Til
Marinens Bibliotek, Holmen.

Da jeg for nogen tid siden besøgte biblioteket, blev jeg anmodet
om at nedskrive mine erindringer fra min tid i Søværnet.
Det skal jeg hermed forsøge at gøre.
Jeg blev født den 1. Juni 1924 i Rævegade i Nyboder. Min far var
dengang overmatros. Jeg kom til at gå i Nyboder Skole. Mine to
bedste kammerater var Kaj fra Elsdyrsgade og Einar fra Tigergade.
Vi tilbragte det meste af vores fritid på Langelinie og i havneområdet, hvor vi interesseret fulgte med i livet ombord på skibene
og på kajerne. Dengang var alle kajer tæt besat med store og små
skibe, som lossede og lastede. Vi var fast besluttet på, at vi ville
til søs, nårvvi blev gamle nok til det. Mine forældre så gerne, at
jeg overgik til mellem -og realklasserne, men det var jeg ikke interesseret i. Jeg ville ud at sejle. Min far var på det tidspunkt
væk hjemmefra i lange perioder og kunne ikke sætte trumf på. Så jeg
forlod skolen efter 7. klasse som 14-årig. Det følgende forår i 1939
kom jeg på Sømandshøjskolen i Svendborg. Her lærte vi om kompasset,
søvejsreglerne, splejsning, sejlsyning, roning og andre ting. Efter
tre måneder sørgede skolen for, at eleverne fik hyre. Jeg blev forhyret med motorgaleasen "Stella" af Ommel som kok og jungmand.
Besætningen bestod af skipperen, en bedstemand, en jungmand og mig.
Desuden skipperens kone, som vejledte mig med hensyn til madlavningen, som jeg intet kendskab havde til. David. 3. September var på
vej til Randers med en last træ fra Kotka i Finland, undrede skipperen sig over, at alle fyrene langs den svenske kyst var slukkede.
Det viste sig, at verdenskrigen var brudt ud. Da vi et par dage senere ankom til Randers, lå der et brev til skipperen fra mine forældre med anmodning om, at jeg blev afmønstret og sendt hjem.
Min far forsøgte uden held at skaffe mig en læreplads på Orlogsværftet. Så jeg havde forskellige småjobs til jeg i 1941 kunne søge ind
som math-elev. Der skulle bruges 208 elever, men efter sigende var
der flere tusinde ansøgere. Til trods for min korte skoletid og en
bygningsfejl på højre øje blev jeg antaget tillige med flere andre,
somvar sønner af folk i Søværnet. En form for nepotisme?
Den 7. Juli 1941 mødte de nye elever ved Personelkontoret på Holmen.
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Her blev vi registreret og fik udleveret uniformsdele pa beklædningsmagasinet og køjetøj fra magasinet ved Takkelloftsgraven.
Derefter blev vi sejlet til Middelgrundsfortet, hvor vi de næste
tre måneder blev heglet igennem med alt Søværnet vedrørende. Efter
et par uger blev der givet landlov. Dog skulle vi kende alle gradstegn for hær og flåde og vide, hvem man havde hilsepligt for.Hilsepligten gjaldt også for tyske befalingsmænd, og det var ikke populært. Vi gjorde alt for at undgå det. Hvis man forude så en tysker,
kunne man gå ind i en trappeopgang eller en forretning og opholde
sig der, til tyskeren havde passeret.
Ved slutningen af de tre måneder på. Middelgrundsfortet kunne vi
fremsætte ønske om, hvilket korps vi ville tilhøre. Ønsket blev
så vidt muligt efterkommet. Jeg valgte matroskorpset. Så blev vi
overført til Holmen og indlogeret på artilleriskibet "Niels Juel",
som lå ved Bradebænken. Her fortsatte undervisningen. Dels fælles
undervisning med eksercits, gymnastik, skydning på Amager Fælled m.m.
Desuden specialundervisning indenfor de enkelte korps. For matrosernes vedkommende var det sømandsskab i almindelighed med splejsning
af tovværk og wire. Læreren var matros-kvartermester K. Eisen. Han
var dygtig til at undervise. Desuden lærte vi signalering, matroskorpsets speciale. Det omfattede flagsignalering med flådens signalflag, som adskilte sig fra de internationale flag. Endvidere
semafor-signalering med håndflag samt morse-signalering med Åldis
lampe. Signalering interesserede mig meget, og jeg opnåede hurtigt
det eftertragtede signalmærke, de to krydsede håndflag. Et mærke,
jeg resten af min karriere kunne smykke mig med på venstre ærme.
Mærket for god pistolskydning opnåede jeg også at få. Opholdet på
"Niels Juel" varede til midten af April 1942. Derefter blev vi overflyttet til artilleriskibet "Peder Skram", for nu skulle vi endelig
ud at sejle. Foruden den værnepligtige besætning var vi et par hundrede elever, som der skulle skaffes plads til. Sa vi fik anvist
køjeplads de særeste steder. Sammen med tre andre kom jeg til at
logere i forreste 24 cm. kanontårn i skakten, som førte ned til
ammunitionsmagasinerne. Det var en bidende kold oplevelse. Efter
en vinter med 3o frostgrader var skibet nærmest som en dybfryser.
Men vi kom da afsted, og nu skulle teori omsættes til praksis.
Det blev skydning med kanoner, fartøjsøvelser, vagttjeneste med tørn
ved roret og opøvelse i de forskellige ruller m.m. Vi sejlede i
Isefjorden, Storstrømmen, Smålandsfarvandet og Guldborgsund. Vi kom
ikke længere vestpå. Jeg formoder, at der har været et tysk forbud
mod det. Togtet varede til d. 2. Oktober. Efter en uges ophold på

- 3 Søværnets Kaserne blev eleverne fordelt på to ældre fartøjer, inspektionsskibet "Beskytteren" og mineskibet "Lossen". Jeg kom på "Lossen".
Vi tilbragte det meste af tiden i Isefjorden, hvor undervisningen
fortsatte. Måske mere intenst end tidligere. Kvartermester Kai Eisen
var en ihærdig og dygtig lærer. Desværre viste det sig senere, at han
havde samarbejdet med besættelsesmagten, og han blev afskediget.
Togtet med "Lossen" varede til Marts 1943. Efter ophold på kasernen
og ferie fik jeg en kort udkommando med en ældre torpedobåd "Hajen",
som med station i Næstved foretog minestrygning i Smålandsfarvandet.
Den 6. Juli mønstrede jeg på den nybyggede minestryger "Ml5 Søhesten".
Vi fik station i Kalundborg og foretog strygning med flydemagnet i
skibsruten mellem Kalundborg Fjord og Samsø. Ingen af den menige besætning blev informeret om den skærpede situation i landet med folkestrejker, udgangsforbud og henrettelser. Om lørdagen den 28. August
blev der beordret søkrigsvagt. Vi antog det for at være en øvelse.
Men en af mine kammerater, som stod til rors, da vi sejlede mod
fjorden, hørte en af officererne sige til en anden: "Hvis vi ikke
forsvinder nu, bliver det for sent". Hvad han mente med det, forstod
vi ikke. Vi vidste jo intet om situationen i landet. Da vi anløb
Kalundborg, blev den skærpede vagt opretholdt, og der blev følgelig
ikke givet landlov. Ud på natten overgik vi til normal vagt i havn
med en vagtassistent og en ordonnans på dækket og en skildvagt på
kajen. Alle andre skyndte sig til køjs. Kl. o43o blev vi vækket af
høje råb på tysk med trusler om skydning, hvis vi ikke kom på dækket
omgående. Da vi kom op, så vi tyskere overalt. Vi blev gennet ind
på kajen, hvor officererne allerede stod med chefen, orlogskaptajn
Thobo Larsen, på højre fløj. Det var på det tidspunkt ved at blive
lyst. Vi blev ført hen for enden af kajen, hvor et større antal motorbåde, bemandet med tyske marinere, lå fortøjet. Vi blev fordelt
i bådene under bevogtning og sejlet ud i fjorden. Et stykke ude så
vi et stort tysk handelsskib, som lå forankret på tværs af sejlrenden. Jeg husker ikke skibets navn. Kun at det var hjemskrevet i Osnabrticke. Det var armeret med kanoner og antiluftskyts og bemandet med
folk fra den tyske marine. Om bord blev "Søhesten,s" menige besætning
anbragt i et rum nede i skibet. Koøjernes blændklapper blev skruet
fast til, så vi ikke kunne se ud, og der var bevæbnede vagter ved
døren. Vi fik ingen information om, hvad der videre skulle ske. Men
vi fik forplejning af samme art og pa samme tid som den tyske besætning. Vi var overbevist om, at næste station ville være en tysk fangelejr. Da vi to døgn senere blev ført op på dækket, så vi til vor
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overraskelse, at skibet lå fortøjet ved Langeliniekajen med "Søhesten"
og en MS-båd pa siden. Vi blev sendt om bord på "Søhesten" for at
pakke vores sager sammen. Det foregik under nøje overvågning. Jeg
måtte sige farvel til min sejlhandske, som jeg havde haft siden min
tid på Sømandshøjskolen. Den tyske officer fastholdt, at den tilhørte
Marinen. Vi blev sejlet over til Holmen og anbragt i Spanteloftsbygningen. Herfra kunne vi se de sænkede skibe og hørte fra andre internerede, hvad der var sket rundt omkring. Vi fra "Søhesten" var rasende og flove over, at vor chef ikke havde forsøgt at sejle til Sverige
eller at sænke skibet. Han havde efter vor mening foræret fjenden en
nybygget minestryger i perfekt stand. I protest fjernede vi navnebåndet fra vore huer. Vi havde ikke set noget til vore befalingsmænd
siden episoden i Kalundborg. Officerer, kvartermestre og underkvartermestre blev bevogtet separat. Under interneringen på Holmen, så
vi heller ikke noget til dem. Efter krigen blev orlogskaptajn Thobo
Larsen chef for Flakfortet. Formentlig som en belønning for hans
fremragende indsats d. 29. August.
Efter halvanden måneds internering blev vi sat fri efter at have
underskrevet en erklæring om ikke at foretage sig noget, som kunne
skade den tyske værnemagt. Da dagen kom, havde vi proppet vore køjesække med alt, hvad vi kunne finde af brugelige ting. Det var fortrinsvis uldtæpper. Mærkeligt nok blev vi ikke visiteret, da vi passerede Værftsbrovagten på vej hjem. I den følgende tid kunne man se
mange af Nyboders kvinder iført frakke eller nederdel, som tydeligvis var syet af Søværnets uldtæpper. Jeg var nu blevet matros-math
og blev af Personelkontoret anvist arbejde i Invalideforsikringsretten, som havde til huse i Amaliegade. Her gik jeg til hånde i sagsarkiverne. Herfra oplevede jeg på nært hold tyskernes forsøg på at
overmande politiets vagtstyrke på Amalienborg d. 19.September 1944.
Det lykkedes som bekendt ikke, og tyskerne mistede en snes mand ved
den lejlighed.Det varede ikke længe, før der i Nyboder blev dannet
modstandsgrupper. Jeg fulgtes meget med underkvartermester K. Haslund.
Vores opgave var, at transportere våben fra et lager i Malmøgade til
en lejlighed i Elsdyrsgade, hvorfra våbnene blev viderefordelt. Vi
kunne som regel hænge riflen over skulderen med kolben opad. Når
vi derefter tog en frakke på, kunne det næsten ikke ses. Vi gik gennem Østre Anlæg mod Nyboder. Mødte vi nogle tyskere, stillede vi os
med ryggen til oe begyndte at fodre ænderne i voldgraven. Matrosmath H. Kjøller brugte en anden metode. Han anbragte riflerne med
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kolben nedad i en spand. Der kunne være tre ad gangen. Så surrede han
bøgegrene og papir omkring, så det lignede et lille træ, han havde
hentet på en planteskole. Det cyklede han afsted med, og det gik godt
hver gang. Artilleri-math Benny Jacobsen købte en rulle optændingsbrænde og erstattede nogle af træstykkerne med en rulle plastisk
sprængstof. Det gik også godt til trods for de talrige razziaer, som
tyskerne foretog rundt om på byens gader. Efter BBC-budskabet d. 4.
Maj samledes vi ud for Kadetskolen i Gernersgade og cyklede derfra
ud til Galle & Jessens chokoladefabrik ved Vibenhus Runddel. Her
samledes grupperne og fik tildelt forskellige opgaver som anholdelse
af landssvigere, Hipo-folk, bevogtning m.m •. Senere flyttede vi til
den daværende Garderhusarkaserne på Østerbrogade. Først her blev vi
klar over, at vi hørte under modstandsorganisationen "Bopa", som
jo var kommunistisk ledet. I begyndelsen af Juni vendte vi tilbage
til tjenesten på Holmen. Jeg fik udkommando med opmålingsskibet
"Hejmdal", som i nogenlunde uskadt stand blev sejlet op fra Kiel af
den tyske besætning. Efter en kort overhaling på værftet var skibet
klar, og vi kunne som det første danske skib efter krigen sætte kurs
mod Færøerne og Grønland. Vi blev venligt modtaget ved ankomsten til
Thorshavn. Da jeg sammen med tre andre gik i land, passerede vi en
tobaksforretning, som bugnede af varer. Tobaksvarer var jo en rationeret mangelvare i Danmark, så vi gik ind og spurgte forsigtigt, om
vi kunne få lov at købe en pakke cigaretter til deling. Ekspeditricen lo og sagde, at vi kunne købe det hele, hvis vi havde råd. Jeg
var mere uheldig, da jeg i en søekviperingsbutik så en af de karakteristiske røde Færøhuer udstillet. Sådan en ville jeg gerne have med
hjem som souvenir. Så jeg gik ind, hilste pænt og spurgte:"Hvad koster
sådan en nissehue, som De har i vinduet?". Jeg blev nærmest smidt ud
af forretningen med besked om, at jeg skulle ikke komme her og tale
nedsættende om deres nationaldragt. Episoden gjorde mig ked af det
og fik mig til at træde varsomt resten af tiden på de smukke, grønne
øer. Efter nogle dage i Thorshavn fortsatte vi mod Grønland. Det var
meget hårdt vejr indtil vi passerede Kap Farvel. I Davis Strædet var
der nærmest havblik. Vi anløb samtlige byer og bopladser på vestkysten samt de amerikanske baser i Grønnedal og Søndre Strømfjord, og
nåede op til Upernavik. Vi blev festligt og venligt modtaget overalt.
En oplevelse, jeg aldrig glemmer, var isbræen i fjorden ved Jakobshavn. Her sad vi en hel eftermiddag og så, hvordan der ustandselig
brækker små og store isstykker af bræen og driver ud mod Davis Stræ-
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det. Det var meget betagende. Jeg erindrer en Søndag i Egedesminde,
Hvor der i officersmessen var dækket op til frokost for kolonibestyreren og andre af byens spidser. Vi lå for anker i havnen. Det var
blikstill~,og vandet var som et spejl med nogle få mindre isskosser,
som langsomt drev forbi. Pludselig krængede "Hejmdal" voldsomt over.
Alle løse genstande havnede i bagbord side, og i officersmessen skred
den fine opdækning af bordet og blev knust på dørken. Det viste sig,
at en af skosserne havde kælvet og derunder haft fat i skibets køl,
hvilket medførte den voldsomme krængning. På vejen hjem oplevede vi
vinterens første snevejr ud for Ivigtut. Vi havde hårdt vejr på vej
mod Færøerne, hvor vi anløb Klaksvig, Vaag og Thorshavn. Vi nåede
København dagen før mine forældres sølvbryllup d. 2. Oktober. Det var
jo heldigt. Måneden efter drog jeg sammen med andre besætningsmedlemmer til Newcastle med DFDS. Derfra kørte vi med tog til Sheerness on
Sea, hvor vi skulle bemande HMS "Annan", en fregat, som Søværnet
havde købt. Den blev senere omdøbt til "Niels Ebbesen". Efter en
månedstid i Sheerness med klargøring af fregatten sejlede vi hjem.
I midten af December fik jeg udkommando med minestrygeren MMS lo42.
Det var en af de 8 (?) fartøjer, vi havde lånt af Royal Navy. Den
var bygget af træ og havde en samlet besætning på ca. 2o. Strygegrejet bestod af et flydekabel til magnetminer og en hammerbox til påvirkning af akustiske miner. Chefen og næs~kommanderende var begge
officerer af reserven. Regnskabsføreren, en underkvartermester, overlod tilsynet med arbejdet på dækket til mig. Det var ikke noget problem, for den værnepligtige besætning opførte sig særdeles eksemplarisk. Udover dette, stod jeg for udlevering af proviant og for signaleringen. Vi foretog strygning ud for Djursland og i en periode
fra Thyborøn og 2o sømil vestpå. I week-enderne besøgte vi forskellige havnebyer i Limfjorden. Ved et besøg i Skive havde Marineforeningen arrangeret en festaften i nogle lokaler inde i byen. Man havde også inviteret pigerne fra Skive Dameroklub. Da musikken spillede
op til dans, sad jeg ved et bord sammen med et par kammerater. Jeg
var ikke god til at danse og nøjedes med at se på. Men så kom havnefogeden og tog mig i armen og puffede mig i favnen på en ung pige.
Hun kunne danse, så det gik meget godt. Vi fattede sympati for hinanden, begyndte at skrive sammen og blev senere forlovet og gift.
Og vi var gift i næsten 5o år til min kone døde. I Oktober 1946
forlod jeg MS lo42 og begyndte på underkvartermesterskolen. Et halvt
år efter blev jeg ukvtm.Ir-nr. 54 med eksamenskarakter 8,30. De næste
fire måneder tilbragte holdet i Arresødallejren, hvor vi blev delings-
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førere for nyindkaldte værnepligtige. Det var noget af en opgave
pludseligt at stå overfor 3o unge mænd fra forskellige egne af landet og med forskellig baggrund. Det gik nu meget godt. Vi var i god
fysisk form fra Ukvtm.skolen, hvor vi havde en times gymnastik hver
morgen. Det satte os i stand til under eksercits og løb og strabadserne på feltbanen at gøre de indkaldte egnede til fortsat tjeneste i
Søværnet. Efter to skoler i Arresødal var jeg en tid med opmålingsskibet "]?reja" på opmåling i Lejre Vig i bunden af Roskilde Fjord.
Derefter entur omkring marinekasernen i Frederikshavn. I December
havde jeg ferie i forbindelse med mit bryllup. Så blev det den nybyggede torpedobåd T 16 "Krieger". I løbet af sommeren ledsagede vi
og torpedobåden "Krabbe" kongeskibet "Dannebrog" med regentparret om
bord fil Stockholm. Det var interessant at vandre rundt i den svenske
hovedstad. Butikkerne bugnede af varer, som vi i Danmark endnu ikke
havde råd til at importere. Bl.a. fik jeg Nylonstrømper med hjem til
min kone. Det var en nyhed her. Senere besøgte vi Gøteborg og Oslo.
I midten af September 1948 skiftede jeg til T 11 "Bille", og månederne gik med sejlads og øvelser. 1. Februar 1949 blev jeg ukvtm. I.
På det tidspunkt var jeg begyndt at spekulere over fremtiden. Jeg
ville gerne se mere til min kone og deltage i vore kommende børns
opvækst. Jeg tænkte på, hvor lidt min bror og jeg havde set til vores
far i vore drengeår. Da jeg en dag var på vej hjem og passerede Toldboden, traf jeg en tidligere underkvartermester, som nu var toldbetjent. Han var tilfreds med sit arbejde og forholdene i Toldvæsenet.
Det fik mig til at gå hjem og skrive en ansøgning. Jeg var heldig
at få ansættelse samtidig med, at min kontrakt med Søværnet udløb.
Jeg sejlede fortsat med "Bille" til jeg d. 31. Januar 1950 for sidste
gang forlod Holmen som underkvartermester. Den næste dag begyndte jeg
en ny karriere i Toldvæsenet. Det blev til 37 år. Jeg gik på pension
som vicetoldinspektør i 1987.
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Erik J. Pedersen
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Om min far, Niels Pedersen, f. 2/lo- 1888 i Thorsø, kan jeg oplyse:
Han var sømand og blev korpsmatros i 1911. Senere overmatros, kvartermester og overfenrik.I tyverne var han om sommeren fører af kutteren "Thyra", et tidligere toldfartøj, som Søværnet havde overtaget
sammen med kutteren "Svanen". Tidligt på sommeren blev kutterne anvendt til uddannelse af søkadetter. Senere kunne højere officerer
benytte dem til feriesejlads. I trediverne sejlede han med "Hvidbjørnen" på fiskeriinspektion ved Island og med "Dannebrog", hvor
han havde en uoverensstemmelse med en af officererne, som havde
beskyldt ham for dårligt sømandskab. Det gjorde ham så harm, at han
nægtede at modtage hæderstegnet for 25 års tjeneste. Det var måske
årsagen til, at han blev afskediget af linjen og blev kvtm. II (R).
Efter krigsudbruddet i 1939 blev han efter eget ønske minør på Vestkysten med station i Lemvig. Med to værnepligtige som hjælpere
sprængte eller desarmerede han søniner, som drev ind på kysten.
I perioden efter 29. August -43 var han tilknyttet Statens Civile
Luftværn som sprængstofsagkyndig. Efter krigen vendte han tilbage til
Vestkysten. Denne gang i Thyborøn. Hans hold udgjorde otte mand. hn
af dem var en dykkeruddannet math, som kunne lokalisere de mange
forstrandsminer, som tyskerne havde udlagt mellem høfterne. Min
far nåede at uskadeliegøre 2000 miner, inden han tog sin afsked i
1953. Ha..~ blev dekoreret med D.M.
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