORTH drog så beroliget
hjem. Men ministeren ville ikke gå med til mere end en midlertidig
tillæggelse af grad som kontreadmiral, så hermed blev det.
Seidenfaden-udvalget var nu midt i arbejdet og det var naturligvis
ubekvemt at skulle udskifte den eneste officer i udvalget, og Forsvarschefen foreslog derfor at jeg skulle bibeholde mit medlemskab af udvalget
og klare dette ved en ugentlig rejse til København.
Jeg fandt af mange grunde dette uacceptabelt. For det første havde man
ikke villet udnævne mig rigtigt i graden hvilket svækkede min stilling i
NATO-staben, for det andet var det første gang en skandinav overtog
denne stilling og lod man mig så samtidig beholde et nationalt job ved
siden af, så kunne man let tænke sig at man fra NATO-side ville drage
Danmarks vilje til at gl'l seriøst ind for jobbet i tvivl, og dette ville give mig
en meget ubehagelig stilling i HQ. Endelig ml'ltte man vel også sige at
arbejdet i Seidenfaden-udvalget var et rent nationalt arbejde, som ikke
burde kombineres med NATO-tjeneste.
Forsvarschefen gav mig heldigvis ret i disse betragtninger og det blev
bestemt at kommandør E. V. Jørgensen, der skulle afløse mig som
souschef ogsl'l skulle afløse mig i Seidenfaden-udvalget.
Netop pl'l dette tidspunkt kom der en ny lov om Forsvarets organisation,
en lov som havde været meget drøftet i Forsvarsstyrelsen og som var
meget upopulær blandt forsvarets øverste ledelse. Forsvarschefens og
værnschefernes stillinger ændredes nu totalt, Forsvarschefen blev virkelig
chef for forsvaret medens værnschefernes mistede kommandoen over
deres værn og blev reduceret til i realiteten at være rl'ldgivere overfor
Forsvarschefen, selv om de beholdt værnschefstitlen. Det var en bitter
pille at ml'ltte sluge for Sven og de to andre værnschefer og en enig
forsvarsstyrelse havde da ogsl'l foresll'let en anden løsning, hvor man gav
Forsvarschefen kommandoen over det samlede forsvar, men lod ham
udøve denne kommando gennem værnscheferne. Men fra politisk hold
ville man ikke høre tale om dette og Forsvarsstyrelsens forslag blev
forkastet.
Den 22. juni 1969 fratrådte jeg tjeneste i Forsvarsstaben, og for tredie
gang i min tjenestetid rejste jeg til Oslo for at forrette tjeneste der.
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Admiralstiden. Midlertidig kontreadmiral og
Naval Deputy to CINCNORTH 23/6 1969 - 31/10
1972, og kontreadmiral og Chef for Søværnets
Materielkommando 1/111972-31/7 1980
Vores boligproblem i Oslo blev løst ved at vi overtog det hus som
generalløjtnant Erik Rasmussen havde boet i, i den tid han havde været
DEP/CINCNORTH, og det var så. heldigt at han skulle rejse hjem 10
dage efter at jeg tiltrådte som NA VDEP. Det var et dejligt hus, af
passende størrelse og beliggende i et pænt villekvarter ca. halvvejs mellem
centrum og HQ.
Jeg bragte med mig en ung dansk løjtnant, som var givet midlertidig
grad som kaptajnløjtnant, og skulle være min sekretær og adjudant, det
var kaptajnløjtnant Ivar Weinreich, han var mig en god hjælp og støtte og
han blev i løbet af de næsten 3½ å.r han var hos mig også. en personlig ven.
Hans kone var norsk og de var derfor meget glade for at komme til
tjeneste i Oslo.
Der var stadig mange fordele ved NATO-tjeneste udenfor Danmark og
udover de tidligere nævnte fordele kom nu også. en tjenestebil med
chauffør som stod til vores disposition 24 timer i døgnet , det var, med de
meget strenge regler for nydelse af alkohol i forbindelse med bilkøring i
Norge, en meget stor fordel. Vi var derfor materielt set i en meget
tilfredsstillende situation, og jeg håbede nu blot på. at tjenesten ville være
rimelig interessant og byde på. nogen udfordringer, dette sidste kom det
desværre til at knibe lidt med.
På topplan var HQ organiseret så.ledes, da jeg tiltrådte:
C INCNORTH
Ge neral. U K. Hæren

DEP/CINCNORTH
Generallølt. Norsk. Ayvev .

NAVDEP
Kontreadm. Dansk .

LANDEP
Generalmajor Dansk . Hæren

AIRDEP
Generalmajor U.S. Ayvev .

cos
Generalmajor. U K. Hæren.

D/COS OPS & PLANS
Kontreadm . TYSK .

D/COS LOG & ADMIN
Kontreadm . Norsk.
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Hver deputy havde en lille personlig stab, min var sl'lledes:
1 Senior staff officer: Captain US Navy.
2 staff officers: 1 kommandørkaptajn norsk marine
1 commander RN
1 adjudant/sekretær: kaptajnløjtnant dansk marine.
Den engelske admiral som jeg skulle afløse var overstrømmende venlig
imod mig i den uge vi var sammen, men da han var rejst kom min engelske
commander en dag ind til mig, han var - det kunne jeg straks se pl'l ham ulykkelig over et eller andet og jeg bad ham om at spytte lige ud.
Det viste sig sl'l at den engelske admiral, nogen tid før jeg kom, havde
skrevet et brev til bl.a. Admiralty i London og den norske forsvarschef
hvori han kraftigt kritiserede at han skulle afløses af en midlertidig
kontreadmiral, »som jo skal hjem og være kommandør igen« og som kom
fra den mindste af de tre fll'lder, der var i Nordregionen. Endvidere
udtalte han sig stærkt kritisk om de to nye danske fregatter, som han
hånligt omtalte som de danske »prestige-skibe«. Han havde givet min
engelske commander en kopi af dette brev, men havde fortiet sagen
overfor CINCNORTH. Denne kopi brændte nu den stakkels commander
på lommen, og selv om han havde fået at vide at han under ingen
omstændigheder måtte vise den til mig, så mente han at jeg nu var hans
chef og at han derfor ml'ltte være loyal overfor mig og derfor kom han nu
for at aflevere kopien til mig.
Min første reaktion var naturligvis vrede over at en NATO-kollega og
en engelsk admiral havde kunnet opføre sig så ringe overfor mig. Efter at
have overvejet sagen lidt tog jeg brevet i hånden og gik ind til CINCNORll-1, general Darling. Jeg fortalte ham hvorledes jeg var kommet i
besiddelse af kopien af brevet og gav ham den derefter. Efter at have læst
brevet var Darling aldeldes rasende på sin tidligere NAVDEP. For det
første var han rystet over at en af hans landsmænd havde handlet pl'l denne
ufine måde, men allermest rasende var han nok over at admiralen var gl'let
bag hans ryg og ikke havde fortalt ham om hvad han havde i sinde at gøre.
Han handlede derefter meget hurtigt og kontant, først ringede han - i mit
nærvær - til den norske forsvarschef og meddelte ham i meget klare
vendinger hvad han mente om sin tidligere NAVDEP, og føjede til at han
bestemt ikke delte den opfattelse, der var givet udtryk for i brevet.
Derefter skrev han et brev til den engelske forsvarschef og indberettede
sagen og bad om at man ville kalde den pågældende admiral op i
Admiralty og give ham en alvorlig påtale for den illoyale måde han havde
opført sig på.
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Ledsagende C/NCNORTH - Gen. Walker - på besøg ved den tyske Forbudsmarine. Bag NAVDEP flotillen-admiral Zimmermann.

Lidt senere ringede den norske forsvarschef til mig - det var viceadmiral
Folke Johannesen, som jeg kendte godt fra tidligere besøg i Norge - og
meddelte mig at det famøse brev nu var kastet i papirkurven, og sagde
samtidig at han - da han kendte mig - ikke havde taget nogen notits af
indholdet, som han fandt dumt. Han udtalte også at han var skuffet over
at en engelsk admiral havde handlet så ringe.
General Darling var en meget positiv og behagelig chef, og selv om jeg
kun var sammen med ham i et par måneder kom jeg til at sætte stor pris på
ham. Han blev i august afløst af general Sir Walter Walker, som på mange
måder var Darlings diamentrale modsætning.
General Sir Walter Walker var en meget særpræget officer, der allerede
i sin tjeneste i England, og måske specielt på Borneo, havde lagt sig ud
med engelske politikere og også med sit eget forsvarsministerium. Han
var en meget aktiv herre og samtidig følte han, at han havde en mission
overfor danske, norske og i nogen grad også overfor tyske officerer og
politikere ved at åbne deres øjne for den kendsgerning- sådan så han det
- at Sovjet før eller senere ville forsøge at tvinge eller true Norge og
Danmark til at forlade NATO og han tvivlede på at disse to lande, i en
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sådan situation, ville have den fysiske styrke og det moralske mod til at
afvise et sådant pres.
Han talte derfor altid om dette problem og han udtrykte sig i form af en
række billeder - nogen vil sikkert sige floskler - så som: »Den russiske
bjørn vil lede os til vores grav, med armen om vores skulder«, og
lignende.
Han var meget åbenmundet når han udtalte sig til pressen, radio eller
TV og han kom derfor hurtigt i vanskeligheder overfor udenrigs- og
forsvarsministrene i Norge og Danmark. Nu må man ikke tro at det var
noget han beklagede, tvært imod han var glad og stolt over det, og han
elskede at der stod blæst om hans person, og man må sige at på dette
punkt fik han sine ønsker opfyldt, i en sådan grad at det til sidst var lige
ved at koste ham jobbet.
En af de første ting han foretog sig, var at meddele at han ønskede at
afskaffe de tre »single service deputies«, det var jo muntert at høre når
man lige havde tiltrådt tjeneste som en af disse tre. Nu viste det sig hurtigt
at denne sag ikke var så nem at ordne som Walker havde forestillet sig,
idet SHAPE netop i general Darlings tid havde gennemført en undersøgelse af netop dette spørgsmål og var kommet til det resultat at de tre
deputies skulle bibeholdes. Han fik heller ingen støtte hos de tre
forsvarschefer i Norge, Danmark og Tyskland til sit forslag og han måtte omend med stor ulyst - opgive denne tanke. Det var imidlertid en
ubehagelig situation for de tre personer, der besatte disse stillinger, at
vide at vores chef fandt os overflødige og uønskede.
Walker behandlede sine to danske deputies - NA VDEP og LAND EP ret overlegent og specielt generalmajor, også midlertidig, Åge Sommer
havde en vanskelig tid. C-in-C var selv fra hæren og hans COS var engelsk
generalmajor, også fra hæren, så man kan tænke sig hvor interesserede de
var i at blive rådgivet af en dansk midlertidig generalmajor. Walker
yndede også at sige til os at vi jo egentlig ikke var rigtige generaler/
admiraler, men kun oberst/kommandør. Dette var naturligvis lidt irriterende, men når man så hvordan han behandlede sin egen COS, så må man
erkende at vores situation ikke var så gal endda.
Stillingen som NAVDEP var på mange måder ret fri og jeg kunne f.eks .
rejse som det passede mig for at besøge de tre mariner i Nordregionen
eller overvære øvelser. Dette benyttede jeg mig naturligvis af og jeg
besøgte ofte den norske og tyske marine for at lære dem så godt at kende
som muligt.
Når vi havde besøg i HQ af udenlandske NATO-admiraler var Walker
meget flink til at invitere mig og min kone med til de middage, frokoster
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eller cocktailpartier han holdt i den anledning, han var langt mere
tilbageholdende med at lade mig deltage i de saglige drøftelser han førte
med de pågældende, men i sandhedens interesse må det dog tilføjes at han
normalt drøftede problemerne i enrum med den pågældende gæst.
Nu må man ikke af det foregående tro at forholdet til general Walker
bekymrede mig dagen lang, jeg havde heldigvis andet at tage mig til, og
der kunne gå lange perioder hvor jeg slet ikke så noget til ham, dels fordi
han ofte var på rejser og dels fordi han ofte lukkede sig inde for at arbejde
med foredrag eller lignende.
Forholdet mellem hovedstaben og de tre deputies og deres små stabe,
kunne dog også til tider være ret belastende, idet hovedstaben havde en
udpræget tendens til at gå udenom de tre deputies og deres stabe, og altid
eller næsten altid med den begrundelse, at tiden ikke havde tilladt at høre
hvad den pågældende deputy mente. Dette er dog desværre ikke noget
specielt for HQ AFNORTH, jeg har senere set det samme ske i vores
egen forsvarskommando i forholdet mellem forsvarsstaben og de tre små
værnsstabe.
Kort efter min tiltrædelse aflagde jeg visit hos den norske forsvarschef
og hos generalinspektøren for sjøforsvaret. Senere aflagde jeg et tilsvarende besøg hos den tyske forsvarschef og inspektøren for forbundsmarinen i Bonn. Den tyske forsvarschef var en del optaget af, at han
fandt, at det tyske forsvar var for dårligt repræsenteret i HQ AFNORTH,
og jeg måtte give ham ret i dette, idet ordningen var, at der kun måtte
være 10 tyske officerer i HQ. Det var imidlertid ikke NATO, der havde
begrænset antallet af tyske officerer til dette meget beskedne tal, men en
beslutning der var truffet af det norske Storting og som det derfor var
vanskeligt at få lavet om. Den tyske forsvarschef gav også udtryk for at
han gerne havde set at NA VDEP-stillingen gik på tur mellem alle de tre
mariner i Nordregionen og ikke kun mellem Danmark og Norge. Til dette
svarede jeg at i så fald ville Danmark og Norge utvivlsomt have ønsket
også at dele den tyske admiralsstilling som D/COS OPS & PLS som
Tyskland nu besatte alene, og at det efter min opfattelse gav tysk marine
mere indflydelse, permanent at have denne stilling end dersom begge
disse stillinger gik på tur. Han kunne nok se dette, men der var, sagde
han, en vis prestige i denne sag, idet NA VDEP var en stilling over
COS-niveau medens D/COS OPS & PLS var en stilling under COS.
Efterhånden som vi lærte CINCNORTH lidt nærmere at kende opdagede vi at ligeså besværlig og irriterende han kunne være i tjenesten ligeså
hyggelig og fornøjelig var han når man - iøvrigt ofte - var gæst hos ham,
eller når man havde ham som gæst i sit hjem.
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Jeg er temmelig sikker pl'l at han betragtede danske, norske og tyske
officerer som en slags indfødte, som han gerne ville være venlig overfor,
men som han betragtede som en slags »second class« mennesker.
Jeg nærer egentlig ingen tvivl om at han ville være en glimrende chef i
krig, men han egnede sig ihvertfald ikke til at omgl'ls skandinaviske
officerer i frestid. Trods alt hvad man kan indvende imod ham, så må man
beundre den iver og det pl'lgangsmod han altid viste, han gik ikke på
akkord med sine meninger, uanset hvor upopulære han vidste de ville
virke.
Generalløjtnant Mohr fra det norske flyvevåben, som havde afløst
generalløjtnant Erik Rasmussen som DEP/CINCNORTH havde et vanskeligt job, som han dog klarede særdeles fint, han skulle dels være 100%
loyal imod Walker og dels fl'l det hele til at glide, en kombination der ikke
altid var let og bestemt ikke misundelsesværdig, men som han på sin stille
og rolige måde klarede strl'llende, han var et meget fint og sympatisk
menneske og havde desuden en meget sød og venlig kone. Mohr var
DEP/CINCNORTH i hele den periode jeg var i HQ og var en meget
væsentlig grund til at tjenesten var til at holde ud.
Kort efter min tiltrædelse af tjeneste foretog jeg en rejse til Nordnorge
for at se dette meget specielle område og for at møde de norske sømilitære
chefer der, herunder først og fremmest COMNA VNON, chefen for
søstridskræfterne i Nordnorge, kontreadmiral Tamber, der havde sit HQ i
Bodø. Herfra fortsatte jeg til Harstad og Tromsø. Det var altsammen
steder jeg skulle komme tilbage til mange gange, både tjenstligt og privat
som turist.
I sommeren 1970 tog min kone og jeg med »Hurtigruten« fra Trondheim til Kirkenes tæt ved den russiske grænse, vi tog bilen med i skibet og
kørte så fra Kirkenes via Karasjok og lnari (Finland) gennem hele Finland
til Helsinki, Turko (Åbo) og Stockholm og hjem til Oslo. Det var en
pragtfuld tur der gav os smag for de nordligste områder, en smag vi har
beholdt og som har ført os til det nordligste Norge - incl. Svalbard mange gange senere.
Da der var gået godt og vel et l'lr af min tjeneste - heraf ca. 10 måneder
under general Walker -var jeg blevet så tilpas irriteret over forholdene at
jeg skrev et brev til Chefen for Søværnet, min gode ven Sven, og
rapporterede hvorledes jeg så pl'l sagen. Jeg skrev også at jeg gerne,
dersom man fra national side ønskede det, ville rette en officiel henvendelse til CINCNORTH og bede om at forholdene måtte blive rettet, men
jeg føjede til at man i så fald måtte være klar til at tage konsekvenserne,
idet sagen, med mit kendskab til general Walker, næppe ville komme til at

124

j
(

gå stille af, den kunne meget vel ende med et krav fra hans side om at få
mig øjeblikkelig afløst.
Fra dansk side ønskede man ikke at tage kampen op - det havde jeg nu
heller ikke regnet med - og jeg måtte så blot acceptere forholdene som de
var, og slå mig til ro med at jeg i hvertfald havde henledt de danske
myndigheders opmærksomhed på forholdene.
Det skete at CINCNORTH tog mig med når han var ude for at se på
øvelser til søs, og ved en sådan lejlighed var vi på et besøg i Tyskland hvor
vi skulle overvære en øvelse i Nordsøen. Vi ankom til Wilhelsmhafen om
eftermiddagen og gik den næste dag ledsaget af flotillenadmiral Zimmermann - senere admiral og tysk forsvarschef - ombord i den tyske fregat
Koln. Det var et meget dårligt vejr med kraftig NV-lig stormogsåsnart vi
kom ud i åben sø dyppede fregatten næsen godt ned i bølgerne, og det
grønne vand stod godt op over gøsstagen. CINCNORTH var fuldstændig
søstærk, men hans ene ledsagende major var noget af det mest søsyge jeg
nogensinde har set, han måtte til sidst indlægges på skibets hospital og fik
der en bedøvende indsprøjtning da man var alvorligt bange for hvad der
ellers kunne være sket med ham. Vi skulle have været overført til andre
skibe under øvelsen ved hjælp af »light jackstay« men p.g.a. vejret måtte
dette opgives. Vi så tiden an lidt, men da der ikke var nogen udsigt til
bedring i vejret, måtte øvelsen opgives og vi returnerede til havn i løbet af
eftermiddagen.
Senere ledsagede jeg CINCNORTH til en anden øvelse hvor vi blev
overført fra en norsk fregat til en tysk destroyer afLiitjens-kl. ved hjælp af
»light jackstay«. For de der ikke ved hvad dette betyder henvises til
nedenstående tegning, i stroppen B hænger på tegningen en kasse, men
det kan ligesågodt være et menneske.
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CINCNORTH var enig i den opfattelse, som den tyske forsvarschef
havde givet udtryk for overfor mig under mit besøg i Bonn, gående ud på
at det tyske forsvar var for dårligt repræsenteret i HQ AFNORTH, og han
forsøgte at få de norske militære myndigheder til at tage sagen op med
regeringen for at få stortinget til at hæve det famøse tal 10 til et væsentligt
højere eller allerhelst til at få den specielle begrænsning - der jo kun gjaldt
tyske officerer - helt ophævet. Den norske forsvarschef og forsvarsminister anså det imidlertid ikke for hensigtsmæsigt at bringe sagen
offentligt frem , fordi det dengang tallet blev hævet fra to - som det
oprindeligt var - til 10, havde medført en meget ubehagelig offentlig
debat, som man fra regeringens side nødig ville have gentaget.
CINCNORTI-1 mente så at når han ikke kunne opnå noget for tyskerne
i Norge så måtte han prøve i Danmark. Det han her ønskede var, at gøre
stillingen som COMNA VBALTAP til en permanent tysk stilling, i stedet
for, som det var aftalt, en stilling der gik på skift mellem Danmark og
Tyskland. Begrundelsen for dette forslag var, at hele den tyske flåde - der
nu var ca. 6 gange så stor som den danske - indgik under BALTAPkommandoen. Han satte så mig til at prøve på at forhandle en sådan
løsning med de militære myndigheder i Bonn og København .
Jeg var personligt enig med CINCNORTH i, at dette forslag måtte
anses som værende absolut rimeligt, og udover at den tyske flåde var så
meget større end den danske, kunne også anføres at hele det tyske
marineflyvevåben indgik under COMNA VBALTAP. Dette sidste var af
en størrelsesorden, der næsten svarede til hele det danske flyvevåben . For
at have lidt at tilbyde Danmark foreslog jeg CINCNORTH at dersom
COMNA VBALTAP blev permanent tysk så skulle stabschefsstillingen
opgraderes til en kontreadmiral og naturligvis være permanent dansk.
Dette accepterede han .
Jeg drog så til Bonn og København for at prøve at sælge ideen, det var
let i Bonn, her var alle glade over forslaget og det blev straks tiltrådt af
såvel den tyske forsvarschef, som af den tyske marineinspektør. I København stillede det sig lidt anderledes. Jeg gik først til Chefen for Søværnet,
og Sven kunne naturligvis godt se de saglige grunde der talte for en
ændring som foreslået, men var på den anden side ked af at ændre den
meget fordelagtige stilling Danmark havde fået ved aftalerne om stillingsbesættelserne. Sven var dog klar over at det formentlig ikke ville være
muligt at bibeholde den nuværende situation ret meget længere, og selv
om jeg ikke fik noget direkte tilsagn fra ham, så gik jeg fra ham med den
klare fornemmelse at dersom Forsvarschefen ville acceptere ideen, så ville
han ikke sætte sig imod den, men det var en forudsætning at stabschefs126
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stillingen så blev permanent dansk og opgraderet til en kontreadmiralstilling.
Jeg havde så et møde med general Ramberg og denne kunne godt se det
rimelige i forslaget og han bemyndigede mig til at meddele CINCNORTH
at de danske militære myndigheder kunne acceptere forslaget på betingelse af at stabschefsstillingen blev permanent dansk og opgraderet til
kontreadmiral.
Hermed var problemet løst på militært plan i Nordregionen og forslaget
blev nu fremsendt til SACEUR for dennes godkendele og han skulle
derefter indhente den politiske godkendelse fra den danske og tyske
regering, så der var endnu lang vej hjem. I sidste øjeblik sprang den
danske regering fra, og forslaget blev aldrig gennemført.
Hvert forår holdt SHAPE en øvelse eller vel snarere en stabskonference på højt plan kaldet SHAPEX, og heri deltog alt hvad der kunne
krybe og gå af generaler og admiraler fra hele NATO-området. Der var
foredrag på et meget højt niveau, og der var rig lejlighed til at møde
kollegaer fra andre lande til mere intime drøftelser. Samtidig var der
mulighed for at møde danske kammerater der arbejdede i SHAPE. Min
klassekammerat kommandør P. Holm var i SHAPE og det var hyggeligt
at møde ham og udveksle erfaringer om vores NATO-tjeneste. Han havde
før jobbet i SHAPE været chef for flådestationen i Frederikshavn og her
haft kommadoen over et stort antal mennesker såvel militære som civile
og han syntes nok at det var gået lidt tilbage for ham idet han, som han
udtrykte det, nu havde kommandoen over en halv kontordame. Han var
en af de yngste i sin afdeling og han havde aldrig, sagde han, kunnet
genkende noget han havde skrevet når skrivelsen gik ud af huset. Der var i
SHAPE så mange senior officers sagerne skulle igennem, inden de blev
sendt afsted, at dette ikke var noget specielt for ham, men det var
naturligvis utilfredsstillende for en officer med hans baggrund og alder.
I efteråret 1971 modtog CINCNORTH en indbydelse fra CINCSOUTH
- der var en 4-stjernet amerikansk admiral - til at deltage i den årlige
»Southern Region Conference« i november måned i Athen, eller dersom
han ikke selv kunne komme da at sende en repræsentant. CINCNORTH
var ikke i stand til at deltage personligt, og til min store overraskelse blev
jeg bedt om at tage til Athen og repræsentere Nordregionen ved konferencen.
På grund af den i Skandinavien meget upopulære oberst-junta forelå
der et dansk forbud mod at danske officerer rejste til Grækenland, og jeg
overvejede derfor hvorledes jeg skulle forholde mig. Der var ingen tvivl
om at general Walker ville blive temmelig ophidset dersom jeg - en
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NATO-officer - kom og meddelte at jeg ikke kunne rejse til en NATOkonference i et NATO-land som beordret af min NATO-chef. Jeg var
også klar over at dersom jeg spurgte hjemme var det 99% sandsynligt at
jeg ville få et nej. Jeg valgte derfor at betragte mig selv som NATO-officer
og derfor udføre den tjeneste som min NATO-chef havde pålagt mig.
Konferencen var bestemt ikke uinteressant og jeg havde 4 dejlige dage i
Athen og fik også lejlighed til at se mig lidt om som turist.
Omtrent et års tid før jeg skulle hjem hørte jeg at admiral Valentiner,
Chef for Søværnets Materielkommando, ledsaget af sine to sektorchefer,
skulle aflægge et besøg hos chefen for den norske marines forsyningskommando i Bergen, kontreadmiral Torleif Pettersen. Jeg ringede til
Valentiner - der var bekendt med at det var Svens tanke at jeg skulle løse
ham af - og foreslog at jeg deltog i dette besøg, officielt naturligvis i min
egenskab af NAVDEP, men naturligvis med den bagtanke at det ville
være af betydning for min kommende tjeneste. Da både Valentiner og
Pettersen var positive blev det hurtigt aftalt at jeg, ledsaget af min
adjudant, skulle være med. Det blev et godt og givende besøg og gav mig
bl.a. også lejlighed til at lære chefen for teknisk sektor, civilingeniør K.
M. Gregersen lidt nærmere at kende.
Det er klart at min deltagelse i denne rejse satte visse rygter igang i
Danmark om at det så nok var mig der skulle løse Valentiner af, men
rygterne svirrede alligevel, så et mere eller mindre spillede efter min
mening ingen stor rolle.
Blandt de 8 danske søofficerer i HQ AFNORTH var der en del jeg
kendte godt fra tidligere tjeneste, først og fremmest kommandør Erik
Leonholm, der havde været min næstkommanderende i ÆGIR og senere
min ældste sektionschef i operationsafdelingen i Søværnsstaben. Han
boede ikke ret langt fra os og vi så en del til hinanden også udenfor
tjenesten, og havde mange gode stunder sammen. Dernæst var der
kommandørkaptajnerne Sven Thiede og Jørgen Bork, to meget dygtige
søofficerer som jeg kendte godt fra tidligere og som vi også kom en del
sammen med.
Det var oprindelig meningen at min tjeneste i HQ AFNORTH skulle
vare i 3 år og at jeg derefter skulle afløses af en norsk kontreadmiral, men
da Valentiner først faldt for aldersgrænsen med udgangen af november
1972 var man fra dansk side interesseret i at forlænge min tjeneste indtil
ca. 1 måned før dette tidspunkt, idet november måned så skulle bruges til
overlevering af Valentiner. Det viste sig heldigvis at man fra norsk side
også var interesseret i at vente lidt med at løse mig af, og sagen blev derfor
løst uden problemer.
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Kontreadmiral Niels Owren løser af som NAVDEP. Okt. 1972.

Tiden for general Sir Walter Walker's afløsning nærmede sig nu med
raske skridt og jeg ved at vi var mange der så frem til dette øjeblik med
forventning. Han havde på det sidste irriteret den danske og den norske
regering med sine meget bramfrie udtalelser om de to landes indsats på
forsvarets område og der var ingen tvivl om at dersom han ikke havde
været så tæt på sin naturlige afgang så ville - ihvertfald den norske
regering- have anmodet om at få ham afløst.
Grunden til dette var at han gennem pressen og i en TV-film,
produceret af det engelske TV-selskab Tyne-Tess, i den grad havde gjort
sig upopulær at han en overgang overvejede selv at tage sin afsked. Dette
var især foranlediget af at general Goodpaster - SACEUR - havde
forlangt visse scener fra TV-filmen ændret. Han kom af samme grund også
i vanskeligheder med sine nationale myndigheder hjemme i England.
TV-selskabet blev tilsidst så ked af hele sagen at de destruerede hele
filmen!
Den norske forsvarsminister udtalte offentligt at det var beklageligt at
general Walker ikke bedre var i stand til at kontrollere hvorledes
journalisterne opfattede hans udtalelser og føjede til: »Jeg forstår at
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general Walker fratræder sin stilling i februar (1972), og har ikke flere
kommentarer«.
Den fungerende udenrigsminister - Thorwald Stoltenberg - var endnu
mere kontant og sagde: »Det er godt han afgfu snart, denne optræden kan
ikke tolereres!«.
I en bog general Walker senere udgav om sit liv under titlen: » Fighting
General«, fortælles om alt dette nærmest med stolthed og samtidig
benytter general Walker lejligheden til at give sine danske og norske
stabsofficerer en barsk bedømmelse, han mener ikke at ret mange af dem
var tilstrækkelig effektive og flittige. Jeg skal hertil blot anføre at under en
mere positiv og venlig ledelse havde tingene sikkert set anderledes ud.
Selv om vi som officerer kunne være enig med general Walker i meget
af det han sagde, så tror jeg ikke at man opnår de bedste resultater ved at
være så provokerende og irriterende, som han satte en ære i at være.
Walker blev i februar 1972 afløst af en officer af en helt anden type,
general Sir Thomas Pearson. Alle - tror jeg uden undtagelse - åndede
lettet op over igen at have normale forhold at arbejde under, og det kunne
meget hurtigt mærkes at der havde været et chefsskifte.
Kort tid efter blev også stabschefen udskiftet og det blev til alles
overraskelse en generalmajor fra Royal Marines, Peter Whiteley.
Sir Thomas og Peter Whiteley kom vi hurtigt på bølgelængde med og de
gik fint i spænd sammen og da jeg endnu havde ca. 9 måneder tilbage i HQ
var det dejligt at kunne se disse i møde med udsigt til et normalt forhold til
disse to personer, som jeg havde meget tjenstligt med at gøre.
I slutningen af september 1972 ringede Sven til mig og meddelte at
Hendes Majestæt Dronningen samme dag havde underskrevet min udnævnelse til kontreadmiral og samtidig bestemt at jeg fra 1. december 1972
skulle tiltræde tjeneste som Chef for Søværnets Materielkommando. Det
var naturligvis dejligt at vide at denne sag nu var i orden.
I begyndelsen af oktober blev admiral Valentiner syg og efter 2
maveoperationer døde han den 17. oktober. Denne sørgelige begivenhed
betød af min udnævnelse til admiral blev rykket en måned frem og jeg gik
direkte fra NA VDEP til chef for materielkommandoen pr. 1. november.
Som NA VDEP i HQ AFNORTH blev jeg afløst af den norske kontreadmiral Niels Owren, en god gammel ven som jeg havde kendt lige siden
vi var løjtnanter.
Efter de obligatoriske afskedsmiddage og cocktailselskaber rejste vi så
fra Oslo en af de sidste dage i oktober 1972 og flyttede direkte ind i et hus
vi havde købt i Roskilde og allerede dagen efter, den 1. november 1972
holdt min tjenestebil for døren og en helt anden tilværelse begyndte.
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Tiden som Chef for Søværnets Materielkommando.
1/111972 til 31/7 1980

Jeg satte mig i chefstolen ved Søværnets Materielkommando (SMK)
temmelig uvidende om hvad det hele drejede sig om og mlhte i den første
tid støtte mig meget til mine to sektorchefer, teknisk chef, civilingeniør K.
M. Gregersen og administrationschefen, kommandør J. Clementsen.
Herefter kaldet Kaj og Klemme.
Allerførst et par ord om det tjenestested jeg var blevet chef for.
Søværnets Materielkommando var direkte underlagt Forsvarskommandoen og bestod af en centralledelse og et værkstedsområde (VKO).
Centralledelsen var organiseret således:

CHSMK

ADMIN CH

f
ADMIN
AFD.

ØKONOMI
AFD .

FORSYN
AFD

MATERIELSYSTEM AFD

VÅBENTEK
AFD

SKIBSTEK
AFO

VEDL
AFD

Hele institutionen SMK var en relativ ny ting og var oprettet for kun 5 år
siden ved en sammenlægning af de den gang eksisterende 6 tekniske
tjenester, som var:
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Søartilleriet,
Søminevæsenet,
Søværnets Televæsen,
Søværnets Skibs- og Maskininspektion ,
Søværnets Navigationsvæsen og
Søværnets Intendantur.
Denne sammenlægningsproces var begyndt den 1. dec. 1967 og var rent
fysisk lige ved at være afsluttet. Samtidig med sammenlægningen foretoges der en udskillelse af inspektionsfunktionen, der blev samlet i 3
inspektører:
Taktikinspektøren,
Våbeninspektøren og
Teknikinspektøren.
Disse 3 blev underlagt Chefen for Sø~ærnet.
Nok var den fysiske sammenlægning af de tekniske institutioner stort
set i orden, men den rent psykiske sammenlægning tog det endnu mange
år at gennemføre, og det varede længe inden de enkelte medarbejdere
begyndte at acceptere at kagen nu skulle skæres på en anden måde.
Centralledelsen bestod af ca. 400 personer, heraf ca. 100 militære og ca.
300 civile. VKO bestod også af ca. 400 personer alle civile og langt den
største del timelønnede arbejdere. Chef for VKO var en ældre overingeniør.
SMK's hovedfunktioner var:
1) At anskaffe alt nyt materiel- herunder skibe - til søværnet,
2) At vedligeholde alt søværnets materiel og
3) At forsyne søværnet med alt det havde brug for i rette tid.
I dette arbejde deltog Orlogsværftet (OLV) og de tre flådestationer. OLV
var imidlertid direkte underlagt Forsvarsministeriet og de tre flådestationer var direkte underlagt Forsvarskommandoen, og selv om SMK
havde en vis faglig koordinering så var kommandoforholdene alt andet
end klare, de så sådan ud:
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De tre materielkommandochefer på CH SM K's kontor.
J. Petersen, J. Skjøth, H. Engell.

Forsvarsministeriet
DEKOR

Forsvarskommandoen
CH SYN

Søværnets
Materielkommando

Orlogsværftet

Værkstedsområde

FLS KBH

FLS FRH

FLS KOR
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Som det fremgår af ovenstående diagram var de 5 udførende led,
underlagt 3 forskellige kommandomyndigheder, på 3 forskellige niveauer!
Hvordan nogen mennesker har kunnet tænke sig at dette skulle fungere
effektivt, er det svært at forestille sig.
Samtidig var der i forsvarsministeriet oprettet en stilling som hed:
»Direktør for det koordinerende organ for forsvarets tekniske tjenester«
(DEKOR). Dette »organ« havde ingen kommandobeføjelser, men havde
ret til at blande sig i alt og havde - som rådgiver for ministeren naturligvis stor indflydelse. I denne stilling var ansat en direktør fra
erhvervslivet, Knud Kalm. Ham vil man høre mere om, for ikke alene
havde han til opgave at koordinere mellem de tre materielkommandoer,
han fik også overdraget en lang række opgaver hvoraf mange greb ind i
min tjeneste, og han kom derfor til at spille en stor rolle for mig og
tjenesten ved SMK.
Direktør K. Kalm var bl.a.:
1)
2)
3)
4)

Formand for Forsvarsministeriets Styrelsesråd for Orlogsværftet,
Formand for SMK's kontroludvalg,
Formand for styregruppen vedr. flådestationernes organisation,
Formand for styregruppen vedr. materielkommandoernes org.
og forhold,
5) Alle projekter vedr. nye skibe skulle forelægges Kalm inden
de blev fremsendt til Forsvarsministeriet.
Jeg skal komme tilbage til disse forskellige råd, udvalg og grupper i det
efterfølgende, men man kan formentlig allerede nu se, hvilke kaotiske
tilstande der herskede.
Det må erkendes at når man kom udefra og pludselig fandt sig selv
indblandet i alle disse mere eller mindre mærkelige forhold, alle domineret af en meget selvbevidst og til tider provokerende Knud Kalm, ja så
kunne man nok få sin tvivl om hvorledes fremtiden ville blive.
Kalm havde haft en række store poster i det civile erhvervsliv, bl.a.
admin. direktør for Lindøværftet, admin. direktør for SAS Danmark,
admin. direktør for B. & W. Diesel og admin. direktør for Carlsberg. Han
var altid blevet ansat når der skulle ryddes op i butikken - rationaliseres
med et pænere ord - og når dette var overstået blev han bedt om at gå!
Nu var han igen landet på benene, men denne gang i statsadministrationen, som han aldrig lærte at forstå og slet ikke at acceptere. For en
mand med Kalms temperament - som var vant til at afskedige og ansætte
folk som det passede ham, var statens langsommelighed i den slags sager
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og den stærke atbængighed af personelorganisationerne simpelt hen
ubegribelig.
Man kan undre sig over at det overhovedet var muligt at udføre
fornuftigt arbejde med den ejendommelige organisation hele søværnets
støttefunktion havde, og når det trods alt lykkedes i løbet af de næste 8 år
at få tingene sat nogenlunde på plads, så var det vel fordi alle efterhånden
blev klar over at de nuværende tingenes tilstand ikke kunne fortsætte.
Men det gik langsomt og tingene blev ændret i små tag ad gangen, og det
var en vanskelig periode at komme igennem for personellet.
Hvis jeg et øjeblik foregriber alt det der skete og ser på det endelige
resultat, så vil man se at situationen ved min afgang i 1980 havde ændret
sig i betydelig grad og nu så organisationen således ud:

Forsvarsministeriet

Forsvarskommandoen

Søværnets Materielkommando

Orlogsværftet +
Værkstedsomr. KBH.

FH1destation
København

FUidestation
Frederikshavn

Flådestation
Korsør

I modsætning til organisationsdiagrammet på side 133 ser man at de
udførende led er blevet reduceret til 4 og at de alle er underlagt en
myndighed, og at CH SMK nu overfor Forsvarskommandoen er ansvarlig
for hele Søværnets støttefunktion.
Den første tid som CH SMK gik dels med at møde og tale med alle de
ledende af mine mange medarbejdere, først og fremmest mine sektor- og
afdelingschefer og derefter med mine over 30 sektionschefer, og dels med
at blive orienteret om alt hvad der var igang ved SMK, samt hvilke nye
projekter vi arbejdede med.
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Jeg kan ikke her nævne alt det der var igang, men vil blot nævne nogle
enkelte store ting.
Igang var:
Bygning af 8 torpedobåde af Willemoes-kl. på Frederikshavn Værft.
Levering af 76 mm kanoner fra OTO Melara i Italien.
Levering af Proteus Gasturbiner fra Rolls Roys i England.
Levering af radar til torpedobådene fra Selenia i Italien.
Under forberedelse var:
Projekt til inspektionsskib.
Projekt til nye korvetter.
Valg af sømålsmissil.
Projekt til nye kabelminelæggere.
En lang række rutinemøder optog også en stor del af min tid, de vigtigste
af disse var:
Månedlige møder mellem Forsvarskommandoen og de tre materielkommandoer + direktør Kalm.
Månedlige møder mellem Chefen for Søværnet, Chefen for Søværnets Materielkommando og Chefen for Søværnets operative Kommando.
Møder hver 14. dag med egne sektor- og afdelingschefer.
Møder i personelnævn og samarbejdsudvalg.
Møder i SMK's kontroludvalg. (Indtil det blev nedlagt) .
Møder i Styrelsesrådet for Orlogsværftet. (Fra det blev underlagt CH
SMK).
Jeg vil først omtale vores største projekt - Korvet 72 projektet - dels fordi
det var det største af alle vore projekter, dels fordi det var en opgave jeg
beskæftigede mig med fra jeg tiltrådte og til den sidste dag. Det var et
meget spændende projekt, der medførte kontakter med en lang række
firmaer i ind- og udland og det er et godt eksempel på hvorledes et nyt
orlogsskib bliver til.
Projektet havde en vis hast, fordi korvetterne af Triton-kl., der var
søsat i 1954- 1955, nu nærmede sig en alder på 18 - 19 år, og da det tager
ca. 8 år fra man begynder på et skibsprojekt af denne slags, til det færdige
skib er operativt så var der ingen tid at spille, dersom de nye korvetter
skulle være færdige til at afløse Triton-kl.
Vi gik derfor - sammen med Forsvarsstaben, Marinestaben, Søværnets
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Torpedobåd af »Willemoes«-klassen. JO stk. blev bygget på Frederikshavns Værft i
tiden 1974-1978. Billedet viser båden inden Harpoon-missilerne blev installeret.

operative Kommando og inspektørerne - igang med at udarbejde det man
kaldte »De grundlæggende militære krav« til de nye korvetter, der fra nu
af blev betegnet som »KV 72« da projekteringen påbegyndtes i 1972.
På basis af disse krav skulle der så udarbejdes tegninger og specifikationer, der skulle være tilstrækkeligt detaljerede til at de potentielle
skibsværfter, på dette grundlag, kunne afgive tilbud om bygning af
korvetterne.
Ethvert stort militært projekt er et kompromis mellem en lang række
faktorer og »KV 72« var ingen undtagelse. De økonomiske begrænsninger
vi naturligvis havde, var nok de mest afgørende og der var vel nærmest
tale om en slags »design to price«.
Da vi nærmede os noget brugbart blev der holdt en række møder med
Forsvarschefen, Chefen for Søværnet, Chefen for den operative Kommando, dir. Kalm m.fl. om sagen og efterhånden nåede man frem til
enighed om de krav der skulle danne baggrund for det videre arbejde.
Det stod os hurtigt klart at vi ved SMK ikke alene, ville være i stand til
at klare opgaven, dels fordi vi ikke havde den nødvendige »up to date«
ekspertise, og dels fordi vi heller ikke havde den nødvendige kapacitet.
Efter at jeg i september 1973 havde deltaget i »Royal Navy Equipment
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Exhibition« i London, og der mødt min gamle ven fra krigens dage, nu
admiral Sir Anthony Griffin, der var Controller of the Royal Navy, og
havde drøftet problemet med ham, foreslog han, efter at jeg havde fortalt
ham at vi overvejede at henvende os til Vosper Thornycraft om hjælp til
»KV 72«, at vi også burde henvende os til Y-ard i Glasgow, dels fordi han
mente at Vosper ikke burde tro at de var selvskrevne til at få jobbet, dels
fordi han mente at Y-ard var fuldt ud så gode og seriøse.
Efter min hjemkomst fik jeg Forsvarskommandoens tilladelse til at
rette henvendelse om sagen til såvel Vosper Thomycraft som Y-ard og
bede om tilbud på deres hjælp.
Det foregik på den måde at jeg ledsaget af direktør Kalm og en række af
vore eksperter med Kaj i spidsen rejste til England og besøgte Vosper og
derefter til Skotland og besøgte Y-ard. Mødet hos Vosper efterlod os ikke
i tvivl om at Vosper ville være i stand til at løse opgaven, men vi fik
ligesom en fornemmelse af at de mente at vi skulle aflevere vore
stabskrav, og så ville de til den aftalte tid komme med et færdigt projekt.
Vi prøvede at forklare dem at vi ønskede ikke at slippe med hænder og
fødder, vi ønskede tværtimod at være med i arbejdet hele tiden og være
med i de afgørelser der skulle træffes i løbet af projekteringstiden. De var
ikke særlig glade for dette, selv om de accepterede officielt.
Den næste dag fløj vi til Glasgow hvor Y-ard om aftenen var vært ved en
fin middag hvor vi alle hyggede os godt, også direktør Kalm. Da vi kom
tilbage til vores hotel fik vi nogle drinks og Kalm underholdt os alle med
forskellige tricks med et stykke sejlgarn og en prop. Jeg var et øjeblik ved
at tro at jeg havde taget fejl af ham!
Den næste dag havde vi så vores møde med Y-ard. De afsluttende
drøftelser blev ført mellem direktør David Penny og hans deputy på den
ene side og mig, direktør Kalm og Kaj på den anden side. Vi fik det klare
indtryk at vi hos Y-ard kunne få den medindflydelse, som vi absolut
ønskede, og at Y-ard var indstillet på at der skulle være et intimt
samarbejde imellem os.
Ligesom hos Vosper bad vi så Y-ard om at fremsende deres tilbud. Det
der bekymrede Y-ard mest var vores tidskrav, idet vi forlangte at opgaven
skulle løses på eet år. Y-ard mente at de måtte have 18 måneder. Hertil
kunne jeg så kun sige at tidskravet var et ultimativt krav, der ikke kunne
diskuteres idet forsvarschefen havde forlangt at projektet var klar til et
bestemt tidspunkt og kunne Y-ard ikke møde vores tidskrav, så var der
ikke mere at tale om. Y-ard gik så med til at udføre arbejdet på eet år
under forudsætning af at de fik hurtige svar og afgørelser fra os når dette
var nødvendigt, dette lovede vi naturligvis.
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Udover tidskravet havde vi været nødt til at stille visse andre restriktive
begrænsninger, nemlig:
1) korvetten mAtte max. blive på 1.300 tons og
2) prisen pr. stk. max. 10.000.000,- engelske pund i dagens prisleje.
Disse sidste to bindinger stammede også fra Forsvarschefen . Det var helt
acceptabelt at der var en økonomisk ramme, det kunne alle forstA, men vi
fandt det mindre forstAeligt at man også skulle have en tonnagemæssig
begrænsning. Grunden til dette sidste var at Chefen for Søværnet i en
udtalelse til det politiske forsvarsudvalg havde sagt at den tekniske
udvikling gik i en retning der betød at nye »større enheder« (lovens
udtryk) til søværnet uden tvivl kunne bygges halvt sA store som PEDER
SKRAM-kl. Da PEDER SKRAM var på 2.600 tons var forsvarschefens
konklusion at de nye korvetter kunne nøjes med at blive på 1.300 tons.
Denne afgørelse prøvede vi fra SMK's side at få ændret, men det var
desværre ikke muligt. Til sidst havde jeg sammen med chefen for
operationsfagstaben, kontreadmiral H. M. Petersen en samtale med
chefen for materielfagstaben, generalmajor Lindhardt. Denne så på sagen
på en meget stiv soldatermæssig måde og endte med at sige at når
Forsvarschefen havde givet en så klar tilkendegivelse på dette spørgsmål,
så havde han kun et svar at give, nemlig at sige JA VEL! Med denne
indstilling kunne vi intet gøre og gav op. Der er ingen tvivl om at loyale
officerer er en god ting, men en så stiv tinsoldatindstilling var vi ikke vant
til i Søværnet.
Kort før jul modtog vi ved SMK de to tilbud fra Vosper og Y-ard.
Prisen for arbejdet var næsten den samme - ca. 5 mill. kr. - men som jeg
allerede har sagt var vi overbeviste om at vi ville få mere medindflydelse
hos Y-ard og da deres pris ovenikøbet lå ubetydeligt under Vosper, var vi
ikke i tvivl, og pA min indstilling - via forsvarskommandoen - godkendte
forsvarsministeriet at jeg sluttede kontrakt med Y-ard.
Dette kom som et chock for Vosper og mellem jul og nytår havde jeg
deres salgsdirektør i telefonen, som bad om at jeg ville modtage ham til en
samtale fordi hans bestyrelse havde pålagt ham at finde ud af hvorfor vi
havde foretrukket Y-ard.
Han kom i begyndelsen af januar og jeg forklarede ham så at vi havde
fået det indtryk at Vosper ikke helt forstod at vi ønskede at være med i
arbejdet hele tiden, og ikke bare sidde og vente på at få et projekt
overrakt ved projekteringens afslutning, jeg sagde også til ham at det var
vores fornemmelse at Y-ard i langt højere grad var indstillet på at
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samarbejde med os, og at dette var grunden til at vi havde valgt dem. Med
den besked rejste han så hjem igen, for at stå til regnskab for sin
bestyrelse.
Der begyndte nu et samarbejde med Y-ard der varede i eet år og som
ikke blot blev en tjenstlig succes, men også blev indledningen til et
venskab mellem en lang række personer ved Y-ard og SMK. Y-ard
mindede os straks om vores løfte om hurtig sagsbehandling og dette
problem løste vi på følgende måde :
1) Begge parter udpegede en projektofficer, som var ansvarlig for at
problemerne hurtigt kom frem til rette vedkommende. Fra Y-ard
blev det Mr. Jack Bowes (senere direktør Bowes) og fra SMK blev
det afdelingsingeniør Adli Thostrup.
2) Vi aftalte at holde et månedligt møde på topplan, skiftevis i
Glasgow og København.
3) Vi etablerede en kurertjeneste ved hjælp af kaptajnen på det
daglige SAS-fly København - Glasgow - København . Vi kunne
således aflevere et forseglet brev til kaptajnen på flyet og Y-ard
hentede det så ved flyets ankomst til Glasgow, eller omvendt.
Udover disse kontakter var der naturligvis daglige telefonsamtaler om
uklassificerede emner og der blev holdt ekspertmøder på kort varsel
såsnart et behov herfor opstod.
På denne måde lykkedes det at få et hurtigtvirkende kommunikationssystem, som i hele dette år virkede fuldt ud tilfredsstillende. David Penny
og hans deputy Jan Neumann og jeg og Kaj deltog altid i de månedlige
møder og derved blev vi i stand til normalt at kunne træffe afgørelser på
stedet, dette var Y-ard meget tilfredse med, og også ganske uvant med i
deres forbindelse med Royal Navy, der med sin store og tunge organisation ikke havde denne evne.
Der opstod i løbet af dette år et fint forhold mellem David Penny og mig
og det kom også til at omfatte Jan Neumann og Kaj.
Der var ingen tvivl om at Y-ards folk gjorde deres yderste for at sætte
sig i vores sted og forsøge at anskue tingene ud fra et dansk synspunkt. De
gjorde dette i en sådan grad at de var lige ved at blive uvenner med Sir
Anthony, der som den nationale myndighed forventede at et engelsk
firma ville støtte engelsk industri. Dette kom især frem ved valg af
gasturbine hvor vi, med Y-ards støtte - til Sir Anthony's store ærgrelse valgte den amerikanske GE LM 2500 istedet for den engelske RR
Olympus.
140

I

Efter 3 måneders hårdt arbejde var vi kommet så langt at Y-ard kunne
lægge deres først beregninger frem, og resultatet var, at dersom vi ville
have alle vore krav opfyldt ville skibet blive pl'l 1.600 tons og komme til at
koste 14 mill. engelske pund.
Det gik helt klart ikke, og vi ml'ltte så igang med at skære ned pl'l vore
stabskrav, således at vi kunne overholde de af Forsvarschefen givne
begrænsninger i pris og tonnage.
Der var naturligvis forskellige alternativer og efter at Forsvarsstaben,
Marinestaben og SMK havde gennemarbejdet materialet blev der holdt et
stort møde med blandt andre Forsvarschefen, Chefen for Søværnet og dir.
Kalm for at finde frem til det bedst mulige forslag. Det blev et ret bevæget
møde , og Forsvarschefen var til tider vred og utilfreds med os. Han syntes
at vi - hans eksperter - havde givet ham dl'lrlig rl'ldgivning, og han kunne
åbenbart ikke forstå at et moderne krigsskib er en sl'l kompliceret sag at
man først efter nøje og lange beregninger kan sige med sikkerhed hvad
der er muligt og hvad der ikke er det.
Mødet endte dog med at vi fik Forsvarschefens accept på en række
forslag til ændringer, som vi mente ville føre til det ønskede resultat uden i
altfor væsentlig grad at nedsætte skibets operative egenskaber.
Vi måtte så tilbage til Y-ard og de ml'ltte sl'l igang med nye beregninger
og det viste sig nu at det lige akkurat kunne lade sig gøre.
Præcis til tiden var arbejdet færdigt og Y-ard kom til København den
15. januar 1975 og afleverede alt materialet sammen med en økonomisk
oversigt og nu var vi nede pl'l de famøse 1.300 tons og en pris der 11'1 sl'l tæt
på det forlangte at man ikke kunne komme nærmere før man fik de
endelige tilbud fra byggeværfterne.
Efter at vi ved SMK, sammen med Y-ard havde gennemgl'let det hele i
løbet af den 15. januar, blev der arrangeret et møde i Forsvarskommandoen den næste dag for at præsentere projektet for Forsvarschefen og en
lang række af forsvarets ældre officerer.
Jeg bød velkommen til den store forsamling og gav derefter ordet til
Y-ard som i løbet af en times tid gennemgik projektet i store træk og jeg
sluttede så af med at gennemgå, hvad vi havde ønsket oprindelig og hvad
vi havde fået. Jeg begik her en fatal fejl - hvad jeg først, da det var for
sent, blev klar over - idet Forsvarschefen da jeg kom ned fra talerstolen så
aldeles rasende på mig og straks gav udtryk for at jeg havde generet ham
på det groveste. Han opfattede det jeg havde sagt sl'lledes: »SMK havde
lavet et fint skib, men Forsvarschefens stædige fastholden ved pris og
tonnage har medført, at vi nu har fået et meget ringere skib, end vi kunne
have fået, dersom man havde fulgt vores oprindelige forslag.«
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Jeg kunne ikke acceptere denne fortolkning af hvad jeg havde sagt, og
jeg ved bl.a. at jeg sluttede med at sige at vi var endt med et skib der på
alle væsentlige områder opfyldte vore ønsker og at det ville blive et skib
som søværnet kunne være fuldt ud tilfreds med. Men Forsvarschefen var
og blev vred og forlod salen. Jeg er den dag i dag overbevist om at
Forsvarschefen stod alene med sin fortolkning, men da jeg kendte ham
godt, og vidste hvor uhyre nærtagende han kunne være, dersom der i det
man sagde kunne være blot den mindste antydning af kritik imod ham, så
burde jeg have vejet mine ord på guldvægt, inden jeg fremsatte mine
udtalelser, men nu var det for sent og jeg måtte leve med Forsvarschefens
vrede, uanset hvor uretfærdig jeg følte den var.
Om aftenen var jeg vært ved en middag i Søofficersforeningen for
Y-ard's folk og det blev en meget afslappet og fornøjelig aften.
Også pl'l anden vis var jeg - SMK - kommet i et vist modsætningsforhold
til Forsvarskommandoen. Under Kaj var kommandør I. B. Rodholm chef
for materielsystemafdelingen, en vigtig afdeling, der havde et betydeligt
koordineringsansvar med de 2 andre afdelinger, våbenteknisk- og skibstekniskafdeling. Rodholm var en meget dygtig og energisk officer, der
ledede sin afdeling på fremragende måde, men han havde desværre ikke
evnet at få et godt forhold til sine to sideordnede afdelingschefer - en
underdirektør og en overingeniør - og han var også stærkt utilfreds med at
være underlagt en civil person, Kaj. Han prøvede derfor i begyndelsen at
gå udenom Kaj til mig, dette ville jeg ikke acceptere, idet det ville gøre
Kajs stilling helt umulig, og jeg ml'ltte derfor forlange at Rodholm gik den
korrekte vej gennem sin sektorchef.
Det dl'lrlige forhold mellem Rodholm og de ældste civilingeniører blev
efterhl'lnden ikke blot generende, men en direkte belastning for tjenesten,
og jeg sl'l derfor ingen anden udvej end at bede Forsvarskommandoen om
at fl'l ham udskiftet. Rokader på kommandørplan er ikke noget man
ordner fra den ene dag til den anden, men i løbet af nogle måneder
lykkedes det at få ham afløst med kommandør J. Sander Larsen. Jeg var
ked af at måtte tage afsked med Rodholm, fordi han på mange måder var
en fremragende afdelingschef, men som det havde udviklet sig var der
efter min mening ingen anden løsning. Sander Larsen fik hurtigt etableret
et godt forhold både til Kaj og til sine 2 sideordnede afdelingschefer og
dette havde en meget følelig indvirkning pl'l klimaet og samarbejdet
imellem afdelingerne gik nu smertefrit.
Kommandør Rodholm kom nu til tjeneste i Forsvarsstaben og blev
afdelingschef for en af afdelingerne i materielfagstaben og senere da
dennes chef, generalmajor Lindhardt gik på pension blev han udnævnt til

142

kontreadmiral og overtog stillingen som fagstabschef. Vi skulle hurtigt
erfare at vi var kommet fra asken og i ilden.
Rodholm blev herved, omend ikke min foresatte, så dog den officer,
der i Forsvarskommandoen - under Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben - tog sig af alt hvad der havde med de tre materielkommandoer at gøre. Han kendte selvfølgelig langt mere til SMK end til de to
andre materielkommandoer og var derfor i stand til at kritisere SMK langt
mere dybtgående end de to andre, og dette gjorde han i fuldt mål, når der
var et eller andet han ikke syntes om. Jeg vil også tillade mig at tro at hans
dårlige forhold til Kaj og de ældre ingeniører ved SMK har bevirket at han
ikke altid så på tingene på en objektiv måde, og derfor fik Forsvarschefen
og Chefen for Forsvarsstaben det indtryk at tingene ved SMK ikke gik
som de burde og at Forsvarskommandoen derfor måtte føre et strengere
tilsyn med SMK, end med de to andre materielkommandoer.
På et tidspunkt da denne følelse var på sit højdepunkt bestemte
Forsvarschefen, at der hver måned skulle holdes et »materielmøde«
mellem Forsvarskommandoen og SMK, her skulle SMK føles på tænderne
og der skulle holdes hånd i hanke med os. Lederen af det team som blev
sendt ud til SMK ved disse lejligheder var, kommandør - senere kontreadmiral - Rodholm!
Disse møder udartede efter min mening til en sådan grad af detaljeret
kontrol at jeg ikke mente at jeg kunne leve med det, og jeg besluttede mig
derfor til at foretage et ret så dramatisk skridt, og meddelte skriftligt
Forsvarschefen at såfremt han ikke havde tillid til at jeg kunne passe min
tjeneste tilfredsstillende, så ville jeg anmode om at blive flyttet til anden
tjeneste. Jeg følte at Forsvarschefen og dir. Kalm ikke havde tillid til mig
og da jeg vidste at Danmark fra efteråret 1975 igen skulle besætte
stillingen som NAVDEP i Oslo så foreslog jeg, at man kunne sende mig til
dette job, ikke fordi jeg anså det for særlig spændende, men fordi det
såvidt jeg kunne se var den eneste mulighed der var indenfor en nærmere
fremtid. Jeg lovede samtidig at jeg ved denne tjenestes ophør ultimo 1978
ville være villig til at tage min afsked, således at man ikke skulle have
problemer med at finde et nyt job til mig.
I mit brev til Forsvarschefen føjede jeg til, at dersom jeg havde
misforstået situationen og dersom Forsvarschefen mente at jeg var den
rette mand til at lede SMK, så ville jeg med glæde fortsætte, men så måtte
det være en forudsætning at Rodholm og Kalm fik et »stoppestød«, og at
den forskelsbehandling der nu fandt sted overfor SMK, i sammenligning
med de to andre materielkommandoer, måtte ophøre.
Jeg blev 2 dage senere ringet op af Forsvarschefen der meddelte mig at
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han havde modtaget mit brev, og at han ville besvare det såsnart han
havde haft en samtale med Chefen for Søværnet om sagen.
Der var ingen tvivl om Sven 's stilling til sagen og jeg håbede at dersom
man besluttede at lade mig blive, så ville Sven kunne overbevise Forsvarschefen om, at så måtte Forsvarskommandoen ændre signaler overfor
SMK.
Et par dage senere fik jeg besøg af Sven på mit kontor. Han kom for at
meddele mig at Forsvarschefen ønskede at jeg skulle blive som chef for
SMK, og han ville drage omsorg for at SMK ville få samme behandling
som de to andre materielkommandoer.
Få dage senere modtog jeg Forsvarschefens skriftlige svar, hvor denne
bl.a. meddelte mig at han, alt taget i betragtning, anså mig for den der
bedst var kvalificeret til at være chef for SMK, og at hans kritik imod SMK
aldrig havde været rettet imod mig personligt. Han meddelte også at de
særlige forholdsregler der var taget overfor SMK ville blive afviklet. Jeg
var naturligvis glad for denne afgørelse og håbede nu på at der ville falde
ro over forholdet mellem Forsvarskommandoen og SMK.
Efter at Y-ards projekt nu var godkendt skulle alt materialet sendes ud
til de skibsværfter, der kunne komme på tale som byggeværfter, og vi gik
straks igang med denne opgave. Der var ingen tvivl om at det var en
vanskelig opgave for et civilt værft at bygge disse små, men meget
komplicerede skibe, og der var derfor kun et ret begrænset antal værfter
der kunne komme på tale.
Vi anså Aalborg, Helsingør, Frederikshavn, Nakskov og Odense værfter for at være i stand til at løse opgaven, og alle disse værfter fik
materialet tilsendt. Det blev hurtigt klart at Frederikshavn Værft ikke ville
være i stand til at udføre opgaven samtidig med at de byggede de ti
motortorpedomissilbåde, og det viste sig også ret hurtigt at Helsingør og
Nakskov ikke var seriøst interesserede, hvorfor ved vi ikke?
Men Aalborg og Odense var meget interesserede, og vi ventede så
spændt på deres tilbud.
Fra bygningen af BESKYTI'EREN på Aalborg Værft kendte vi dette
ret godt og ligeledes de ledende folk med direktør S. Krag i spidsen.
Derimod kendte vi meget lidt til Odense Værft og dets ledelse. Jeg
besluttede derfor at aflægge værftet et besøg ledsaget af Kaj og underdirektør Carl Sørensen. Det blev et meget interessant besøg, og ikke
mindst orienteringen om værftets moderne planlægningssystem var spændende. Værftet gjorde i det hele taget et godt indtryk, men det stod os
også klart, at et værft, der har specialiseret sig på at bygge moderne
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supertankere, næppe er det bedst egnede til at bygge små komplicerede
krigsskibe.
Vi modtog nogle måneder senere tilbudene fra de to værfter og der
forestod nu et stort arbejde med nøje at gennemgå de to tilbud og føre
forhandlinger med de to værfter om uklarheder m.m.
Hovedforskellen imellem de to tilbud lå ikke i prisen men derimod i
leveringsterminerne. Vi ønskede ca. 1 år imellem leveringen af de enkelte
skibe - 3 ialt - og dette krav var Aalborg villig til at imødekomme medens
Odense helst ville bygge dem alle tre samtidig på tværs i deres store
tørdok. Vi følte også at Aalborg gennem bygningen af BESKYTTEREN
og to tidligere inspektionsskibe havde en bedre forståelse af vores krav om
standard i vore skibe og resultatet af vore overvejelser blev derfor at vi
anmodede forsvarsministeriet - via forsvarskommandoen - om at måtte
føre slutforhandlinger med Aalborg Værft om bygning af 3 korvetter til
søværnet.
På dette tidspunkt var Orla Møller forsvarsminister og han var som
bekendt valgt i Aalborg, så det var næppe ukært at vores forslag lød på
Aalbo rg Værft. Der var kun få dage tilbage før tilbudet udløb og der
skulle derfor handles hurtigt dersom vi skulle kunne nå at slutforhandle
sagen og udarbejde en kontrakt i tide.
Forsvarsministeriet behandlede da også sagen meget hurtigt og meddelte
mig telefonisk at vi kunne gå videre med sagen. Jeg sagde straks til
departementschefen - det var ham der ringede - at jeg gik ud fra at dette
ikke ville blive offentliggjort før vi havde afsluttet vore forhandlinger med
Aalborg Værft, idet vi jo ellers ville stå i en vanskelig situation, dersom
værftet var klar over at de skulle have arbejdet. Til min store overraskelse
sagde Poul Verner Christiansen at han ikke mente at ministeren ville
ønske at skjule denne afgørelse nu da den var taget! Det var en utrolig
mangel på forretningssans, som kunne komme til at koste os mange penge
idet det var klart at vores muligheder for at opnå indrømmelser fra
værftet, når de var klar over at afgørelsen var truffet, var meget små. Jeg
mødte imidlertid ingen forståelse for mit synspunkt. Det var vanskeligt at
forstå at en udsættelse af offentliggørelsen i nogle få dage kunne spille
nogen rolle for ministeren eller ministeriet, men det må det have gjort for
samme aften lod ministeriet meddelelsen blive bekendt. Det skal tilføjes
at Aalborg Værft ikke misbrugte dette, hvilket vi naturligvis var glade for,
men det ændrer ikke mit syn på det principielle i sagen.
Dagen før kontraktunderskrivelsen kom underdirektør E. Bengtsen til
København og han og Kaj sad hele dagen og gik kontrakten nøje
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igennem. De løb ind i nogle problemer og måtte fortsætte til langt ud på
aftenen. Kl. 23.00 ringede Kaj til mig og bad mig om at komme ud på
kontoret da der var nogle ændringer i kontrakten han gerne ville have min
godkendelse af.
Vi mødtes så kl. 24.00 på mit kontor og gik sagen igennem og kl. 03.00
var vi endelig ved målet. Bengtsen fløj hjem til Aalborg med første
morgenfly og med en genpart af kontrakten, som han så forelagde for
direktør Krag og kl. 16.00 mødte han og direktør Krag på mit kontor og vi
underskrev den største kontrakt som det danske søværn nogensinde havde
indgået. Det var samtidig også den største kontrakt som Aalborg Værft
nogensinde havde indgået. Denne specielle begivenhed blev fejret samme
aften med en fin middag på Set. Gertruds Kælder med direktør Krag som
vært.
Dette blev indledningen til et langt og meget fint samarbejde med
Aalborg Værft, ikke blot på chef SMK/direktør Aalborg Værft plan, men
på alle niveauer.
Direktør Krag var et herligt menneske, dygtig, hurtig og beslutsom .
Han var meget flittig og samtidig et stort selskabsmenneske og han trak et
meget stort læs, han arbejdede hårdt hele dagen fra tidlig morgen og var
meget ofte optaget af repræsentative forpligtigelser til sent på aftenen og
det blev tit til en 16-timers arbejdsdag. Han var imidlertid altid frisk og
veloplagt og var altid i strålende humør. Hans kone, Gudrun Krag var
ham en god hjælp og jeg har tilbragt mange hyggelige og fornøjelige timer
i deres gode selskab. Jeg tror nok at hun gerne havde set at han havde
trappet lidt ned, men det kom først lidt senere, endnu kørte han på for
fuld kraft, og tilsyneladende uden problemer.
Nogen tid efter at korvetbyggeriet var kommet i gang fortalte han mig
dog at han snart ville træde tilbage som administrerende direktør, men det
betød heldigvis ikke et farvel til værftet idet han forblev i bestyrelsen af
DAN-værfterne - Aalborg, Helsingør og Frederikshavn - som næstformand, og i hele den periode jeg var chef for SMK havde han sin daglige
gang på værftet, men nu med en mere normal arbejdstid. Krag var stadig
vitalt interesseret i korvetprojektet, og jeg mødte ham da også næsten
hver gang jeg var i Aalborg.
Han blev som administrerende direktør afløst af direktør A. Chr.
Knudsen, som var en helt anden type end Krag, men han blev ligesom
Krag en god ven og et menneske som jeg er kommet til at sætte stor pris
på.
Det var en af de meget spændende ting ved at være chef for SMK at man
kom i kontakt med en lang række mennesker i såvel dansk som uden146

Korvetten »Niels Juel« i Aalborg Værft's tørdok.

Iandsk industri og erhvervsliv og derved fik berøring med kredse som den
almindelige søofficer normalt ikke kender meget til. For Danmarks
vedkommende var det mest i skibsværftskredse at kontakterne IA, men
også virksomheder som Philips, Decca, Jai og B & W stiftede jeg et nært
bekendtskab med og det er mit indtryk at der pli de ledende poster i alle
disse virksomheder sidder folk med gode menneskelige egenskaber, der
yder en stor personlig indsats.
Aalborg Værft tog opgaven med korvetbyggeriet meget seriøst og har
ydet en meget stor indsats og derved medvirket i betydelig grad til at
skibene er blevet en succes.
Jeg havde den glæde at sætte Aalborg Værft og Y-ard i forbindelse med
hinanden og senere da direktør Krag og jeg var samtidig i London tog vi
sammen op til Skotland og besøgte Y-ard sfl!edes at Krag kunne møde en
stor del af de mennesker der havde været med til at udarbejde korvetprojektet. Under dette besøg boede vi hos David Penny og hans kone
Betty og vi havde et udbytterigt og fornøjeligt ophold.
Det var for mig en glædelig overraskelse at se at der var sti mange
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udenlandsrejser forbundet med tjenesten som chef SMK, det var en følge
af de mange kontrakter vi i min chefsperiode indgik med firmaer i Italien,
England og USA. Næsten alle disse kontrakter medførte at jeg aflagde
besøg ved de pågældende firmaer, sådanne besøg aflagde jeg som regel
ledsaget af Kaj, og de mange rejser vi foretog sammen fik den naturlige
følge at vi kom tættere ind på livet af hinanden og der udviklede sig et godt
og venskabeligt forhold imellem os, en ting som både var til gavn for
tjenesten og til glæde for os selv.
Selv om Aalborg Værft nu havde fået kontrakten om bygning af
korvetterne så betød det ikke at SMK slap sagen, for mit personlige
vedkommende var sagen i det store og hele ude af mine hænder, men
,talrige af mine medarbejdere, først og fremmest underdirektør Carl
Sørensen, chef for skibstekniskafdeling og hans folk, havde daglig kontakt
med værftet om en lang række detaljer. Kaj og jeg besøgte værftet med
passende mellemrum for at se til arbejdet og høre hvordan det gik.
Korvetterne blev bygget i værftets tørdok og der var derfor ikke tale om
stabelafløbning. De såkaldte søsætninger foregik ved at dokkens søventiler blev åbnet, og når tilstrækkeligt vand var løbet ind, flød skibet og var
dermed søsat. Denne begivenhed fandt sted på et meget tidligt tidspunkt
af skibets færdiggørelse og selv om den egentlige fejring af skibets
færdiggørelse først fandt sted pfl et senere tidspunkt, nemlig ved navngivningen og afleveringen fra værft til SMK, så blev søsætningen ogsfl
markeret ved at en del repræsentanter fra SMK og værftet samledes ved
dokken, hvorefter jeg åbnede søventilerne. Ca. 1 time senere flød skibet
og efter at vi havde konstateret dette var Aalborg Værft vært ved en god
lunch. Jeg havde den glæde personligt at søsætte alle 3 korvetter, den
sidste kort tid før min afgang fra tjenesten. Værftet benyttede denne sidste
søsætning til at tage afsked med mig og ved lunchen overrakte direktør
Knudsen mig et meget smukt guldarmbåndsur med følgende indskription:
»Tak for samarbejdet 1973-1980, Aalborg Værft A/S«. Ved en lille, men
udsøgt, middag om aftenen tog direktørene Krag, Knudsen og Bengtsen
en personlig afsked med mig.
Da tiden for navngivningen af den første korvet nærmede sig skulle der
tages stilling til, hvem der skulle foretage navngivningen. Chefen for
Søværnet og jeg havde længe talt om at vi hflbede at få Hendes Majestæt
Dronningen til at foretage denne handling, og det lykkedes ogsfl, og
dermed igangsattes et planlægningsarbejde af omfattende karakter for det
til en sådan begivenhed hørende ceremoniel.
Folk der ikke har prøvet at tilrettelægge en sådan officiel begivenhed
gør sig næppe nogen forestilling om hvad der kan opstfl af problemer -
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Korvetten »NIELS JUEL (( søsættesafCH SMKpå Ålborg Værft den /7. feb. 1978.

store og små - i forbindelse hermed. Hvad værftets folk, borgmesteren,
stiftamtmand og politimester kan finde på at spørge om lader sig
simpelthen ikke beskrive, det var ikke småting!
Alt dette tog megen tid, og selv om nogen af problemerne kunne synes
ret så ligegyldige, så skulle de løses, og løses korrekt og det krævede ofte
kontakt med H. M. Dronningens jagtkaptajn og med Chefen for Søværnet.
Spørgsmålet om en passende gave til dronningen var en sag som værftet
gik meget op i, og guldsmed Exner fik overdraget opgaven at lave en
broche, der skulle have en eller anden tilknytning til »Niels Juel«, som
den første korvet skulle døbes.
På grund af Y-ards medvirken til udformningen af projektet inviterede
vi Sir Eric Yarrow, David Penny, Jan Neumann og Jack Bowes - de tre
sidste med fruer - til at komme over og være med til festlighederne i
forbindelse med navngivningen af »Niels Juel«.
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Hendes Majestæt Dronningen navngiver korvetten »NIELS JUEL«, Ålborg Værft
den 26. sept. 1978. CH SMK, dir. Drejet, H. M. Dronningen, forsvarsmin. Poul
Søgård.

Hendes Majestæt ankom til Aalborg den 26. september 1978 om
morgenen ombord på DANNEBROG , og blev modtaget med salut fra
minelæggeren FYEN. På kajen blev dronningen modtaget af stiftamtmand, borgmester og politimester.
Ved ankomsten til værftet blev dronningen modtaget af formanden for
værftets bestyrelse, direktør Drejet, den administrerende direktør, A.
Chr. Knudsen, Chefen for Søværnet, viceadmiral Thostrup og Chefen for
Søværnets Materielkommando, mig.
Efter en kort champagnereception på værftet begav vi os alle ned til
kajen hvor et æreskommando med Søværnets Tamburkorps på fløjen
aflagde honør for Dronningen, og hvor Hendes Majestæt derefter navngav skibet med følgende ord: »Sejl til ære og gavn for Danmark, dit navn
skal være NIELS JUEL. Må held og lykke følge NIELS JUEL.« Efter
flaghejsning i NIELS JUEL til fanemarch og nationalmelodi var denne
korte men smukke ceremoni forbi og alle begav sig til Hotel Hvide Hus
hvor værftet var vært ved en meget elegant lunch. Kort efter lunch tog
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Hendes Majestæt Dronningen præsenteres for sit »gudbarn «, korvetten »NIELS
JUEL «, den 28. sept. 1979 ved en sejlads i Sundet. CH SMK, H. M. Dronningen,
Chef »NIELSJUEL«, Næstk. »NIELSJUEL«.

Hendes Majestæt afsked og forlod lidt senere Aalborg ombord i DANNEBROG eskorteret af FYEN.
Om aftenen var der arrangeret en optagelsesceremoni for de 7 gæster
fra Y-ard og en del andre - heriblandt Kaj og jeg- i Christian IV laug, det
var en farverig og fornøjelig affære, som morede alle meget. Aftenen
sluttede med at Aalborg Værft gav middag på hotel Phønix.
Alt var gået programmæssigt og det havde været en meget begivenhedsrig dag, som alle der deltog i den, var meget glade for.
De to næste korvetter blev navngivet på nogenlunde samme måde af
Hans Kongelige Højhed Prinsen (OLFERT FISHER) og Hans Kongelige
Højhed Kronprinsen (PEDER TORDENSKJOLD).
Korvetterne blev en stor succes og har vagt berettiget opsigt i vestlige
sømilitære kredse. De er i forhold til deres størrelse kraftigere bevæbnet
og bedre udstyret, med det mest avancerede elektroniske udstyr, end
noget andet skib i verden, på den tid de blev færdige.
Jeg havde den glæde og ære at få lov til at præsentere det færdige skib,
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NIELS JUEL for Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige
Højhed Prinsen den 28. september 1979 ved en sejlads i Sundet og
herunder at være vært ved en lunch i skibets chefsmesse for regentparret.
Senere aflagde jeg, ombord i NIELS JUEL, en eet-uges visit i Glasgow
for at demonstrere skibet for Y-ard, Royal Navy, NATO-attachterne og
den tekniske presse. Overalt blev skibet rost i høje toner, og Y-ard og
Glasgow by havde sat alle sejl til, så besøget blev en stor oplevelse for os
alle.
Hermed slutter beretningen om korvetbyggeriet, det var en sag som jeg
arbejdede med fra den første til den sidste dag som chef SMK, og det var
den mest spændende og mest opmuntrende del af tjenesten her.
Men der foregik jo meget andet samtidig med at vi projekterede og
byggede korvetterne. Et andet stort skibsbygningsprogram var allerede
igang da jeg kom til SMK, det var bygningen af motor-torpedo-missilbådene af WILLEMOES-kl. på Frederikshavn Værft. Der var skrevet
kontrakt om bygning af 8 stk. og nu lykkedes det general BlixenkroneMøller at få udvidet antallet til 10, således at jeg den 25. februar 1974
kunne skrive kontrakt med værftet om de to sidste .
Disse ti både blev navngivet i Frederikshavn på følgende datoer og af
følgende personer:
WILLEMOES,
BILLE,
BRED AL,
HAMMER,

den 17.
den 16.
den 10.
den 27.

jun.
mar.
jun.
aug.

1975 af Hans Kongelige Højhed Prinsen .
1976 af kommandør S. E. Thiede.
1976 af kontreadmiral H. M. Petersen.
1976 af kontreadmiral F. Hammer Kjølsen .
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Forsvarsminister Poul Søgdrd navngiver torpedobdden »Suenson «, Frederikshavn
Værft den 24. feb. 1978. Dir. N. Bach, forsvarsministeren, CH SM K.

HUITFELDT,
KRIEGER,
NORDBY,
RODSTEN,
SUENSON,

den 5. nov.
den 2. feb.
den 2. jun.
den 17. okt.
den 24. feb.

1976 af viceadmiral S. E. Pontoppidan.
1977 af viceadmiral A. Helms.
1977 af kontreadmiral 0. Brinck-Lund.
1977 af departementschef P. V. Christiansen.
1978 af forsvarsminister P. Søgaard.

Navnene til disse både er alle navne på kendte søofficerer og Frederikshavns Værft udgav efter seriens afslutning en lille bog med en omtale af
torpedobådene og af de danske søofficerer der havde lagt navn til. De
kaldte bogen: »Torpedobådene af WILLEMOES-kl. og historien om de
danske søhelte der har givet navn til bådene«. Bogen har et kort forord af
mig, direktør N. Bach og kommandør 0. Fisher, chef for torpedobådseskadren.
Også dette moderne og avancerede projekt blev efter min mening- der
deles af alle der har sejlet med dem - en fin succes, dog ikke helt uden en efter min opfattelse - urimelig og helt »over målet« kritik fra Forsvarskommandoen.
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CH SM K overdrager torpedobåden »Krieger« til Torpedobådseskadren på Holmen.
1978.

Der var to ting Forsvarskommandoen kritiserede, det første var at
bådene var blevet for tunge og at dette medførte at farten var reduceret
med 1 knob. Det andet var at vi efter at de første 4 - 5 både var bygget
kom med et forslag om at løfte kommandobroen 20 cm af hensyn til
udsigten fra den lukkede bro. Dette sidste medførte en ekstraudgift på et
par mill. kr. og den mente Forsvarskommandoen at vi kunne have
undgået ved at tænke os bedre om under projekteringen.
Til denne kritik har jeg følgende bemærkninger:
Jeg kan ikke acceptere at bådene er blevet for tunge. Det hed i
projektet at bådene skal være på ca. 240 ts. De endte med at være 260 ts.
Grunden hertil var at man dels ikke kendte vægten af alle de ting der
skulle installeres og at der under bygningen kom nye krav til, som vi
forsøgte at imødekomme. Når man taler om ca. i denne forbindelse så
mener jeg der er tale om en margin på ± 10%. I dette synspunkt fik jeg
støtte fra direktør Kalm, der erklærede sig enig i dette synspunkt. Vi
overskred ikke denne grænse og hvad farten angår så tyder alt på at når de
installerede trimklapper er blevet rigtigt justeret så vil man få den ene
knob tilbage. !øvrigt er en fartreduktion på een knob, set i forhold til den
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opnåede max. fart så lille at den efter min, og Chefen for Søværnets
opfattelse, ikke spillede nogen nævneværdig rolle. Men Forsvarskommandoen har holdt på sit!
Den anden sag kan man bedre forstå at Forsvarskommandoen var lidt
utilfreds med, men et er hvad man kan se på en tegning og tror er i orden,
noget andet er hvordan tingene tager sig ud, når man står på kommandobroen i det færdige skib ude til søs, så kan man let se at det man troede var
O.K. alligevel ikke er det.
Det var helt klart at der måtte gøres noget og prisen for den relativt lille
ændring var så beskeden at Forsvarskommandoen burde have været
taknemmelig over, at der ikke viste sig fejl af en helt anden størrelsesorden. Skal man i projekteringsarbejdet dække sig ind 100% så vil
projekteringen blive så langsom og så kostbar, at udgifterne langt vil
overskride de småændringer vi måtte foretage hen ad vejen.
Det var en af de ting der ofte ærgrede mig, at Forsvarskommandoen
aldrig var stor nok til at lade bare et lille rosende ord falde når SMK
vitterlig havde projekteret og bygget et moderne, avanceret og meget
kompliceret skib , men rejse kritik over ubetydelige småting det var de
altid klar til.
Vi havde under hele byggeperio.... ; et godt forhold til Frederikshavn
Værft og dets to administrerende direktører, først dir. Sanning og senere
dir. Bach, og hele værftets ledelse. Værftet gjorde et fint job med
bygningen af disse komplicerede skibe og de fortjener ros for den store
indsats der blev ydet. Navngivningerne var festlige og efterfulgtes af en fin
lunch, den sidste også af en middag med dans.
Også på Svendborg Værft byggede vi i min tid 2 kabelminelæggere, der
blev navngivet af arveprinsesse Caroline Mathilde og prinsesse Benedikte.
Også Svendborg Værft gjorde et fint stykke arbejde og de to navngivninger var festlige og fornøjelige. Direktør Per Glente var en hyggelig vært og
var meget glad for søværnet. Udover kabelminelæggerne byggede vi også
to grønlandskuttere på Svendborg Værft.
Vore skibsprojekter var generelt set kendetegnet ved at vi - da
Danmark ikke havde nogen våbenindustri - kunne se os frit om i verden
og udvælge det der passede bedst til formålet, og til vores pengepung.
Derved kom vore skibe ofte til at blive udstyret med meget blandet
materiel, men vi havde den fordel fremfor mange andre lande at vi ikke
var bundet af hensyn til egen industri i nævneværdig grad.
Dersom vi f.eks. ser på korvetterme, vil man se følgende blanding af de
vigtigste komponenter:
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Kanon:
Missiler:
Radar:
Gasturbine:
Dieselmotor:
Dataanlæg:
Hjælpemaskine:

Italiensk,
Amerikanske,
Engelsk,
Amerikansk,
Tysk,
Svensk og
Dansk.

Denne blanding af materiel gav naturligvis SMK nogle alvorlige sammenkoblingsproblemer, som det dog er min opfattelse at vi løste tilfredsstillende.
Når Frankrig ikke er at finde på ovenstående liste - eller i det hele taget
var et land vi handlede ret meget med - så var grunden hovedsageligt at
deres priser lå meget højt, og ikke at deres materiel var ringere end de
andres.
En ting som bekymrede os en del var at den engelske industri - ikke
mindst p.g.a. de utallige strejker, eller »labour disputes« - havde meget
svært ved at overholde deres leveringstider. Dette kunne ofte være
overordentlig generende og give os nogle ubehagelige forsinkelser for hele
projekter. Mange af os ville gerne handle engelsk når kvaliteten var i
orden, og det var den som regel, men vi blev mere og mere betænkelige
ved de mange og lange forsinkelser vi var udsat for.
Hvor dybt skulle man undersøge markedet inden man bestemte sig for
hvor man skulle placere sin kontrakt? Det var et spørgsmål man ofte
drøftede i SMK's ledelse. Jeg skal gå lidt nærmere ind på valget af
sømålsmissil fordi denne sag viser en del af de problemer man stod
overfor, når en så vigtig afgørelse skulle træffes.
Vi startede med at finde ud af hvilke lande - blandt dem vi kunne tænke
os at handle med - der producerede eller var igang med at udvikle et
sømålsmissil. Det drejede sig om følgende: USA, England, Frankrig,
Italien, Israel og Norge. Derefter indsamlede vi alt det materiale vi kunne
få - meget var højt klassificeret - og studerede dette grundigt. Vi sendte
derefter et ekspertteam til de forskellige firmaer for at blive orienteret
eller vi inviterede firmaerne til at komme og give en præsentation for os i
SMK.
Efter således at have fået alle de oplysninger det var muligt at få,
nedsatte vi en lille gruppe af vore dygtigste ingeniører og våbentekniske
officerer til nøje at gennemarbejde og analysere de forskellige missilers
egenskaber og ende op med en sammenligning af disses egenskaber set i
lyset af de operative krav som det danske søværn havde sat op. Denne
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Prinsesse Benedikte navngiver kabelminelæggeren »Lossen«. Svendborg Værft den
16. dec. 1977. Dir. Glente, CH SM K, Prinsesse Benedikte, viceadmiral Thostrup og
frue.

sidste del foregik i et nært samarbejde med Søværnets operative Kommando og Taktikinspektøren.
Herefter briefede ekspertteamet mig og senere også Chefen for Søværnet og Chefen for den operative Kommando. På grund af det meget
grundige forarbejde - det hele havde varet næsten 2 år - var det meget let
at se hvilket missil der ville være det bedst egnede, og de 3 admiraler
havde ikke svært ved at blive enige om at det var det amerikanske
HARPOON vi burde anskaffe. Desværre var dette også det dyreste.
Der foregik imidlertid samtidig i helt andre kredse et forsøg på at få
Danmark til at købe skandinavisk og der blev fra politisk hold - nærmere
betegnet fra den norske forsvarsminister - lagt et stærkt pres på den
danske minister for at overtale ham til at gå ind for det norske PENGUINmissil udfra den betragtning at når den norske marine kunne bruge det så
måtte det også være godt nok til den danske.
Det norske missil havde den ubestridelige fordel at det var meget
billigere end HARPOON'en, og dette fik Forsvarskommandoen til at
være tilbøjelig til at gå ind på denne tanke.
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Før den endelige afgørelse skulle træffes, blev SMK bedt om at briefe
Forsvarskommandoen om sagen, og fremsætte vores forslag til den bedste
løsning. Dette skete ved et stort møde i Forsvarskommandoen hvori
deltog en lang række officerer fra søværnet og fra Forsvarsstaben. Her
kom vores gode forarbejde os til gode, og det lykkedes os at overbevise
Forsvarskommandoen om at HARPOON'en var det rigtige valg. Det
kunne vi let være blevet enige om internt i Søværnet, men vi kunne ikke
have fået overbevist Forsvarskommandoen uden at vi var i stand til at
besvare alle de spørgsmål, der blev stillet, på en korrekt og overbevisende
måde.
Herefter accepterede Forsvarschefen HARPOON'en og det lykkedes
ham at få forsvarsministeren til at gå med til at vi skulle anskaffe
HARPOON-missilet.
I mine drøftelser med Kaj om hvad vi skulle sætte ind af kræfter på de
forskellige projekter, har han altid fremholdt dette eksempel på, at
dersom vi ikke går til bunds i tingene vil vi ikke kunne overbevise
Forsvarskommandoen, som p.g.a. økonomiske og evt. politiske bindinger
vil ønske en anden løsning end den vi anbefaler. Jeg har erkendt at Kaj
nok har ret i dette synspunkt og vi har i den udstrækning vi har kunnet
magte det, forsøgt at gennemarbejde vore projektforslag så godt som
muligt.
Som jeg tidligere har omtalt var SMK, da jeg kom, opdelt i to sektorer
(jvfr. skitsen side 131) en administrationssektor og teknisk sektor, og dette
medførte at teknisk sektor skulle tage sig af såvel alle nye projekter, som
af vedligeholdelsen af den eksisterende flåde. Det var egentlig ikke
mærkeligt at man med denne organisation oplevede at vedligeholdelsestjenesten i nogen grad blev stedbarn, idet det naturligvis var meget mere
spændende at beskæftige sig med de nye ting, end at holde de gamle
kendte ting i operativ stand . Det sidste var imidlertid mindst lige så vigtigt
og vi blev klar over at der måtte gøres noget for at give mere opmærksomhed og flere kræfter til vedligeholdelsessiden.
Ministeriet havde nedsat en styregruppe til at se pl'i materielkommandoernes forhold, herunder også deres organisation. Denne gruppe havde
Kalm som formand og afdelingschef P. V. Christiansen, kommandør
Rodholm og de tre materielkommandochefer som medlemmer. Styregruppen vedtog at det første den skulle gøre, var at se på SMK's forhold,
herunder organisationen.
Dette kunne jeg naturligvis tilslutte mig, men med de mange store
opgaver vi var igang med, var det også klart at de kræfter vi kunne ofre på
denne opgave var begrænsede, og det lykkedes mig at overbevise styre158
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Kontrakt om køb af Harpoon -missiler underskrives på CH SMK's kontor af CH
SM Kog Vice President O/dek, McDD. Nov. 1975.

gruppen om at vi måtte have hjælp udefra. Direktør Kalm var enig og fik
overtalt ministeriet, som accepterede at vi købte hjælp »i byen«, og det
endte med at det kendte amerikanske konsulentfirma McKinsey, der lige
havde startet en afdeling for Skandinavien, med sæde i København, blev
bedt om at udføre arbejdet. Den første kontrakt med McKinsey blev
indgået i juli 1973 og opgaven lød på:
»Strenthening the Management of Navy Materiel Resources«.

Derefter begyndte et intenst arbejde med de meget dynamiske McKinseyfolk, naturligvis bistået af en række af mine medarbejdere, for selv om
McKinsey primært skulle udføre arbejdet, så var det naturligvis uundgåeligt at en lang række SMK-folk måtte inddrages i arbejdet, og her
fortjener chefen for planlægningssektionen, kommandørkaptajn Johan
Ruth stor ros, for den meget store indsats han gjorde.
Arbejdet, der fra McKinseys side blev ledet af en nordmand, Torleif
Hagen - nu direktør for det Bergenske Dampskibsselskab - var krævende,
men gav heldigvis også resultater, og i september 1974 fremkom en
rapport med forslag til en række foranstaltninger der skulle føre til et
højere materielt beredskab i Søværnet. Den væsentligste af disse foranstaltninger var en reorganisation af SMK's centralledelse.
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Styregruppen godkendte rapporten og anbefalede i oktober 1974 ministeriet - via forsvarskommandoen - at SMK blev reorganiseret således at
teknisk sektor blev delt i to, den ene kaldt PROJEKTSEKTOREN og den
anden VEDLIGEHOLDELSESSEKTOREN. For en gangs skyld handlede alle hurtigt, Forsvarschefen anbefalede allerede forslaget den 17.
oktober og ministeriet godkendte det den 4. december 1974.
Der indgik i dette forslag at OLV's konstruktionsafdeling skulle overføres til SMK og danne hovedstammen i projektsektorens skibstekniske
afdeling. Dette kunne lade sig gøre fordi OLV ikke længere var et
nybygningsværft, men kun et reparationsværft.
Nu forestod så den vanskelige og langsommelige opgave, dels at
overføre de 22 mand fra OL V til SMK og dels - hvad der var meget mere
besværligt - at dele den nuværende tekniske sektor i de to nye sektorer.
At rokere rundt med tjenestemandsansat personel eller personel ansat
på tjenestemandslignende vilkår er en uhyre besværlig sag, og vi måtte
igennem talrige møder i personelnævn og samarbejdsudvalg, og de
enkelte personelorganisationer vogtede nøje over, at deres folk ikke blev
ringere stillet i den nye organisation, end de havde været i den gamle.
Den nye organisation så således ud:
CHSMK

SYSTEMKONTROLSEKTION
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Sammenlignet med den gamle organisation (jvfr. side ) var der sket det
at antallet af sektorchefer var forøget med een, antallet af afdelingschefer
var gået op fra 7 til 9, og antallet af sektionschefer var øget betydeligt idet
alle afdelinger var opdelt i 3 - 5 sektioner.
Efter lange og tit besværlige drøftelser blev vi enige om følgende
fremgangsmåde:
Alt personel - også inklusive de 22 mand fra OLV - skulle på et skema
angive hvilke tre stillinger de helst ville have og mente at de var
kvalificerede til at bestride. Ønskerne skulle anføres i prioritetsrækkefølge. Da der altid var en del på tjenesterejser, på ferie eller syge måtte vi
give folk en rimelig frist. Vi begyndte med de 9 afdelingschefer, tog
derefter de ca. 36 sektionschefer og endelig til sidst de ca. 350 øvrige
stillinger. Inden vi kunne tage fat måtte der være udarbejdet stillingsbeskrivelser for de pågældende stillinger, og disse stillingsbeskrivelser
skulle være forhandlet med de respektive personelorganisationer, så man
vil forstå at det var et ikke lille arbejde der blev lagt på toppen af et
allerede hårdt presset personel.
Afdelingschefsstillingerne og sektionschefsstillingerne skulle godkendes
af Forsvarskommandoen, medens det blev overladt til chefen for SMK at
tage sig af resten.
Hvad den tredie sektorchef angik så skulle dette helt til ministeriet. Kaj
ønskede at overtage projektsektoren og både jeg og Chefen for Søværnet,
var indforstået med dette, men her kom kommandør/kontreadmiral
Rodholm ind i billedet med en anden opfattelse, han mente at Kaj burde
blive chef for vedligeholdelsessektoren, og at en kommandør af taktisk
linie så burde være chef for projektsektoren.
Det var, og er, min opfattelse at Rodholm p.g.a. sit dårlige forhold til
Kaj under sin tjeneste ved SMK, ikke så helt klart og objektivt i denne
sag, og jeg fik Chefen for Søværnet til at tale med Forsvarschefen om
sagen og denne erklærede at når Chefen for Søværnet og Chefen for SMK
var enige så ville han ikke gå imod os. Rodholm var ikke meget for at give
op, men da han blev klar over at Forsvarschefen havde accepteret at det
blev Kaj, måtte han kapitulere.
Problemet var herefter indsnævret til at finde den nye chef for vedligeholdelsessektoren. Forsvarschefen havde en kandidat og Chefen for
Søværnet og jeg havde en anden, men vi kunne have sparet os vore
overvejelser fordi Forsvarsministeriet nu meddelte os, at da chefen for
SMK var søofficer af taktisk linie, projektsektorchefen var civilingeniør
og administrationssektorchefen var officer af administrativ linie så havde
ministeriet bestemt at vedligeholdelsessektorchefen skulle være officer af

161

l

teknisk linie, og vi fik to kommandørkaptajner at vælge imellem med den
tilføjelse at den vi valgte ville blive udnævnt til kommandør. Vi valgte
kommandørkaptajn K. K. Ranthe og denne blev kort efter tilkommanderet SMK og lidt senere udnævnt til kommandør.
Ranthes hovedopgave var naturligvis at være med til at opbygge den
nye vedligeholdelsessektor, men for indtil dette var sket, at give ham en
kontant opgave, flyttede jeg den eksisterende vedligeholdelsesafdeling og
værkstedsområde København fra Kaj til Ranthe.
Problemet med at opdele den eksisterende tekniske sektor i de to nye
sektorer var ikke altid uden dramatik, idet de to sektorchefer Kaj og
Ranthe - herefter kaldet Knud - naturligvis begge helst ville have de
dygtigste og bedste folk til deres sektor.
Der skulle jo så vidt muligt også tages hensyn til de ønsker folk havde
fremsat, og da der så bredte sig en fornemmelse blandt folk om, at det var
»finere« at komme i projektsektoren, så var der øjeblikke, hvor jeg var
ved at tro at vi stod overfor en uløselig opgave.
Min personlige deltagelse i dette arbejde bestod dels i at godkende
forslag som Kaj og Knud var enige om og dels - og det var sværere - at
skære igennem når Kaj og Knud begge ville have den samme mand. Jeg
forsøgte efter bedste evne at dele vind og sol lige, men undgik naturligvis
ikke bitre bemærkninger fra den, der ikke fik sin vilje. Da begge
lejlighedsvis var utilfredse håbede jeg på, at jeg havde ramt nogenlunde
rigtigt.
Men til slut kom vi da igennem med arbejdet og det utrolige skete, at
praktisk talt alle fik et af de job de havde søgt, der var naturligvis mange
der ikke fik det ønske opfyldt der stod øverst på listen, men trods alt kom
vi igennem på en måde, som var bedre end jeg og de fleste andre havde
turdet håbe på.
Hele omlægningen tog forfærdelig lang tid, og det var en tid hvor hele
institutionen arbejdede på en ringere måde end normalt, fordi alt for
mange brugte alt for megen tid til at drøfte og diskutere problemerne i
forbindelse med reorganisationen. Det var derfor meget beklageligt at der
skulle gå så lang tid inden det hele var på plads igen, men med det system
man arbejder efter i statens tjeneste og med den store indflydelse
personelorganisationerne har, var det næppe muligt at gennemføre reorganisationen hurtigere end det blev gjort. Den nye vedligeholdelsessektor blev officielt født den 20. september 1976.
Omtrent samtidig var Orlogsværftet og de tre flådestationer København, Frederikshavn og Korsør blevet underlagt mig og det betød at jeg
nu havde fået ca. 3.300 personer under min kommando og at jeg herefter
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overfor Forsvarschefen var eneansvarlig for hele Søværnets støttetjeneste.
Hermed var stillingen som Chef for Søværnets Materielkommando blevet
Søværnets største - og mest besværlige!
McKinsey havde sammen med SMK udarbejdet en række rapporter og
forslag, de vigtigste af disse var:
a.
b.
c.
d.

Øget kontrol med kritiske hoveddele.
Styrkning af lagerstyringen.
Styrkning af værkstedsledelsen.
Reduktion af tiden for periodiske eftersyn ved Orlogsværftet.

Vi gik nu også igang med at gennemføre alle disse forslag , men på grund
af det meget daglige arbejde - som jo ikke kunne eller måtte forsinkes gik gennemførelsen af alle disse forslag langsommere end ønsket, og der
var i mange afdelinger en vis irritation imod ændringerne, hvilket naturligvis ikke fremmede gennemførelsen.
Spørgsmålet om hvorvidt den eksisterende fll'ldestationsstruktur var den
bedste var blevet rejst af kontreadmiral Brinck-Lund i et brev til
forsvarsministeren og FMN havde derfor nedsat en styregruppe til at
foretage en vurdering af om den nødvendige støtte til den sejlende flåde
kunne tilvejebringes på anden og billigere måde. Også for denne styregruppe blev direktør Kairo formand . Brinck-Lunds tanke med at rejse
denne sag var, at man ved at indskrænke støttefunktionen kunne få
personel frigjort til sejlende tjeneste og derved få flere skibe udrustet. I
denne styregruppe indgik chef SMK, Rodholm fra Forsvarskommandoen,
stabschefen hos Chefen for Søværnet samt en afdelingschef fra Forsvarsministeriet. Under styregruppen blev der oprettet en lang række arbejdsgrupper til at udføre en række beregninger og undersøgelser.
Arbejdet skulle udføres i to omgange, idet vi først skulle fremlægge et
skitseforslag og når det var blevet godkendt skulle det detaljerede forslag
udarbejdes.
Brinck-Lund havde i sit brev foreslået at man nedlagde flådestation
Korsør og nøjedes med at have to flådestationer, København og Frederikshavn.
Den oprindelige tanke med at oprette 3 flådestationer var at man skulle
sprede sine forsyninger og værksteder mest muligt, men det var naturligvis
også klart at jo mere man spreder og jo flere flådestationer man har, jo
dyrere bliver det. Det blev hurtigt klart for os at da Korsør var 50%
NATO-finansieret - det samme var' tilfældet med Frederikshavn - var det
meget svært at få en politisk godkendelse på en total nedlæggelse. At

163

nedlægge flådestation København var ligeledes en umulighed idet denne
var af et omfang der gjorde det umuligt at flytte den ud til de to andre.
Efter mange og lange drøftelser blev vi enige om at dersom det af
økonomiske grunde var nødvendigt at spare på flådestationsorganisationen så var den eneste praktiske mulighed at opgive den nuværende
operative spredningspolitik og i stedet for specialisere flådestationerne på
følgende måde:
1. Flådestation Korsør blev reduceret til kun at være en anløbshavn
i fredstid .
2. Flådestation København blev base for alle udrustede skibe.
3. Flådestation Frederikshavn blev base for alle oplagte skibe.
En organisation efter disse retningslinier ville kræve en omfattende
omfordeling af lagre og værkstedsmateriel og ville medføre meget store
personelnedskæringer i Korsør, men det ville være den billigste løsning på
opgaven i fredstid. Det var imidlertid ikke en løsning man som søofficer
var glad for og ingen af os fandt den attraktiv set fra et operativt
synspunkt. Forsvarsministeriet godkendte imidlertid skitseforslaget og vi
fik besked om at udarbejde detaljerede planer for den foreslåede ændring.
Der blev nu brugt et utal af arbejdstimer på alle de planer der skulle til,
for at føre denne ændring ud i livet.
I Korsør vakte forslaget naturligvis stort postyr og såvel de militære med chefen, kommandør P. Heise i spidsen - som de civile personelorganisationer satte en dygtig og omfattende aktion igang for ad politisk vej
via borgmester og folketingsmedlemmer valgt i byen, at få forsvarsministeren til at opgive denne plan.
Efter at vi havde afsluttet dette kæmpearbejde blev det hele indsendt til
ministeriet og nogen tid efter hørte vi at det hele var opgivet!! Det var trist
at måtte se i øjnene at vi havde spildt en masse tid og kræfter, som vi
havde hårdt brug for til vore egentlige opgaver, til ingen verdens nytte, og
vi syntes jo nok at forsvarsministeriet burde have kunnet stoppe arbejdet,
efter at have fået skitseplanen forelagt, men trods alt var jeg glad for ikke
at skulle tvinges til at gennemføre denne tvivlsomme plan.
SMK's organisation var anderledes end alle andre sømilitære myndigheders, idet en admiral normalt har en stabschef til at aflaste ham og til at
fungere som admiralens stedfortræder, når han ikke selv kan være til
stede. Da SMK i 1967 skulle oprettes havde admiral Valentiner da også
foreslået at der skulle oprettes en stilling som stabschef, men af mig
ukendte grunde var forsvarsministeriet ikke indstillet på at acceptere
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dette. Formentlig fordi hverken Hærens eller Ayvevåbenets materielkommandoer havde en sådan stilling. Efter centralledelsens reorganisation og Orlogsværftets og flådestationernes underlæggelse under mig
havde jeg derfor 9 personer, der var mig direkte underlagt, og dette er,
efter min - og mange andres - mening for mange. De 9 var:
Mine 3 sektorchefer,
mine 2 sektionschefer (planlægnings- og systemkontrolsektioner)
direktøren for orlogsværftet og
de 3 flådestationschefer.
Dem jeg i det daglige havde mest med at gøre var mine 3 sektorchefer. De
var de mest forskellige mennesker man kan tænke sig både af uddannelse,
karakter og ikke mindst af temperament.
Kaj, teknisk chef i Søværnet, uddannet civilingeniør og nu chef for
projektsektoren, var den udprægede akademiske type, han var meget
grundig og ville gerne belyse en sag fra alle sider inden han tog stilling til
den. Han var relativt ung i forhold til sine 3 afdelingschefer, en kommandør, en underdirektør og en overingeniør, og dette medvirkede nok til at
han gav dem megen stor frihed og selvstændighed i arbejdet. Jeg kunne
nok engang imellem have ønsket mig at han havde været en lidt mere
dynamisk og stærk ledertype, men man kan ikke lave om pl'i mennesker,
og han var en meget loyal og god medarbejder, som jeg kom særdeles godt
ud af det med, i hele min tid ved SMK og han var mig en meget god støtte
og har en stor del af æren for de gode resultater der blev opnl'iet ikke
mindst med Willemoes-kl. og korvet-72.
Administrationschefen var i de første par ml'ineder min gamle ven
»Klemme«, men derefter i resten af min tid kommandør K. V. Rasmussen, Karl. Han var den gammeldags ledertype og havde svært ved at
acceptere de moderne principper i ledelsesformen - og jeg skal villigt
indrømme at det kan være svært- og han havde ofte bl.a. under møderne i
samarbejdsudvalgene svært ved ikke at give udtryk for sine mere konservative synspunkter. Det gjorde han egentlig på en bl'ide klar og god måde,
men ofte med en ironisk snert som bed, og som personaleorganisationernes repræsentanter ikke brød sig om. Hans opgave var at føre det
overordnede tilsyn med sine 3 afdelinger og holde mig orienteret om det
væsentlige, dette gjorde han på udmærket måde.
Vedligeholdelsessektorchefen, kommandør K. K. Ranthe, Knud, var
igen anderledes end de to andre. Han var udpræget af den gamle skole og
talte tit til folk med STORE BOGSTAVER. Dette gav ham nogen
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vanskeligheder overfor de ingeniører han havde i sin sektor og som ikke
var vant til at blive tiltalt på denne måde, og som ikke syntes om det. Hans
3 afdelingschefer - en underdirektør, en overingeniør og en kommandørkaptajn - var heller ikke særlig glade for hans specielle måde at optræde
på, og forholdet imellem dem blev aldrig rigtig godt. Efterhånden som
tiden gik og hans folk vænnede sig til hans særpræg, affandt de sig dog
stort set med det, og der opstod kun få problemer. En stærk medvirkende
årsag til at det trods alt gik relativt godt var, at hans iver i tjenesten og
hans ønske om at udføre arbejdet godt, var klart for alle. Han havde
naturligvis meget med Orlogsværftet at gøre og forholdet imellem ham og
folkene på Orlogsværftet var forbløffende godt, og han aflastede mig
meget på dette, bestemt ikke altid nemme, område.
Både administrationssektorchefen og vedligeholdelsessektorchefen
havde udover deres sektorcheftjeneste ved SMK en anden opgave de
skulle varetage idet de begge var de ældste officerer i henholdsvis
administrativ- og teknisk officerslinie i Søværnet. Dette gav dem et ansvar
for at varetage disse to specialistliniers forhold i Søværnet, og derfor også
ved SMK, så godt som muligt. De kæmpede derfor ofte, for at få
stillinger, der skulle nybesættes, og som de fandt at deres folk kunne
bestride overført til officerer af deres respektive linier, hvilket ofte
skaffede dem besvær med de civile personelorganisationer, der bestemt
ikke var indstillet på at give noget fra sig.
Værkstedsområde København gik ved SMK's reorganisation bort fra at
være direkte under centralledelsen og skulle nu slås sammen med Orlogsværftet. Denne sammenlægningsproces var en vanskelig sag idet Orlogsværftet desværre havde den indstilling at de skulle opsluge værkstedsområdet, hvorimod det sidste mente - og med rette - at det var to
tjenestesteder der skulle integreres og at der derfor måtte tages hensyn til
begge parter i sammenlægningsarbejdet. Navnet Orlogsværftet skulle
bibeholdes - ønsket af mange af historiske grunde - og dette medvirkede
nok til at Orlogsværftet mente at de havde ret i deres synspunkt. Jeg
havde forsøgt at indføre navnet SØVÆRNETS HOVEDVÆRKSTED,
men kunne ikke komme igennem med dette forslag.
Kommandør Ranthe blev pålagt at lede dette sammenlægningsarbejde,
og gjorde det på en udmærket og dygtig måde og resultatet forelå kort før
min afgang og blev i det store og hele accepteret af alle. Den rent fysiske
sammenlægning af værkstederne - der betød en væsentlig reduktion af
antallet - og flytning af værkstedsmaskiner m.m. vil det tage nogle år at
gennemføre, idet det medfører bygningsmæssige foranstaltninger.
Da SMK nu var reorganiseret og personelproblemerne løst på en efter
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Afsked med Søværnets ældre officerer. Kasernehavnen, Holmen. Viceadmiral
Heisterberg-Andersen, kontreadmiral M. Michelsen, kontreadmiral S. Thiede. Bag
CH SM K kontreadmiral I. B. Rodholm.

min opfattelse rimelig god måde, begyndte direktør Kalm at tale om et
projekt han kaldte »MAK 80« , d.v.s. materielkommandoernes udvikling
og evt. reorganisation i løbet af 1980'eme. Der var ingen tvivl om, at han
tænkte sig en ensretning af de tre kommandoer, med en derefter uhyggelig
mulighed for en sammenlægning til en » Forsvarets Materielkommando« .
Sådanne tanker havde med mellemrum været luftet fra politisk hold, og
selv om de fleste mente at det nok ikke gik så galt, kunne man ikke lade
være med at frygte det værste. En gennemgående ide i såvel forsvarsministeriet som i Forsvarskommandoen var at alt burde være ens i de tre værn,
dersom der ikke var tvingende grunde til noget andet. Den reorganisation
som SMK lige havde været igennem havde faktisk fjernet SMK's organisation fra de to andre materielkommandoers. At det lykkedes at komme
igennem med et forslag, som i princippet gik imod hovedideen i ministeriet og Forsvarskommandoen, skyldtes uden tvivl at det kendte og højt
ansete rationaliseringsfirma McKinsey gik så stærkt ind for forslaget, og
det tjener både ministeriet og Forsvarskommandoen til stor ære at de
accepterede et forslag som de næppe - af principielle grunde - har været
særlig glade for.
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Ayvermaterielkommandoen havde også været igennem en rationaliseringsproces og Hærens Materielkommando var ved at finde sine ben igen
efter flytningen til Hjørring, så der var ingen af de tre materielkommandochefer der var interesserede i at vi nu skulle begynde på nye undersøgelser
og overvejelser om ændringer.
Det har været ubegribeligt for mig hvorfor der fra politisik hold altid har
været dette stærke ønske om at ensrette de tre værn. Værnene er på
næsten alle områder forskellige og det er derfor unaturligt og lidet
effektivitetsfremmende at ville tvinge dem ind i ens rammer. Den
fundamentale forskel imellem de tre materielkommandoer er at medens
Hærens Materielkommando stort set køber færdige varer - kampvogne,
kanoner m.m. - der, hvor de der passer dem bedst, kan fås, så bygger
Søværnets Materielkommando sine egne skibe efter krav vi selv opstiller
og derefter indbygges materiel fra mange forskellige lande i skibene.
Ayvermaterielkommandoen lå vel midt imellem os og Hæren, men købte
dog normalt også deres fly i udlandet.
Direktør Kalm havde mange gange talt for at vi også i Søværnet skulle
købe færdige skibe i udlandet og havde svært ved at forstå at vi f.eks. ikke
i stedet for at bygge 10 torpedo/missil-både af WILLEMOES-kl. blot
kunne have bedt Tyskland - der samtidig byggede nogenlunde tilsvarende
både - om at bygge ti mere til os. Dette spørgsmål var heldigvis let at svare
på idet de tyske både var ca. 2½ gang så dyre. Det havde derfor betydet at
vi kunne have fået 4 tyske både istedet for 10 af vore, og det kunne Kalm
godt se ikke havde været noget godt bytte.
»MAK 80« tanken vakte en sådan røre i de tre materielkommandoer at
de tre chefer skrev en fællesskrivelse til direktør Kalm og kraftigt
henstillede at vi nu fik ro til at få vore kommandoer til at fungere, og
tanken blev herefter opgivet, ihvertfald foreløbig! Men man ved aldrig
hvornår den dukker op igen. Jeg vil så stærkt jeg kan advare imod en
sammenlægning af de tre materielkommandoer. Der kan måske indspares
lidt administrativt personel, men der vil være en meget stor risiko for at
værnenes forskelligheder ikke vil blive tilgodeset i tilstrækkelig grad.
Sporene fra Sverige skræmmer, her har man etableret en sådan »mammut« i form af »Forsvarets Materielværk«, med en overordnet koordinerende generaldirektør på toppen af tre hovedafdelinger for de tre værn.
Denne generaldirektør har efterhånden fået en stab på 500 mennesker!
Den sidste rationalisering ved SMK var dog ikke set endnu. I forsvarsministeriet og i Forsvarskommandoen var man, selv om man havde
forlænget direktøren for Orlogsværftets ansættelse med 2 år, klar over at
der måtte ske en ændring når de to år var gået.
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Forsvarskommandoen udarbejdede - efter direktiv fra ministeriet - og
efter forhandling med mig, nogle retningslinier efter hvilke jeg skulle
udarbejde et forslag til ny status for Orlogsværftet ( = OLV + VKO). Det
var ministeriets ønske at den nye status skulle sættes i kraft fra 1. januar
1981.
Det nye gik ud på:
- at direktørstillingen skulle nedlægges og erstattes med en chef for
OLV.
- at OL V's administrationsfunktion skulle integreres i SMK's admin.
afd.
- at OLV's indkøbsfunktion skulle integreres i SMK's forsyningsafd.
- at OLV's lagerfunktion skulle integreres i flådestation KHB's
lagre.
- at OL V's økonomifunktion skulle integreres i SMK's økonomiafd.,
og
- at OLV's værkstedsplanlægning skulle sammenlægges med SMK's
hovedplanlægning.

Hermed ville det tidligere OLV's selvstændighed blive stærkt reduceret og
den nye chef for OLV ville blive den praktiske leder af Søværnets
hovedværksted, der dog stadig skulle bevare navnet Orlogsværftet, selv
om der ikke længere var tale om et egentligt skibsværft.
Udarbejdelsen af forslag til alle disse ændringer belastede især administrationssektoren og vedligeholdelsessektoren og specielt for administrationssektoren, der p.g.a. arbejdet med at igangsætte det nye værns fælles
EDB-system for lagerstyring: MILLAG, i forvejen var hårdt belastet, var
dette nye arbejde næsten mere end man kunne magte, når dagen og vejen
også skulle passes.
Jeg besluttede selv at tage formandsskabet i den styregruppe jeg
etablerede til at lede dette arbejde. I denne gruppe indgik også de tre
sektorchefer, direktøren for OLV, dennes sekretariatschef, repræsentanter for personelorganisationerne, fællestillidsmanden ved OLV og de 4
formænd for fire arbejdsgrupper, der skulle udarbejde alle de forskellige
detaljer. Endelig blev sektionschefen for den centrale planlægningssektion sekretær for styregruppen. Alle ved OLV var naturligvis meget
skeptiske til hele dette arbejde og kæmpede en fortvivlet kamp for at
OLV kunne beholde så meget som muligt at sit »eget«, men mit direktiv
var heldigvis så klart, at de lod sig overbevise om at slaget var tabt.
Denne nye rationaliseringsopgave - som fulgte ovenpå alle de andre,
169

der dårligt nok var afsluttet - var en ikke ringe belastning for personellet,
og det blev efterhånden vanskeligere og vanskeligere at få folk til at
acceptere at der hele tiden skulle laves om på tingene.
Et af hovedproblemerne mellem SMK og OLV havde været at SMK
skulle udføre den såkaldte hovedplanlægning, medens OLV skulle udføre
værktedsplanlægningen. For at få de samlede planer til at fremtræde som
en helhed måtte der en meget tæt koordinering til, og mine bestræbelser
havde da også længe gået ud på, at få de to funktioner til at arbejde
sammen på en positiv måde, men jeg må erkende at det ikke lykkedes. Set
fra min stol så det ud som om det var OLV, der ikke ville samarbejde, de
så det sikkert omvendt.
OLV havde i mange år været et »problembarn«, og der havde i vide
kredse været stor utilfredshed med OLV. Værftet havde gennem de
senere år lidt en krank skæbne, med den ene nedskæring efter den anden
og efter at man ved en politisk beslutning bestemte at værftet for
fremtiden kun skulle være et reparationsværft, var det praktisk talt slut
med nye investeringer i værftet, og stemningen blandt de ansatte var langt
fra god. Den ledelse der var ved OLV da jeg fik værftet underlagt mig, var
ikke særlig dynamisk og flytningen af konstruktionsafdelingen til SMK
gjorde ikke forholdene bedre.
For mig så det ud, som om en svag ledelse ikke støttede mellemlederne
- overværkmestre og værkmestre - og disse turde derfor ikke slå i bordet
overfor de timelønnede når dette var nødvendigt, idet de frygtede at stå
tilbage som syndebukkene. De timelønnede arbejdere var vænnet til at
have stor støtte hos forsvarsministeren og derfor også hos ministeriets
embedsmænd, og skete der noget som ikke passede de timelønnede kunne
man være temmelig sikker på at de gik direkte til forsvarsministeren, der
ofte støttede dem overfor direktøren. Dette gjorde selvfølgelig en svag
ledelse endnu svagere. Embedsmændene i ministeriet var uhyre forsigtige
såsnart der var problemer med de timelønnede arbejdere, og disse følte
derfor at de havde gode muligheder for at komme godt fra det, selv om de
optrådte både provokerende og forkert, og hermed var grunden lagt til at
det var meget svært at komme til bunds i sagerne og til at værftet
arbejdede både dyrt og til tider også dårligt.
Da OL V den 1. juli 1976 blev underlagt chefen for SMK befandt de sig
pludseligt rykket to trin ned ad rangstigen idet de hidtil havde været
underlagt forsvarsministeriet og nu fik både Forsvarskommandoen og
chefen for SMK over sig. Dette var en situation som bestemt ikke passede
de timelønnede arbejdere.
En dag ringende direktøren for OLV til mig og meddelte at to
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tillidsmænd havde været hos ham og da de ikke fik medhold havde
meddelt at de nu gik til ministeren. Jeg ringede straks til ministerens
adjudant og bad om en samtale med ministeren, hvilket jeg fik 2 timer
senere. Inden jeg gik til ministeren meddelte jeg chefen for personelfagstaben i Forsvarskommandoen at jeg gik direkte til ministeren for at
komme de to tillidsmænd i forkøbet.
Forsvarsministeren - det var Poul Søgaard - var, som altid, venlig og
hørte på min redegørelse af sagen, som jeg afsluttede med at sige at jeg
syntes at han skulle kende ledelsens synspunkt inden han talte med de to
tillidsmænd. Disse, som kom til ministeren kort efter, fik ikke noget ud af
deres henvendelse. Jeg tror at det tit var fordi ministeren ikke var
ordentlig orienteret om sagerne at det ofte lykkedes de timelønnede at
komme igennem, men det var også fordi embedsmændene - i rædsel for at
gøre noget der kunne »skade« ministeren i hans vælgeres øjne - var for
svage og eftergivende.
Jeg hørte senere at såvel departementschefen i ministeriet som Chefen
for Forsvarsstaben, havde været svært utilfredse med at jeg var gået
direkte til ministeren. Dette er et typisk eksempel på hvorledes de
demokratiske rettigheder forvaltes, alle syntes det var i orden at en
timelønnet arbejder gik direkte til ministeren, men når en kontreadmiral
tillod sig det samme så var man straks fornærmet .
En af de ubehagelige sager jeg havde med OLV - og nok den mest
omtalte og mest beklagelige - var at en undervandsbåd væltede i en af
OLV's dokker under inddokning og derved blev fyldt med saltvand, dette
kostede forsvaret 10 mill. kr. og en ubl'id ude af drift i 9 måneder. I
forbindelse med denne sag gjorde direktøren for OL V og dennes næstkommanderende - en overingeniør - alt hvad der stod i deres magt for at
bortforklare deres del af ansvaret og forsøgte at skubbe det over på andre.
Sagen var kompliceret at udrede, idet en ingeniør fra SMK havde
foretaget stabilitetsberegningen, flådestationen havde leveret den militære besætning, der var i båden under inddokningen, og OLV betjente
selve dokken. Sagen blev derfor overdraget til auditøren at udrede.
Jeg havde i min rapport om sagen udtalt at jeg måske kunne bebrejde
mig selv at jeg ikke da jeg fik OL V underlagt, havde sikret mig at der
forelå klare retningslinier for ind- og uddokning af ubåde ved værftet, men
jeg havde været i den sikre tro at et sådant dokument eksisterede da jeg
for mange år siden havde været med til at udarbejde et sådant.
Chefen for Søværnet udtalte til auditørens rapport at han ikke kunne se
at chefen for SMK - der jo kun havde haft OLV underlagt sig i en kort
periode - kunne være ansvarlig for uheldet, dette ansvar måtte så snarere
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placeres i forsvarsministeriet, som havde haft ansvaret for OL V i en meget
lang årrække inden det overgik til chef SMK. Ikke desto mindre modtog
jeg en mundtlig påtale fra Forsvarschefen - den blev iøvrigt overrakt mig
skriftligt- fordi jeg som der stod »ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn med
at de nødvendige ordrer og retningslinier var udarbejdet«. Det ærgrede
mig at jeg skulle modtage en sådan påtale, på trods af at Forsvarschefens
øverste sømilitære rådgiver - Chefen for Søværnet - havde udtalt sig
herimod. Ingen i ministeriet modtog nogen påtale og jeg overvejede om
jeg skulle nægte at modtage den og forlange sagen for retten, men valgte
at prøve at glemme det hele.
Jeg har allerede nævnt at forsvarsministeriet optrådte meget svagt og
forsigtigt når der var problemer med de timelønnede arbejdere på OLV,
for at illustrere dette skal jeg omtale en enkelt sag nærmere.
Problemet var udpassagekontrol ved vagterne på Holmen. Vi havde i
lang tid haft en fornemmelse af, at arbejdstiden ikke blev fuldtud
overholdt af en del af personellet og samtidig forsvandt der fra fH'idestationens lagre værdier til omkring 1/2 mill. kr. om året, stort set indenfor
områderne bil, båd, hus og have. Jeg Iod derfor udarbejde et forslag til
stikprøvekontrol ved udpassage fra Holmen, ideen var at når en rød
lampe lyste i vagten - hvilket den skulle gøre på helt tilfældige tidspunkter, fra 1 time før arbejdstids opør til 1 time efter arbejdstids ophør - så
skulle de personer der udpasserede kontrolleres og deres navn, tjenested
og klokkeslet noteres. Denne foranstaltning skulle naturligvis gælde alle
fra admiral til værnepligtig og fra direktør til timelønnet arbejder. Jeg
forelagde så dette forslag i et møde i samarbejdsudvalget hvor det blev
totalt afvist af de timelønnedes repræsentant, som var næstformanden i
udvalget.
Jeg lod derefter forslaget forelægge for Forsvarets Fabriksstyrelse der
ikke havde indvendinger imod det. Det blev så fremsendt til Forsvarskommandoen med anmodning om tilladelse til at sætte det i kraft. Når jeg ikke
blot selv beordrede det iværksat, var det fordi jeg var klar over at i samme
øjeblik det blev indført, ville de timelønnede gå til ministeren, og jeg
ønskede at have dækning for det jeg foretog mig, således at jeg ikke skulle
opleve den tort, at måtte trække et indført kontrolsystem tilbage og
derved i nogen grad blive til grin.
Som jeg havde ventet forelagde Forsvarskommandoen forslaget for
forsvarsministeriet, forinden havde man dog indhentet en udtalelse fra
Dansk Arbejdsgiverforening, der havde udtalt at dersom forslaget blev
indført for alt personel, så var der intet i gældende regler og aftaler der
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kunne hindre arbejdsgiveren i at indføre et sfldant system. På baggrund af
denne udtalelse anbefalede Forsvarskommandoen forslaget overfor ministeriet. Dette var ca. 1 år før jeg gik på pension, og til trods for at jeg flere
gange rykkede for svar så lykkedes det ikke i min tid at få lokket et svar ud
af ministeriet.
De timelønnede var naturligvis helt klar over hvor sagen lå, og det
styrkede ikke min og ledelsens stilling, at de var klar over at forsvarsministeriet ikke ønskede at tage en afgørelse, der gik imod de timelønnede.
Det var vel også typisk at man heller ikke gav mig et afslag på at
gennemføre sagen. Det var en ubehagelig sag fordi alle godt kunne se det
rigtige i at gennemføre den, men man ville alligevel nødigt give sin accept,
da man så ville få vrøvl med de timelønnede, og så valgte man at »sylte«
sagen i en eller anden skuffe, og når jeg rykkede fik jeg at vide at sagen
var til overvejelse!
Den veghed og ulyst til at træffe fornuftige afgørelser, når sagerne
drejede sig om de timelønnede arbejdere, var ikke let at leve med, og
gjorde det næsten umuligt at få noget rimeligt gennemført overfor OLV,
og jeg blev mere og mere overbevist om, at de egentlige ansvarlige for alle
de mange vanskeligheder ved OL V var at finde i forsvarsministeriet.
Nå, fra disse triste ting til noget der var lidt mere muntert. Fra gammel
tid havde der hersket en særdeles god kontakt mellem det danske og det
svenske søværn, men efter Danmarks indtræden i NATO blev denne
kontakt noget mindre fri og åben af sikkerhedsmæssige grunde. Min
forgænger i embedet, admiral Valentiner havde dog dels fra sin tid som
forsvarsattache i Stockholm og dels fra sin tid som chef for søartilleriet
meget fine forbindelser med svenske søofficerer og dem »overtog« jeg
naturligvis. Kontreadmiral Gunnar Grandin, der var chef .for hovedafdelingen for marinemateriel i det svenske Forsvarets Materielværk blev
således en person, som jeg fik et nært tjensteligt samarbejde med, han
blev også en god ven. Vi mødtes mindst 2 gange om året - ofte mere skiftevis i Sverige og Danmark for dels at drøfte materielproblemer af
fælles interesse og dels for at bese nyt materiel eller materiel under
udvikling. Gunnars nærmeste medarbejder, kommandør I. Steen Børge
Nilsson og Kaj deltog altid i disse møder, der både var tjenesteligt givende
og samtidig hyggelige og fornøjelige.
Med Norge, som vi jo havde fin kontakt med gennem HQ AFNORTH i
Oslo, havde vi også et godt samarbejde, men netop fordi vi på så mange
områder havde forbindelser til det norske sjøforsvar var behovet for
kontakter på materielkommandoplan mindre end til Sverige, og vi klarede
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os derfor normalt med eet møde om året skiftevis i København og i
Bergen. Også her blev de skiftende chefer gode venner og vi havde mange
gode og givende møder.
Jeg fik også relativt hurtigt etableret kontakt til mine engelske, hollandske og tyske kollegaer.
Da jeg tiltrådte som chef for SMK hørte jeg at den engelske »Controller«, var en admiral Griffin. Som man måske husker var vores
engelske skoleofficer da vi kom til London under krigen en Lieutenant
Griffin og jeg var nu spændt på om det kunne være ham. Det var det! Da
jeg første gang skulle til London i efteråret 1973 fik jeg aftalt et møde med
ham og jeg havde til dette møde medbragt et album med en kort
beskrivelse af de 6 løjtnanters karriere, som han havde været skoleforstander for i 1944, samt et billede af hver. Jeg var i London som leder af
den danske delegation til »ROYAL NA VY EQUIPMENT EXHIBITION 1973«, og fik lejlighed til mange samtaler med min gamle ven fra
krigens dage og han var meget interesseret i at høre om mine problemer
som chef SMK.
Jeg fik året efter tilladelse til at indbyde ham på officielt besøg i
Danmark i 4 dage og det blev nogle travle og hektiske dage - begunstiget
af et pragtfuldt vejr - og det lykkedes os at få vist ham temmelig meget af
det danske søværn, og besøget blev en stor succes.
Med hensyn til min tyske kollega tog det lidt tid inden jeg fandt ud af
hvem jeg burde tage kontakt med der. Grunden var at den tyske
organisation var væsentlig anderledes end vores og der findes ikke hos
dem en admiral med de tilsvarende funktioner som jeg havde. Efter et
besøg i BONN hvor jeg havde en samtale med generalinspektøren for
forbundsmarinen blev jeg bedt om at tage kontakt med den admiral der i
marinestaben var ansvarlig for materielplanlægningen og vi havde derefter
flere møder med hinanden dels i Bonn dels i København.
Med min hollandske kollega kom jeg også ret hurtig i forbindelse og vi
havde flere møder med hinanden dels i HAAG og dels i København.
Den største glæde af mit bekendtskab med min tyske og hollandske
kollega fik jeg dog først på det sidste idet vi da løb ind i nogle problemer
med det store italienske firma OTO MELARA, en fabrik der bl.a.
fremstillede kanoner der bl.a. var solgt til den tyske, den hollandske og
den danske marine. Danmark var den mindste af kunderne og vi havde
derfor svært ved at komme igennem overfor OTO MELARA sålænge vi
stod alene, men da det efter mange forhandlinger med OTO MELARA
hvor vi kunne fremlægge væsentlig dokumentation for vore påstande,
lykkedes at få Tyskland og Holland med på vores side så blev der en
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tydelig ændring at mærke hos OTO MELARA, og det lykkedes os til sidst
at fil. dem til at acceptere vore påstande og opfylde vore krav. Denne sags
løsning havde kostet SMK meget arbejde og mig personligt 1 rejse til
BONN og 5 rejser til Italien, men da der stod en del penge på spil var det
så absolut ulejligheden værd.
Den tidligere omtalte ROYAL NAVY EQUIPMENT EXHIBITION i
London var en tilbagevendende begivenhed, der gentog sig hvert andet år
i sep. måned. Den engelske udstilling fandt sted alle ulige år og i alle lige
år var der en tilsvarende fransk marinematerieludstilling i Paris - SALON
NAV ALE - og jeg deltog i min tid som chef SMK, som dansk delegationsleder i alle de 4 engelske udstillinger og i 2 af de 3 franske . Spørgsmålet
om hvem der skulle lede den danske delegation ved materieludstillinger i
udlandet - der var tilsvarende udstillinger for de to andre værn - blev
pludseligt et problem, idet Forsvarskommandoen bestemte at der normalt
til de store udstillinger skulle sendes en dansk delegation på 5 - 6
medlemmer med en admiral/general som leder af delegationen, men
denne sidste post skulle gå på tur mellem det pågældende værns admiraler/generaler. Jeg var af den opfattelse at der til materieludstillinger ikke
kunne være nogen tvivl om at det rigtige var at delegationslederen var det
pågældende værns materielkommandochef. Jeg drøftede flere gange
sagen med generalløjtnant K. Jørgensen, Chefen for Forsvarsstaben, men
han ville ikke se sagen fra mit synspunkt. Nu var jeg heldig idet både
Chefen for Søværnet og Chefen for Søværnets operative Kommando
meddelte mig at de ikke ville stille sig i vejen for mig og min eneste
konkurrent blev derfor chefen for materielfagstaben i Forsvarskommandoen, kontreadmiral Rodholm.
Han var flere gange ved at komme i vejen med slæden, men han havde
så mange andre tjenesterejser at han til slut som regel måtte melde afbud
og så kom jeg ind i billedet igen. Den eneste gang han var delegationsleder var ved udstillingen i Paris i 1976 og da måtte han i sidste øjeblik
melde afbud til det meste af besøget p.g.a. en anden rejse og en
kommandør fra SMK der var med i delegationen måtte fungere som
delegationsleder det meste af tiden.
Det var for mig ikke blot et prestigespørgsmål at være leder af disse
delegationer, det var også et spørgsmål om at de firmaer der udstillede
deres produkter havde en naturlig interesse i at tale med den person som
ville være deres forhandlingspartner dersom der senere kom noget
konkret ud af sagen, og på samme måde havde materielkommandochefen
et klart behov for ved selvsyn at se det nye materiel og tale med
firmaernes repræsentanter.
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En af de ting der overraskede mig - og som jeg troede hørte en svunden
tid til - var den til tider næsten overdrevne repræsentation der blev vist
mig når jeg besøgte de forskellige firmaer, jo større firma jo mere
luksuriøst skulle det være.
Mange af de administrerende direktører rundt omkring i Danmark og i
udlandet blev efterhånden ikke blot gode forretningsforbindelser men
også gode- for enkeltes vedkommende - nære venner. Til de sidste hører
direktør David Penny, som selv længe efter at korvet-72 var færdig fra
Y-ards hænder, har udvist en helt utrolig gæstfrihed overfor mig og mine
medarbejdere, direktør Ole Stabl fra dansk Decca, der var tidligere
søofficer og havde været min navigationsofficer i en undervandsbåd, der
både i Danmark og når vi var sammen i England udviste en enestående
gæstfrihed overfor mig og Kaj samt mange andre fra SMK. Nævnes i
samme forbindelse må også direktør Sigvald Krag fra Aalborg Værft som
altid var gæstfriheden selv og som jeg har tilbragt mange glade timer
sammen med.
Den 1. december 1977 fyldte SMK 10 år. Det er vel et jubilæum af så
beskeden art at det normalt ikke ville give anledning til de helt store
arrangementer eller den helt store festivitas, men samarbejdsudvalget ved
SMK's centralledelse fandt at SMK havde været igennem så mange
oprivende begivenheder i de ti år der var gået, så vi burde gøre noget ud af
begivenheden. Jeg accepterede at dagen skulle fejres på rimelig måde og
der blev nedsat et festudvalg med mig som formand, til at planlægge
festdagen.
Et af vore problemer - og helt klart det største - var finansieringen.
Hærens Materielkommando havde kort tid før vi startede vores planlægning fejret 475 års jubilæum! - det var naturligvis snyd, men de var
gået tilbage til det første spæde spor af noget man kunne kalde materielforvaltning i Hæren. Jeg var gæst ved denne lejlighed og talte med general
Engell om hvordan han havde skaffet penge til foretagendet og fik det
svar at de stort set var kommet ind ved at udgive et særnummer af deres
blad »Teknisk Kontakt« og lade de forskellige leverandører tegne annoncer i dette særnummer.
Senere samme dag spurgte jeg departementschef P. V. Christiansen som også var tilstede - om ministeriet syntes at en sådan finansieringsmetode var i orden?
Jeg vil på ingen måde påstå at departementschefen sagde klart ja til mit
spørgsmål, men jeg fik det indtryk at selv om ministeriet ikke ligefrem var
begejstrede, så ville de heller ikke sige nej.
Da jeg kom tilbage orienterede jeg festkomiteen om sagen, og vi
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besluttede at tage lære af Hærens Materielkommandos fremgangsmåde og
gik derfor igang med at udarbejde et særnummer af vores blad »SMK
KONTAKT«, og redaktøren skrev til vore hovedleverandører og spurgte
om de ville tegne en annonce i bladet. Dette gik langt ud over forventningerne og i stedet for - hvad man kunne have frygtet - at nogen ville
blive irriterede over vores henvendelse, så oplevede vi det stik modsatte,
idet nogle leverandører der ikke havde fået nogen henvendelse, men må
have hørt om sagen fra andre, skrev til os og bad om at få lov til at være
med.
Det endelige program for dagen kom til at se således ud :
Kl. 09.00-10.30: Særlig indbudte gæster deltog i demonstrations-

sejlads med 3 torpedobåde af Willemoes-kl.
Kl. 11.00-12.30: Reception for gæster og medarbejdere i SMK's
hovedbygning på Holmen.
Kl. 13.00Lunch for 400 personer i Holmens gymnastiksal.
Det var et ambitiøst program, men det blev vel gennemført og mange der
deltog har siden overfor mig givet udtryk for at det var en god og
fornøjelig dag. Af hensyn til pladsforholdene havde vi været nødt til at
begrænse deltagernes antal til de to første aktiviteter, men alle der
ønskede det fra SMK's centralledelse kom med til lunchen, imod en
beskeden betaling på 15,- kr. pr. hoved, som man fik god valuta for . Der
var ca. 300 fra SMK og de sidste 100 var indbudte gæster dels fra forsvaret
og dels fra de firmaer og virksomheder vi havde samarbejdet med i de
forløbne 10 år.
Forsvarschefen glædede os med sin deltagelse, men desværre var både
Chefen for Søværnet og Chefen for Søværnets operative Kommando
tjenstligt forhindret i at være tilstede.
For økonomisk at have helt rene linier anlagde vi et særligt regnskab der
viste alle indtægter og udgifter i forbindelse med festlighederne og vi
udpegede en særlig regnskabsfører, overassistent E . J. Klausen, der på
fortræffelig måde holdt styr på økonomien og iøvrigt, som medlem af
festkomiteen og som redaktør af »SMK KONTAKT« trak et meget stort
læs i forbindelse med hele aktiviteten omkring jubilæet. Vi sørgede i det
hele taget for at holde alt hvad der angik jubilæet helt udenfor vores
statsregnskaber og vores økonomiafdeling.
Men til trods for alle vore gode hensigter var Rigsrevisionen, som bl.a.
gennem omtalen i »SMK KONTAKT« blev bekendt med sagen, ikke
tilfreds, og en lång og besværlig korrespondance mellem Rigsrevisionen,
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SMK, Forsvarskommandoen og forsvarsministeriet tog sin begyndelse.

Rigsrevisionen spurgte bl.a. om sejladsen med torpedobådene havde haft
uddannelsesmæssige formål? Jeg svarede hertil, at al sejlads - uanset hvad
den ellers bruges til - også har en uddannelsesmæssig betydning, og at
vores demonstrationssejlads ikke havde været nogen undtagelse herfra.
Forsvarskommandoen tog sagen meget roligt, men endte dog med at
sige, at den i lighed med Rigsrevisionen måtte finde det uheldigt når
statens tjenestesteder holdt fest, der stort set blev finansieret af statens
leverandører. Også Hærens Materielkommando fik en tilsvarende sag på
halsen efter deres jubilæum. Jeg må, når jeg skal være helt ærlig, nok
erkende at man må være meget forsigtig i den slags sager, og måske har
general Engell og jeg været på grænsen af det acceptable.
Der var iøvrigt ingen grænser for hvad Rigsrevisionen kunne finde på at
spørge om i al almindelighed, og man kunne ofte føle sig fristet til at give
et spydigt svar, men det betalte sig ikke, de sad på den tunge ende. Jeg
kan dog ikke lade være at nævne et helt utroligt spørgsmål vi engang fik
fra Rigsrevisionen, de spurgte om: »Hvorfor har andre lande ikke bygget
skibe af PEDER SKRAM-kl.?« Det var jo vanskeligt for SMK at svare på
og jeg henviste Rigsrevisionen til at spørge de andre lande! Vi brugte
megen tid på at besvare Rigsrevisionens, mere eller mindre, relevante
spørgsmål, og jeg vil tro at vi i gennemsnit har haft 2 mand i arbejde året
rundt med at besvare spørgsmål fra Rigsrevisionen.
Det er indlysende at der må være en ordentlig kontrol med at statens
penge bruges til det de er bestemt til, og at der aflægges reglementeret
rengskab, men jeg forlod SMK med det klare indtryk, at Rigsrevisionen
langt overspillede sin rolle, og dermed belastede statsregnskabet med
udgifter, der i en del tilfælde kunne være undgået.
Da jeg kom til SMK havde vi noget der hed SMK's kontroludvalg, det
havde til formål at følge sammenlægningen af de 6 tekniske institutioner
til eet tjenestested: SMK. Formanden for udvalget var direktør Kalm,
endvidere var Chefen for Søværnet, afdelingschef - senere departementschef - P. V. Christiansen og chef SMK medlemmer, endelig overværede
sektorcheferne normalt møderne ligesom SMK stillede sekretær og skriveassistance til rådighed.
Der blev normalt holdt et møde om måneden og her gav chef SMK en
redegørelse for hvad der var sket siden sidste møde, og derefter kunne der
være en drøftelse af særlige spørgsmål, som nogen ønskede at bringe op.
Sammenlægningen var jo nu slut, og det var derfor min opfattelse at
SMK's kontroludvalg burde nedlægges. Der var imidlertid stor modstand
imod dette fra direktør Kai ms og afdelingschef P. V. Christiansens side
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idet de her havde en mulighed for at følge med i hvad der foregik ved
SMK, som de nødig ville give slip på. Bl.a. kom spørgsmålet om OLV's
konstruktionsafdelings overførelse til SMK op til debat på et ret tidligt
tidspunkt, og dette problem gav anledning til en nok så hektisk drøftelse.
Kalm ville kun anbefale at 6 - 7 mand blev overført til SMK og da Kaj ved
næste møde havde udarbejdet et meget detaljeret notat, som konkluderede at 22 af de 26 mand burde overføres til os, udtalte Kalm at SMK's
ledelse ikke var rigtig kloge! Nu kendte vi jo Kalm, men det var alligevel
stærk kost at skulle høre på. Nå, vi fik det som vi ville, men ikke uden
hård kamp. Til slut lykkedes det mig at komme igennem med mit ønske
om at få kontroludvalget nedlagt, så vidt jeg husker var det omtrent
samtidig med at styregruppen vedrørende materielkommandoernes forhold blev oprettet, også med Kalm som formand, så han havde stadig
fingeren på pulsen.
Et andet udvalg, som jeg blev medlem af da OLV blev underlagt mig,
var FORSVARSMINISTERIETS STYRELSESRÅD FOR ORLOGSVÆRFTET. Dette råd var af gammel dato, det havde også direktør Kalm
som formand, og på det tidspunkt jeg kom til, følgende medlemmer:
admiral Rodholm, chefen for forsvarsministeriets 4. kontor, en overværkmester fra OLV, en repræsentant for LO, direktøren for OLV og nu
så også chefen for SMK. En ekspeditionssekretær fra forsvarsministeriet
var sekretær. Rådets opgave var at følge udviklingen ved OLV og være
rådgivende overfor forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og chefen
for SMK vedrørende OLV's forhold.
Den gang OL V var underlagt forsvarsministeriet direkte var det
formentlig en god ting at have et sådant råd, fordi et ministerium er dårligt
egnet til at føre kommando over et værft, men nu da OLV var kommet ind
i det militære kommandosystem, var rådet efter min mening overflødigt.
Men ministeriet og især LO-repræsentanten ville ikke opgive at kunne
følge med i hvad der skete, så rådet fortsatte.
På grund af direktør Kalms særlige temperament, kom det ofte til endog
meget kritiske bemærkninger fra hans side overfor direktøren for OLV,
som, sagt i en overværkmesters og en timelønnet arbejders nærværelse,
gjorde direktørens stilling vanskelig og en svag ledelse endnu svagere.
Efter direktør Kalms sygdom og senere død, blev formandsposten
overtaget af afdelingschef Mogens Frederiksen fra forsvarsministeriet og
tonen blev nu noget mere afdæmpet, men Henning Bom - LO-repræsentanten - dominerede møderne på en endnu mere fremtrædende måde end
før, og møderne blev i nogen grad et sted hvor Bom kunne demonstrere
overfor sine kammerater hvad han prøvede at gøre for dem.
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Ikke mindst en sag om hvor Dannebrog - kongeskibet - skulle til
ombygning og eftersyn i vinteren 1980-81 blev drøftet i rådet. OLV havde
noget nær hysteriske følelser med hensyn til dette skib, og det blev noget
af en prestigesag for de timelønnede at få dette arbejde til OLV.
Jeg var imod dette, fordi det var et arbejde der krævede mange
arbejdere med speciale på træ- og tømmerområdet, en type arbejdere,
som vi netop ønskede at skære ned på, til fordel for flere arbejdere på
elektriker- og elektronikområderne, hvilket sidste der var et stort og
voksende behov for til vore egentlige krigsskibe, som efter min mening
var OL V's eksistensberettigelse.
Formanden for styrelsesrådet og ministeriet var ikke glade for denne
sag, og da fællestillidsmanden ved OLV gik direkte til ministeren, lovede
denne ham at OL V skulle få lov til på lige fod med andre værfter at afgive
tilbud på arbejdet.
Længe før ministeren havde truffet denne beslutning havde jeg udarbejdet et notat om sagen, som jeg havde sendt til alle rådets medlemmer.
Det var utænkeligt for mig at forsvarsministeren skulle have truffet en
sådan afgørelse uden at have rådført sig med formanden for styrelsesrådet, der jo også var afdelingschef i ministeriet, og i et møde i rådet efter ministerens afgørelse var blevet bekendt - spurgte jeg formanden,
om ministeren havde læst mit notat om sagen, inden han traf sin
afgørelse?
Formanden svarede at han havde haft mit notat med inde hos ministeren! Da jeg endnu engang gentog mit spørgsmål om ministeren havde læst
mit notat, fik jeg ordret det samme svar. Jeg måtte heraf slutte at
ministeren ikke havde læst mit notat, og jeg forstod nu bedre hvorfor
ministeren havde truffet den beslutning han havde, men det var ærgerligt
at blive klar over at mine synspunkter ikke - i hvertfald ikke i deres helhed
-var blevet fremført overfor ministeren.
Nuvel, ministeren havde bestemt at OLV skulle give tilbud på lige fod
med andre udpegede værfter, og det måtte vi naturligvis acceptere og
OLV fik det samme udbudsmateriale som alle andre, men da værftet ikke
havde nogen konstruktionsafdeling måtte de leje hjælp fra et konsulentfirma og det kom til at koste 100.000,- kr. Det gik som vi havde forudset,
at OLV's tilbud var det dyreste og der var stærk tvivl om hvorvidt de ville
kunne overholde afleveringsfristen, og under alle omstændigheder ville
det betyde at vi så måtte sende nogle af de egentlige krigsskibe til civile
værfter. Det hele var en lidt latterlig affære, dersom man for at give OLV
kongeskibet - et helt civilt skib - måtte sende de egentlige krigsskibe til
civile værfter. Det hele endte da også med at arbejdet med DANNE180

BROG gik til Helsingør Værft. Et nyt eksempel på forsvarsministeriets
angst for at gå imod de timelønnede arbejdere.
Der var flere andre faste møderækker. En af de bedste, set fra mit
synspunkt, var den der omfattede de tre kommanderende admiraler i
Søværnet: Chefen for Søværnet, Chefen for Søværnets operative Kommando og chefen for SMK.
Denne møderække var begrundet med, at der efter indførelsen af den
nye forsvarsordning var blevet tale om en tre-deling af værnene. Chefen
for Søværnet var blevet reduceret til en sømilitær rådgiver for Forsvarschefen og Chefen for den operative Kommando og jeg var begge direkte
underlagt Forsvarschefen. Der var derfor ikke længere een søofficer der
havde det samlede ansvar for Søværnet, og vi 3 admiraler fandt det derfor
nødvendigt at holde hinanden godt orienteret og at gøre hvad vi kunne for
at holde sammen på Søværnet.
Vi afholdt derfor een gang om måneden et møde, skiftevis hos Chefen
for Søværnet i Vedbæk, hos Chefen for den operative Kommando i Århus
og hos mig på Holmen. Disse møder blev, ihvertfald i begyndelsen, ikke
set på med særlig venlige øjne af Forsvarskommandoen og udtryk som
»Den våde junta« og »Saltvand er tykkere end blod« blev anvendt når
man omtalte vore møder. Det tog vi ganske roligt og jeg er overbevist om
at disse møder har betydet meget for sammenholdet i Søværnet.
I Forsvarskommandoen blev der hver måned holdt et møde mellem de
tre materielkommandochefer, chefen for materielfagstaben, afdelingschef
P. V. Christiansen - senere Mogens Frederiksen - fra forsvarsministeriet,
direktør Kalm og chefen for Forsvarets Materielintendantur. På disse
møder der lededes af admiral Rodholm drøftedes fælles materielproblemer og møderne havde da givetvis også betydning, men jeg må erkende at
jeg havde flere fællesproblemer med de to andre søværnsadmiraler end
med de to andre materielkommandochefer.
Da vi i 1977 fik ny Forsvarschef, indførte han noget, der blev kaldt
møder med kommandocheferne. Disse møder, der omfattede såvel cheferne for de operative - som materielkommandoer behandlede især - men
ikke udelukkende - spørgsmål vedrørende det kommende forsvarsforlig.
Det er desværre mit indtryk at Forsvarskommandoen normalt havde
bestemt sig inden mødet og at møderne stort set kun skulle give
kommandocheferne lov til »at blæse sikkerhedsventilerne«, d.v.s. få luft
for deres indvendinger, men at det reelt var for sent og sagerne gik som
regel videre til ministeriet i den form Forsvarskommandoen havde
fremlagt dem, og uden at der i væsentlig grad var taget hensyn til vore
meninger og fremsatte bemærkninger.
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Forsvarschefskiftet i 1977 fremkom fordi general Blixenkrone-Møller
gik på pension, og som altid når der forestår rokader på højt plan gik der
naturligvis en masse rygter om hvem der skulle være den nye forsvarschef.
Den første forsvarschef havde været admiral Qvistgaard (i 12 år)
efterfulgt af general i flyvevåbenet Ramberg (i 10 år) igen efterfulgt af
general i hæren Blixenkrone-Møller (i 5 år). Nogen mente derfor at det nu
igen måtte være Søværnets »tur«, selv om der ingen steder var nedlagt
noget om at embedet skulle gå »på tur«, tværtimod var det altid blevet
sagt at den bedst kvalificerede skulle have jobbet, uanset værn. Andre
hævdede at Søværnet havde haft jobbet i 12 år, flyvevåbnet i 10 og Hæren
kun i 5 så det måtte blive Hæren igen. Rygterne var legio og generalmajor
Lind og kontreadmiral Rodholm blev ofte nævnt som mulige kandidater.
Som alle bekendt blev det stabschefen, generalløjtnant K. Jørgensen,
der rykkede op i chefsstolen, men så kom choket! til ny Chef for
Forsvarsstaben udnævnte forsvarsminister Orla Møller en oberstløjtnant!!
Denne oberstløjtnant var uden tvivl Orla Møllers yndling og han havde
i mange år været chef for forsvarsministeriets 1. kontor. Men det er jo
klart - ihvertfald for alle militære - at han manglede den tjenstlige
baggrund, som man får ved at gå op igennem graderne og de dertil
knyttede højere og højere kommandoposter. Denne mand oberstløjtnant
G. K. Kristensen blev nu udnævnt til generalløjtnant og sat på forsvarets
næsthøjeste post. Alle fagstabscheferne i Forsvarskommandoen, var langt
ældre end han, og begejstringen blandt dem, var ikke stor.
Jeg nærer ingen tvivl om at han er både velbegavet og flittig, og jeg
nærer personligt ingen fjendtlige følelser overfor ham, men det forekommer utroligt at man ikke blandt de mange kontreadmiraler og
generalmajorer, kunne finde en, der var værdig til forfremmelse.
Forsvaret er en næsten overloyal institution og at der ikke rejste sig et
ramaskrig er mærkeligt. Alle lukkede øjnene, bøjede hovederne og
affandt sig med situationen, selv om der nok blev brummet lidt i krogene.
Den nye Forsvarschef, general K. Jørgensen, havde som stabschef levet
i skyggen af general Blixen krone-Møller, der var en meget dygtig og stærk
personlighed og han havde derfor haft svært ved at markere sig særlig. Nu
blev det til gengæld som om den nye stabschef, helt overtog tøjlerne og
det almindelige indtryk var at det nu var denne der ledede Forsvarskommandoen.
Knud Jørgensen begyndte tidligt i sin tid som Forsvarschef at besøge
forsvarets forskellige tjenestesteder, og det kunne alle vel være enige i var
en naturlig og god ting, men måden disse besøg blev gennemført på var
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ikke helt almindelig. Jeg skal nærmere omtale hans besøg ved SMK og
OLV.
Jeg blev bedt om at finde en dag der kunne passe og udarbejde et
program for besøget. Da jeg spurgte om Forsvarschefen havde særlige
ønsker, fik jeg at vide at det vigtigste var, at så mange som muligt fik set
Forsvarschefen, og at han fik hilst på flest mulige af personellet. Jeg sagde
at jeg gik ud fra at Forsvarschefen ønskede en orientering om vores
arbejde og vore problemer, men det blev klart meddelt mig at den side af
sagen havde en lav prioritet i forhold til ønsket om at komme rundt og
blive set af så mange som muligt.
Jeg spurgte så hvem Forsvarschefen ville blive ledsaget af, og fik det for
mig meget overraskende svar: »Af sin kone og sin adjudant«.
Besøget blev derefter gennemført efter ovenstående plan og jeg tror vi
mindst trykkede 1.000 mennesker i hånden . Efter hvad jeg hørte fra andre
var dette den måde K. Jørgensen gennemførte sin tjenestestedsbesøg på.
Det var ikke i overensstemmelse med dansk tradition og virkede på mig
som et meget udadvendt show. Det var trist at de tjenstlige problemer
blev skubbet i baggrunden, specielt fordi det blev det eneste besøg
Forsvarschefen aflagde ved SMK i de 4 år han var min chef.
Da overvejelserne vedrørende oplæg til et nyt forsvarsforlig konkretiserede sig, bestemte ministeriet at arbejdet på topplan skulle ledes af en
styregruppe, bestående af:
Departementschefen i ministeriet, formand,
Chefen for Forsvarsstaben,
Chefen for Forsvarets operative Styrker og
Chefen for Hjemmeværnet.
Dette så jo ved første øjekast helt naturligt ud, idet de militære medlemmer var de tre danske treværnschefer. Men når man så lidt nærmere på
tingene viste det sig at disse alle tre var generaler af hæren. Det var en
hård pille at sluge for Søværnet og Flyvevåbnet, og at den siddende
Forsvarschef, der var general af Ayvevåbnet, kunne acceptere det var
ubegribeligt.
På et senere tidspunkt, da vi i Søværnet følte at det var meget svært at
komme igennem med maritime synspunkter, skrev de tre søværnsadmiraler i fællesskab et notat om sagen, som konkluderende anmodede
forsvarsministeren om at udvide styregruppen med en admiral fra Søværnet og en general fra Ayvevåbnet. Vi mødte derefter alle 3 op hos
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Forsvarschefen og afleverede notatet til ham med anmodning om , at det
måtte blive givet til ministeren, hvilket vi senere fik at vide var sket.
Vi fik aldrig noget svar fra ministeren! Jeg vil nødig bruge stærke ord,
men det forekommer mig utroligt at ministeren i et demokratisk samfund,
som det danske, tillader sig en sl'idan optræden overfor søværnets 3
øverste chefer, som pl'i korrekt ml'ide - via landets Forsvarschef - i en for
dem alvorlig sag henvender sig til forsvarsministeren .
Herefter vil jeg tale lidt om de problemer jeg mødte i samarbejdsudvalgene . Jeg havde den tvivlsomme fornøjelse at have formandsskabet i
to sådanne, det første var SMK's centralledelses, det andet blev oprettet
da OL V og flådestationerne blev underlagt mig, og repræsenterede hele
chefen for SMK's ansvarsomrl'ide.
I det store udvalg var Henning Bom (LO) næstformand og i det lokale
udvalg var først overassistent Klausen (HK), senere materielmester
Jørgensen {forsvarets civiletat) næstformand.
Hvert udvalg bestod af 18 medlemmer heraf 9 udpeget af formanden og
9 valgt af personelorganisationerne. Jeg var født formand og organisationsrepræsentanterne valgte næstformanden blandt deres repræsentanter.
Det var ikke let at komme nogen vegne i disse udvalg. Der har aldrig
været talt eller skrevet mere om samarbejde end i de senere fir, men det
konkrete resultat Iod unægtelig vente pl'i sig, og de resultater der blev
opnået var i mine øjne meget sml'i.
Der var naturligvis gode grunde til at det gik sl'iledes og jeg skal nævne
et par af dem som jeg anser for de væsentligste. Pl'i ledelsessiden var der
næsten altid enighed, idet jeg stort set kunne regne med at de af mig
udpegede medlemmer ville støtte mig i udvalget, men pl'i organisationssiden var der sjældent enighed, og det var egentlig ganske naturligt at det
måtte være sl'iledes, idet denne side manglede den homogenitet som
ledelsessiden havde . Organisationerne repræsenterede jo i den ene ende
officerer og ingeniører og i den anden stampersonel og timelønnede
arbejdere, og deres interesser var sjældent sammenfaldende. Det var
derfor meget sjældent at jeg i væsentlige sager stod overfor en samlet front
fra personelorganisationerne.
Der var en udpræget tendens til at det hele tiden var organisationssiden,
(B-siden) der rejste forslag - som regel om lempelser i de bestl'iende
bestemmelser eller mere »demokratiske« spilleregler - og ledelsessiden
(A-siden) der kæmpede for status quo.
Når A-siden sagde nej til forslag fra B-siden var det »dl'irlig samarbejdsvilje«, men når A-siden engang imellem kom frem med forslag som
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B-siden ikke syntes om, og derfor afviste, ja så var det A-siden der stillede
urimelige krav. Et eksempel herpå var den omtalte sag om udpassagekontrollen.
En af de ting jeg tror var den største hemsko for at det hele overhovedet
kunne blive til noget fornuftigt var den måde B-siden valgte og styrede
sine medlemmer på.
B-siden var nemlig ikke egentlige repræsentanter for de ansatte ved
SMK, men var valgt af den pågældende personelorganisation, og blev
kraftigt styret af denne, og det kunne derfor let tænkes at B-siden måtte gå
imod forslag som deres kammerater ved SMK ønskede gennemført,
dersom det ikke passede ind i organisationernes generelle opfattelse.
Organisationerne var heller ikke meget indstillet på at delegere myndighed til deres repræsentanter i samarbejdsudvalgene og vi kom derfor
nogen gange i den situation at B-siden simpelthen ikke havde mandat, til
at sige hverken ja eller nej!
Så på trods af samarbejdsudvalgscirkulære og masser af møder, samarbejdsseminarer på internatkurser på forsvarets kursusinstitutioner m.m.
så stod den tid og de stabler af papir der blev brugt i et skærende
misforhold, til de resultater der blev opnået.
Skal jeg til slut prøve på at give en samlet vurdering af min tid som chef
for SMK må det blive følgende:
Det var en interessant og spændende periode med mange udfordringer
indenfor området nyt materiel til Søværnet - herunder først og fremmest
nye skibe - og også indenfor området reorganisation af hele søværnets
støttetjeneste. På disse to områder bragte mine 8 år ved SMK heldigvis
gode resultater.
Tjenesten bød endvidere på interessante kontakter med dansk og
udenlandsk industri på højt plan og på mange spændende tjenesterejser til
USA, England, Holland, Tyskland, Frankrig, Italien, Norge og Sverige.
Det var desværre også en tjeneste med mange vanskeligheder og
skuffelser, dels i form af kritik, fra en ofte uforstående Forsvarskommando, dels i form af et ministerium, som ikke satte disciplin og orden
særlig højt, hvilket ofte kunne give en en følelse af afmagt og manglende
støtte fra oven.
Den lange række rationaliseringer og reorganisationer, som syntes uden
ende, var til tider frustrerende, og selv om den organisation vi endte med,
uden nogen tvivl var langt bedre end den jeg startede med, så var den
langsomme måde det hele blev gennemført på, til tider ved at dræbe alt
initiativ og en hård belastning for personellet, og dermed for det daglige
arbejde.
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Når det alligevel lykkedes at opnå så relativt gode resultater, som
tilfældet trods alt var, skyldes det at der var en kerne af højt begavede og
flittige officerer og ingeniører, der nogenlunde uberørt af alle vanskelighederne støt og roligt arbejdede videre. Disse medarbejdere trak et meget
stort læs og har en meget stor del af æren for de resultater vi opnåede.
En ting som jeg personligt har oplevet fra begge sider, og som undrer og
ærgrer mig, er det uvenskab og den irritation der ofte opstår i det militære
system mellem en ældre stabsofficer i en overordnet stab og en chef for en
underlagt myndighed. Jeg så det i mit forhold til admiral Linde da jeg var
den ældre stabsofficer i Søværnsstaben og jeg oplevede det igen i mit
forhold til admiral Rodholm da han var en ældre stabsofficer i Forsvarsstaben og jeg chef for SMK. De højeste chefer kan naturligvis ikke tage
alle afgørelser selv, men må delegere til deres ældre stabsofficerer, og da
disse som regel vil være yngre end de underlagte kommandochefer, er der
her indbygget en næsten automatisk konfliktmulighed.
Jeg tror det er et problem, der altid har eksisteret, og som næppe kan
undgås undtagen ved anvendelse af megen stor takt og forsigtighed fra
begge sider, men det er trist fordi vi jo til syvende og sidst alle tjener den
samme sag og alle ønsker at opnå de bedst mulige resultater.
Tjenesten som chef for SMK havde således - som de fleste højere
stillinger - både positive og negative sider, men alt i alt tænker jeg dog
tilbage på mine 8 år som chef for SMK med glæde.
Jeg tog min afsked 6 måneder før jeg behøvede fordi det af hensyn til
min kones arbejde ville være praktisk for os at flytte til Norge, og vi syntes
det var bedre at flytte om sommeren end i februar.
Den 30. juli 1980 holdt Chefen for Søværnet en afskedslunch for mig
»Under Kronen« på Holmen og heri deltog næsten alle hjemmeværende
admiraler og kommandører, direktøren for OLV, Holmens provst og
marineauditøren. Chefen for Søværnet, admiral Lange var desværre
personligt blevet forhindret p.g.a. en tjenesterejse til USA, og havde bedt
admiral Rodholm om at fungere som vært, en opgave han løste på
fremragende måde.
Ved ankomsten blev jeg modtaget med skansevagt, og efter en i alle
måder vellykket lunch, med mange og alt for smukke taler, stillede alle
deltagerne op i kasernehavnen og efter at have trykket alle i hånden steg
jeg om bord i Chefen for Søværnets motorbåd, der med kontreadmiralsflag i stævnen, sejlede mig tilbage til SMK. Alle skibe vi passerede gjorde
front og det var en smuk og værdig afsked med det søværn jeg havde tjent
i 46 år.
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CH SMK sejler fra kasernehavnen i CH SVN's motorbåd. CH SMK, adjudanten.

Afslutning

Jeg har været heldig. Jeg trådte ind i en lille, ret så uprofessionel marine,
jeg forlod en - ganske vist også lille - højt professionel marine. Hovedårsagen hertil er vores medlemskab af NATO, hvorved vi kom ind i den
rivende udvikling der har været i de senere år, og hvor vi fik anledning til
at prøve kræfter med de store. Det er min opfattelse at taget skib for skib
så har vi intet at skamme os over.
Jeg kom ind i marinen på et tidspunkt hvor det kun kunne gå fremad,
1932-ordningen var simpelthen det ringeste der kan tænkes, og efter
krigen, og med den ændrede indstilling til dansk forsvar, gik det fremad ,
også med hensyn til udvidelse af personellet, og dette gav gode forfremmelsesmuligheder og udnævnelser på tidspunkter som ikke kan opnås
idag.
Jeg er også taknemmlig over at jeg kom med blandt de få, der under
krigen kom til tjeneste i Royal Navy, jeg er sikker på at dette har haft stor
indflydelse på min udvikling og karriere.
Jeg har altid haft gode og spændende job, svarende til min alder og
erfaring og jeg har derfor haft den lykke altid at kunne gå til mit arbejde
med glæde. Der er meget i samfundsudviklingen idag, som jeg ikke synes
om, og en af de ting som bekymrer mig mest er, at det er som om man
tror, at jo mere folk har fri og jo mindre der kræves af dem, jo lykkeligere
bliver de. Dette er efter min mening en fundamental fejl, arbejde er ikke
en forbandelse, men en kilde til glæde og inspiration.
Jeg har været glad for at være med til at føre Søværnet ind i missil- og
EDB-alderen og indtil for nogle år siden gik det stadig fremad. De sidste
år er blevet skæmmet af den politiske kamp om et nyt forsvarsforlig, der
lod vente længe på sig, og som da det endelig kom, ikke var tilfredsstillende.
Det er sørgeligt at se at et parti som Socialdemokratiet - der førte
Danmark ind i NATO - og hvor så betydelige mænd som Hans Hedtoft,
Poul Hansen og Per Hækkerup klart ledede partiet ind i det rette spor,
hvad forsvars- og sikkerhedspolitik angår, nu på grund af indre splid er
ved at udvikle sig til et forsvarsnegativt parti.
Jeg vil slutte med at udtrykke ønsket om at de ansvarlige politikere vil
få øjnene op for de barske realiteter der hersker i den verden vi lever i, og
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at man i Socialdemokratiet vil have mod til at gft imod en venstrefløj, der
naivt tror at man kan opnft fred ved isoleret afrustning.
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Anvendte forkortelser

1. Danske
CH

DEKOR
FOS
GE
KFL
M-afd.
O-afd.

RR
SMK
SOK
SVK
VKO

Chef
Direktøren for det koordinenerende organ for forsvarets
tekniske tjenester.
Forsvarets operative Styrker.
General Electric.
Kystflåden.
Materielafdelingen i
Marinestaben.
Operationsafdelingen i
Marinestaben.
Rolls Royce.
Søværnets Materielkommando.
Søværnets operative
Kommando.
Søværnskommandoen.
Værkstedsområde København.

2. Engelske.
Captain S/M
Cdr.
Cdr. S/M
DSO
FOG
H.M.S.
HQ

Lt.
RAF

RN
RNR
RNVR
WRENS
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Captain Submarine Aotilla.
Commander
Senior Staff Officer Submarines.
Distinguished Service Order.
Aag Officer Germany.
His Majestys Ship.
Headquarter.
Lieutenant.
Royal Air Force.
RoyalNavy.
Royal Navy Reserve.
Royal Navy Voluntary Reserve.
Women Royal Navy Service.

3. NATO.
Assistent Chief of Staff.
Administration.
Commander-in-Chief Allied
Forces Northern Europe.
Commander-in-Chief Allied
CINCSOUTH
Forces Southern Europe.
Commander Allied Air Force
COMAIRBALTAP
Baltic Approaches.
Commander Allied Forces
COMBALTAP
Baltic Approaches.
Commander Allied Land Forces
COMLANDJUT
Jutland and Slesvig-Holstein.
COMLANDZEALAND Commander Allied Land Forces
Zealand.
COMNAVBALTAP
Commander Allied Naval
Forces Baltic Approaches.
Commander Naval Forces
COMNAVNON
Northern Norway.
Danish Navy.
DN
French Navy.
FN
Flag Officer Denmark.
FOD
Flag Officer Germany.
FOG
German Navy.
GN
Supreme Allied Commander
SACEUR
Europe .
. Supreme Allied Commander
SACLANT
Atlantic.
Supreme Headquarter Allied
SHAPE
Powers Europe.
A/COS
ADMIN
CINCNORTH
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