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Forord, 2. del. 

 
 

I første del har jeg efter bedste evne redegjort for mine oplevelser fra mine første 
erindringer frem til det tidspunkt, da jeg startede på Svendborg Navigationsskole, hvor 
denne del begynder. 
 
På samme måde, som gjaldt for første del, så skal man heller ikke her regne med, at alle 
oplysninger og beskrivelser i fuldt omfang holder vand. Der kan således også i denne del 
forekomme unøjagtigheder, både hvad angår tider, steder og personer. Endvidere kan 
forekomme såvel over- som underdrivelser i teksten. 
 

  
 
Hvor beskrivelserne i 1. del i høj grad bygger på indholdet af de mange breve, som er 
blevet bevaret fra min tid før navigationsskolen, så er indholdet i denne del i højere grad 
bygget på mine erindringer om den tid, der beskrives. 
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Selv om jeg visse steder måske bliver lidt teknisk, så må det ikke opfattes som oplæg til 
nye lærebøger om de aktuelle emner. 
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Uddannelse til styrmand og skibsfører. 

Navigationsskolen i Svendborg. 
Skolestart den 23.01.1961   Skibsførereksamen den 18.01.1963. 

 

 
 
Billedet: Svendborg navigationsskole som den så ud, mens jeg var elev på skolen. 

 
Mit ophold på Svendborg Navigationsskole begyndte den 23. januar 1961. Dethele 
begyndte en mandag morgen kl. 08.00. 
 
Skolen var bygget i 1952 og således forholdsvis ny med lyse og pæne klasselokaler. Der 
var en stor fælles- og festsal, en lys aula, kontorfaciliteter og kantine i kælderen. 

Adgangskrav. 
 
På det tidspunkt var der mange, der gerne ville være navigatører. Derfor blev der det år 
oprettet to forberedelsesklasser, som man betegnede det første halve år af uddannelsen. 
 
Ud over de faglige sejladsmæssige krav om at have sejlet i mindst 47 måneder på 
dækket var der ikke yderligere krav om uddannelse. Kravet om sejltid kunne dog 
reduceres lidt ved deltagelse i kursus på søfartsskoler eller ved at tage på togt med et af 
skoleskibene Georg Stage eller Danmark. 
 
Jeg har ofte fortrudt, at jeg ikke kom med på et togt med et af de to skoleskibe, og jeg 
har egentlig også selv betragtet det som en stor mangel i mit ellers lange uddannelses-
forløb. Rent fagligt har det aldrig haft nogen betydning, men når jeg hører om de 
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oplevelser, som mine senere kollegaer fortæller om, de har haft under togter med et af 
disse skibe, så er jeg en anelse misundelig. 
 
Man kunne således begynde på skolen, selv om man ikke havde anden teoretisk 
baggrund end afgang fra 7. klasse i Folkeskolen. 
 
Der var stor forskel på detgrundlæggende uddannelsesforløb, som jeg selv og mine nye 
klassekammerater havde været igennem. 
 
Nogle,som havde været medlemmer af Sømændenes forbund, havde sejlet i mange 
forskellige rederier og med mange forskellige skibe. De havde ofte måttet mønstret om 
fra et skib til et andet hver gang, når de skulle avancere fra en stilling til en anden. 
 
De fleste havde f.eks. typisk sejlet i længere tid end det krævede ca. 4 år for at kunne 
mønstre om fra dæksdreng til jungmand. De måtte mønstre af fra deres hidtidige skib gå 
i land og stemple på det stedlige fagforeningskontor i en kortere eller længere 
periode,indtil de havde stempler nok til at komme i betragtning til at få den ønskede nye 
hyre (løn), når en sådan blev slået op som ledig. 
 
Med avancementet fulgte også en højere hyre end man havde fået tidligere.Denne 
procedure måtte gennemgås for hvert af trinene fra dæksdreng til jungmand, fra 
jungmand til letmatros og endelig fra letmatros til matros. Dette krav medførte et øget 
samlet tidsforbrug, fordi ventetiden på landjorden fra den ene trin til det næste ikke 
kunne tælles med i den samlede sejltid. 
 
Mange var begyndt at sejle umiddelbart efter deres konfirmation. De havde måske, som 
jeg selv, sejlet en tid som messedrenge, og det kunne ikke regnes med i den krævede 
fartstid på dækket. 
 
De havde ofte været nogetlængereom at spare den nødvendige sejltid sammen end de 47 
måneder, som teoretisk var nok.Det var ikke ualmindeligt, at de havde sejlet i op til seks 
år, før de var klar til at komme på navigationsskole. 
 
Andre havde som jeg selv været styrmandsaspiranter i et af de store rederier som A.P. 
Møller, J. Lauritsen, ØK eller D.F.D.S. Vi havde alle fåetmere eller mindre teoretisk 
undervisning om bord i skibene, men den store fordel havde været, at vi ikke havde 
skullet bruge tid på at mønstreom, idet vi blev mønstret om i søen fra den ene dag til den 
anden og dermed i store træk kun havde sejlet de nødvendige 47 måneder. 
 
For mit vedkommende kom skolen efter en nærmere gennemgang af min søfartsbog 
frem til, at jeg manglede en sejltid på nøjagtig to dage. Det var nøje specificeret i 
adgangskravene til skolen, at der under ingen omstændigheder kunne gives dispensation 
fra dette generelle krav om optjent sejltid. 
 
For at afbøde denne mangel på fartstid kontaktede navigationsskolen forhyringskontoret 
i Svendborg, der var behjælpelig med at finde en hyre til mig om bord på en lille galease 
der hed Kly. Hyren varede de to krævede dage og kostede mig en hel flaske brændevin 
til skipperen. 



 

 

Telegrafister. 

 
På skolen var der også undervisning af vordende telegrafister, hvoraf der var en del unge 
piger blandt eleverne. 
 
På det tidspunkt var det meget almindeligt, at flere af skolens ældre lærere også var 
uddannede telegrafister. Lige efter 2. verdenskrig havde detnæsten væretet krav for at få 
en hyre, at unge styrmændogså var uddannede telegrafister og således kunne klare 
kravene til begge stillinger.

Lærerne. 

 
Bortset fra en enkelt så var alle lærerne selv uddannede navigatører med kortere eller lidt 
længere sejltid som styrmænd forud for lærergerningen. Som en selvfølge havde de selv 
taget gode nautiske eksamener,og i tilgift h
del af civilingeniøruddannelsen ved Polyteknisk Læreranstalt.
 
Undtagelsen havde været kaptajn i hæren og efterfølgende prøvesagkyndig hos politiet i 
Svendborg. Han virkede yderst kompetent og underviste i da
 
Underviserne i Søret og Sundhedslære var naturligvis fagfolk, der kom henholdsvis fra 
et advokatfirma ude i byen og fra Svendborg sygehus.

Timeplan. 

 
Der blev undervist alle ugens dage fra kl.08:00 til kl.15:30. Om lørdagen havde vi dog 
fri kl.12:00. Den samlede undervisningstid pr uge udgjorde 39 timer.

Sømandshøjskolen. 
 
Forud for min skolestart på navigationsskolen havde jeg sikret mig, at jeg kunne få et 
værelse på Sømandshøjskolen, der lå blot et par minutters gang fra navigationssko
 

 
Billede: Sømandshøjskolen i Svendborg, 
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På skolen var der også undervisning af vordende telegrafister, hvoraf der var en del unge 

tidspunkt var det meget almindeligt, at flere af skolens ældre lærere også var 
uddannede telegrafister. Lige efter 2. verdenskrig havde detnæsten væretet krav for at få 
en hyre, at unge styrmændogså var uddannede telegrafister og således kunne klare 

e til begge stillinger. 

Bortset fra en enkelt så var alle lærerne selv uddannede navigatører med kortere eller lidt 
længere sejltid som styrmænd forud for lærergerningen. Som en selvfølge havde de selv 
taget gode nautiske eksamener,og i tilgift hertil var der krav om, at de havde taget første 
del af civilingeniøruddannelsen ved Polyteknisk Læreranstalt. 

Undtagelsen havde været kaptajn i hæren og efterfølgende prøvesagkyndig hos politiet i 
Svendborg. Han virkede yderst kompetent og underviste i dansk og engelsk.

Underviserne i Søret og Sundhedslære var naturligvis fagfolk, der kom henholdsvis fra 
et advokatfirma ude i byen og fra Svendborg sygehus. 

Der blev undervist alle ugens dage fra kl.08:00 til kl.15:30. Om lørdagen havde vi dog 
fri kl.12:00. Den samlede undervisningstid pr uge udgjorde 39 timer.

Forud for min skolestart på navigationsskolen havde jeg sikret mig, at jeg kunne få et 
værelse på Sømandshøjskolen, der lå blot et par minutters gang fra navigationssko

 

Billede: Sømandshøjskolen i Svendborg, som den så ud mens jeg boede der. 

På skolen var der også undervisning af vordende telegrafister, hvoraf der var en del unge 

tidspunkt var det meget almindeligt, at flere af skolens ældre lærere også var 
uddannede telegrafister. Lige efter 2. verdenskrig havde detnæsten væretet krav for at få 
en hyre, at unge styrmændogså var uddannede telegrafister og således kunne klare 

Bortset fra en enkelt så var alle lærerne selv uddannede navigatører med kortere eller lidt 
længere sejltid som styrmænd forud for lærergerningen. Som en selvfølge havde de selv 

ertil var der krav om, at de havde taget første 

Undtagelsen havde været kaptajn i hæren og efterfølgende prøvesagkyndig hos politiet i 
nsk og engelsk. 

Underviserne i Søret og Sundhedslære var naturligvis fagfolk, der kom henholdsvis fra 

Der blev undervist alle ugens dage fra kl.08:00 til kl.15:30. Om lørdagen havde vi dog 
fri kl.12:00. Den samlede undervisningstid pr uge udgjorde 39 timer. 

Forud for min skolestart på navigationsskolen havde jeg sikret mig, at jeg kunne få et 
værelse på Sømandshøjskolen, der lå blot et par minutters gang fra navigationsskolen. 



 

 

Skolen var en institution under Indre Mission og havde dermed et vist religiøst tilsnit. 
Lederen var således ikke sømand, men uddannet diakon. Skolens øvrige lærere var som 
på Statens Sømandsskoler uddannede navigatører.Det var mit indtryk, at mange af 
skolens elever kom fra fiskermiljøet i den vestlige del af Jylland.
 

 
Billedet: Skolens logo.På flagdage blev der flag
 

Skolen var ikke stor. Jeg mener, at der ud over forstanderen kun var ansat en inspektør 
og to eller tre navigatører som undervisere, herunder styrmand Møller, som jeg havde 
truffet om bord på m/s Oklahoma på min rejse hjem fra New Orleans til Københav
1959. 
 
Herudover var der en stab af køkkenpersonale og stuepiger, der stod for den daglige 
madlavning og for rengøringen af de værelser, som i sommersæsonen blev lejet ud til 
turister. 
 
Med skam at melde, så husker jeg heller ikke helt, hvor mange elev
ad gangen, men mit bedste skøn ligger på 25 til 30 elever pr. hold.

Min aftale med skolen. 

 
Som jeg havde kendt det fra Sømandsskolen i Frederikshavn, så skulle eleverne også her 
lære at gå søvagt under deres ophold på skolen i det mi
 
På daværende tidspunkt havde skolen ikke lærere nok til at bestride ledelsen af denne 
vagt ugen igennem, når de også skulle undervise på skolen i dagtimerne.
 
Skolen tilbød mig derfor, at jeg kunne få gratis logi, morgenmad og eftermiddag
hvis jeg en gang om ugen ville påtage mig en nattevagt som vagthavende lærer fra om 
aftenen til den efterfølgende morgen.
 
Under vagten skulle jeg sørge for almindelig god ro og orden på skolens område. Jeg 
skulle opholde mig på lærerværelset eller
elevvagten fandt det nødvendigt. På lærerværelset var der en soveottoman, hvor jeg 
gerne måtte sove. Ved elevernes vagtafløsning hver 4. time aftenen og natten igennem 
skulle jeg skrive under på vagtjournalen
 
I mine øjne var det en rigtig god aftale, der sparede mig for mange udgifter under mit 
ophold i Svendborg. 
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Skolen var en institution under Indre Mission og havde dermed et vist religiøst tilsnit. 
Lederen var således ikke sømand, men uddannet diakon. Skolens øvrige lærere var som 
på Statens Sømandsskoler uddannede navigatører.Det var mit indtryk, at mange af 
skolens elever kom fra fiskermiljøet i den vestlige del af Jylland. 

: Skolens logo.På flagdage blev der flaget såvel med Dannebrog som med dueflag

Skolen var ikke stor. Jeg mener, at der ud over forstanderen kun var ansat en inspektør 
og to eller tre navigatører som undervisere, herunder styrmand Møller, som jeg havde 
truffet om bord på m/s Oklahoma på min rejse hjem fra New Orleans til Københav

Herudover var der en stab af køkkenpersonale og stuepiger, der stod for den daglige 
madlavning og for rengøringen af de værelser, som i sommersæsonen blev lejet ud til 

Med skam at melde, så husker jeg heller ikke helt, hvor mange elev
ad gangen, men mit bedste skøn ligger på 25 til 30 elever pr. hold. 

Som jeg havde kendt det fra Sømandsskolen i Frederikshavn, så skulle eleverne også her 
lære at gå søvagt under deres ophold på skolen i det mindste om natten.

På daværende tidspunkt havde skolen ikke lærere nok til at bestride ledelsen af denne 
vagt ugen igennem, når de også skulle undervise på skolen i dagtimerne.

Skolen tilbød mig derfor, at jeg kunne få gratis logi, morgenmad og eftermiddag
hvis jeg en gang om ugen ville påtage mig en nattevagt som vagthavende lærer fra om 
aftenen til den efterfølgende morgen. 

Under vagten skulle jeg sørge for almindelig god ro og orden på skolens område. Jeg 
skulle opholde mig på lærerværelset eller i opholdsstuen, hvor jeg kunne tilkaldes, hvis 
elevvagten fandt det nødvendigt. På lærerværelset var der en soveottoman, hvor jeg 
gerne måtte sove. Ved elevernes vagtafløsning hver 4. time aftenen og natten igennem 
skulle jeg skrive under på vagtjournalen. 

I mine øjne var det en rigtig god aftale, der sparede mig for mange udgifter under mit 

Skolen var en institution under Indre Mission og havde dermed et vist religiøst tilsnit. 
Lederen var således ikke sømand, men uddannet diakon. Skolens øvrige lærere var som 
på Statens Sømandsskoler uddannede navigatører.Det var mit indtryk, at mange af 

annebrog som med dueflaget fra Indre Mission. 

Skolen var ikke stor. Jeg mener, at der ud over forstanderen kun var ansat en inspektør 
og to eller tre navigatører som undervisere, herunder styrmand Møller, som jeg havde 
truffet om bord på m/s Oklahoma på min rejse hjem fra New Orleans til København i 

Herudover var der en stab af køkkenpersonale og stuepiger, der stod for den daglige 
madlavning og for rengøringen af de værelser, som i sommersæsonen blev lejet ud til 

Med skam at melde, så husker jeg heller ikke helt, hvor mange elever, der var på skolen 

Som jeg havde kendt det fra Sømandsskolen i Frederikshavn, så skulle eleverne også her 
ndste om natten. 

På daværende tidspunkt havde skolen ikke lærere nok til at bestride ledelsen af denne 
vagt ugen igennem, når de også skulle undervise på skolen i dagtimerne. 

Skolen tilbød mig derfor, at jeg kunne få gratis logi, morgenmad og eftermiddagskaffe, 
hvis jeg en gang om ugen ville påtage mig en nattevagt som vagthavende lærer fra om 

Under vagten skulle jeg sørge for almindelig god ro og orden på skolens område. Jeg 
i opholdsstuen, hvor jeg kunne tilkaldes, hvis 

elevvagten fandt det nødvendigt. På lærerværelset var der en soveottoman, hvor jeg 
gerne måtte sove. Ved elevernes vagtafløsning hver 4. time aftenen og natten igennem 

I mine øjne var det en rigtig god aftale, der sparede mig for mange udgifter under mit 
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Mit værelse. 

 
Jeg fik tildelt et af de mindre værelser ud mod gården og uden den pragtfulde udsigt over 
byen og Svendborgsund, som der jo var fra værelserne på facadesiden af skolen. 
 
Det lykkedes dog for mig i løbet af de to år,jeg boede på skolen at avancere til et af de 
noget større og lysere værelser på forsiden af bygningen. Dermed kunne jeg nyde den 
flotte, flotte udsigt over Svendborgsund som en ekstra gevinst. 
 
Værelset var møbleret med en seng, en stol og et skrivebord.Desuden var der en 
håndvask med varmt og koldt vand. 
 
Jeg kunne benytte elevernes store fælles badefaciliteter i kælderen så tit, som jeg 
ønskede det. 
 
Som lidt ekstra underholdning købte jeg en lille gammel radio i et pænt kabinet i poleret 
træ. Her var ikke noget med at købe en af de moderne transistorer, nej, det var en 
gammeldags radio med radiorør. 
 
Radioen kunne for det meste modtage Danmarks radio i en kvalitet, der gjorde,at jeg 
kunne høre Pressens Radioavis og således følge nogenlunde med i, hvad der skete i 
landet. 
 
På skift havde jeg desudenforskellige grønne planter, som det sjældent lykkedes mig at 
holde liv i ret lang tid af gangen. 

Middagsmad. 

 
Det første halve år kunne jeg som en del andre elever fra navigationsskolen mod betaling 
spise min varme mad til middag sammen med sømandshøjskolens elever. 
 
Dette var en meget fin ordning, hvor vi fik dejlig varm mad til middag hver dag. En af 
de retter, der blev serveret, har jeg aldrig glemt. Det var stegte sild serveret med den 
herligste hjemmelavede remuladesovs, jeg nogensinde havde smagt. Jeg kender ikke 
opskriften, og har aldrig selv kunnet få denne sovs til at smage nær så godt, som 
køkkenpersonaler hernede kunne. 
 
Efter det første halve år blev aftalen om levering af varm mad imidlertid opsagt af 
Sømandshøjskolen. Grunden var, at der en dag havde været nogle disciplinære 
problemer med nogle af skolens elever. 
 
Afklaringen af disse problemer kom til at strække sig ind over den normale 
middagspause. Pensionærerne kom derfor til at sidde i spisesalen og vente på, at skolens 
forstander og eleverne dukkede op, inden spisningen kunne begynde. Det medførte 
klager fra en del af de betalende pensionærer og ordningen med at have faste spisende 
pensionærer bortfaldt. 
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Mad skulle vi jo have, så vi bestilte madpakker til levering alle hverdage i 
navigationsskolens kantine til frokost kl.12:00. 
 
Selv havde jeg i mange år fået besked om, at jeg var alt for mager. Så jeg bestilte den 
størst mulige madpakke på ikke mindre end 8 halve stykker smørrebrød. Samtidig 
bestilte jeg af samme grund en hel liter mælk på trods af, at jeg aldrig har kunnet 
fordrage at indtage denne væske i større mængder. 
 
Da det viste sig, at mælken ikke have nogen effekt på min vægt, så opgav jeg hurtigt at 
udsætte mig selv for denne daglige plage. 
 
Mens jeg sejlede havde jeg været vandt til, at hele besætningen glædede sig til at komme 
i havn og få leveret helt frisk mælk. Bare ikke hos mig. 
 
Den varme mad købte jeg herefter sammen med mange andre på en ”restaurant” som 
hed Middagssalen og lå inde i Svendborg by. Grunden til gåsetegnet er, at betegnelsen 
restaurant ikke rigtig dækker. Stedet leverede billig og dårlig mad serveret i snuskede 
omgivelser med fedtede gennemsigtige plasticduge på bordene. Men vi overlevede da. 
 
Da vi kom i skibsførerklassen mente en af mine klassekammerater Leo John Kramme og 
jeg, at vi nu havde så meget overblik over vores økonomi, at vi kunne tillade os at spise 
et andet sted i byen. 
 
Valget faldt på den dejlige restaurant Borgen beliggende helt nede ved Svendborgsund 
med udsigt direkte ned til Vindebyfærgerne. Det var et fantastisk syn, når færgerne 
sejlede på tværs af den ofte meget stærke strøm i Sundet, så man næsten troede det var 
umuligt for dem at ramme færgelejerne. 
 
Her blev vi stamgæster hver aften ved det samme bord og med vores egne stofservietter i 
ringe anbragt sammen med opdækningen klar til spisning kl. 18:00. Det var noget af en 
forandring fra Middagssalen. 
 
Specielt husker jeg, at vi fik serveret den gode danske ret Forloren hare. Den kendte jeg 
naturligvis også andre steder fra, men aldrig før serveret så dejligt tilberedt som her. Jeg 
elsker jo rigtig gammeldags tyk, brun sovs. Det fik vi her og med tyttebær som tilbehør.  
 
Vi hørte englene synge. 

Min cykel. 

 
For at kunne komme rundt i byen, fik jeg min dejlige konfirmationscykel sendt til 
Svendborg. Den var lige så fin som ny, fordi den gennem hele min tid til søs havde 
været opstaldet i mine forældres dejlige varme og tørre kælder. 
 
Dens tre gear gjorde god fyldest her i Svendborgs kuperede gader og særligt på den 
sidste del af en bytur op ad Overgade til Sømandshøjskolen. 
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Det lykkedes ikke for Aase at finde et arbejde i Svendborg, og da vi jo gerne ville ses så 
ofte som muligt, så blev løsningen, at jeg lørdag eftermiddag efter skoletid tog toget 
hjem til Gelsted. Turen indebar et togskifte i Odense og varede et par timer, så det var til 
at overkomme. 
 
Samtidig opnåede jeg den fordel at have fri kost i hele weekenden enten hos Dagmar og 
Viggo eller hos far og mor. På den tid tog jeg det vist bare som en selvfølge at få maden 
serveret gratis. 

Forberedelsesklassen. 
 
Da uddannelsen til styrmand og skibsfører var ret kortvarig og samtidig krævede en 
grundlæggende god indsigt i specielt de matematiske fag, så begyndte undervisningen i 
en forberedelsesklasse, der havde til formål at bibringe os alle,der kom med meget 
forskellige skoleuddannelser fra matematiske studenter over folk med realeksamen og til 
folk, der alene havde bestået folkeskolens syvende afgangsklasse, op på et fælles niveau, 
der gjorde det muligt at undervise os med afgangen fra forberedelsesklassen som fælles 
udgangspunkt for den videre undervisning. 
 
For nogle elever var forberedelsesklassen en brat opvågning, der også medførte, at en 
hel del elever måtte gå klassen om. Således også i min klasse, hvor jeg husker, at en af 
eleverne viste sig at være stærkt ordblind. Han måtte helt opgive sin drøm om at blive 
navigatør. 
 
Generelt husker jeg ikke så meget om undervisningen undervejs gennem 
navigationsskolen andet end at de kortvarige klasser af kun seks måneders varighed var 
årsag til, at både lærerne og vi selv som elever var meget optaget af at kunne klare den 
næste prøve. Jeg hæftede mig ikke megetved inddelingen af fagene over det totale forløb 
eller ved den enkelte lærers særlige egenskaber. 
 
Mest husker jeg skolens forstander Arno Jørgensen, som underviste os i engelsk. Han 
spiste svedsker i timerne,og så var han meget optaget af at tale med os om vores og sine 
egne oplevelser til søs. Han var en hyggelig, rar mand, men vi blev ikke dygtige til 
engelsk i hans timer. Det var ikke alene hans ansvar, men skyldtes også,at de lærebøger, 
vi blev undervist efter var af dårlig kvalitet. 
 
Jeg følte at faget engelsk aldrig rigtigt kom ud af starthullerne, men bevægede sig på et 
meget lavt niveau i hele skoleforløbet. 
 
En anden lærer, der skilte sig ud, var hr. Vognsgård, som underviste os i dansk. Han gik 
meget op i at analysere teksten helt ned til sidste detalje. Han var altid iført en vinrød 
vest under sin grå tweedjakke. Som tidligere militærmand var han altid ulastelig klædt. 
 
Han gjorde sig lidt lystig over, hvor vigtigt det var, at skibene titulerede os helt korrekt, 
når vi engang blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og kom til at sidde som 
skibsinspektør i et af de store rederiers hjørnekontorer. Jeg syntes, at han var en markant 
og dygtig sproglærer. 
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Jeg husker ikke det nøjagtige antal, der startede i min klasse men anslår det til omkring 
30 mand. Da vi forlod skibsførerklassen to år senere var antallet reduceret til 7 mand. 

Fagene. 

 
I forberedelsesklassen blev vi undervist i følgende fag  
 

· Dansk 
· Engelsk 
· Regning og matematik 
· Naturlære, herunder elektricitetslære 
· Søvejsregler og signalering 
· Maskinlære 
· Sundhedslære 

 
Langt den overvejende del af undervisningstiden blev brugt i fagene regning og 
matematik efterfulgt af fagene naturlære og søvejsregler. 
 
At kunne remse samtlige søvejsregler op udenad var et absolut krav. Når dette krav var 
opfyldt, blev der stillet opgaver såvel mundtlige som skriftlige i fortolkning af reglerne. 
 
Jeg husker en enkelt af de første opgaver, som vi blev stillet overfor at skulle løse i 
regning. Den bestod i, at vi fik udleveretet helt A – 4 ark fyldt ud med tre eller 
firecifrede tal, der skulle lægges samme både lodret og vandret. Herefter skulle alle 
summerne vandret og lodret lægges sammen i det nederste højre hjørne, og der var 
naturligvis kun én løsning på denne enkle opgave. 
 
Dengang var der ingen, der havde regnemaskiner, så det var bare om igen, hvis man ikke 
nåede frem til eet fælles tal i nederste i højre hjørne. Hverken for mit eller de fleste 
andres vedkommende lykkedes det at nå til det rigtige resultat i første forsøg. 
 
Hvad nytte gjorde sådan en opgave så. Jo, den lærte os, at vi skulle være omhyggelige 
og nøjagtige i vores behandling af tal. Det viste sig nødvendigt i alle de former for 
beregninger, som vi senere skulle udføre i resten af skoleforløbet. 
 
For mit vedkommende havde jeg de bedste forudsætninger i alle fagene. Eneste helt nye 
fag for mig var egentlig naturlæren, som jeg fandt spændende at give mig i kast med. 
 
Selv om jeg havde rigtig gode forkundskaber, skulle jeg naturligvis som alle andre 
vænne mig til igen at gå i skole med dens helt faste rammer og meget strenge krav og 
store forventninger om at klare kommende prøver og eksamener. 
 
Vi skulle under hele forløbet løse mange skriftlige opgaver, der hurtigt voksede i antal, 
omfang og sværhedsgrad. 
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Sundhedslære. 

 
Faget havde vi i forberedelsesklassen og i de to styrmandsklasser men ikke i 
skibsførerklassen. Til at undervise os kom der en af lægerne fra Svendborg sygehus. 
 
Som det vidst er alment kendt, når man bliver undervist i sygdomsforløb og 
symptomerne på sygdom, så følte man efter hos sig selv ikke blot undervejs i 
undervisningen men også en tid derefter, om man nu ikke selv havde netop nogle af de 
symptomer vedrørende netop den sygdom, som læreren lige havde gennemgået. 
 
Lægen var ikke nær så kedelig som den advokat, som vi senere fik til at undervise os i 
søloven, og når lægen fortalte om, hvordan man kunne finde på at lave narrestreger med 
hinanden rundt om på sygehusets afdelinger, så forekom det os ind imellem mere 
makabert end morsomt. 

Maskinlære. 

 
Faget var ikke et stort fag, men om bord på skibene er vores nærmeste og vigtigste 
samarbejdspartnere skibets maskinmestre, og det var vigtigt, at vi var i stand til at kunne 
kommunikere med dem om vigtige opgaver for maskinpersonalet og dermed også for 
skibet som helhed. 
 
I faget maskinlære skulle vi beskæftige os med følgende emner: 
 

· Forbrændingsmotorer. 
· Styremaskiner. 
· Skibsspil. 
· Rørsystemer. 
· Elektriske anlæg. 

Forbrændingsmotorer. 

 
Selv om vi ikke skulle være maskinmestre, så var det vigtigt, at vi i det mindste kendte 
til principperne for virkemåden i en moderne dieselmotor, som efterhånden var det 
fremherskende fremdrivningsanlæg i de fleste skibe. 
 
En af de mindre dele som hørte til i en sådan motor var Bosch´s brændstofpumpe, der 
skulle pumpe dieselolien ind i en cylinder, hvor trykket var endog meget højt. Den lille 
pumpe kunne klare et tryk helt op til mellem 100 og 200 bar. 
 
Der var ikke nogen former for pakninger inde i pumpen. Til gengæld var den poleret 
sammen med en tolerance på 2 – 3 tusindedele af en millimeter. Den var ikke større end 
at vi kunne sidde med den i hånden. Jeg var fascineret og imponeret af dette lille stykke 
finmekanik. 
 



19 
 

 

Styremaskiner. 

 
I større skibe ville det stort set være fysisk umuligt at styre ved håndkraft alene. Derfor 
stod der en lille maskine helt agterude i skibene, den leverede den kraft, der skulle til for 
at dreje de meget store ror, der var tale om. 
 
Maskinerne var meget forskellige og kunne være drevet at el eller damp. De fik deres 
impulser fra en elektrisk eller hydraulisk styresøjle på broen. Da jeg begyndte at sejle 
var disse styresøjler stort set alle manuelt betjente ved hjælp af det kendte ror med 
knagene på. (Se billedet i første del side 129). Autopiloten havde vi endnu ikke stiftet 
bekendtskab med. 
 
Når jeg skriver, at det var næsten umuligt at styre et stort skib manuelt, så viser et billede 
i første del på side 130, at vi kunne have brug for at bruge vores nødror med plads til helt 
op til 4 mand ved roret ad gangen, når styremaskinen skulle repareres, mens vi var til 
søs. 

Skibsspil. 

 
Skibsspillene var af vital betydning om bord i alle skibe. Dels blev de brugt som 
kombinerede anker – og fortøjningsspil, som rene fortøjningsspil og endelig som det 
vigtigste arbejdsredskab i stykgodsskibene, hvor der var 2 – 4 lossespil ved hver af 
skibets luger. 
 
Spillene var så vigtige, at maskinmestrene ikke altid kunne nå at vedligeholde dem, og 
derfor var der ofte i stykgodsskibene ansat en elektriker i maskinen for at klare 
vedligeholdelsen af spillene. Disse spil måtte for alt i verden holdes i gang døgnet rundt 
og yde det maksimale under havneopholdene. 
 
Spillene var for det meste eldrevne, men da jeg begyndte at sejle, kunne manstadig møde 
ældre skibe med dampspil. Destod der hvæsende og spruttende mens dampen stod op 
om dem. De frembragte en helt karakteristisk lyd, når de hamrede og bankede sig frem 
og tilbage, så det nærmest kunne høres i hele havnen, at en damper var i gang med at 
laste eller losse. 

Rørsystemer. 

 
Noget af det mest vitale om bord i et skib er, at man har fuldstændig styr på hvilke 
væsker, man har om bord, og i hvilke tanke de befinder sig. 
 
I det daglige arbejde både under sejlads og i havn er det mest behageligt for alle om bord 
at skibet ikke krænger hverken til styrbord eller til bagbord. Det klares nemt ved, at 
maskinen flytter noget vand fra bundtanke i den ene side af skibet til bundtanke i den 
anden. 
 
Noget af det værste et skib kan kommen ud for er frie væskeoverflader. Prøv selv at 
balancere en mindre bakke fyldt med vand på tre fingre. 
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I katastrofesituationer med indstrømmende vand er detaf allerstørste vigtighed, at man 
får spærret af i vandtætte sektioner og får overblik over ombordværende væsker for at 
holde skibet i balance. Det sker gennem kendskab til vandtæt inddeling og gennem 
kendskab til mulighederne for fordeling af de væsker, som man har om bord. 
 
Her kommer kendskabet til tanksystemer, rørsystemer og pumpekapaciteter ind i 
billedet. Det er af allerstørste vigtighed for skibets sikkerhed, at maskinpersonalet og 
dækspersonalet taler og forstår det samme sprog i sådanne situationer. 

Elektriske anlæg. 

 
I alle typer af skibe er det af allerstørste vigtighed, at der til enhver tid er elektrisk strøm 
til rådighed. Nogle af de vigtigste funktioner er nævnt nedenfor. 
 

· Navigationsinstrumenter. 
· Radiostationen. 
· Pumper. 
· Styremaskine. 

 
Det er umiddelbart indlysende, at ovennævnte funktioner var absolutte krav til skibets 
almindelige funktioner og under ingen omstændigheder måtte falde ud. 
 
Til sikring af sådanne livsnødvendige funktioner kunne opretholdes selv i nødsituationer 
skulle der om bord findes en nødgenerator, der var placeretet andet sted end i skibets 
maskinrum, som jo naturligt altid befandt sig nederst om bord på skibet. 
 
Nødgeneratoren kunne med en selvstændig dieselmotor med tilhørende generator 
forsyne de mest vitale dele om bord med strøm, hvis skibets hjælpemotorer ikke længere 
fungerede. 

Kultur. 

 
I begyndelsen studsede jeg lidt over, at der slet ikke var indlagt ting af kulturel karakter i 
programmet som at synge et par sange fra Højskolesangbogen om morgenen. Tiden var 
imidlertid altid meget knap, og vi arbejdede os hele tiden metodisk og meget målrettet 
frem mod næste prøve eller eksamen. 

Den første eksamen. 

 
Efter det første halve år på navigationsskolen skulle jeg til den første eksamens-
afslutning. Den skriftlige del af eksamen foregik i skolens smukke og lyse fest- og 
mødesal. Læreren sad oppe foran med front imod os, og i salen gik to snydevagter, 
hvoraf den ene var en ældre fin herre i mørkt tøj og med fin kridhvid stiv knækflip. 
 
Han var selv uddannet navigatør og senere har jeg erfaret, at han var far til flere af mine 
senere ældre kollegaer i DSB.  
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Når eksamenstiden nærmede sig om foråret, så kan jeg huske, hvordan jeg i godt vejr 
kunne lægge mig på den meget store plæne foran Sømandshøjskolen, hvor der stod et 
meget stort kastanjetræ. 
 
Det stod der med sine flotte ranke hvide lys af blomster og var bare så smukt, og her lå 
jeg så og skulle koncentrere mig om eksamenslæsning i stedet for at kunne nyde den 
smukke natur, som jeg var omgivet af. Jeg syntes næsten, at det var synd for mig. 
 
For mit eget vedkommende slap jeg let igennem nåleøjet og kunne se frem til at begynde 
i yngste styrmandsklasse efter sommerferien. 

Min fritid. 

Leo John Kramme. 

 
Jeg sad hele tiden på navigationsskolen ved siden af Leo John Kramme, som havde 
været aspirant hos ØK. Vi kom rigtig godt ud af det med hinanden, og ingen af os havde 
behov for de store udskejelser om aftenen efter skoletid. 
 
Vi var mest vandt til at kalde hinanden ved efternavn. Kramme havde som jeg selv en 
kæreste, som han kaldte for Tulle, og hun boede i Herning. For at kunne besøge hende, 
købte han sig en stor tocylindret Triumph motorcykel. Den kørte han på nærmest uanset 
vejr og vind, sommer eller vinter til Herning og næsten lige så tit, som jeg kørte hjem til 
Gelsted. 
 
Der er urkræfter i de hormoner. 
 
Vi var en hel del sammen, og var også rent fagligt helt på lige fod. Dog havde Kramme 
gået på latinskole, og det kom ham helt klart til gode, når vi havde dansk grammatik, 
hvor han altid vidste, hvad relationerne var mellem ordene og sætningerne, når vi nåede 
ud over udsagnsled og grundled, som de fleste af os kunne redegøre for. 
 
Jeg glædede mig altid til at komme hjem, så jeg havde ikke behov for de store ture i 
byen eller til festlige aftener på Svendborgsund, som de fleste af mine klassekammerater 
ellers hyppigt frekventerede. 
 
Når jeg ikke forberedte mig eller lavede opgaver om aftenen, sad jeg ofte i den fælles 
opholdsstue og fulgte med i TV – avisen og andre af DR´s udsendelser. 
 
Når det gik hedest til, så kunne Kramme og jeg finde på i en weekend, hvor ingen af os 
undtagelsesvis skulle hjem, at gå en tur på en lille restaurant, der hed Louise. Den var 
beliggende på Møllergade inde midt i byen. 
 
Her kunne man mod rimelig betaling købe en ret, der hed husets sorte gryde. Louise, 
som var en ret omfangsrig dame, stod selv i køkkenet og hendes mindre og lidt spinkle 
mand stod for serveringen. 
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Restauranten var ikke ret stor, men den var et eftertragtet spisested med en rar og 
hjemlig atmosfære. Der var bare så hyggeligt sådan en søndag ved middagstid hos 
Louise. 

Minigolf på Christiansminde. 

 
I sommerhalvåret samledes vi undertiden om aftenen nogle stykker i det pragtfulde 
område omkring stranden ved Christiansminde. Vi slentrede blot, sludrede og nød de 
smukke omgivelser. Underligt nok så tror jeg aldrig, at vi lod os friste til at tage en tur i 
bølgerne på den ellers så fine badestrand. 
 
På stedet var der også en minigolfbane. Det var vældig populært på det tidspunkt. Jeg 
tror vi gav lidt for at spille. Om vi spillede om noget husker jeg ikke. Ingen af os var 
særligt gode til det, men vi morede os dejligt. 
 
Samme sted samledes vi til Sankt Hans aften, hvor vi sang midsommervisen og flere af 
de andre danske sommersange ved det store bål, som var rejst på pladsen lige ned til 
Svendborgsund. 

Idrætsstævner og sommerfester. 

 
Hvert år var der idrætsstævner i Svendborg, hvor navigationsskoleelever fra landets fire 
navigationsskoler mødtes for at dyste i forskellige idrætsdiscipliner, og her kunne man 
så mødes med nogle af de kollegaer, som man tidligere havde sejlet sammen med, og 
som nu gik på en af de andre navigationsskoler. 
 
Den sportslige del foregik på Høje Bøge stadion, hvor det mest gik ud på at spille 
fodbold mod hold fra de andre skoler, lærere mod elever og ikke mindst navigations-
skoleelever mod pigerne fra telegrafistklassen. 
 
For mit og Krammes vedkommende var vi ikke de store fodboldspillere nogen af os, så 
vi var mest tilskuere, der mest glædede os til at vores piger skulle komme på besøg og 
blive indlogeret på de hotelværelser, vi havde bestilt, for at de kunne blive klædt om, 
inden den store middag om aftenen. 
 
Inden vi nåede så langt, så var vi jo svedige oven på den megen renden rundt på stadium 
og pigerne var det oven på deres lange rejser, så der var selvfølgelig behov for et fælles 
bad inden omklædningen og før aftensmaden. 
 
Vi nød fællesskabet ved den store festmiddag spiste den gode mad og skyllede den ned 
på behørig vis. Vi dansede og morede os til den lyse morgen, inden vi kunne vende 
tilbage til den pragtfulde store dobbeltseng på hotellet. 

Nautica. 
 
På skolen var der en elevforening. Den var meget aktiv hvad angår så vigtige ting som 
planlægning og afholdelse af fester for skolens elever. 
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Man offentliggjorde også lister over eksamensresultater både for eleverne i Svendborg 
men også fra landets andre skoler, så man kunne følge med, hvis man havde venner eller 
bekendte, der gik på andre skoler. 
 
Foreningen kommenterede endvidere oplysninger om forslag til ændringer af vores 
uddannelser og spørgsmålet om, hvilket ministerium vores skoler skulle høre under Vi 
var underlagt Handelsministeriet, og man diskuterede på den tid voldsomt, om vi ikke 
ville være bedre tjent med at komme til at høre ind under Undervisningsministeriet. 
 
Debatten var ret intens og foregik i lang tid. Foreningens ønske blev aldrig opfyldt, så 
navigationsskolerne vedblev at høre ind under Handelsministeriet og dermed også under 
Statens Skibstilsyn. 
 
Vores myndighed hedder i dag Søfartsstyrelsen og søfartens ministerium hedder i dag 
Ministeriet for Handel, Håndværk, Industri og Søfart. 

Bogsalg. 
 
Foreningen havde et bogsalg, hvor eleverne kunne købe brugte lærebøger, når man 
begyndte på skolen, eller når man skulle begynde på et nyt fag. På tilsvarende måde 
kunne man sælge sine bøger, når man var færdig med at bruge dem. 
 
Bøgerne fra bogsalget var naturligvis betydeligt billigere, end hvis man skulle have købt 
helt nye. 
 

 
 
Billedet: Bladet fra elevforeningen. 

 
For mit eget vedkommende købte jeg helt nye bøger i fagene navigation og skibsteknik. 
Dem har jeg siden brugt meget, og jeg har dem stadig i min bogreol. 
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Maskinskrivningskursus. 
 
Elevforeningens hjælpefond støttede sammen med Rederiet J.Lauritzen et maskin-
skrivningskursus, som blev afholdt på Svendborg Handelsskole. 
 
Jeg deltog i kurset, der skulle lære os at skrive på maskine uden alt for mange slåfejl og i 
sidste del af undervisningen, skulle vi skrive blindskrift. Det betød, at tastaturet var 
skjult, mens vi skrev en bunden tekst. I begyndelsen kom der meget volapyk ud af disse 
øvelser. 
 
Maskinerne var rent mekaniske.Anslagets kraft blev alene bestemt af den energi, vi selv 
lagde i anslagene på maskinens tastatur. Slog man for hårdt på et punktum blev der et 
lille hul i papiret. Slog man for hårdt på et o blev hullet blot lidt støre. 
 
I min første tid hos DSB har jeg ofte moret mig over de rapporter, som færgerne sendte 
ind til overfartslederen. De var altid meget kortfattede på et stykke A 5 papir og netop 
kendetegnet ved mange huller efter punktummer og o er i teksten. 
 
Mine ældre DSB kollegaer som for det meste var styrmænd med bestillingstillæg havde 
aldrig lært at skrive på maskine. De kendte mest systemet ”søg og du skal finde”. 
 
At kunne skrive blindskrift på maskine kom mig i den grad til gode, da jeg senere blev 
signalofficer i Søværnet. 

Yngste styrmandsklasse. 
 
Efter bestået afgangsprøve fra forberedelsesklassen skulle vi efter sommerferien 
begynde i yngste styrmandsklasse. 
 
Nu blev det for alvor spændende at komme i skole, for nu skulle vi til at beskæftige os 
med de fag, som detfor de fleste af os virkelig handlede om nemlig at lære at navigere og 
at laste et skib, så alle sikkerhedsforanstaltninger herunder dets flyde- og balanceevne 
opfyldte søfartsmyndighedernes krav. 
 
Her det første halve år gik det forholdsvis nemt at tilegne sig stoffet i de nye fag, som 
selvfølgelig startede langsomt og logisk. 
 
Ved opstarten i yngste styrmandsklasse skulle vi fortsætte med de fag, vi hidtil havde 
haft i forberedelsesklassen, nu blot lidt sværere end hidtil. Herudover skulle vi nu til at 
gå i gang med nogle af de væsentligste fag for en vordende navigatør nemlig navigation, 
skibsteknik og søret. 
 
Alle tre fag skulle vi arbejde med resten af den tid, som vi skulle være på skolen både i 
de to styrmandsklasser og i skibsførerklassen. 
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Navigation. 

 
I faget navigation skulle vi beskæftige os med følgende emner: 
 

· Terrestrisk navigation. Navigation ved kendemærker på landjorden. 
· Astronomisk navigation. Navigation efter sol, måne og stjerner. 
· Deviation. Magnetkompassets fejlvisning på grund af magnetisme om bord. 
· Tidevande. 
· Skibsdagbogen. 
· Tekniske navigeringsmidler. 

Gyrokompasanlæg 
Selvstyreanlæg 
Ekkoloddet 
Loggen, fartmåleren 
Radiopejler og Radiofyr 
Decca 
Loran 
Radar 
  

Hvordan emnerne blev delt op imellem klasserne husker jeg ikke præcist. 

Kompasretning. 

 
Når skibe anløb Svendborg havn, så var detet naturligt sted for dem at få deres 
kompasser rettede. Det, der i virkeligheden skulle foregik, var, at man skulle beregne og 
tegne en ny deviationstabel for skibet. 
 
Deviation er den indvirkning, som skibets egen magnetisme influerer med på 
kompassets visning. 
 
Her var navigationsskolens lærere naturligvis eksperter og kunne klare sådan en opgave 
på et par timer. 
 
I det daglige arbejde på skolen bestod al undervisning i opbygning af teoretisk viden, 
men her kom der pludselig en praktisk opgave, der skulle løses. Vi blev sat til at udføre 
de forudgående astronomiske beregninger for solens bevægelser, der skulle bruges ved 
de meget nøjagtige pejlinger, der skulle foretages, mens målingerne stod på. 
 
Så var det ud om bord i skibet for at se på forholdene herunder, hvordan den indtil dato 
gældende deviationstabel så ud. 
 
Besøget om bord sluttede med, at en ny deviationstabel blev tegnet og underskrevet af 
vores lærer, som selvfølgelig havde den nødvendige autorisation 
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Fagets betydning. 

 
At fagetnavigation naturligvis blev tillagt stor vægt kunne blandt andet ses deraf, at der 
blev givet ikke færre end ni karakterer i faget til styrmandseksamen og ti karakterer i 
faget til skibsførereksamen. 
 
Der var mange krav til os i dette fag, hvor vi blandt andet skulle lære at anvende sfærisk 
trigonometri, altså at foretage beregninger på en kugleflade, i dette tilfælde på jordens 
overflade. 
 
Tænk alle de trængsler, vi måtte igennem, for at vi kunne opnå en vis færdighed i 
udførelsen af beregningerne og dermed opnå en god positionsnøjagtighed. Når man var 
heldig og dygtig,kunne man bestemme sin position inden for et område på ca. 1 sømil x 
1 sømil. 
 
Sammenholdt med moderne tiders GPS, der til stadighed kan vise positionen inden for 
nogle få meter, var det jo mange kræfter, der blev brugt på en væsentlig mere usikker 
positionsbestemmelse. Men da det var så indlysende vigtigt for skibets sikre sejlads, så 
var faget også uhyre spændende og interessant at lære. 

Sekstanten. 

 
Vores vigtigste redskaber til at kunne foretage beregninger om vores position ved hjælp 
af himmellegemerne var sekstanten og kronometeret. 
 

 
 
Billedet: En fin sekstant udført i messing. 

 

 
 
Billedet: Lysets gang gennem sekstanten. Himmellegemets aktuelle højde aflæses på skalaen forneden. 
            I princippet meget enkelt, men i praksis var det noget mere kompliceret. Se aflæsnings princippet på 
            billedet nedenfor 
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Den første betingelse for at lave en positionsberegning var naturligvis, at man 
overhovedet kunne se himmellegemerne. Når dette var muligt så skulle stopuret og 
sekstanten frem. 
 

 
 
Billedet: Helt så enkelt som på skitsen ovenover var brugen af sekstanten heller ikke. 
 Her er vist sekstantens mulighed for at aflæse himmellegemets målte højde med meget stor  
 nøjagtighed.  

 
Ude i skibene langt ude til havs var dette ikke altid muligt, og der kunne gå flere døgn 
uden mulighed for at få en god positionsangivelse, fordi det var overskyet. 

Kronometeret. 

 
Skibets kronometer var et meget nøjagtigt ur, som viste tiden i GMT (Grénwich Mean 
Time). Urets visning blev én gang i døgnet ved hjælp af et tonesignal afsendt fra 
Greenwich ved London sammenlignet med den tid, som kronometeret viste. 
 
Forskellen mellem tiderne blev beregnet og noteret ned i urets logbog. Samtidig regnede 
man ud, hvor mange sekunder uret gik forkert i døgnet. Også det blev beregnet og 
noteret. 
 
Tidsbestemmelsen var simpelthen så vigtig for de astronomiske beregninger, at man 
gjorde alt, hvad man kunne for, at den skulle være så nøjagtig, som overhovedet muligt. 
 
Når himmellegemets højde var blevet målt ved hjælp af sekstanten, skulle det nøjagtige 
tidspunkt i GMT (Grénwich Mean Time) noteres. 
 
For at få det helt nøjagtigt havde man et stopur med under målingen med sekstanten, og 
når man var tilfreds med sin måling, trykkede man på stopuret, gik ind til skibets 
kronometer, som sad under en glaslem i kortbordet inde i bestiklukafet. 
 
Tiden fra stopuret og de kendte fejlvisninger på kronometeret blev rettet ind, og nu 
kendte man det helt nøjagtige tidspunkt for observationen i GMT.  
 
Herefter kunne det egentlige regnearbejde og udsætningen af positionen i søkortet 
udføres. 
 
Når det var overskyet måtte man således gætte (gisse) sig frem til sin position. Rent 
gætteri var det selvfølgelig ikke, man kendte jo den eller de kurser som, man havde 
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sejlet i den forløbne tid, og den distance man havde udsejlet siden sidste observation. 
Ved at anvende disse kendte størrelser, så kunne man nå frem til en acceptabel position 
alligevel. 
 
Verden har forandret sig, og man behøver ikke længere at benytte sig af mit gamle 
møjsommeligt tillærte fag for at få sig en god position. Ved brug af GPS(Global 
Positioning System) kender man i dag til hver en tid sin position, som er nøjagtig inden 
for nogle få meter. 
 
 

 

Billedet: Et moderne skibskronometer med sin smukke transportkasse i ædelt træ. Uret ses på samme måde 
 som skibets kompas at være kardansk ophængt. Hvilket betyder, at uret altid holdes i vandretstilling  uanset 
skibets bevægelser, 

 
Fagre nye verden. 
 
Navigatørens vigtigste arbejdsredskaber sekstanten og dens nødvendige ledsager 
kronometeret har i dag nærmest kun historisk interesse. 
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Skibsteknik. 

 
I faget skibsteknik skulle vi beskæftige os med følgende emner: 
 

· Skibsskroget 
· Skibets udrustning 
· Skibets balance 
· Stabilitet 
· Vægtforandringer 
· Ind- og udtagning af ladning 
· Skibstjeneste 
· Det offentliges tilsyn med skibe 

 
Heller ikke for dette fag husker jeg, hvordan emnerne blev delt op imellem 
styrmandsklasserne og skibsførerklassen.Selv om også dette fag var meget vigtigt, blev 
der dog kun givet to karakterer i faget til begge eksaminer. 
 
Kravetfor at bestå fagettil styrmandseksamen var 4 point og jeg opnåede 13 point. 
Kravetfor at bestå faget til skibsførereksamen var 4 points og jeg opnåede 11 point. 
 
Begge ovenstående fag altså navigation og skibsteknik indebar, at der skulle foretages 
mange og store regnearbejder. 
 
Jeg husker stadig, da vores lærer i skibsteknik første gang udregnede en af de store 
stabilitetsopgaver på tavlen for os. Vi blev alle længere og længere i hovederne 
efterhånden som han fyldte den store tavle med tal, hviskede tavlen ren og fortsatte med 
at skrive endnu flere tal, indtil han på den tredje tavle nåede frem til opgavens endelige 
resultat. 
 
Han grinede hele tiden undervejs over at se vores afmægtige reaktioner, men trøstede os 
med, at når vi havde regnet en masse af den type opgaver, så ville det blive ren rutine for 
os. Det viste sig, at han langt hen ad vejen havde ret i sine forventninger til os. 
 
Vores lærer i skibsteknik var af den type, der kunne en masse kunster med tal, så det 
næsten virkede som magi, når han rigtig foldede sig ud. 
 
Som jeg husker det, så var han også den eneste af skolens lærere, der kunne få klassen til 
at more sig, så vi på det nærmeste lå flade af grin hen over bordene, når han rigtig var i 
hopla. 
 
Det var ikke vitser han fortalte, han havde bare en evne til at dreje ordene eller gribe en 
sætning,en bemærkning,en vending fra en elev, så den blev morsom og måske kunne 
ende helt ude i det groteske. 
 
Når vore beregninger var afsluttet kunne vi fortælle, hvad skibets amning(dybgang for 
og agter) efter losning af mange vægte og lastning igen også med et stort antal nye vægte 
om bord ville blive. 
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Billedet: Vi udførte nærmest utallige af disse skitser for at kunne nå frem til fuld forståelse af, hvad der skete, 
 når man tog vægte ind og ud af et skib. Tyngdepunktet G´s beliggenhed i forhold til opdriftspunktet            
P´s beliggenhed er uhyre vigtigt for skibets opførsel til søs. 

 
Når vores beregninger var udført, kunne vi tegne en meget vigtig kurve over skibets 
stabilitetsforhold. 
 
Man kunne på kurven aflæse begyndelsesstabiliteten, maksimumsstabiliteten og 
stabilitetens udstrækning. 
 
På den viste kurve kunne man se, at skibet ville opføre sig pænt i søen uden hårde 
bevægelser. Man kunne aflæse, at skibetville synke, hvis slagsiden blev større end ca. 80 
grader. 
 

 
 
Billedet: Alle vore anstrengelser skulle munde ud i, at vi for et givet skib med en given last skulle kunne tegne 
            en skitse som vist her. Skitsen viser for den kyndige, hvordan skibet vi opføre sig, når det bliver 
            påvirket af søen undervejs på sin rute. 

Lommeregner. 

 
Den første egentlige lommeregner kom på markedet mange år efter, at jeg havde forladt 
navigationsskolen. Derfor måtte vi anvende andre metoder til at behandle de mange 
udregninger med store tal. 
 
Det blev hovedsageligt gjort ved hjælp af store tykke tabelværker med logaritmer og 
trigonometriskefunktioner. 

Logaritmer. 

 
I stedet for at skulle foretage store multiplikationer med mange cifre og dermed i 
henhold til det foregående fra forberedelsesklassen om den store side med de mange 
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tal,der skulle lægges sammen og dermed altså risiko for at lave simple regnefejl, kunne 
man nu udtage logaritmen til de tal, der skulle multipliceres, addere tallene gå baglæns 
ind i tabellen, og værsgo her var resultatet. 
 
Det lyder nemt, men det indebar trods alt,at der skulle foretages et stort antal opslag med 
interpolationer undervejs, og detvar dermed tidsrøvende. 
 
Ved prøver ogeksamener var der ikke nogen vej uden om at udføre det store tabelarbejde 
og dermed opnå nøjagtige resultater. 

Regnestok. 

 
I forbindelse med det daglige indlæringsarbejdede regnede vi en masse gamle 
eksamensopgaverigennem,og her var det tilstrækkeligt, at vi benyttede en regnestok som 
var betydeligt hurtigere at bruge, men det gik lidt ud over nøjagtigheden. 
 

 
 
Billedet: Min regnestok fra min tid på navigationsskolen. 

 
Denne lille lineal på ca. 30 cm i længde kunne klare alle de aktuelle former for 
matematiske og trigonometriske beregninger. Det indebar selvfølgelig, at man satte sig 
grundigt ind i dens rette brug. Særligt reglerne om at anbringe kommaet det rigtige sted 
kunne nemt give anledning til fejl. 

Søret. 

 
Nedenfor er vist et mindre udpluk af det pensum, som vi skulle igennem i løbet af 
forberedelserne til styrmands-og skibsførereksamen. 
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I faget søret skulle vi blandt andetbeskæftige os med følgende emner: 
 

· Om skibe 
Registrering af skibe 
Måling af skibe 
Klassifikation af skibe 
· Om skibsføreren 

Skibstjeneste 
Skibsdagbog 
Søforklaring 

· Om mandskabet 
Hyre. Hyrens beregning og udbetaling 

         Skibstjenesten. Ledelsen af arbejdet om bord. 
   Disciplinære forhold om straf for forseelser. 

· Om befragtning 
 
Fagetvar i de første par år ikke et stort fag og til at undervise havde vi en meget tør og 
meget kedelig advokat nede fra byen.Han formåede på ingen måde at vække min 
interesse for faget, der derfor, på samme måde som han selv, kom til at virke noget 
støvet og uinteressant. 
 
Da vi kom i skibsførerklassen ændredes dette forhold drastisk, idet faget nu blev vægtet 
langt højere end hidtil.Undervisningstiden i timer steg fra 20 i ældste styrmandsklasse til 
nu 110 timer i skibsførerklassen. 
 
Faget blev senere i min tid i DSB rederi en vigtig del af mit arbejde, da jeg ofte, alt for 
ofte var søkyndig bisidder for rederiets advokat både under forberedelsen af sager,som 
vi havde alt for mange af som følge af større og mindre uheld med rederiets færger, men 
også senere i selve retslokalet under rettens arbejde med sagerne. 

Min økonomi. 
 
Da jeg begyndte at læse på navigationsskolen havde jeg sparet omtrent 20.000. - kr. 
sammen til at bruge i løbet af de to år, som det normalt ville tage at læse til styrmands- 
og skibsførereksamen. 
 
Det var rigtig mange penge i forhold til, hvad de fleste andre af mine klassekammerater 
havde at råde over. 
 
På grund af mine vagter på sømandshøjskolen blev skoleopholdet ikke nær så dyrt, som 
jeg havde forventet, så der kunne blive råd til lidt ekstravagancer undervejs. 

Min første bil. 

 
Ved starten i ældste styrmandsklasse året efter forberedelsesklassen havde jeg så godt 
overblik over min økonomiske situation, at jeg besluttede mig for at købe en lille bil. 
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Jeg henvendte mig til Svendborgs største bilfirma, der egentlig forhandlede Opel biler 
for at se på en brugt bil. Jeg faldt først for en ret stor lysegrøn Austin A 40. 
 
Den blev jeg frarådet at købe for navnet havde ikke det bedste ry. I salgslokalet stod 
imidlertid også en køn lille Ford Anglia årgang 1950. Den faldt jeg for, og jeg købte den 
for den nette sum af 5.000- kr. 
 
Det tog mig nogen tid at lære at køre den lille bil, for der skulle anvendes dobbelt 
udkobling i forbindelse med alle gearskift. Værst var det, når der skulle skiftes ned i gear 
på vej op ad det stejleste sted på Møllergade. Hvis det skete med ganske lidt fart på, så 
børstede den tænder, og hvis jeg gik i stå, var der fare for, at bilen gav sig til at løbe 
baglæns under manøvren. Det fik jeg ikke ros for af de andre trafikanter, der holdt lige 
bag ved mig. De tilkendegav deres mishag ved at trykke hornet i bund. 
 
Motoren var på små 1.000 ccm, og jeg tror, at den ydede ca. 35 Hk, når alle hestene var 
hjemme samtidig. Det kunne give bilen en passende fart på 60 km/t. Så brummede den 
ligefrem behageligt. Blev den presset ned af bakke og i medvind, så kunne den komme 
helt op på 80 km/t, men så larmede den, så man skulle tro, at alle motorens dele var på 
vej op i hovedet på en. 
 
Bilen havde en skavank, som blev sagt at være fælles for alle små Fordbiler, den ville 
nødig ud at køre, når det var vådt i vejret eller regulært regnvejr. Strømmen på 
akkumulatoren blev hurtigt brugt op, når man formastede sig til et forsøg på at starte 
den. 
 

 
 
Billedet: Ford Anglia årgang 1950, min søde kæreste Aase, jeg selv og min lille hund Lasse, der var meget
 jaloux på Aase og knurrede ad hende, hvis hun formastede sig til at sætte sig ved siden af mig på 
 ottomanen i stuen. 

 
Det vidste man godt, så der var indbygget en nødløsning. Bilen var leveret med 
etstarthåndsving. Jeg lærte mig at dreje motoren langsomt et par omgange med 
håndsvinget, stoppe op i øverste stilling sætte tændingen til og derefter udføre et hurtigt 
drej nedad, og nu var der gode chancer for at motoren gik i gang. 
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Når det alligevel ikke lykkedes, så skulle jeg i gang med at forhandle lidt med nogen af 
eleverne på sømandshøjskolen for at få et par stykker af dem til at skubbe mig de få 
meter hen til navigationsskolen. Herfra kunne bilen selv løbe ned ad bakken, men den 
skulle jo gerne gå i gang, inden jeg nåede ned i den ret trafikerede Ørkildsgade ca. 500 
meter længere fremme. Det lykkedes stort set hver gang. 
 
Bilen havde et andet særpræg. Vinduesviskerne kørte ved hjælp af vakuum fra en lille 
tank i motorrummet. Jeg husker tydeligt ubehaget, da jeg på en tur hjemad i regnfuldt 
vejr ville overhale et stort lastvognstog på hovedvej 1. 
 
Jeg måtte give den lille motor vel med gas for at komme forbi vogntoget. Herved faldt 
vakuummet i den lille vakuum-beholder. Da jeg nåede op midt imellem lastbilen og 
anhængeren, så gik vinduesviskerne i stå, der var ikke mere vakuum på tanken, og jeg 
måtte lette på gaspedalen for igen at få undertryk på tanken og dermed få forruden visket 
lidt ren, så jeg kunne se at komme helt forbi. Det var ikke nogen rar oplevelse. 
 
Det var i øvrigt en rigtig sømandsbil, for når det var blæsevejr med kraftig sidevind, så 
skulle man lægge mærke til hække og bygninger i luvsiden (vindsiden) af vejen og i god 
tid lægge roret godt over mod vindsiden, for når vinden fik frit spil på den anden side af 
hækken eller bygningen, så kunne man meget let blive blæst helt over i læsiden af vejen, 
inden man igen fangede styringen og havde fuld kontrol over bilen. 
 
Bilen var ret høj og samtidig ret smalsporet.Dette sammenholdt med, at den havde en hel 
det ratslør gjorde den ret speciel at holde på vejen i blæsevejr som beskrevet ovenfor. 
 
Bilen havde også et lidt specielt tag med en firkant midt i taget, der var beklædt med et 
vinyllignende kunststof. 
 
Min morfar ville altid gerne deltage i fejringen af den amerikanske uafhængighedsdag 
den 4. juli på Rebild Bagger. Vi var kørt derop i min lille fine bil, og jeg husker, at det 
blev et forfærdeligt tordenvejr med styrtregn på turen hjemover. Det var mere end taget 
kunne klare, så vi sad der min gamle morfar og jeg selv og blev mere og mere våde 
efterhånden som vi nærmede os Gelsted. Heldigvis var det på turen hjemover, så vi 
kunne snart få tørt tøj på igen. 
 
Min morfar, som ellers var meget pertentlig havde været meget glad for turen og 
bebrejdede mig aldrig siden, at han var blevet gennemblødt på turen hjem. 
 
Bunden af bilen var det også galt med. Den var oprindeligt lavet af krydsfiner, som 
åbenbart ikke var helt vandfast, for lagene begyndte at løsne sig et for et, uden at jeg 
havde lagt mærke til det, men da der kun var et par enkelte lag tilbage, så jeg, at noget 
ragede nedenud og konstaterede, at noget måtte gøres. 
 
Min far og jeg kørte resolut ud til Odense Savværk, hvor han arbejdede. Her brugte vi 
den gamle bund som skabelon og lavede på båndsaven en helt ny bund af ¾ tommer 
planker. Den holdt til gengæld resten af bilens levetid. 
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Passagertransport. 

 
Min sidekammerat gennem alle årene på realskolen Hans Peder Marcussen havde valgt 
at uddanne sig til skolelærer og gik på seminarium i Skårup. Vi havde stadig lidt kontakt 
med hinanden, og på turene hjemover i weekenden sørgede han for, at bilen mod 
passende betaling blev læsset med yderligere to personer fra seminariet. De skulle sættes 
af på vores vej mod Gelsted. 
 
Havde det ikke været for Hans Peder, så tror jeg aldrig, at jeg alene havde kunnet finde 
vej tilbage til opsamlingsstederne ved midnatstid søndag aften, når vi igen skulle samle 
dem op på vejen tilbage til skolerne. 
 
Ekstraudstyret i bilen udgjordes af et lille varmeapparat, som var placeret ved benene i 
passagersiden. Det opvarmede og recirkulerede luften i den lille kabine, men det nyttede 
ikke meget, når alle tætningslister i døre og vinduer var pibende utætte, men vi sad da 
lunt i nogenlunde læ for frostvejret om vinteren.  

Leje af Morris. 

 
Min lille bils problemer med at kunne starte førte til, at den af og til måtte en tur på 
værksted. Undertiden skete det, at værkstedet ikke kunne nå at løse problemet inden 
først kommende weekend, hvor der allerede var lovet transport hjem for Hans Peter og 
to af hans venner. 
 
Jeg stod ved mit løfte om at sørge for transporten, og det skete ved, at jeg lejede en 
næsten helt ny Morris 1000. Den var 10 år nyere end min lille Ford, og den kørte også 
meget bedre. 
 
Det var vinter, og da vi var på vej tilbage mod Svendborg sent søndag aften og befandt 
os langt ude på en øde landevej begyndte det at regne. Det havde jeg ikke fæstet mig ved 
blot sat vinduesviskerne i gang. Vi kørte ikke stærkt måske kun 60 km/t. Det var meget 
mørkt, og vi var jo ikke så kendte på strækningen. Pludseligt slog vejen et sving på 
næsten 90 grader. Jeg drejede på rattet, men bilen fortsatte bare ligeud ud over 
græsrabatten og endte et par meter inde på en pløjemark. 
 
Det viste sig, at den regn der faldt, var underafkølet og derfor frøs til is straks, når den 
ramte en hård overflade. Der var tale om ren rå is, der ikke umiddelbart kunne ses på 
vejbanen. 
 
Vi fik bilen skubbet tilbage på vejen og overtalt den ene af pigerne, der var lidt 
betænkelig ved at skulle køre med på resten af turen til, at det måtte hun nu hellere, for 
der var endnu meget langt for hende at gå tilbage til seminariet i Skårup. Hun meldte sig 
aldrig mere til at køre med. 
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Standard 8 

 
En af mine kollegaer på navigationsskolen havde også købt sig en gammel bil nemlig en 
lille blå Standard 8. Den havde kørt mange kilometer, og i det hele tagethavde den kendt 
bedre dage. 
 
Med mellemrum var der en meget voldsom støj inde i kabinen. Larmen stammede fra 
bagtøjet og kuren mod støjen var, at min kollega med passende mellemrum købte en 
pose korkpropper hos købmanden, tog bagsædet ud, skruede proppen ned til bagtøjet af 
og stoppede så mange propper ned i bagtøjet som det overhovedet var muligt. 
 
Kuren blev sluttet af med, at bagtøjet fik et par dråber olie. Herefter var det nærmest en 
nydelse at blive inviteret med på en tur i den lille Standard 8. 

Mit vasketøj. 

 
Mor ordnede som den naturligste ting i verden mit vasketøj. Det drejede sig stort set kun 
om undertøj, skjorter og strømper. 
 
Skolearbejdet svinede jo ikke i den grad på tøjet, og dengang skiftede man ikke så tit tøj, 
som man bruger det i dag, hvor der står en elektrisk vaskemaskine i alle hjem. 
 
Nej her skulle tøjet igennem hele den traditionelle procedure med iblødsætning i mindst 
et døgn, adskillelse i hvidt og kulørt, kogning, vask med håndkraft på et gammeldags 
riflet vaskebræt og endelig det store skylleprogram med flere gange skylning i iskoldt 
vand, som ved håndkraft skulle pumpes op direkte fra brønden. Mellem hver proces 
skulle det kolde tøj tøjet vrides i hænderne. 
 
På sine gamle dage fortalte mor ofte, at de problemer hun havde med gigt i hænder og 
håndled måtte stamme fra de mange timers arbejde med det iskolde vand i vaske-
kælderen. 

Fjernsyn til far og mor. 

 
Som tak til far og mor for deres store hjælp og støtte, så kunne jeg køre ind hos en stor 
radio- og fjernsynsforretning i Odense og købe et brugt 17 tommers sort hvidt fjernsyn i 
et smukt trækabinet. 
 
De blev meget glade for gaven, og far gik straks i gang med at finde en gammel 
telefonmast, lavede sammen med morbror Ivar en meget stor TV - antenne, der kunne 
modtage såvel dansk som tysk fjernsyn. 
 
Far og mor så mange gode udsendelser herhjemme fra på det lille apparat, men især de 
store og meget flot opsatte underholdningsprogrammer fra Tyskland vakte stor glæde. 
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Oprykningsprøve til ældste styrmandsklasse. 
 
Efter et år på skolen skulle adgangsprøven til ældste styrmandsklasse bestås før 
sommerferien kunne begynde. For mit vedkommende gik det rigtig godt og jeg kunne 
holde min ferie med god samvittighed. 

Ældste styrmandsklasse. 
 
Ved oprykning til ældste styrmandsklasse faldt fagene regning, matematik, og 
maskinlære ud af undervisningen. 
 
Der kom ikke nye fag til, men i fagene navigation og skibsteknik blev antallet af 
undervisningstimer på det nærmeste fordoblet. 

Pensum. 

 
Pensum blev udvidet med undervisning i tekniske navigationsmidler som var: 
 

· Gyrokompasser 
· Selvstyrersystemer 
· Ekkolod 
· Tryklog 
· Radiopejling 
· Decca 
· Radar 

 
Kravene til os blev skærpet og pensum var meget stort.Nu mærkedes det næsten fra 
starten, at målet med det hele nemlig at tage en styrmandseksamen nærmede sig med 
hastige fjed. 
 
Kravene især i astronomisk navigation var meget store. Først skulle teorierne bag 
beregningsmetoderne læres og forstås. Derefter skulle denne lærdom gennem mange 
praktiske udregninger kunne udføres med stor sikkerhed, så den nærmest blev en 
rutinemæssig kunnen. 
 
Dette var nødvendigt for at kunne klare eksamenskravene.Fagene skulle nu endelig 
finpudses og for at opnå tilstrækkelig sikkerhed i de astronomiske udregninger regnede 
vi masser af gamle eksamensopgaver. 

Styrmandseksamen. 
 
Eksamen bestod her som for de fleste andre uddannelseraf en skriftlig og en mundtlig 
del. 
 
Nu var man fremme ved målstregen, og det skulle vise sig, hvordan man havde klaret 
skærene. I nogle fag gik det godt, og i andre var man mindre heldig eller mindre dygtig. 
 



38 
 

 

Alt i alt endte det rigtig godt for mig, og jeg fik en rigtig fin styrmandseksamen, som jeg 
stort set ikke tror, at andre end jeg selv har interesseret sig for. 
 
Sammen med eksamenspapirerne blev der udstedt et bevis på, at jeg have gennemgået 
og bestået eksamen i radarbetjening. 
 
Kravet til at bestå Styrmandseksamen var 81 points og jeg fik 141 points. 
 
Det var en meget stor dag for mig, da jeg den 27. juni 1962 fik overrakt mit 
eksamensbevis for bestået styrmandseksamen af skolens leder Arno Jørgensen. 
 
Mit eksamensbevis som styrmand, se bilag A. 
 
I dagens anledning gav min kæreste Aase mig en meget fin Parker fyldepen med 
guldhætte og med mit navn indgraveret. 

Skibsførerklassen. 
 
Ved oprykning til skibsførerklassen faldt fagene naturlære, søvejsregler og sundhedslære 
ud af undervisningen. 
 
Følgende nye fag kom til: 
 

· Elektronik 
· Geografi 
· Vejrlære 

 
For de øvrige fag fra styrmandsklassen gjaldt det, at kravene nu var forøget og specielt 
gjaldt det, at undervisningen i brug af tekniske navigationsmidler, herunder især brugen 
af radar,blev væsentligt udbygget. 
 
Undervisningen i brug af radar afsluttedes med, at vi skulle aflægge en eksamen i faget, 
der indebar, at vi kunne få udstedt et særligt internationalt certifikat om brug af radar. 
 
Radaren var et forholdsvis nyt og overordentligt vigtigt navigeringsmiddel.Både med 
hensyn til at finde en nøjagtig position, når land var inden for radarens rækkevidde, men 
allermest til at kunne navigere sikkert i den stadig tættere trafik.  
 
Men at benytte denvar ikke helt enkelt. Alle de bevægelser, man så på skærmen var 
dengang relative. Det betød, at man skulle udføreet regne- og tegnearbejde for at finde 
ud af, hvilke kurser og farter de plottede elementer på skærmen sejlede. 
 
Den gammelkendte regel om, at hvis pejlingen til et andet skib ikke ændrede sig, og 
skibet kom nærmere, så ville det ende med en kollision, hvis man ikke foretog drastiske 
ændringer af kurs og/eller fart, den gjaldt selvfølgelig stadig, og den krævede ingen 
beregninger at foretage. 
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På det tidspunkt var der sket kollisioner, som man sagde aldrig var sket, hvis man ikke 
havde haft radar. Skibene ville helt enkelt ikke have kunnet finde hinanden uden brug af 
radar. Det var meget, meget vigtigt, at man var uhyre omhyggelige med at tolke radarens 
oplysninger med meget stor omhu og akkuratesse. 
 
Uddannelse i brug af radar har jeg i mit karriereforløb gennem deltagelse i flere kurser 
fået fornyet og udvidet gentagende gange undervejs i min karriere. 
 
Alle beregninger af data foretages nu om dage af radarens elektronik og serveres i fiks 
og færdig form på radarskærmen som sande bevægelser på skærmen, og radaren kan i 
dag behandle et utal af objekter samtidigt. 

Vores bryllup. 
 
Umiddelbart efter, at jeg var begyndt i skibsførerklassen kunne Aase meddele mig, at 
hun var blevet gravid. Der var aldrig tvivl om, at vi skulle giftes. Nu ville Aase 
imidlertid gerne, at vi sørgede for at blive gift, inden det kunne ses, at hun var gravid, 
når hun skulle iføre sig det store hvide skrud og giftes i Gelsted kirke. 
 
Som beskrevet under min fritid,så tog jeg hjem i stort set alle weekender.Om Aase var 
blevet gravid under et weekendbesøg, eller om det var sketpå en ferietur til Thy ved jeg 
ikke, men uanset, hvornår det var sket, så var kendsgerningen, at Aase umiddelbart efter 
vores fælles sommerferie hos familie i Thy i 1962 kunne meddele, at hun var blevet 
gravid. 
 

 
 
Billedet: Vi gjorde holdt ved Aggersund på vej til ferie i Thy, hvor jeg tog dette billede af min søde forlovede. 
 Et af de billeder af Aase, som jeg holder allermest af. 
 

I vores familie og i vores omgangskreds var vi nu helt selvfølgeligt forlovede, og vi 
havde været på en dejlig ferie til Thy. 
 
På turen havde vi boet hos Aases moster Gusta og hendes mand Chresteni deres dejlige 
gæsteværelse i kælderen,hvor der stod en fin stor dobbeltseng, og det var nu helt 
naturligt, at vi sov sammen. Det nød vi naturligvis i fulde drag. 
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Det var på ingen måde planlagt at vi skulle have et barn lige nu,men vi blev selvfølgelig 
meget glade, også selv om det medførte en række praktiske problemer. 
 
Aase havde fået andet arbejde med et væsentligt bedre arbejdsmiljø og en væsentlig 
bedre løn på kontoret hos Dansk Velux i Gelsted, og hun boede stadig hjemme i sit 
gamle værelse oppe under taget hos Viggo og Dagmar. 
 
Det første, der skulle præsteres, var at fortælle vores forældre om, at de nu skulle være 
bedsteforældre. 
 
Det kom næppe som nogen stor overraskelse på nogen sider af vejen, og de tog det alle 
fire som en naturlig følge af vores snart fire år lange forlovelsestid. 
 

 
 
Billedet: Chresten, Aase, Gusta og mig. 

 
Aases store ønske om at blive gift som hvid, uskyldsren brud måtte nu realiseres, og det 
skulle ske snarest muligt, så det ikke ville kunne ses på hende, at hun faktisk var gravid, 
når vi skulle vies i Gelsted kirke iført dethelt store skrud. 
 
Vi havde ikke overkommet at købe forlovelsesringe, så det blev til, at vi i stedet købte et 
par meget smukke vielsesringe i guld med en fin hvid safir. 
 
Begge ringe er bortkommet. På et tidspunkt følte jeg, at min ring generede mig, når jeg 
spillede, fordi den var ret tung og slog imod fingeren, når jeg skulle spille hurtige 
passager, og Aase mistede sin ring i forbindelse med behandlinger på Rigshospitalet 
mange, mange år senere. 
 
Vi blev viet i Gelsted kirke den 01-12-1962. Efter vielsen blev der holdt et fint bryllup 
for den allernærmeste familie på begge sider. Det foregik i Viggo og Dagmars 
soveværelse, der i dagens anledning var blevet ryddet for senge og prydet blandt andet 
med familiens store Dannebrogsflag som baggrund for brudeparret. 
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Omkring den hovedindgang i Aases hjem, som ellers aldrig blev benyttet i det daglige, 
var der i dagens anledning rejst en fin æresport. Entreen var oven i købet blevet ryddet, 
så gæsterne rent faktisk benyttede den, da de ankom til festen. 
 
I bryllupssangen fra Viggo og Dagmar blev det fremhævet, at jeg jo var en gammel ven 
af huset, så de var helt sikre på, at deres datter ville komme i de bedste hænder hos mig. 
 

 
 
Billedet: Min smukke brud. 
 

Vi fik mange, mange gaver og telegrammer fra mennesker i Gelsted, hvor vi jo begge 
var vokset op. Aase kunne selv mange år senere huske hvilke ting, vi havde fået fra 
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hvem. Der var hilsener fra min klasselærer og klassekammerater i Svendborg og fra 
Aases chefer og kollegaer på hendes nye arbejdsplads. 
 

 
 
Billedet: Aase og jeg var da vidst også et nydeligt brudepar. Aase har ofte senere beklaget sig over, at ingen 
 havde været opmærksomme på, at båndene fra brudebuketten hang neden for hendes kjole. 
 

Vi begyndte meget hurtigt at undersøge muligheden for at finde et passende sted at slå 
os ned, da Aases værelse ikke var egnet til også at skulle rumme et lille barn med alt 
hvad der følger med. 
 
Jeg regnede med at skulle aftjene min værnepligt i Søværnet umiddelbart efter 
afslutningen af min skibsførereksamen. 
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Hvilke muligheder jeg havde i Søværnet, var jeg ikke klar over, og indtil vi havde et 
bedre overblik over mine fremtidsmuligheder,så regnede vi med, at detvar bedst og mest 
overskueligt for os at prøve på at finde en bolig i Gelsted. 

Skibsførereksamen. 
 
Da vi startede i forberedelsesklassen var vi ca. 30 elever. I løbet af to år var vi kun 6, der 
endte med at tage en skibsførereksamen. Den 7. på billedet var kommet til i 
skibsførerklassen og havde ikke være med i klassen fra starten. 
 

 
 
Billedet: Set fra oven: 
 Bent Nielsen 
 Mig selv, Leo John Kramme, Bent Østergård Poulsen 
 Bent Sørensen, Palle Blem, Kaj Larsen. 

 
Sammen med eksamenspapirerne blev der udstedt etinternationalt bevis på, at jeg have 
gennemgået og bestået eksamen i radarteori og betjening. 
 
Helt, som det var tilfældet, da jeg bestod styrmandseksamen, så var jeg igen utroligt glad 
og stolt, da jeg den 18. januar 1963 fik mit eksamensbevis for at have bestået 
skibsførereksamen overrakt af skolens leder Arno Jørgensen. 
 
Igen fik jeg en god eksamen i den bedre ende. Eksamenspapirerne har jeg kun skullet 
fremlægge ved ansættelsen hos DSB. 
 
Kravet til at bestå skibsførereksamen var 81 points og jeg opnåede 128 point. 
Som det var tilfældet, da jeg bestod styrmandseksamen, så fik jeg også efter denne 
eksamen en meget fin gave fra min søde kone nemlig et par meget flotte 
manchetknapper i 14 karat guld.Det er stadig i dag de manchetknapper jeg benytter, når 
jeg skal klæde mig pænt på. 
 
Mit eksamensbevis som skibsfører, se bilag B. 
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Radiotelefonist. 
 
Efter afslutning af skibsførereksamen viste det sig, at tiden indtil vi skulle indkaldes til 
tjeneste i Søværnet den 5. februar 1963 kunne anvendes til at tage et generelt certifikat 
som radiotelefonist. 
 
Der var stadig stillinger, hvor det var et krav, at man havde en uddannelse i 
radiobetjening. Tidligere kunne kravet have været, at man også skulle være 
radiotelegrafist for at få stillingen. Dette krav var nu for et mindre antal stillingers 
vedkommende reduceret til et krav om uddannelse som radiotelefonist, hvilket er et 
væsentligt lavere niveau for radiobetjening end en telegrafistuddannelse. 
 
Det var et krav i DSB, at man havde et certifikat som radiotelefonist for at kunne blive 
ansat som styrmand på prøve. 
 
Uddannelsen var nærmest et hyggekursus afholdt på Svendborg Navigationsskole med 
lærere fra radiotelegrafistklassen, hvor kravene var yderst overkommelige, hvorfor de 
eksamenskarakterer, der blev anført på det udstedte certifikat af 4. februar 1963 fra 
Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet var ret høje. 

Søværnet. 
Start i Søværnet05-02-1963  Udtrådt af Søværnet28-01-1966. 

Søværnets Eksercerskole Auderød. 
Skolestart: 05-02-1963  Afgik fra skolen:26-03-1963. 
 

 
 
Billedet Auderød Eksercerskole. 
 

Jeg havde lige siden 1957 fåetflere udsættelser fra min udskrivningskreds, men nu gik 
den ikke længere, og jeg måtte stille til aftjening af min værnepligt på Søværnets 
Eksercerskole i Auderød den 05.-02.-1963. 
 
Skolen var opført i 1958 og således forholdsvis ny. Den havde afløst den meget ældre 
skole i Arresødal, som bestod afet antal gamle træbarakker. 



45 
 

 

For mit vedkommende var deten megetbrat overgang fra detcivile liv som skoleelev på 
navigationsskolen i Svendborg den ene dag og til få dage senere at være menig soldat i 
Søværnet. 
 
Jeg mødte sammen med op mod 1.000 andre nye marinesoldater på en fin,klar, kold 
solskinsdag og blev mødt af en organisation, der løste denne store opgave med at 
modtage så stort et antal nye soldater på meget kort tid på en helt igennem professionel 
måde. 
 

 
 
Billedet: Mit kadaverskilt med soldaternummer 600542/63. Bliver man fundet død, er meningen, at finderen 
            brækker skiltet over ved den stiplede linje og afleverer det afbrækkede til den nærmeste myndighed. 

 
Ud over de mange nye soldaterkammerater var det en glæde at kunne møde ikke så få 
andre nyuddannede navigatører både fra Svendborg, men også fra landets andre 
navigationsskoler. 
 
Det tog dog mere end en uge, inden jeg igen mødte min gode ven Leo John Kramme, 
som var kommet i et andet kompagni end mig. Vi var jo blevet så ens i vores uniformer, 
at vi dårligt kunne kende hinanden, men en dag kom han pludseligt og slog mig på 
skulderen og spurgte, om jeg havde glemt ham. 
 
Som noget af det første skulle vi have anvist vores hjem for de næste par måneder. For 
mit vedkommende betød det, at jeg skulle indgå i 3. kompagni,som havde til huse i en af 
de i alt 8 fritliggende blokke, som ses på billedet nedenunder. Her var der det 
nødvendige antal 8 mandsstuer for at kunne rumme kompagniets folk på lidt over 100 
mand. 
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Billedet: Søværnets Eksercerskole med tydelig markering af de 8 kompagnibygninger og den meget store 
 eksercerplads. 

 
I blokken fandtes endvidere toilet- og badeforhold, samt meget vigtigt en pudsestue, 
hvor vi kunne stå, når vi skulle ordne vores grej. 
 
Messen eller spiselokalerne var anbragt i en blok for sig selv. 
 
Efter at have fundet vores blok skulle vi have udleveret vores mundering, hvilket betyder 
alt det tøj og andet udstyr, som skulle bruges under vores ophold på skolen. 
 
Det foregik langt fra, som man så deti mange danske soldaterfilm, der var så populære 
dengang. Her fik de største soldater tildelt det mindste tøj, man kunne finde og de små 
det største, hvilket jo er meget morsomt, når den store soldat hedder Dirch Passer og den 
lille Ove Sprogøe. 
 
Her var der meget mere styr på tingene, og udleveringen foregik hurtigt og uden de store 
problemer. 
 
Noget af tøjet var mærkeligt for os. At søværnets bukser var uden gylp med lynlås eller 
med knapper, som man ellers kendte det, når man købte nye bukser hos manufaktur-
handleren. 
 
Her var adgangen, når man var trængende, en stor firkantet klap, som var lukket med en 
stor knap på hver side. Begrundelsen for netop denne foranstaltning kender jeg ikke. 
 
Underligt, men man kunne vænne sig til det. Hertil kom, at man udleverede underbukser 
med halvlange ben. Jeg, der ellers i hele livet både før og efter Søværnet har gået med 
underbukser i trussefacon, syntes, at det var underligt, men det var jo hård vinter det 
meste af tiden på skolen, så måske holdt de lidt bedre på varmen under de lange 
mønstringer. 
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På samme måde var det også en oplæring at skulle iføre sig vores smukke blå og hvide 
krave, som hørte til paradeuniformen. Vi hjalp hinanden, og det lykkedes da for os at få 
lært at klæde os selv og hinanden på. 
 
Munderingen skulle opbevares i et lille skab, der var tildelt hver mand inde på 
sovesalen/opholdsstuen. Tøjet skulle lægges omhyggeligt sammen og anbringes i skabet 
efter ganske bestemte retningslinjer. Det skabte overblik, når vores skabe skulle 
inspiceres.  
 
Et helt specielt problem var detat lære at rede vore køjer (senge) så de lå med meget 
stramme lagener uden en eneste fold, det var ikke let. 
 

 
 
Billedet: Tegnet for befaren sømand. 

 
Mens vi er ved det med tøjet, så fik vi, der var professionelle søfolk, udleveretet 
stofmærke med et lille rødt anker. Det skulle sys på overarmen af alle vores 
busseronner,og stortrøjer,så det var synligt for enhver, at her kom en rigtig sømand i 
modsætning til de mange andre rekrutter, der kom fra alle mulige andre erhverv, der 
overhovedetikke havde haft nogen form for tilknytning til søfartserhvervet. 

Organisation. 

 
På skolen var vi op mod 1.000 mand. Vi var delt op i 8 kompagnier. Hvert kompagni 
havde sit eget store hus med plads til lidt over hundrede mand i hvert hus. 
 
Kompagnichefen for 3. kompagni var søløjtnant af første grad af reserven, han tog sig af 
den mere teoretiske del af vores undervisning, som foregik i skolens store auditorium. 
 
Kompanilæreren var overfenrik. Han havde dengang ikke rundgående snore, men han 
bar en bred og herunder en smal bjælke i guld på ærmet.Over disse bjælker bar han sit 
tjenestegrensemblem som artillerist. 
 
Det var ham, der ledede vores mønstringer om morgenen, hvor han afgav melding til 
kompagnichefen. Han ledede vores undervisning i alt det sømilitære så som eksercits, 
skydning og alt detandetnye, som vi skulle til at lære. Under ham virkede delingsførere 
af sergentgruppen og et antal korporaler. 
 
Dagene begyndte allerede kl.05:45 med et udkald over højttaleranlægget, der lød  
” Rejse, rejse ud af køjerne vaske sig, te”. Udkaldet lød mærkeligt, specielt det med teen 
var mærkeligt, jeg kendte ikke mange i den alder, der startede dagen med at drikke te. 
Måske er det derfor, at jeg husker udkaldet så tydeligt endnu. 
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Dagens øvelser sluttede kl. 16:00. 
 
Der var ingen messe (spisestue) i kompagnihusene, så vi måtte udenfor på en lidt 
længere tur over i en anden blok, når vi skulle spise. 

Hilse. 
Som alle ved, så hilste militærpersoner ikke på hinanden, som vi civilister gjorde, nej, 
man gjorde honnør. Ikke som man gjorde i hæren med knækket håndled, men på 
sømilitær facon med hånd og arm strakt ud uden knæk. 
 
Vi hilste på hinanden og på vores undervisere et utal af gange både stående og gående. 
 
Ikke nok med det, men vi skulle også lære, hvem vi skulle hilse på og hvornår. Når vi 
var menige, så var detnu ikke så svært, for vi skulle hilse på alle andre end de andre 
menige. 
 
Det hed sig, at man ikke kunne få orlov, før vi kunne disse mest basale ting for en 
marinesoldat. Det hjalp måske lidt på indlæringstempoet. 

Eksercits. 

 
Det var en hård og streng vinter i 1963, så det var både meget mørkt og meget koldt om 
morgenen, når vi påbegyndte dagens program med en mønstring, og det så ikke kønt ud 
til at begynde med. Alene det at lære 100 mand at gå fra rørstilling til retstilling, så der 
lød eet samlet brag fra de 200 støvler, der blev slået sammen, var ikke let, og det 
lykkedes da heller ikke lige med det samme. 
 
Det næste vi skulle lære var at opstille i kolonner og marchere i takt. Først i delinger 
hver for sig og senere for hele kompagniet under eet. 
 
Vi blev også sendt på lange løbeture, og jeg syntes, at det var meget hårdt. Det var jeg 
ikke ene om at mene, men som vores kompagnilærer sagde: ”I kan holde til dobbelt så 
meget, som I selv tror og til ti gange så meget, som jeres mødre tror”. 
 
Under en længere marchtur gik vi ud til den store feltbane,som vi på grund af den 
strenge vinter slap for at skulle igennem. Vi blev stillet i rørstilling med front mod alle 
de væmmeligt udseende forhindringer, mens vores kompagnilærer fortalte om, hvor 
hårdt og svært det var for en flok svæklinge som os at komme igennem banen på den 
krævede tid. 
 
For en gangs skyld havde vi vores vellidte kompagnichef med på turen. Han stod foran 
os, men med kompagnilæreren imellem os og ham selv ved en forhindring, der bestod i 
en række træstolper med et ret langt mellemrum imellem. 
 
Han stod der i sine store militærstøvler og sin store tunge kappe og lod sig friste til at 
tage et par spring fra stolpe til stolpe. Pludselig faldt han i sneen så lang han var. Vi 
grinede alle højlydt. Kompanilæreren forstod ikke en lyd af, hvad vi grinede af og 
kommanderede ro. 
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Kompagnichefen rejste sig op, børstede sig omhyggeligt ren, smilede til os og lod som 
om han slet ikke havde slået sig. 
 
Lige inden vi forlod skolen fortalte han os, at han faktisk havde slået sig ret voldsomt og 
havde været både gul, grøn og blå mange steder på kroppen. 

Garandgeværet. 

 
Vores vigtigste ”værktøj” var vores gevær. Det gode gamle Garandgevær, M/50, som 
nok havde kendt sine bedste dage under 2. verdenskrig. 
 
Det var et halvautomatisk gevær kaliber 7,6 mm. Ammunitionen var anbragt i magasiner 
med 8 skud i hvert. 
 
Det største problem for os under vores eksercitsøvelser med geværet var, at det var ret 
tungt. Det vejede 5 kg. Det lyder måske ikke af meget, men når man har stået i præsenter 
gevær stilling i flere minutter i træk, så var der ikke mange geværpiber der forholdt sig 
helt rolige. De svajede for det meste mere end et lille skibs master i stormvejr. 
 

 
 
Billedet: Garandgevær med bajonet, patronbælte og 4 magasiner. 

 
Under lange marchture med geværet forekom det også tungt, og der kunne 
kommanderes skift fra at bære geværet i den ene arm over til den anden. Disse skift 
skulle også kunne udføres, så det så flot ud, og uden at alt for mange tabte hverken 
geværet eller marchtakten undervejs. 
 
En anden kommando, der var svær at lære at udføre korrekt var kommandoen ”Gevær 
ved fod”. Hos søværnet skulle geværet sættes ned på asfalten med et hørligt smæld. I 
livgarden sætter man geværet lydløst i asfalten, da det nok er for svært for dem at lære 
vores måde at gøre tingene på. 
 
Som ved kommandoen ”Ret” med et samlet smæld fra støvlerne, så skulle også dette 
smæld med geværet lyde som en stor samlet lyd og ikke som lyden fra et maskingevær. 
Selvfølgelig var det svært, men vi var faktisk blevet ret gode til det, da vi forlod skolen. 
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Pudsestuen. 

 
Inden vi fik lov til at bruge geværet til at skyde med, skulle vi lære det grundigt at 
kende. Det foregik i pudsestuen, hvor vi en deling ad gangen skilte geværet ad i alle dets 
mange enkeltdele og samlede det hele igen på tid. 
 
Herefter skulle vi igennem en række sigteøvelser, for at vi kunne blive helt fortrolige 
med geværet og den måde, vi skulle behandle det på for hverken at skyde på os selv eller 
på naboen. 
 
Når dette var lært og godkendt, kunne vi komme på skydebanen for at lære at skyde med 
geværet. Inden vi var kommet så vidt, var der også gået tre uger med de indledende 
øvelser. 
 
Det var også her i pudsestuen, der var strygejern, skocreme og børster, så vi kunne 
presse bukser, stryge kraver og pudse vores støvler og sko. 

Skydeøvelser. 

 
Det vigtigste af det hele var naturligvis, at vi skulle lære at skyde med geværet. Der gik 
mange timer på skydebanen for at indskyde geværet. Senere skulle vi bare træne vores 
færdigheder med geværet. Det var koldt både at stå og vente på tur, men også at skulle 
ligge på den kolde frosne jord under afgivelse af skud. Det glemte man imidlertid 
nærmest, når man var kommet i skydestilling. Her gjaldt det bare om at være 
koncentreret om det næste skud. 
 
Vi trænede også bajonetfægtning, hvor vi kæmpede mod dukker. Det var uhyggeligt at 
tænke på, om disse øvelser nogensinde skulle omsættes til virkelighed. 
 
Efter øvelserne på skydebanen var geværet snavset til med krudtslam, og nu skulle det 
igennem en større renselsesproces. Det hele skulle skilles ad, renses, olieres og samles 
igen. Det værste ved det hele var at gøre riffelgangen ren og skinnende blank uden de 
mindste tegn på begyndende rust. Inspektionerne var hyppige, og der faldt skideballer, 
hvis geværet ikke var i orden. 

Hjemrejser. 

 
Vinteren var meget hård, og det fik som konsekvens, at der blev nedlagt forbud mod at 
passere Storebælt, der var meget generet af is. Som jeg husker det, så måtte vi ikke rejse 
over Storebælt de første tre til fire uger. 
 
Vi var således rigtig mange, der var nødt til at blive på kasernen, selv om vi havde fri. 
 
Det var lidt hårdt for os fynboer og jyder, at vi ikke kunne komme hjem, mens alle 
sjællænderne frit kunne rejse hjem, når de havde fri. Vi andre måtte nøjes med at gå en 
tur over på Fritidshjemmet og finde nogen af dem fra Svendborg, som man kendte og 
kunne tale lidt med. 
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Sjællænderne måtte gerne rejse hjem, så vi slap ikke for den sædvanlige lørdags-
mønstring, hvor alle skolens kompagnier stillede op på den store paradeplads for fælles 
inspektion. Pladsen var helt åben til alle sider, så det var koldt, når man skulle stå der i 
blæst og sne. Nogle gange stod vi der i mere end en halv time. Jeg kan næsten mærke 
tænderne klapre endnu. 
 
Jeg savnede selvfølgelig at komme hjem til min søde lille kone, der fortalte mig, at 
hendes mave, nu var vokset sig stor og synligt gravid. Hun glædede sig til at se mig i 
min fine uniform, men hun måtte jo vente, så længe vinteren var så streng. Hun var glad 
for at kunne køre på arbejde i vores lille bil og lovede mig, at den ville blive vasket, 
inden jeg kom hjem. 
 

 
 
Billedet: Marinesoldat. 

 
Aase tilbød også at sende penge til billetten hjem, hvis det var nødvendigt. Det blev nu 
ikke aktuelt, for jeg syntes selv, at de 20 kr. som vi fik i lommepenge om ugen, fint slog 
til blandt andet, fordi jeg ikke røg. 
 
Aase havde planer om at blive ved med at arbejde til hen i april måned, hvor hun var sat 
til at skulle føde. 
 
I weekenden nød vi det, selv om vi ikke kunne komme hjem, men bare den tid, vi kunne 
have for os selv og uden vores plageånder, som ellers hersede med os til hverdag fra 
morgen til aften, var en stor lettelse. 

Fritiden. 

 
Inden for kasernens område lå der et soldaterhjem, der hed ” Fritidshjemmet”. Her 
kunne vi opholde os og udveksle oplevelser eller blot sidde og se fjernsyn. 
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En ting kunne dog holde os beskæftiget for en tid. Det var fjernsynet, der i weekenden 
sendte en amerikansk serie tegnefilm om og med familien ”Flintstone” 
 

 
 
Billedet: Familien Flintstones sammen med deres bedste venner. 

 
Filmene handlede om det daglige liv i stenalderen. Alle emner og problemstillinger var 
imidlertid hentet lige ud af den amerikanske hverdag.  
 
Efterhånden som den danske levevis kom til at ligne den amerikanske, så var der ingen 
af de debatterede ting, som vi ikke også kendte til og kunne grine af. 
 
Filmene kunne ikke alene samle familierne i hjemmene, men altså også de indesneede 
eller indefrosne rekrutter i Auderød. 
 
Flintstones kendingssignal i alle seriens afsnit var råbet ”Yabba, dabba, doo”. 

 
 
Billedet: Flintstones sammen med sin gode ven Barny i familiens herlige bil. Fremdriften stammede fra deres 
 egne fødder, der under højlydte klask løb henover asfalten. 
 

For ikke helt at gro fast på kasernen deltog jeg i nogle ture arrangeret af en lokal 
vognmand. Bare det at komme væk fra kasernen i nogle timer var en lise for sjælen. 
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Jeg havde efterhånden ikke set Aase i næsten tre uger, men jeg kunne fortælle hende, at 
jeg efter i alt fem ugers forløb sikkert kunne komme hjem på det, som man kaldte for en 
jydeorlov. Den begyndte fredag middag og varede til mandag morgen kl. 02:00. 
 
Betingelsen var naturligvis, at vejret bedrede sig, så færgerne på Storebælt igen kunne 
sejle nogenlunde normalt. 
 
Under normale forhold ville jeg kunne nå at komme hjem hver weekend med undtagelse 
af de weekender, hvor jeg havde vagt. 

Auditoriet. 

 
Al den teoretiske undervisning, vi fik foregik i skolens store flotte auditorium og i de 
fleste af timerne var det kompagnichefen selv, der fungerede som vores underviser. 
 
Det var streng vinter hele tiden, mens vi var på skolen, og vi havde mange og meget 
anstrengende aktiviteter udendørs i kulden, så når vi derefter kom ind i varmen, så var 
det på det nærmeste umuligt for os at holde os vågne. Man tillærte sig en teknik, hvor 
man faktisk kunne sidde og sove med vidtåbne øjne. 
 
Vi skulle lære om respekt og agtelse, om søværnets distinktioner og tjenestegrens-
emblemer, om hilsepligt og ikke mindst om forseelser og straf. Det sidste var af stor 
vigtighed. 
 
I alle skibe skulle der sættes vagt, både når man sejlede, og når man lå ved land. Noget 
af det værste en soldat kunne blive grebet i var ikke at passe sin vagt ordentligt. For slet 
ikke at tale om hvad der ville ske, hvis man faldt i søvn på vagten. Den militære 
straffelov så ikke med milde øjne på sådan en sag. 
 
Skibets organisation skulle også gennemgås og et begreb som skibets ruller blev 
gennemgået og forklaret. En rulle var en måde at opstille skibets besætning på til løsning 
af en bestemt opgave f.eks. brandrulle og evakueringsrulle. 

Skibstjeneste som marinesoldat. 

 
De fleste af de vordende marinesoldater på sådan et hold havde ingen som helst erfaring 
med at færdes om bord i et skib. Derfor var der på en af skolens mange store græsplæner 
opstilletet øvelsesskib ved navn Lappedykkeren. 
 

 
 
Billedet: Lappedykkeren. 
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Her kunne man lære de forskellige navne på ting om bord på et skib. Man skulle lære at 
fortøje et skib, at sætte og bjerge flaget, at hilse på flaget agter både, når man gik om 
bord, og når man gik i land. 
 
Mens vi var på skolen var skibet nærmest gemt væk i is og sne, så vi måtte nøjes med at 
stå på ”kajen” og høre om de forskellige ting, man ellers normalt skulle lære om bord. 

Pakker hjemmefra. 

 
Da vi nu ikke kunne komme hjem, så var vores familier så flinke at sende pakker til os 
med forskellige lækkerier, men der skulle store mængder til, for sådan otte unge mænd 
kunne efter dagens hårde anstrengelser sætte uendelige mængder af kager og slik til livs 
på ingen tid. 
 
Det var også om at få aftalt en fordelingsnøgle, så ikke alle fik tilsendt pakker med kager 
og andre delikatesser samtidigt. 
 
Jeg fik også besked om, at en pakke var på vej til mig. Min lillesøster Birgit havde 
skrevet på kuverten, far havde skrevet brevet, det fyldte en hel side, og mor sørgede for 
at bage kagerne, så der var altså tale om en reel arbejdsfordeling i familien. 
 
Far havde selv været på stationen med pakken for ikke at risikere, at den blev liggende 
på stationen i 14 dage, som han skrev til mig. Ved at trække i de rigtig snore mente han, 
at jeg kunne have pakken om mandagen, hvor han havde sendt den om lørdagen. 
 
Da pakken ganske rigtigt nåede frem indeholdt den en stor lagkage, en citronkage, en 
pose æbler og en stor pakke chokolade.  
 
Om de lovede tidsfrister blev overholdt husker jeg ikke, men at pakken blev modtaget, 
udleveret, skåret ud og spist, nej ædt i løbet af ingen tid, som alle de andre pakker vi 
havde fået på stuen, er jeg ikke i tvivl om. 
 
Vi havde et fint fællesskab på stuen og der blev fortalt soldatervittigheder, som jeg skrev 
hjem om, at jeg ikke ville genfortælle i et brev. 
 
På et tidspunkt kom der besked om, at der skulle udtages personel til Frømandskorpset, 
som også dengang var et elitekorps. 
 
Vi grinede meget, da den ældste på stuen, og ham der var storryger, havde sværest ved 
tingene og havde den dårligste kondition, forsøgte sig. Han blev selvfølgelig valgt fra 
uden videre. Så detgrinede vi megetaf. Det samme gjorde han selv.  

Kompagnikonkurrence. 

 
Vores uddannelse i Auderød afsluttedes med en kompagnikonkurrence, hvor 
kompagnierne efter tur skulle udføre en række forskellige øvelser under kommando af 
kompagnichefen. 
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Vi var blevet meget glade for vores kompagnichef, selv om han nok ikke var den 
dygtigste til at kommandere under vores eksercits. 
 
Det var vores kompagnilærer derimod. Ham var vi også glade for, men mest på grund af 
hans personlige udstråling og autoritet. Han var en rigtig artillerist og lignede meget 
oversergenten i de danske soldaterfilm. Højtråbende, streng og retfærdig. 
 
Han havde sørget for, at vi kunne lektien, og gjorde hvad vi skulle selv om 
kompagnichefens kommandoer og ordrer måske ikke alle var helt efter bogen. 
 
Vi i 3. kompagni vandt den samlede konkurrence. Om vi fik nogen former for belønning 
for vores flotte indsats, husker jeg imidlertid ikke. 

Fremtiden. 

 
De fleste af os navigatører havde selvfølgelig talt megetmed hinanden om, hvad der 
skulle ske med os efter Eksercerskolen. Alle havde en forventning om, at vi nok på det 
nærmeste ville blive tvunget til at lade os uddanne til søløjtnanter og dermed få en 
samlet tjenestetid på i alt 24 måneder. 
 
Flere af de navigatører, som jeg havde talt med, havde givet udtryk for, at de fandt tiden 
i Søværnetmere eller mindre spildt. De ville meget hellere have været ud i koffardi-
farten (handelsflåden), hvor de mente at kunne gøre bedre fyldest. 
 
Nu viste det sig imidlertid, at der var langt flere navigatører på Eksercerskolen, end der 
var behov for at uddanne til søofficerer. Derfor kom der besked om, at man blot kunne 
melde fra og dermed nøjes med den almindelige tjenestetid for værnepligtige, som jeg 
tror dengang var på 14 måneder. 
 
Som jeg husker det, var der paradoksalt nok ikke en eneste af dem, der hellere ville have 
været ud i koffardifarten, der meldte fra til uddannelsen som søofficer. 
 
Søværnet foretog derefter selv det nødvendige tilvalg af værnepligtige navigatører til 
videre uddannelse. 

Afsked med Søværnets Eksercerskole. 

 
Foråret nærmede sig, og med det skulle vi til at tage afsked med Søværnets Eksercer-
skole. For mit vedkommende betød det, at jeg skulle overgå til Søværnets Sergentskole 
på Margretheholm. 
 
I forbindelse med afskeden var der også et par meget personlige ting, der trængte sig på, 
idet Aase snart skulle føde, og vi var stadig på udkig efter et sted at bo med vores lille 
familie. 
 
Aases far havde i mange år transporteret materialer for den største murermester i 
Gelsted. Han kunne fortælle, at murermesteren havde planer om at opføre nogle små 
billige huse på Møllevej i Gelsted, meget tæt på vores forældres bopæl. Det lød rigtig 
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spændende, og vi engagerede os vældigt i projektet. Derfor blev afskeden med Eksercer-
skolen nok trængt lidt i baggrunden. 
 
Vi, der skulle til København for videre uddannelse enten på forskole til direkte 
skibstjeneste eller til videre uddannelse på andre af søværnets skoler, blev læsset i busser 
og kørt af sted uden de store afskedstårer. Vi var allerede meget spændte på, hvad den 
næste skole havde at byde på. 

Søværnets Sergentskole Margretheholm. 
Skolestart 27-03-1963   Afgik fra skolen 18-08-1963 

 

 
 
Billedet: Søværnets Sergentskole Margretheholm. 
 

Søværnets sergentskole var som navnet siger beliggende på Margretheholmen på 
nordspidsen af Amager. 
 
Jeg mener, at vi var omkring 30 navigatører,der skulle begynde på sergentskolen. Min 
titel var herefter SGEL RE NA I 600542. (Sergentelev af reserven, navigatør). 
 
Det var ikke alene navigatører, der skulle på sergentskole, der var også maskinmester og 
ingeniører i andre klasser. 
 
Skolen var også uddannelsessted for søværnets mathelever. Meget unge mennesker, der 
skulle have en egentlig faglig uddannelse sammen med den militære. 
 
Skolen var langt ældre og mere nedslidt end eksercerskolen. Specielt syntes jeg, at 
messeforholdene var ringe og forekom nærmest snuskede. 
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Så snart vi var blevet indskrevet på skolen, fik vi udleveret en lille kokarde som tegn på, 
at vi var sergentelever. Den skulle sys på uniformen over det lille røde anker, som vi fik 
i Auderød. 
 

 

 
 
Billedet:Den lille kokarde over det røde anker var det synlige bevis på, at vi var professionelle søfolk i gang 
 med uddannelse til sergenter. 
 

Vi blev informeret om, at det, vi nu skulle i gang med, var første led i en egentlig 
lederuddannelse i Søværnet. Uddannelsen var en kombination af en hel del teoriog en 
meget fysisk krævende uddannelse for at holde os i god fysik form. 
 
Skolen havde sin helt egen tidsrytme i løbet af døgnet inddelt med vagter, enkeltfags-
undervisning og øvelser både inde og ude. Detvar vel, hvad man kunne forvente, men vi 
blev ofte forstyrret i vores søde nattesøvn for at mønstre på eksercerpladsen sammen 
med matheleverne,og det faldt os noget for brystet. Måske var det mest for at holde styr 
på de meget unge mathelever, der kunne finde på at snyde med deres nattegn. Uanset 
grunden så syntes vi, det var meget irriterende. 
 
Præcist hvad vi lærte i de forskellige fag på skolen husker jeg ikke så meget om, men fra 
listen på mit eksamensbevis har jeg nedenfor listet fagene op. 
 
Hovedfagene var: 
 

· Kommunikationslære 
· Militær uddannelse 
· Tjenestekundskab  

 
Øvrige fag var: 
 

· Artilleri 
· Engelsk 
· Håndvåbenlære 
· Legemsøvelser 
· Strafferet 
· Søminelære 
· Al-uddannelse v/SAR 
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Kommunikationslære. 

 
Ordet blev dengang ikke opfattet så bredt, som man nok ville se på det i dag. Her var der 
for det meste tale om, at vi skulle lære den praktiske brug af de signalsystemer, som man 
brugte i det daglige ude i skibene. 
 
Søværnets skibe kommunikerede på flere forskellige niveauer afhængigt af vigtigheden 
og gyldighedstiden for det enkelte signal eller den meddelelse, der skulle gives. 
 
Manøvresignaler mellem skibene kunne sendes ved hjælp af morsesignaler med lys eller 
ved hjælp af håndsignaler med flag også kaldetSigmafore signalering.Signalerne ville 
kunne opfattes af andre, men havde kun betydning for ganske korte perioder ad gangen, 
og havde derfor en lav kodeværdi. Disse signaler skulle vi lære udenad, men de blev 
stort set ikke mere anvendt i praksis i den tid, jeg var i Søværnet. 
 
Alle ovennævnte typer af signaler blev i stedetfor med Sigmafore eller med lys nu sendt 
ved brug af radio, hvor afsender og modtageradresser begge var kodede. 
 
Visse signaler kunne også sættes som flerbogstavskombinationer med flere flag sat 
under hinanden. Signaletblev aktiveret ved nedhivning af signalet. 
 
Andre signaler af lidt større vigtighed og varighed blev typisk kodede med signaler, der 
skiftede koder for hvert døgn. 
 
De vigtigste signaler, som oftest også var klassificerede som hemmelige, blev sendt ved 
hjælp af et meget specielt og meget hemmeligt system, som kun signalofficerer blev 
uddannet til at kunne anvende. 
 
I faget havde vi en meget dygtig søløjtnant af specialgruppen. Han havde i alle sine 
mange år i Søværnet været beskæftiget med netop dette emne og var avanceret fra 
sergentgruppen til fændrikgruppen og sidst altså forfremmet til egentlig søofficer. 
 

 
 
Billedet: Min lille øvelsesbog i signalering. Snydebog ? måske. 

 
Fagetindebar en hel del udenadslære, idetvi umiddelbart skulle kunne udforme, aflæse 
og forstå et ret stort antal signaler. 
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Omtrent som på Søfartsskolen, hvor vi altid havde et reb om livet for at kunne øve os på 
de knob, som vi skulle kunne, så lavede jeg en lille bog med alle de krævede signaler i, 
så jeg altid kunne genopfriske deres betydning. 

Militær uddannelse. 

 
Vi skulle nu lære at være rigtige sergenter, hvilket indebar, at vi skulle kunne bestride 
funktionen som mellemledere. Vi skulle lære at være ledere af en vagt, hvori indgik et 
antal menige marinesoldater. Vi skulle lære de militære måder at være ledere på, 
herunder skulle vi lære at kommandere med et mindre antal soldater i en gruppe. Til at 
indøve dette havde vi kun hinanden at kommandere med. Det var ikke så let, og jeg tror 
aldrig, at vi blev rigtig gode til det. 

Bådsmandspiben. 

 
Ensærlig disciplin for sergentgruppen i søværnet var, at man skulle kunne betjene sig af 
et ganske specielt signaleringsinstrument kaldet for en bådsmandspibe, som egentlig 
bare var en lille fløjte. 
 
På fløjten kunne man frembringe grovere eller finere, højereeller dybere toner og endelig 
kunne man trille på den, som på en almindelig trillefløjte. 
 

 
 
Billedet: Et fint eksemplar af en bådsmandspibe. Fløjten var vel 15 cm lang og kunne holdes inde i den ene 
            hånd. 
 

Det overhovedet at få fløjten til at frembringe en lyd forekom os at være et kunststykke i 
sig selv for slet ikke at tale om, hvordan det kunne lade sig gøre at frembringe de meget 
forskellige kombinationer af lyde, der blev krævet. 
 
Vi morede os med at øve os og var glade for, at det nok ikke blev os, der skulle anvende 
den lille fløjte ved fint besøg i skibene. 
 
Læg endelig mærke til, at man stadig i dag, når man ser fjernsyn af dronningen, der 
kommer til - eller forlader kongeskibet, så bliver der pebet henholdsvis ud og ind for 
hende, mens hun passerer falderebet (gangvejen). 
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Det kunne komme på tale at bruge op mod 30 forskellige signaler. Nedenfor er vist 
nogle få eksempler: 
 

· Opmærksomhedssignal: 
 

· Et langt fint stød efterfulgt af en lang, grov trille. 
 

· Signal for falderebsgaster: 
 

· Når fine gæster kom om bord: et langt, fint stød efterfulgt af en lang, grov trille 
afsluttet med tre korte fine stød. 

 
· Når fine gæster gik i land :En lang grov trille efterfulgt af et langt fint stød. 

 
· Honnørsignal ved flagets hejsning og nedtagning: 

 
· En lang, grov trille efterfulgt af et langt, fint stød. 

 
· Front om styrbord eller om bagbord (når chefen i søen hilser på en anden 

chef.): 
 

· Et langt, fint stød efterfulgt af et kort, fint stød. (styrbord) 
· Et langt, fint stød efterfulgt af to korte, fine stød. (bagbord) 

Tjenestekundskab. 

 
Vi skulle også beskæftige os med Søværnets kancellisprog gennem udfærdigelse af 
breve, rapporter og ansøgninger. 
 
Det var vigtigt, at vi blev sat ind i det, som man kunne kalde for den daglige 
forretningsgang i Søværnet. Hvordan hele den store organisation var skruet sammen og 
hvem, man skulle underrette om hvad. 

Artilleri. 

 
På det tidspunkt var mange af Søværnets skibe udstyret med en eller flere pjecer, Hvilket 
betyder en eller flere 40 mm Bofors M/48 maskinkanoner. Besætningen på en sådan 
kanon var 4 – 5 mand, som var under ledelse af en pjecekommandør, der typisk var 
sergent eller oversergent.  
 
Våbnet var en forholdsvis lille kanon og blev brugt som antiluftskyts. 
 
Som det snart var sædvane for os, så skulle vi igen lære våbnet rigtig godt at kende 
gennem adskillelse og samling af kanonen et utal af gange, indtil vi var fuldt fortrolige 
med kanonens teknik og dens funktioner. 
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Under arbejdet med kanonen var der naturligvis en række kommandoer, der skulle læres 
til perfektion, inden det kunne komme på tale at bemande kanonen og skyde med den. 
 
En god del af teorien, teknikken og kommandoerne vedrørende betjeningen af kanonen 
havde vi således lært inde på Sergentskolen på Holmen, men det vigtigste af det hele var 
naturligvis at lære at betjene kanonen i virkeligheden under skydning med den, og det 
var en helt anden sag. 

Køb af Møllevej nr. 1. 
 
Aase og jeg havde i længere tid som tidligere beskrevet og ikke helt efter Viggo´s ønske 
set os varme på et lille helt nyt hus på 88 m2 beliggende på Møllevej i Gelsted. Nu var vi 
kommet så langt, at egentlige forhandlinger om købet blev indledt. 
 

 
 
Billedet: Vores helt nye hus beliggende Møllevej nr.1 i Gelsted. 
 

Den 23 april 1963 var vi kommet overens med sælgeren og havde underskrevet et 
betinget skøde om købet af huset beliggende på Møllevej nr. 1 i Gelsted til en pris på 
65.400. - kr. med en udbetaling på 6.000. - kr. 
 
Pladsen i huset var rigtig godt udnyttet, blandt andet fordi gangarealet var meget lille. I 
huset var der køkken, stue, to værelser og det skønneste lille badeværelse holdt i rosa og 
sorte farver og med siddebadekar. 
 
Huset var stort set nøgleklart og med delvis anlagt have. 
 
Det endelige anlæg af haven fik jeg god hjælp til af en rigtig god bekendt, som var 
anlægsgartner af uddannelse. Far og Viggo hjalp i form af planering med traktor og 
gennem levering af store sten, som blev lagt på havens små skråninger. Det endte med at 
blive et rigtigt lille dukkehus. 
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Vi løb en stor risiko, fordi betingelsen for, at vi kunne klare os økonomisk, var faktisk, 
at jeg bestod min eksamen som søofficer. Hvis det lykkedes, så vidste jeg, at jeg kunne 
tjene en ganske god hyre også som nyudnævnt søløjtnant, men først var der altså lige et 
par eksamener, der skulle overstås. 

Hurra, vi fik en datter. 

 
Allerede et par dage senere nemlig den 26.04.1963 modtog jeg et telegram fra Aase med 
teksten ”Jeg har fået en datter”. 
 
Det havde været hårdt for Aase, men det endte altså med, at vi fik en dejlig rødhåret 
datter. Vi var meget lykkelige. Det kneb mig at koncentrere mig om mine lektier, og 
ugerne blev meget lange, for jeg glædede mig bare hele tiden til at komme hjem og 
besøge min lille familie. 
 
Nu var der jo ikke længere restriktioner for passage af Storebælt. Så jeg rejste 
selvfølgelig hjem i alle de weekender, hvor det var muligt. 
 
Jeg må stadig have haft lidt tilbage på kistebunden, for min tak til Aase for den store 
indsats under fødslen var et meget lille, meget smukt Omega dameur i 14 karat guld. 

Artilleriskolen Sjællands Odde. 
 
Den praktiske og vigtigste del af arbejdet med at betjene kanonen under skydning skulle 
vi lære på Søværnets Skydeskole, som var beliggende alleryderst på Sjællands Odde 
benævnt Gniben. 
 
På skolen kom også soldater fra Hæren for at lære at skyde. De anvendte den samme 
kanon som antiluftskyts. Deres udgave af kanonen var selvfølgelig forsynet med hjul til 
transport efter en jeep eller lignende. 

 
 
Billedet: Søværnets Skydeskole på Sjællands Odde. 

 
På skolen hæftede vi os ved, at Hærens folk var under væsentlig hårdere kommando og 
disciplin end vi var, og de marcherede også på en enden måde. De gik i et højere 
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marchtempo end os, og så gik de så tæt bag hinanden, at det vidst var helt umuligt for 
dem at komme ud af takt. Hvis det skulle ske, så tror jeg, at hele delingen ville falde 
oven i hinanden. 
 

Sigteøvelser. 

 
At skyde et fly ned er ikke let. De flyver som bekendt meget hurtigt. Der må derfor 
beregnes en forspringsvinkel, som man selv kender det, når man vil ramme et 
bevægeligt mål med en snebold. Man må skyde foran målet for at ramme. 
 
Vi har alle set det lille edderkoppespind, som man så anvendt som sigtemiddel på 
våbnene i filmene fra 2. verdenskrig. Man måtte skyde et stykke foran et fly for at kunne 
ramme det. På skolen skulle vi lære at bruge og udnytte dette lille edderkoppespind. 
 
På skydeskolen var opstilletet system, der på indersiden af en stor kuppel kunne vise 
angribende jagerfly kommendefra alle mulige forskellige vinkler og i forskellige højder. 
Opgaven var herefter at bruge det lille edderkoppespind til beregning af den rigtige 
forspringsvinkel og skyde flyet ned 

Skydeøvelser. 

Vi var på forhånd blevetgrundigt belært om vigtigheden af at have respekt for kanonen 
og omgang med den farlige ammunition. 
 
Som jeg husker det, var vi to til at sigte mod målet og rette kanen ind ved hjælp ad 
drejelige håndtag. Én til at indstille højden og en anden til at indstille retningen. 

 
 
Billedet: 40 mm Bofors M/48 maskinkanoner bemandet af en skibsbesætning. Pjecekommandøren er over-
            sergenten yderst til venstre. 

 
Granaterne sad fast i magasiner med, jeg tror, fire skud i hvert, og kanonen var ret 
følsom med, at disse magasiner blev sat på plads med en præcis og hurtig bevægelse. Vi 
var to mand til at føde kanonen ad gangen. En på hver side af kanonrøret, og vi skulle 
lære at arbejde perfekt sammen for at holde skydningen i gang. 
Magasinerne kunne gå i bekneb i kanonen, og det var der ingen, der var glade for, når 
det skete. Vi havde selvfølgelig meget dygtige og erfarne pjecekommandører med på 
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skolen, som kunne klare den situation, men vi havde det først rigtig godt, når situationen 
igen var afværget, og alt igen gik sin vante og planlagte gang. 
 
På det tidspunkt rådede Søværnet over etmindre antal droner, altså fjernstyrede 
propeldrevne radiostyrede modelfly. De havde et vingespand på vel 2 – 3 meter og var 
farvet knaldrøde. 
 
Dem måtte vi skyde efter, når de fløj på tværs af vores sigteretning og dermed på det 
nærmeste var umulige at ramme, men når de fløj lige ret imod os, så de dermed var 
lettere at ramme, så blev der straks råbt ” Giv agt stop” og skydningen ophørte dermed 
øjeblikkeligt. 
 
Det var lykkedes for et hold på et tidspunkt at skyde en drone ned, og vi fik lov til at se 
resterne af dronen. 
 
Jeg husker ikke længere, hvor lang tid opholdetpå skolen varede, men jeg fik senere 
rigtig meget brug for, hvad jeg havde lært, idet jeg blev udnævnt til artilleriofficer om 
bord i et af Søværnets mindre skibe i fregatklassen. Skibethed Daphne, og havde givet 
navn til en hel klasse af skibe. 

Retur til Søværnets Sergentskole Margretheholm. 

Engelsk. 

 
Det var jo meningen med vores uddannelse, at vi senere skulle overføres til 
officersskolen, hvor faget engelsk blev rigtig vigtigt. Vores grundlag fra 
navigationsskolerne var ikke imponerende højt. 
 
På lidt længere sigt ville stort set al kommunikation til og fra tjenestestederne komme til 
at foregå på engelsk. Om det måske var derfor, at vi allerede her på sergentskolen tog 
grundigt fat i det fag, ved jeg ikke, men som ordinær sergent har der ikke været brug for 
engelsk på dethøje niveau, som vi lærte på skolen her. 

Håndvåbenlære. 

Maskinpistolen. 

 
Efter afgang fra Eksercerskolen var vi nu færdige med at bruge Garandgeværet. Det var 
ikke særlig praktisk til brug om bord på mindre skibe i modsætning til en moderne 
maskinpistol, der rent fysisk fyldte langt mere. 
 
Under vores øvelser skulle vi lære at anvende en let maskinpistol kaliber 7,62 mm. 
 
Jeg husker ikke længere fabrikat eller andre betegnelser for de maskinpistoler, som vi fik 
udleveret kun, at vi igen skulle lære en hel del teori og øvelser med at skille våbnet ad 
for vedligeholdelse. 
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Billedet: Den lette maskinpistol, som vi lærte at skyde med. 
 

Skydeøvelserne forløb fint og jeg blev egentlig ret god til at skyde med maskinpistolen. 

Håndgranaten. 

 
Vi lærte selvfølgelig om opbygningen af håndgranaten, om sikkerhedsforanstaltningerne 
og om brugen af dette lille men meget effektive våben. 
 
Under træningen i fri idræt i Søværnet indgik der forunderligt nok et kast med en lille 
kugle af udformning og vægt som en håndgranat. At kunne kaste langt nok har altid 
været en udfordring for mig. Lige fra min skoletræning til idrætsmærkerne havde det 
væretet problem for mig at kunne kaste langt nok med disse små bolde. 
 
Under øvelserne var der ikke nogetkrav om at kunne kaste langt nok,og i idrætstimerne 
fik jeg også den efterstræbte nål i bronze. 
 
Efter gennemgangen af teorien om våbnet var overstået, skulle vi naturligvis også lære at 
anvende det i praksis, og det foregik på en speciel bane med høje volde til vores 
beskyttelse. 
Håndgranaterne var armerede og derfor var de også farlige, hvis vi ikke behandlede dem 
rigtigt. 
 

 
 
Billedet: Den type håndgranat, som vi lærte at bruge. 

 
Det var med noget kriller i maven, når man første gang havde armeret granaten, havde 
trukket sikkerhedssplitten ud, havde kastet granaten længst muligt væk, selv havde søgt 
dækning, og nu bare ventede en evighed, indtil granaten eksploderede med et højt drøn.  
 
Lang, lang tid efter kunne man høre, hvordan fragmenterne fra granaten ramte vores 
sikkerhedsdækning. 
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Legemsøvelser. 

 
Som led i vores uddannelse var det selvfølgelig vigtigt, at vi holdt vores kondition i 
orden. Et af kravene til os var, at vi skulle tage det militære idrætsmærke i bronze. 
 
Jeg havde uden det store besvær taget de tilsvarende skoleidrætsmærker, mens jeg gik i 
skole i Gelsted, men årene til søs og på skolebænken havde gjort, at det voldte mig stort 
besvær at leve op til de stillede krav specielt i 3.000 m løb og i kast af håndgranater. Jeg 
endte med at klare skærene og fik mit idrætsmærke. 
 
Herudover skulle vi gennemføre en række marchture inden for en given tid. 
 
Turene var meget lange, og der indgik køretøjer i turen, så de kunne samle elever op, 
som ikke kunne klare mosten. 

Strafferet. 

 
Med vores kommende stillinger som ledere på lavt niveau skulle vi selvfølgelig kende 
de regler, som var gældende for Søværnets personel. Herunder skulle vi specielt have et 
vist kendskab til den militære strafferet. 
 
Jeg husker ikke hvem vores lærere var, men som jeg husker det, så havde vi blandt vore 
undervisere et par ældre overkriminalassistenter. Som de praktiske og meget erfarne 
betjente de var, kunne de give os nogle gode råd vedrørende omgang med berusede og 
uvillige personer. 
 
Som med alle former for undervisning, så var det også her meget interessant og morsomt 
at høre dem fortælle om spektakulære oplevelser, som de havde haft under deres lange 
karriere i politiets tjeneste. 

Søminelære. 

 
Vi havde en meget ung søløjtnant af reserven til faget, som han selv gik meget op i. Jeg 
tror, at han var ingeniør af uddannelse. Som han, blev også jeg grebet af al den snedige 
og ondskabsfulde teknik, der gemte sig under vandet i disse bæster. 
 
På det tidspunkt strøg man stadig for miner, som var blevet lagt ud i de danske farvande 
under 2. verdenskrig. Søværnet havde den gang en hel eskadre, minestrygereskadren, 
som søgte efter og sprængte de resterende miner, når de fandt dem. 
 

Minestrygerne var fartøjer bygget af træ for at undgå den magnetisme, der typisk kunne 
være en af de ting, der kunne påvirke en mine og få den til at gå af. 
 

Hornminerne fra 2. verdenskrig har mange set anvendt som indsamlingsbøsser rundt om 
på havnene. Dem skulle man påsejle, før der skete noget med dem. 
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Minestrygereskadren var aktiv gennem de år, hvor jeg var i Søværnet, og så havde de i 
øvrigt en chef, der sørgede for, at den efter sigende var de allerbedste til at signalere med 
flag og sejle formationssejlads. Jeg ved det, for vi fik ham som lærer på officersskolen. 
 

 
 
Billedet: En hornmine. Tag ikke fejl af, at den er flot malet, det var de ikke under krigen, de var rustne og 
 meget lumske.Omde drev rundt i overfladen eller om de var forankret på bunden flydende et par  meter 
under havoverfladen, så var de meget, meget farlige for skibsfarten. 

 
Søværnets øvrige fartøjer måtte dengang med jævne mellemrum til afmagnetisering i et 
særligt anlæg, der lå på bunden af havnen ud for Holmen i København. 
 
På samme måde mente mange af os, at det da kun var rimeligt, at vi også med ikke for 
lange mellemrum kom til afmagnetisering hjemme hos vore koner og kærester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søværnets Kursusinstitution. 

Marinestation Lynæs 
Skolestart 25-11-1963  Afgik fra skolen 29-11-1963 
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Billedet: Marinestation Lynæs. 
 

Marinestationen var beliggende ved Isefjord umiddelbart syd for Hundested et farvand, 
som jeg i min tid om bord på Torjan havde sejlet forbi rigtig mange gange på vej mod 
Stålvalseværket i Frederiksværk. 
 
Kursusintuitionen var blevet oprettetet par år forinden og meningen var, at give 
sergentgruppen en arbejdslederuddannelse for bedre at kunne varetage deres opgaver 
som ledere og instruktører. 

Arbejdslederuddannelse. 

 
Kurset var målrettet os som vordende sergenter med navigatøruddannelse, og det 
indeholdt undervisning i arbejdsinstruktion, undervisningsteknik, taleteknik og 
lederskab. 
 
Kursus var planlagt som en kombination af foredrag, diskussioner, gruppearbejde og 
paneldiskussioner. 
 
Vi fik at vide, at kursus var meget koncentreret og gav os beskæftigelse fra tidlig morgen 
til ud på aftenen. Vi skulle ikke regne med frihed om aftenen. Undervisningstiden var 
således planlagt til at vare til kl. 21:00 eller længere. 

Indkvartering 
 
Vi blev indkvarteret i tomandslukafer i skolens østlige fløj, hvor der også var en 
dagligstue med adgang til aviser, TV og radio. Meningen var også, at kursusdeltagerne 
her kunne sidde sammen og drøfte de temaer, der havde været under behandling i løbet 
af dagen. 

Bespisning. 

 
En pudsig ting her på skolen var det, at vi ved morgenmåltidet naturligvis kunne slå os 
ned, hvor vi selv havde lyst 
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Denne frihed havde vi dog ikke under dagens to hovedmåltider, hvor der var omdelt 
bordkort med skiftende pladser til sikring af, at vi fik lejlighed til at drøfte 
kursusforløbet indbyrdes med skiftende kursusdeltager. 
 
Jeg tror at netop denne bestemmelse var møntet på andre sammensætninger af 
kursusdeltagere med deltagere fra forskellige tjenestesteder og fra forskellige 
tjenestegrene, hvor folk ikke på forhånd kendte hinanden så godt, som vi gjorde. 

Kursusudbytte. 

 
Under vores ophold på navigationsskolen havde vi undertiden drøftet med hinanden, 
hvordan det mon ville blive at komme ud at sejle som styrmand, hvor vi ud over vores 
rent faglige navigatoriske fag skulle lære os at virke som arbejdsledere for den menige 
del af besætningen. 
 
For mit eget personlige vedkommende var jeg noget usikker over for netop denne del af 
mit kommende arbejde. 
 
Under det første år i Søværnet var der allerede blevet løst meget op for min usikkerhed 
på dette punkt. I Søværnet skulle man jo ikke i første omgang gøre så meget for at 
motivere de menige men i princippet blot udstede en ordre. 
 
Denne holdning holdt ikke længere, og man tilstræbte allerede på det tidspunkt at bløde 
op på den meget håre kæft, trit og retning pædagogik for at gå over til en mere moderne 
ledelsesstil. 
 
Vi var ikke umiddelbar på forhånd meget begejstrede for dette kursus men betragtede 
det nok som lidt pjattet med dette psykologiske ævl. Det var noget meget nyt for os at 
skulle beskæftige os med personaleledelse på den måde. 
 
Alene det, at skolens chef godt nok var kommandørkaptajn og altså rigtigt uddannet 
søofficer men også havde en universitetsgrad i psykologi, gjorde, at vi ikke på forhånd 
tillagde kursus den store værdi. 
 
Med dette kursus blev vi måske ikke alle sammen overbeviste om nytten af den nye 
måde at anskue begrebet personaleledelse på. Men det har helt sikkert sat tanker i gang 
hos os om, hvordan man bedst muligt burde og kunne motivere sine medarbejdere til at 
udnytte den enkeltes fulde potentiale. 
 

Søværnets Sergentskole Margretheholm. 

Fritiden. 

 
Under hele opholdet på sergentskolen rejste jeg naturligvis hjem så ofte, som det 
overhovedet var muligt. Når jeg ikke havde fri i weekenden, måtte jeg jo blive og passe 
mine vagter. 
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Togrejser hjem. 

 
Turene hjem med toget var der ingen problemer med, men anderledes var det, når jeg så 
sent som muligt søndag aften skulle retur til København på samme tid, som alle andre 
soldater fra Jylland og Fyn, der var tjenestegørende i Københavnsområdet. 
 
Alle kupeer var stuvende fyldte, så jeg måtte ofte stå op fra Odense til Nyborg. Ved 
ankomst til Nyborg skulle vi alle ud af toget og om bord på en færge. På den tid havde 
alle færgerne saloner under vogndækket. Her ville de fleste gerne ned for at finde en 
plads, for her var der altid en dejlig varme, og på mange af færgerne var der stofbetrukne 
sofaer, hvor man i heldigste tilfælde kunne finde en krog, hvor man kunne lægge sig til 
at sove på den godt og vel én time lange overfart. 
 
Ved ankomst til Korsør startede kampen om at komme først i land og ned til det 
ventende tog ved perronen. Toget havde ofte stået og ventet på færgen i lang tid, og det 
var ikke opvarmet, så det var en brat opvågning efter den behagelige tur om bord på den 
varme færge. 
 
Når kupeen fra starten blev fyldt helt op med seks eller flere soldater, så fik vi jo 
forholdsvis hurtigt varmen igen, og når vi nåede København, så sov hele banden som 
regel hårdt. 
 
Dagen efter togturen var vi en hel del elever, der mere eller mindre åbenlyst sad og sov i 
timerne. Vi glædede os til en lur på køjen, så snart undervisningen var slut. 

Vennerne. 

 
Leo John Kramme var også blevet udtaget til sergentskolen, og vi var så heldige, at 
vores vagter passede sammen på en måde, der gjorde, at vi for det meste havde vagt i de 
samme weekender. 
 
For ikke altid at opholde os på skolen, så gik vi ofte den ret lange tur fra skolen og helt 
ind til den indre by. Ikke fordi vi havde noget egentligt ærinde derinde, men vi trængte 
blot til at samle andre indtryk end dem, vi fik fra skolen. 
 
På skolen hørte vi også om nogle af vores skolekammerater fra navigationsskolen. De 
havde fået gode hyrer i store danske rederier. 
 
Den ene af dem tjente ikke under 3.000.- kr. om måneden. Det var mange penge holdt op 
imod de 20.- kr., som vi fik om ugen for at gå på skolen. 
Under den sene del af opholdet på skolen kom der en kok, som jeg havde sejlet sammen 
med. Han inviterede mig med hjem på besøg. Han havde den sødeste lille kæreste og de 
boede helt oppe under loftet i et større boligkompleks. 
 
Deres værelse var meget lille, men de havde formået at indrette sig, så der var meget 
hyggeligt. Maden lavede de på et gasapparat, som stod ude i det store ellers tomme 
loftsrum bortset fra vasketøjet. Ugen efter mit besøg havde de fået stillet i udsigt, at de 
muligvis kunne få en lille lejlighed et andet sted i byen, så de var bare så glade. 
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Eksamen. 

 
Ved afslutningen af sergentskolen havde jeg været lidt bekymret, om jeg fik det antal 
point i skriftlig kommunikation, som var nødvendigt for at bestå. Læreren var blevet 
syg, inden han var færdig med at give os karakterer. Det endte med, at jeg fik et flot 8 
tal, hvor kravet var tre, så jeg var vældig godt tilfreds. 
 
En af mine venner måtte nøjes med et total. Det medførte, at han skulle færdiggøre sin 
tid i Søværnet som rød (værnepligtig) korporal. 
 
På det tidspunkt var det sådan, at værnepligtige korporaler og sergenter bar røde vinkler 
mens frivillige befalingsmænd af samme grad bar det samme antal vinkler, men i gul 
farve. 
 
En pudsighed var det, at røde sergenter beholdt basseuniformen med rund hue, 
busseronne og den store krave med blå og hvide striber, mens de frivillige sergenter bar 
jakkeuniform med tilhørende kasket. 
 
I faget minelære fik jeg et 10 tal både mundtligt og skriftligt. Det var jo flot. Til gengæld 
kom jeg aldrig senere i min tid i Søværnet til at beskæftige mig med noget som helst, der 
havde med miner at gøre. 
 
Min bekymring var, om jeg nu også kunne klare kravene for at komme med på 
officersskolen. Det var især vigtigt nu, hvor Aase og jeg allerede havde købt os et helt 
nyt hus. Huslejen skulle jo betales, selv om den ikke var så høj. 
 
På trods af alle mine hjemlige gøremål med kone, barn og hus i den samme periode, så 
slap jeg dog nogenlunde godt ud af uddannelsen og endte midt i gruppen af udnævnte 
sergenter. 
 
I god tid før eksamen havde forsvarets skrædderværksted været på besøg på skolen for at 
tage mål af os til ny uniform i forventning om, at de fleste af os måtte formodes at bestå 
den forestående eksamen til sergent. 
 
Umiddelbart efter vores udnævnelse blev vi overført til Søværnets Officersskole på 
Holmen. 
 
Udnævnelse til sergent, se bilag D. 

Søværnets Officersskole. 
Skolestart 20.-08.-1963  Afgik fra skolen 02.-12.-1963 
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Billedet:Søværnets Officersskole på Holmen. 
 

Umiddelbart efter vores udnævnelse til sergenter blev vi overført til Søværnets Officers-
skole på Holmen. 
 
I mit karriereforløb har jeg fået meget uddannelse på mange forskellige skoler, men 
Søværnets Officersskole var dog den smukkeste, jeg har været elev på. Tegnet i sten og 
glas og opført i 1938. Den var altså på alder med mig selv. På grund af 2. verdenskrig 
blev skolen først officielt indviet i 1946. 

Skolens indretning. 

 
Skolen bestod af tre sammenhængende fløje. En hoved- og undervisningsfløj med 
indgang, forhal, og en stor aula, en idrætsfløj og en indkvarteringsfløj. 
 
Da vi trådte ind på skolen første gang gennem hovedindgangens glasdøre åbnede der sig 
et meget højt og meget lyst rum. Til højre var der et stort skrivebord, hvor de 
vagthavende kadetter sad. Lige fremvar der en stor slynget trappe, der førte op til 
undervisningslokalerne på 1. salen. 
 
Af alle skolens mange smukke lokaler fandt jeg den store aula mest imponerende med 
dens meget høje glasvæg over flere etager i den ene ende og det meget store smukke 
kalkmaleri fra slaget i Køge bugt med linjeskibetChristianus Quartus i den anden. 
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Billedet: Kalkmaleriet af Linieskibet Christianus Quartus på aulaens endevæg. 
 

Som det ses på billedet, så var der 2 synlige gallerier ned langs med væggene på begge 
sider af aulaen. 
 

 
 
Billedet: Den modsatte gavl af aulaen. 

 
Det var i disse meget imponerende smukke omgivelser, vi holdt vores mønstringer hver 
morgen og op til weekenden. De fleste af os skulle hjem, hvorfor vagthavende kadetter 
under ledelse af vagtchefen var endog meget omhyggelige med at spejle sig i vores sko 
og med at fjerne selv det mindste støvgran, der måtte have fundet vej til vores mørkeblå 
uniformer.  

Indkvartering. 

 
Helt i modsætning til hvordan det er i dag, så blev vi dengang indkvarteret på skolen. Vi 
boede på skolen og spiste alle vore måltider der. 
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Da vi fik anvist vores fine kvarter med to-mands lukafer, så hang de der. Vores flotte 
nye jakkeuniformer med de tre gule vinkler på ærmerne. Det var rigtigt, vi var nu 
sergenter og samtidig kadetter i Søværnet. 
 

 
 
Billedet: Sergent og kadet i Søværnet. 

 
Første gang, hvor vi skulle iklædes vores nye uniformer med de tre gule vinkler på 
ærmerne fik vi alle problemer.For til uniformen hørte naturligvis kridhvide skjorter, men 
de var med aftagelige flipper, der skulle fæstnes med særlige kraveknapper både i 
nakken og foran. Det voldte os i starten store problemer, og vi følte nærmest, at vi skulle 
kvæles, når den forreste kraveknap skulle knappes. 
 
Vi hjalp hinanden til at begynde med, men øvelse gør som bekendt mester, og inden 
længe var det selvfølgelig ren rutine. 
 
Midt i vores tre gule vinkler sad stadig det lille anker, der viste, at vi var fuldbefarne 
søfolk. Nu var det blevet gult og betød, at vi var navigatører af uddannelse. 
 
På vores revers bar vi Søværnets anker i guld omslynget af et stort R, der betød, at vi var 
under uddannelse til reserveofficerer. 
 
Sammen med uniformen fik vi udleveret en lille dolk med elfenbensskæfte. Den blev 
båret i et særligt ophæng fra livremmen, der bevirkede, at dolken hang der lidt 
nonchalant på siden af benet. Hold da helt k…, hvor var vi flotte. Det var vi da efter 
vores egen mening. 
 

 
 
Billedet: Den lille fine dolk, der viste, at vi var kadetter af reserven. 
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Dolken var lidt upraktisk at have hængende der på låret, og blev derfor ikke båret under 
vores daglige undervisning på skolen. Den blev stort setkun anvendt i forbindelse med 
udgang fra skolen.Altså, når vi skulle ses i offentligheden i forbindelse med hjemrejse, 
hvor vi skulle præsenteres for familie og venner. 
 
Det var egentlig en underlig fornemmelse, at vi nu nærmest fra den ene dag til den anden 
var blevet befalingsmænd i forhold til alle menige marinesoldater, og at de nu skulle 
hilse på os, når vi mødte dem rundt om i byen. 

Dagens gang på skolen. 

 
Som på alle de tidligere tjenestesteder, jeg havde været på i Søværnet, så startede også 
her alle dage med en morgenmønstring i aulaen. 
 
Fra den førstedag fik vi indtrykket af, at uddannelsen i høj grad handlede både om det 
tekniske sømilitære, men i næsten lige så stort omfang, handlede den om den sidste del 
af ordet, nemlig dannelse. 
 
Hvis man befandt sig i hallen, når der kom en lærer ind ad glasdørene, enten han var 
militær eller civil, så blev der råbt ”Giv agt” af den vagthavende kadet. Alle kadetter 
indtog retstilling og vendte sig mod den indkommende.Når man derefter blev passeret af 
vedkommende lærer, om det så var midt på trappen, så bukkede man for ham ikke dybt, 
som vi havde lært at bukke for vores lærere i folkeskolen, nej, her var det med et ganske 
svagt bøj i hoften. 
 
I starten var det nok lidt akavet at se på, men vi fik det med tiden til at se rimeligt 
elegant ud. 

Messen. 

 
Når vi indtog den varme mad om aftenen, så skete det i en messe, der hver dag var 
dækket op med hvide duge på bordene og med bestik, glas og servietter på hver plads. 
 
I messen blev vi vartet op af serveringsdamer. Vi skulle altså ikke selv hente maden, 
som vi plejede i de kantiner, der havde været på de andre tjenestesteder. 
 
Når vi hørte vagtchefen komme ude på gangen småsnakkende med de vagthavende 
kadetter, så blev der kommanderet”messen ret”, og der stod vi så og ventede, medens 
vagtchefen og kadetterne stadig småsludrende langsomt gik op mod deres pladser for 
enden af salen. Først, når de var på plads og havde sat sig, kunne vi andre sætte os ned. 
 
Under spisningen gik der en kaptajnløjtnant af proviantlinjen med mellemblå farve 
mellem sine 2½ snore rundt mellem bordene. Han hviskede os i øret, når vi ikke 
behandlede bestikket korrekt, eller hvis vi, som noget af det værste han vidste, havde 
krøllet sin serviet sammen. Den skulle helst se lige så ny og ubrugt ud, når vi var 
færdige, som da den blev lagt på bordet. 
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I et brev til Aase fortæller jeg, at dagens menu stod på roastbeef med gemyse. Den 
efterfølgende dessert bestod af vandmeloner. En anden dag fik vi karbonader med 
masser af grøntsager til. Desserten var der budding med karamel i flødeskum. Det kunne 
godt glide ned. 
 
På trods af den gode mad så skriver jeg hjem til Aase, at jeg meget hellere ville have 
spist hjemme hos mine to piger i Gelsted. 

Vagter. 

 
Som ved alle andre tjenestesteder i Søværnet så skulle vi også her gå vagter hele døgnet 
rundt. For hvert døgn var der sat 10 kadetter ud til vagttjeneste. 
 
Det kom der for mit vedkommende til at gå lidt kludder i. 
 
Jeg havde aftalt med en af mine gode kollegaer fra Svendborg, at jeg skulle tage hans 
aftenvagt, så da der blev kaldt til vagtmønstring om eftermiddagen, så blev jeg bare 
siddende i opholdsstuen. Vi havde imidlertid misforstået hinanden om, hvilken vagt det 
drejede sig om, og jeg blev noteret i vagtprotokollen for forsildemøde. 
 
Jeg var voldsomt bekymret for, hvilke konsekvenser det ville få for mig, men jeg hørte 
aldrig senere noget til sagen. 

Fremvisning af skolen. 

 
Det var med stor beklagelse, at jeg måtte skrive hjem om, at vi en weekend,hvor det 
ellers var meningen, at jeg skulle have været en tur hjem, skulle blive på skolen, fordi 
denne skulle vises frem for en gruppe studenter, der overvejede at påbegynde en linje-
officersuddannelse ved skolen. 
 
Vi skulle så som gode ambassadører vise skolen frem og fortælle om de gode 
fremtidsmuligheder en sådan uddannelse kunne føre til. 

Opholdsstuen. 

 
På skolen var der en rigtig dejligopholdsstue med gode siddemøbler, fjernsyn, en pejs og 
et billardbord. 
 
Jeg skrev til Aase, at det ville have været dejligt, om vi havde haft noget familie i 
København, hvor hun kunne overnatte. For flere af mine kollegaer havde besøg af både 
deres koner og nogle endda også af deres børn, som var med på besøg på skolen, og som 
vi tog os godt af. 
 
Om aftenerne kunne vi endda finde på at tænde op i pejsen mest for at dupere vores 
gæster. 
 
Som alle andre stede har jeg altid været blandt dem, der søgte mod billardbordet, når der 
var mulighed for det, det gjorde jeg også her. 
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Når vi gik der og hyggede os, så kunne vi fristes til det formastelige at knappe vores 
jakke op. Det skete der sædvanligvis ikke noget ved, men da linjekadetterne begyndte at 
komme hjem fra deres sommertogter om bord på flådens skibe, så var der en af dem, der 
udstak en not (påtale) til en af mine kollegaer for netop denne forseelse. 
 
Hvis man fik tre noter, tror jeg, at man kunne miste retten til landlov for en periode og 
ikke ret meget kunne tænkes at være værre. 

Fagene. 

 
Fra første dag på skolen stod det helt klart, at vi nu skulle i gang med en egentlig 
lederuddannelse i Søværnet. Alle lærere ved skolen var af høj militær rang eller de kom 
fra Københavns Universitet. 
 
Af uransagelige årsager, så har jeg ikke længere mine papirer fra skolen, så jeg har ikke 
noget samlet overblik over, hvilke fag vi blev undervist i, så derfor vil jeg nøjes med at 
nævne de fag, hvorfra jeg kan huske særlige episoder. 
 

· Militæruddannelse. 
· Røgdykkeruddannelse. 
· Kampinformation. 
· Formationssejlads. 
· Fjernkending. 
· Gymnastik. 
· Svømning 

Militæruddannelse. 

Pistol. 

Som officer i Søværnet ville vores personlige våben blive en 9 mm pistol. Det var ren 
gentagelse med at lære våbnet at kende. Benævnelser på våbnets enkeltdele og deres 
funktion herefter adskillelse og samling et utal antal gange. Våbnets vedligeholdelse 
med rensning efter brug og endelig den meget vigtige oliering under opbevaring. 
 
Under de første skydeøvelser viste det sig meget hurtigt, at jeg faktisk var ret god til at 
skyde med pistolen på trods af, at jeg altid kunne være sikker på, at pistolen ville nappe 
mig i skindet mellem tommel og pegefinger for hvert skud, jeg afgav. 
 
Mine fine skydninger bevirkede, at jeg som den eneste på kadetholdet blev indstillet til 
at skyde på et hold for konkurrenceskytter. Dette passede mig særdeles godt. 
 
For at det kunne lade sig gøre blev jeg optaget som medlem af ”Idrætsforeningen for 
Søværnets Officerer” et par måneder inden jeg faktisk blev udnævnt til søofficer. 
(Se bilag C) 
 
De andre, som jeg gik til skydning sammen med, var folk både fra forsvarets andre værn 
men også folk fra det civile, der blot havde samme store interesse for skydning med 
pistol. 



78 
 

 

De fleste af dem havde meget specielle pistolhæfter. Hæfterne var nærmest kunstnerisk 
udformede. De var skåret ud i fine træsorter og tilpasset den enkeltes hånd, så de 
nærmest tog pistolen på, som man tager en handske på. De var sikre på ikke at blive 
nappet i skindet, når de skød. 
 

 
 
Billedet: Som jeg husker det var det en pistol, der lignede denne, som vi brugte under vores skydeøvelser. 

 
Jeg var så heldig, at jeg for det meste skulle skyde om eftermiddagen, når de andre 
havde idrætstimer. Disse timer blev ofte brugt til at spille fodbold, som jeg jo tidligere 
har fortalt, aldrig har haft min store interesse.  
 
Det var trods alt bedre at blive nappet lidt i skindet end at rende rundt sammen med 22 
andre efter den samme dumme bold. 

Brug af sabel. 

 
Jeg ved ikke helt hvorfor jeg husker timerne i militæruddannelse på søofficersskolensom 
noget af det morsomste jeg har oplevet under min uddannelse på skolen eller måske i det 
hele taget. 
 
Som officer i søværnet ville vores almindelige daglige uniform komme til at bestå af en 
kasket,et jakkesæt med gyldne knapper og rundgående”guldsnore” med et øje på den 
øverste snor på ærmerne, som vi alle kender det fra Søværnet. 
 
Ved særlige lejligheder bærer Søværnets officerer en anderledes uniform, der blev 
benævnt tjenestefrakke,og til den hørte en sabel. 
 
Som officerer i Søværnet ville vi således kunne komme ud for lejligheder, hvor vi skulle 
bære tjenestefrakke med tilhørende sabel. Det var derfor vigtigt, at vi kunne gebærde os 
med den sabel, der hørte til uniformen. 
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At lære at benytte denne sabel på en elegant måde indgik derfor også i vores pensum på 
skolen. 
 

 
 
Billedet: Kronprinsens sabel, som han har fået af sin mormor Dronning Ingrid efter Kong Frederik IX, der 
            som bekendt var uddannet søofficer. 
 

Denne flotte uniform fik vi ikke udleveret ved udnævnelse til søløjtnant, men vi kunne 
købe den, som nogle af mine kollegaer gjorde deti forbindelse med, at de skulle giftes. 
 
Først skulle vi blot lære at gå med sablen lidt nonchalant i venstre hånd og bare se helt 
uanfægtede ud, og det var der ikke særlige problemer med. 
 
Når man herefter stoppede op,stillede sig i retstilling og skulle have sablen ud af skeden, 
så begyndte det at blive svært, man måtte ikke kigge ned, men skulle stå i stram 
retstilling og se lige frem i intetheden, gribe om sablens hæfte og med et stort elegant 
sving føre den ud af skeden. 
 

 
 
Billedet: Kaptajnløjtnant iført tjenestefrakke med sabel. Manden er en model. 

 
Når sablen var kommet ud af skeden med det rigtige store sving, så skulle den holdes i 
en let bøjet højre arm og hånd. Det lyder let, men det var det altså ikke. 
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Det var meget morsomt, når de andre fjumrede sig frem til en ikke særlig elegant 
retstilling med sablen trukket, men når det så blev ens egen tur til at demonstrere,så kneb 
det med at se det morsomme i situationen. 
 
Når man skulle marchere med trukket sabel, holdt man sablen i sin let bøjede højre arm 
og hånd med bladet glidende mod højre skulder i takt med armens bevægelser frem og 
tilbage. 
 

 
 
Billedet: Den samme mand som ovenfor blot mange år senere og forfremmet til orlogskaptajn. 

 
For de fleste medførte dette med at koncentrere sig om både at gå i marchtakt og 
samtidig føre sablen frem og tilbage i et naturligt sving i forhold til højre ben meget 
store kvaler, og for rigtig mange førte det til, at man begyndte at gå pasgang, hvilket 
betyder, at højre arm og ben følges ad, og det kommer til at se vanvittigt morsomt ud. 
 
Jeg har bemærket mig, at livgardens officerer holder deres trukne sabel helt tæt ind til 
kroppen, uden at bevæge armen overhovedet. Det ser ikke helt så flot ud, og så undgår 
de problemet med at komme til at gå pasgang. 
 
Lidt det samme ”snyd” som, at livgarden heller ikke lod deres geværkolber ramme 
stenbroen, som vi andre skulle i Auderød. Hos dem kan man således ikke høre om de nu 
også er helt i takt, når geværet rammer stenbroen. 
 
Vores lærer, en kaptajnløjtnant,kunne finde på at stille sig op på græsplænen bag ved 
skolen og forlange, at vi én efter én skulle passere forbi ham, mens vi hilste på ham med 
sablen. 
 
Det ville sige, at vi skulle gå med sablen som beskrevet ovenfor. Når der herefter var ca. 
ti skridt hen til læreren, så skulle sablen med et stort elegant sving føres med spidsen ned 
mod græsplænen så den lige netop rørte ved græsstråene. Under hele denne 
gebrækkelige manøvre skulle man hele tiden se læreren stift lige ret ind i øjnene. 
 
Så skete det morsomme for flere af os,nemlig at sabelspidsen blev sænket lidt for meget 
og derved blev stukket ned i græsplænen.Manden der skulle hilse flot på læreren faldt 
over sablen og stod ret på hovedet lige foran ham. Så var det elegante ligesom gået af 
den øvelse. 
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Selv læreren kunne jo ikke lade være med at trække på smilebåndet og måske lidt mere 
end det, når det skete. 

Æreskompagni. 

 
Vi skulle selvfølgelig også lære at kommandere med en gruppe soldater, som vi allerede 
havde gjort det på sergentskolen, men nu skulle vi lære at kommandere ethelt 
æreskompagni med fane og det hele. 
 
Inden vi kom så langt, så skulle vi lære at gå fanemarch, hvor det strakte ben og fod 
føres langsomt frem helt nede ved jorden uden dog at røre denne. Igen ser det flot ud, 
når det udføres rigtigt, men når vi skulle lave det, så var det absolut ikke elegant at se på. 
 
Det skulle selvfølgelig udføres med trukket sabel og gjorde arbejdet med den helt 
specielle marchgang endnu mere kompliceret. 
 
Øvelserne med ”æreskompagniet” foregik i Planbygningen, som var en meget stor hal 
inde på Holmen tæt på skolen. Her skulle vi marchere rundt med fanen i spidsen. Vi 
skulle lære at være vagthavende officer for æresvagten. 
 
Vi skulle marchere rundt i hallen. Stille vagten op på et afmærket sted vende front, føre 
fanen på plads, og her var det vigtigt, at afstanden mellem vagthavende officer og 
fanebæreren forblev den samme. Ofte havde officeren tilbøjelighed til at gå noget 
stærkere end fanebæreren kunne følge med til. Det så heller ikke alt for godt ud. 
 
Når fanen var på plads, skulle æresvagten præsentere gevær, fanebæreren skulle hilse 
med fanen og vagthavende officer skulle hilse med sin sabel som før beskrevet ved at 
føre sablens spids i strakt arm ned mod jorden, mens man så på den eller de prominente 
personer, som vi skulle ære.Alt ledet og kommanderet af en af os elever, som agerede 
vagthavende officer for æresvagten. 
 
I vores tilfælde var det naturligvis altid vores lærer, der var prominent. 
 
Når ceremonien var overstået, skulle vagten igen formeres klar til afmarch. Igen de 
samme problemer med at føre fanen på plads med fanemarch. Få vagten vendt i 
marchretning klar til at marchere fra stedet. 
 
Der skete altid uheld undervejs, og vi, der stod i æreskompagniet, ventede bare på, 
hvornår det skete, så vi kunne få noget at grine af. 
 
Under marchen rundt i den store hal skulle officeren kommandere de skarpe drej for 
kompagnietved enderne i hallen og råbe ”svingning til højre”, glemte han det, kunne ens 
ellers gode venner i kompagniet finde på bare at fortsætte ligeud gennem de to store 
åbentstående porte for enden af hallen, skønt de godt vidste, at de skulle dreje. 
 
Hvor usolidarisk og hvor ondt men megetmorsomt, når officeren fortsatte rundt sammen 
med fanebæreren og resten af kompagniet fortsatte lige ud i det fri. 
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Mens vi marcherede rundt i hallen kunne der pludseligt dukke et skilt op, hvorpå der 
stod ”Kongen” eller ”Et ligtog” og så gjaldt det naturligvis om som vagthavende officer 
at rode rundt i hukommelsen for at finde den helt rigtige kommando, der involverede 
både fanen og resten af æreskompagniet i den anledning. 
 
Ingen tog det måske helt alvorligt, for vi vidste alle, at vi kun skulle være i Søværnet en 
kortere tid, og at det aldrig ville blive aktuelt for os at skulle kommandere et æres-
kompagnihverken for dronningen eller for andre prominente personer. 
 
Vores lærer fortalte, at han undertiden ledede en æresvagt i Kastrup Lufthavn, når der 
kom prominente gæster til Danmark. Normalt var det en opgave for livgarden, men 
undertiden blev opgaven lagt over til Søværnet. 
 
Han trænede derfor undertiden med Søværnets æresvagt, som bestod af marinesoldater 
fra Flådestation København.Æreskompagniet øvede sig mens de gik rundt på Holmens 
område, og vores lærer morede sig over at se, hvordan vejen,så langt frem som han 
kunne se, var som blæst for både menige og officerer. 
 
Når de så eller hørte æresvagten komme, så forsvandt de skyndsomst ned ad den 
nærmeste sidegade. Alle var de usikre på, hvorledes de burde forholde sig, når de mødte 
æresvagten. 

Røgdykkeruddannelse. 
 
For første gang deltog jeg i en egentlig branduddannelse på Søværnets Brandskole, som 
lå i tilknytning til Søværnets Havariskole på Margretheholm. 
 
Uddannelsen varede nogle dage måske op mod en uge. Nu kom vi i ordenes rette 
betydning fra asken og i ilden. Vi var blevet vante til de fine forhold på officersskolen, 
men nu kom vi tilbage til den virkelige verden. 
 
Uddannelsen krævede en god fysik, man blev meget varm og våd både af vandet, som vi 
brugte men også af vores egen sved. Vi blev ikke bare snavsede, nej, vi blev 
møgbeskidte af sod og røgpartikler fra de brande, som vi skulle slukke. 
 
Som alle andre steder i Søværnet startede vi med at sidde på skolebænken, hvor en af 
skolens lærere indviede os i teorierne om brande og deres natur. 
 
Herefter gik vi over til den praktiske del, som blev ledet af den dygtigste og mest erfarne 
af instruktørerne på skolen overfendrik Rust. (Titel og navn er jeg ikke helt sikker på, 
men det blev han kaldt). 
 
Vi begyndte med de helt små brande, som vi skulle slukke med diverse former for 
håndslukkere. 
 
Herefter gik det slag i slag med slukning af alle typer af brande i åbne kar, og brande i 
apteringen, hvor vi skulle hente bevidstløse personer ud i frisk luft. Figuranterne var 
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figursyede sække med små sten og en vægt ca. 80 kg. De var meget ”døde ” og tunge at 
bakse med. 
 
Vi erfarede meget hurtigt, at det vi lavede var øvelser i at slukke ildebrande, men 
flammerne, som indgik i øvelserne var ikke særligt venlige øvelsesflammer, nej, de var 
virkelige flammer, der ville brænde os, hvis vi ikke behandlede dem med den fornødne 
respekt. 
 
Vi skulle også uddannes til røgdykkere. Igen den samme grundige gennemgang af 
udstyret, som vi altid skulle igennem. Herefter øvelser i at tage udstyret af og på samt 
hurtigt at skifte til nye flasker, når det første sæt var brugt op. 
 
Det er fysisk hårdt at bruge røgdykkerapparater. Dels er udstyret tungt og det øver også 
en vis modstand, når man ånder i det. Dette skulle vi vænne os til gennem øvelser i gang 
og småløb ude i det fri. 
 
Da det var på plads, og vi var blevet nogenlunde fortrolige med udstyret. Så blev vi 
sendt igennem røgdykkerbanen. En lang trang labyrint fyldt med røg, så vi intet kunne 
se. På hele banen var der ikke et sted, hvor vi kunne stå i oprejst stilling. Under visse 
passager var der så trangt, at det var nødvendigt at tage udstyret undtaget selve masken 
af, sende det foran os og igen tage det på efter den smalle passage. 
 
Øvelsen på røgdykkerbanen var hård både fysisk men også psykisk for dem, der måtte 
være på kanten af at lide af klaustrofobi. Overalt på banen var der imidlertid lemme, som 
instruktørerne kunne anvende, hvis nogen ikke kunne klare mosten og måtte hales ud, 
inden øvelsen var slut. Det skete dog ikke på vores hold. 
 
Selv husker jeg bedst en maskinrumsbrand, som vi skulle slukke ved at trænge ned til 
den fra dækket ovenover maskinrummet. Foran gik 1. manden med vandslangen og jeg 
var 2, mand, som hele tiden skulle sørge for at få slange nok frem til 1.manden. 
 
Da vi var kommet ned i maskinrummet, var der stadig godt gang i ilden, skønt vi først 
havde kølet godt ned fra oven og undervejs ned. Da vi nåede dørken(gulvet) i 
maskinrummet, stod vi ved en lejder, som jeg sørgede for at holde mig godt fast i. 
 
At der var varmt dernede var vi jo ikke tvivl om, men da vi havde slukket branden og 
igen kom ud i frisk luft, kunne jeg konstatere, at den tykke røde plastichandske på min 
højre hånd, som jeg havde holdt fast i gelænderet på lejderen med, var smeltet helt ind til 
det lærred, som var inderst i handsken. 
 
Øvelserne blev bestået og det blev indført i vores søfartsbøger, at vi havde gennemgået 
Søværnets brandsluknings- og røgdykkerkursus. 

Kampinformation. 
 
Et af de vigtigste rum om bord i et moderne krigsskib er kampinformationsrummet, i 
daglig tale blot kaldet for O-rummet (operating room). 
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Som navnet siger, så er det i dette rum, man skaffer sig oplysninger om hele den 
sømilitære situation i området. Hvor er fjendens skibe, hvor er vores egne skibe, hvor er 
civile fartøjer, er der angribende fly osv. Alle sammen meget vigtige oplysninger at 
holde styr på til alle tider. 
                                                                  X 
 

 
 
Billedet: Nyudnævnte sergenter og kadetter i Søværnet fotograferet foran Kampinformationsskolen på 
 ……..Holmen. Det er mig under krydset og det er kun det halve af klassen  

 
De fleste af disse oplysninger stammede fra vores radarer, som var de samme typer 
radarer, som vi kendte med deres alvorlige mangler, og som vi havde lært så meget om 
på navigationsskolen. 
 
Vi måtte også her udregne de fremmede skibes virkelige kurser og farter med samme 
møje og besvær, som vi allerede kendte til. 
 
Dog havde man i Søværnet en særlig facilitet, som man kaldte for et plotterbord. Bordet 
havde en størrelse som et almindeligt spisebord og bestod øverst af en glasplade. 
 
Under bordpladen af glas og kun nogle centimeter fra gulvet var monteret en lille vogn 
med en projekter, der kunne sende radarbilledet op under glaspladen på bordet.Vognen 
kunne køre på skinner i hele bordets længde og ved en særlig spindel kunne det 
samtidigt køre på tværs af bordet, således, at hele bordets areal var dækket. 
 
Vognen blev tilført oplysninger fra skibets log om skibets fart, og den blev også tilført 
oplysninger om skibets kurs fra skibets gyro og vips, så havde men et billede på 
plotterbordets overflade, der viste de sande bevægelser af alle objekter i farvandet. 
 
Oven på glaspladen blev der monteretet stykke pergament, hvorpå man kunne indtegne 
alle de synlige objekter fra radarbilledet. Dette blev gjort med en masse forskellige 
farver og symboler, der gjorde det meget tydeligt til enhver tid at aflæse, hvad der skete i 
området. 
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Ude om bord på skibene havde man et antal plottergaster. Menige soldater ofte 
skolelærere eller lignende, der udførte dette stykke arbejde, Sammen med det udførte de 
også en del af kommunikationen, som altid foregik på engelsk. 

Formationssejlads. 
 
Hvad faget egentlig hed husker jeg ikke, men som en del af det skulle vi lære at sejle i 
formation. Som lærer havde vi den meget dygtige chef fra minestrygereskadren, som der 
gik rygter om, var de bedste skibe til alle former for flagsignalering og til formations-
sejlads. 
 
Ud over at se flot ud, når en gruppe af flådefartøjer sejler sammen i formation, så giver 
det også besætningernes vagtchefer god øvelse i at manøvrere med skibene, for gasterne 
giver det øvelse i at holde pejlinger og afstande til de andre fartøjer i formationen, samt 
for kommunikationsfolkene i at udveksle meldinger om skift fra en formation over til en 
anden. 
 
Hvor mange formationer der fandtes husker jeg ikke mere, men det var temmelig mange 
og vi skulle kunne en del af dem udenad. 
 
Først tegnede vi formationerne på tavlen, så kravlede vi rundt på gulvet i klassen og 
lavede formationer med legetøjskrigsskibe. 
 
Når vi efterhånden havde nogenlunde styr på de mest gængse formationer, kom vi ud på 
skolens store græsplæne, hvor læreren råbte, hvilken formation vi skulle indtage, hvad 
farten og kursen skulle være. Farten varierende fra slow, langsom gang over halv kraft, 
hurtig gang til fuld kraft, som var løb i godt tempo. 
 

 
 
Billedet: En mindre gruppe flådefartøjer i formationssejlads. 
 

På samme måde som ved øvelserne med sabel samme sted, så var det både lærerigt og 
ret morsomt på samme tid. Der skete jo hele tiden fejl i den ret store gruppe på vel 
næsten 30 skibe, undertiden indtraf der ligefrem kollisioner. Skaderne på de involverede 
skibe var heldigvis altid ret begrænsede, og der blev derfor højst brug for et hæfteplaster 
eller lignende for at udbedre skaderne efter en kollision. 
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Den simpleste og mest anvendte måde at sejle formation på var formation 1, som også 
betegnedes som kølvandsorden, altså ret efter hinanden med en given afstand mellem 
skibene. Ændrede man herefter kursen på alle formationens skibe 90 grader, ja så låman 
ikke længere efter hinanden men side om side i en formation, som jeg ikke husker 
nummeret på. Nu var det farten, der bestemte, om man fortsat lå side om side 
efterhånden som tiden gik. 

Fjernkending. 
 
Det var selvfølgelig vigtigt, at vi kunne kende forskel på især krigsskibe og fly fra 
medlemmer af Warszawapagten. 
 
Dette skulle vi lære på Fjernkendingsskolen. Til at begynde med viste de os en masse 
billeder af krigsskibe og jagerfly i meget hurtig rækkefælge. Det fik vi ikke meget ud af 
og beklagede os til læreren over at billederne blev vist i alt for kort tid, måske brøkdele 
af et sekund. 
 
Vi prøver igen, sagde han og viste en ny serie og imellem dem, var der et billede af en 
ung meget let påklædt pige i en gul meget lille bikini. 
 
Efter fremvisningen kunne alle nøje beskrive hendes figur, hendes hårfarve, størrelsen 
og farven samt mønsteret på hendes bikini. 
 
Her var beviset på, hvad man faktisk kan nå at registrere selv på meget kort tid, når man 
var opmærksom og vidste noget om emnet i forvejen. 
 
Gennem hele resten af min tid i Søværnet fik jeg hver måned for at opretholde mit 
vidensniveau tilsendt et A-4 ark med små billeder af skibe, fly og kampvogne, som 
skulle identificeres og returneres til kampinformationsskolen. 

Opformering af konvojer. 
 
Her, ikke så mange år efter 2. verdenskrig, byggede man stadig videre på de systemer, 
som man med stor succes havde brugt under krigen. 
 
Et af de elementer, man havde anvendt for at beskytte den civile søfart over store 
distancer som f.eks. over Atlanterhavet, var at opsamle alle typer af fragtskibe i meget 
store konvojer, som blev beskyttet primært mod ubåde af militære enheder. 
 
Vi skulle lære, hvordan man bar sig ad med at samle skibene, og hvordan man kunne 
kommunikere både med det enkelte skib og med hele konvojen under eet. 
 
Det enkelte skib i konvojen skulle kende sin nøjagtige plads under hele sejladsen, og det 
skulle have radioforbindelse til konvojens chef under hele rejsen. 
Hele dette store apparat indebar en ret stor og kompliceret papirgang, som vi skulle lære 
at opbygge og styre i mindste detalje. 
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Husk på, at vi på det tidspunkt ikke havde store databaser til at hjælpe os med at styre de 
meget store mængder af data, der var nødvendige. Al form for styring foregik ved hjælp 
af signaler til og fra skibene. Al korrespondance var gemt i gode tilgængelige kartoteker 
ført på papir. 
 
Da vi havde lært tilstrækkeligt om teorien vedrørende opsamling og sejlads med store 
konvojer, så skulle vi deltage i en meget stor papirøvelse, hvori såvel Søværnet, Marine-
hjemmeværnet og Københavns havneassistenter var deltagere. 
 
Jeg kendte ikke i forvejen til, at en sådan organisation fandtes, og jeg var meget 
imponeret over, hvor dygtige deltagerne var. Specielt husker jeg,hvor dygtig en ung 
kvindelig énsnoretsøløjtnant fra Marinehjemmeværnet var. Her var der virkelig noget at 
leve op til. 
 
Vi fra Søværnets Officersskole klarede da også vores del af opgaven om end ikke 
ligefrem med bravur. 
 
Siden tror jeg, at tiden er løbet fra en sådan organisation, og jeg har ikke siden hørt noget 
til den eller haft noget med den at gøre. 

Gymnastik. 
 
Officersskolen havde den smukkeste gymnastiksal, som jeg har haft adgang til med det 
meget flotte lysindfald på hele de ene langside af salen. 
 
Gymnastiklæreren mødte altid op iført lange kridhvide pressede bukser og en lige så 
hvid strikket trøje, jo, der var skam stil over foretagendet. 
 

 
 
Billedet: Nej, det er ikke mig på billedet, og det så heller ikke sådan ud, når jeg lavede øvelser i barren. 

 
Timerne startede med en grundig opvarmning og blev fulgt op af stående gymnastik på 
gulvet. Dog indgik der en særlig øvelse, som jeg for mit vedkommende aldrig havde 
prøvet før. 
Det var en balanceøvelse, hvor man stod på eet ben, det andet ben var strakt og løftet lidt 
over vandret. Armene skulle løftes lidt over vandret og strækkes vinkelret ud fra 
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kroppen. For mig mindede det mere om ballet end om gymnastik og det var hammer, 
hammer svært, prøv bare selv. 
 
Ellers betjente vi os af de sædvanlige gymnastikredskaber som buk, hest og plint, men 
det stoppede ikke her. Vi skulle også lave øvelser i barre, og det havde jeg ikke prøvet 
før. Heller ikke det var nær så let, som det måske ser ud. 

Svømning. 
 
Som rigtige søfolk, så var der naturligvis krav om, at man skulle kunne svømme. Her 
havde jeg bestemt et handikap. Jeg har aldrig været nogen vandhund, så det voldte mig 
nogen kvaler at imødekomme de krav, der blev stillet til os. 
 
Vi blev kørt ud til den svømmehal, hvor træningen skulle foregå. 
 
Vi skulle svømme et vist antal meter på tid, vi skulle springe ud fra 3 meter vippen. Det 
var meget højt, til gengæld var det meget dybt, da vi skulle hente et lille kors op fra 
bunden i den dybe ende af bassinet. 
 
På det tidspunkt var det forholdsvist nyt, at der kom flere og flere oppustelige 
overdækkede redningsflåder ud om bord i skibene også i Søværnet. 
 
Under vores øvelser i svømmehallen medbragte vi en pakket Viking redningsflåde i sin 
container. Når den var blevet pustet op, skulle vi lære at vende den i vandet, da det 
kunne ske, at den kom op med bunden i vejret eller at vinden på det åbne hav kunne 
have vendtden med bunden opad. 
 
Der var særlige procedurer og særlige gjorder (stropper) i bunden af flåden til netop 
dette formål. Når flåden lå rigtigt på vandet, så skulle alle lære at komme om bord i den. 
Det var ikke altid helt let. 
 
Herefter skulle vi gøres fortrolige med at finde og bruge det udstyr, der fandtes om bord 
på flåden. Hvor det var gemt af vejen, og hvad forudsætningen var for at anvende det. 
 
Udstyret omfattede raketter og orangefarvede nødblus, knive til at skære i liner, vand og 
vandopsamlingsanordninger, madvarer i form af beskøjter, drivanker m.v. 
 
At jeg overhovedet klarede Søværnets krav til at kunne svømme tænker jeg undertiden 
over, og jeg undrer mig endnu mere over, at jeg ikke druknede undervejs. 

Ledige stillinger. 

 
I god tid før eksamensafslutningen kom der lister ud med stillinger, som vi kunne søge 
efter endt uddannelse og udnævnelse til søløjtnanter af 2. grad. 
 
Der var tale om stillinger såvel til lands som til søs. For mit vedkommende var der ingen 
tvivl. Jeg ville ud og bruge noget af alt det, jeg havde lært om at sejle og navigere et 
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skib, så da jeg så, at der var en ledig stilling om bord i et af Søværnets nyeste skibe, som 
hed Daphne, så søgte jeg den. 
 
Da fristen for ansøgningerne var ved at udløbe, så stod det klart, at nogle stillinger på 
Grønland ikke var blevet søgt. De fleste af os var blevet gift og havde familie, så vi ville 
nødigt sendes op til verdens største ø. Søværnet foreslog de resterende ungkarle, at de 
søgte stillingerne. Det lykkedes næsten at få stillingerne afsat, men der var endnu en 
enkelt stilling på Grønland, som ingen tilsyneladende ville have. 
 
Noget presset af de andre ungkarle lykkedes det til sidst at få endnu en ungkarl til at 
søge den sidste stilling. Han accepterede under forudsætning af, at resten af ungkarlene 
skulle levere ham et aftalt kvantum spiritus og nogle kasser øl, som de så skulle nyde i 
fællesskab. 
 
Nu var alle således glade. Der skete imidlertid det, at den sidse, der havde taget 
stillingen på Grønland gik op i faget militæruddannelse, trak det letteste af alle 
spørgsmål, der handlede om at hejse flaget, og dumpede. Så var man jo lige vidt. 
 
Hvorledes den sag endte ved jeg ikke. Men ham, der dumpede, blev rød sergent og, som 
vi så malende beskrev det for hinanden, så kom han til at sortere snavsede underbukser 
inde på holmen. 
 
Samtidig med al den ståhej omkring stillingerne i Grønland, så fik jeg besked på, at jeg 
havde fået den stilling, som jeg havde søgt og skulle mønstre om bord på bevogtnings-
fartøjet Daphne, P 530. 

Eksamensafslutning. 
 
Med skam at melde, så husker jeg ikke mange detaljer fra min eksamen fra skolen ud 
over at censorerne mødte frem i deres stiveste stads iført tjenestefrakke og sabel, med 
alle deres erhvervede medaljer skinnende og nypudsede. Noget skulle den uniform jo 
bruges til. 
 
Jeg fik ikke nogen flot eksamen, men det hele endte da med, at jeg som forventet blev 
udnævnt til det, som vi selv kaldte for ”Encylindret basseløjtnant”, officielt hed det dog 
søløjtnant af 2. grad af reserven. 

Foreningen af Søofficerer af Reserven. 
 
Samtidig med min udnævnelse til søofficer af reserven blev jeg også medlem af 
Foreningen for Søofficerer af Reserven. 
 
Bortset fra det meget smukke logo i guld som jeg fik udleveret, og som jeg siden haft 
siddende i knaphullet på min blaser, så fik jeg ikke nogen tæt tilknytning til den 
forening. 
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Billedet: Nyudnævnt søløjtnant af 2. grad. 

 
Min udnævnelse til søløjtnant af 2. grad, se bilag E. 
 

 
 
Billedet: Reserveofficersforeningens logo. 

På egen kost og logi. 
 
Fra at være nogle meget fine mennesker, der boede på etudsøgt flot stedpå en af de 
fineste adresser i København, så var vores værter Søværnet så ufine i forbindelse med 
vores udnævnelse at smide os på gaden fra den ene dag til den anden. 
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Sammen med tre andre kollegaer pakkede jeg derfor alle mine ting i en lille Renault 4 
CV, som en af mine gode kollegaer fra Svendborg havde taget med til København. 
 
I den meget lille bil kørte vi byen rundt og søgte at finde et billigt hotel. Vi havde set på 
annoncer i aviserne og var bla. inde på Hotel tre Falke på Vesterbrogade. Det viste sig 
imidlertid, at det var med dem, som man kender det fra billige flyselskaber i dag. 
 
Værelset var forholdsvis billigt, hvis vi var to mand om at dele udgiften, men til gengæld 
for den billige pris, så var der forskellige ydelser, som vi skulle betale for. 
 
Det var en betingelse, at vi skulle spise i deres restaurant, og vi skulle betale for at få 
vores sko pudsede hver dag, selv om vi ikke benyttede os af det. 
 
Så det opgav vi hurtigt. Vi endte med at indlogere os på et billigt hotel på Amager, som 
jeg ikke kan huske navnet på. 
 
Nu var vi lønnede løjtnanter i statens tjeneste og tjente også en ret god løn. Problemet 
var imidlertid bare, at vi var bagudlønnede, og for de flestes vedkommende ejede vi ikke 
kongens mønt. 
 
Mit faste tilholdssted i København havde altid været Sømandshjemmet Bethel på den 
pæne side af Nyhavn, men de havde ingen ledige værelser, da jeg havde mest brug for 
det. 
 

 
 
Billedet: En Renault 4 CV magen til den vi brugte. 

 
Vi indlogerede os forskellige billige steder i byen, indtil vi hver for sig fandt en mere 
blivende adresse. 
 
Efter kort tid lykkedes det for mig at komme ind på mit favoritsted Sømandshjemmet 
Bethel i Nyhavn, hvor jeg boede, indtil jeg skulle mønstre om bord på P 530 Daphne. 

Efteruddannelse. 
 
Søværnet havde nu truffet afgørelse om, at jeg skulle gøre tjeneste om bord på 
bevogtningsfartøjetP 530 Daphne som 3. kommanderende. 
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For at kunne opfylde kravene til det job skulle jeg efteruddannes i to fag nemlig i 
signaltjeneste og i betjening af sonar. 
 
Undervisningen foregik på skoler beliggende på Holmen og var af to til tre ugers 
varighed. 

Signaltjeneste. 

 
Jobbet som 3. kommanderende i Daphneklassens skibe indebar, at man skulle bestride 
posten som signalofficer. Den første betingelse herfor var, at man kunne blive godkendt 
til at kunne behandle materiale, der var klassificeret som Top Hemmeligt. 
 
Det indebar naturligvis, at man selv havde helt rene og pletfri papirer, men jeg mener 
også, at man gik så langt som til at undersøge mine forældres forhold temmelig nøje.Jeg 
blev imidlertid helt uden problemer klassificeret, som det var forudsat for at kunne 
gennemgå uddannelsen til signalofficer. 
 
Det helt specielle ved den uddannelse var, at man skulle lære at betjene det udstyr der 
kunne kode og dechifrere de allermest hemmelige dokumenter, som Søværnetkunne 
blive involveret i at behandle. 
 
Alt omkring dette amerikanske kodesystem var omgærdet med den allerstørste 
hemmelighed. Det gjaldt alt fra de mindste ting som koblingsringe dybt inde i 
maskineriet til alle de koder på papir, som var nødvendige for at få systemet til at 
fungere. 
 
Systemet var så hemmeligt, at såfremt chefen om bord i et af Søværnets fartøjer ikke 
selv var uddannet i systemet, så skulle alt det, der vedrørte selve det fysiske udstyr 
dækkes med sort klæde, såfremt han ønskede at inspicere det rum, hvori udstyret var 
anbragt. 
 
Sikkerheden for, at intet i systemet måtte røbes, kunne udtrykkes i, at kun de færrest 
mulige måtte kende til systemet eller blot vide, hvordan det så ud. Man måtte kun kende 
til de systemer, som man direkte havde med at gøre efter devisen ”Need to Know”. 
 
Alle signaler, der blev sendt ud til os om bord, og som skulle behandles i systemet,blev 
sendt i fembogstavskoder, der naturligvis var helt uden mening. Når man dechifrerede 
dem, så kom der klart sprog ud på en smal strimmel papir, som så blev klistret op i et 
telegram. 
 
Til systemet var knyttetet helt traditionelt maskinskrivningstastatur. Her kom det mig til 
gode, at jeg på navigationsskolen havde meldt mig til et blindskrivningsskolen på 
handelsskolen i Svendborg. 
 
Maskinen skulle holdes omhyggeligt ved lige for at kunne fungere, og der skulle skiftes 
koder på den en gang i døgnet. Ved skiftning af koder skulle alle maskinens mange, 
mange små kontaktflader omhyggeligt renses i stenkulsnafta (benzen). Et middel, som 
dengang også blev brugt til tøjrensning. 
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Det sad man med i et meget lille bitte rum. Midlet betragtes i dag som endog meget 
giftigt og kræftfremkaldende, men det duftede rigtig dejligt, når det blev anvendt. 
 
På samme måde som det var tilfældetvedrørende ting, som vi havde lært på 
fjernkendingsskolen, så skulle vi også her hver måned dechifrere et materiale afsendt fra 
signalskolen. Materialet indeholdt opgaver, som skulle besvares, kodes og returneres til 
skolen. 
 
Under sejlende tjeneste og helt specielt under større øvelser blev systemet brugt 
overordentligt meget, og i stillingen som signalofficer om bord på Daphne, var der ingen 
fare for, at jeg skulle glemme at anvende systemet på fuldt ud betryggende måde. 

Sonar. 

 
Om bord på Daphne var der også et sonaranlæg, som jeg skulle lære at betjene og 
væreledende officer for. 
 
Sonaren bygger på helt det samme princip, som vi allerede kendte fra vores 
radarsystemer. Man sender en radiobølge af sted, og hvis den rammer en genstand 
undervejs, så giver genstanden et ekko. Systemer registrerer retning og afstand til 
ekkoet, og viser det på en skærm eller en skriver. 
 
I civile skibe bruger man et lignende system til at måle afstanden til havbunden og 
kalder det for et ekkolod, eller fiskerne bruger et lignende system til at vise, hvor de 
store fiskestimer går. 
 
I Søværnet ville vi gerne bruge systemet til at finde fjendtlige ubåde med. 
 
Alle, der har set ubådsfilm fra 2. verdenskrig har set systemet anvendt. Detsystem, som 
jeg skulle lære at bruge, var fuldt ud identisk med de systemer, vi kendte fra disse gamle 
film. 
 
Man sender et lydsignal ud gennem vandet og venter på at høre etekko, alt mens man 
kan høre signaletforsvinde langt ude i det fjerne. Så drejer man på et lille hjul på 
senderen, der herefter sender et nyt signalud et par grader ved siden af det første signal, 
man lytter og ping, man hører et ekko. 
 
På samme måde som med en ambulance der kører med udrykning imod en, så kan man 
høre, at når ambulancen kommer nærmere, så stiger frekvensen på tonen, og man hører 
den i et højere toneleje, når ambulancen passerer en, så falder tonen og man hører at den 
bliver dybere. 
 
En meget vigtig oplysning, når det drejede sig om jagten på en ubåd. Kommer han 
nærmere eller sejler han væk fra os. 
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Om bord hos os i vores sonarrum blev ekkoet samtidigt registreret på en skriver, og på 
den blev der efterhånden tegnet et spor så længe det lykkedes at fastholde målet og 
derved få mange ekkoer fra det. 
 

 
 
Billedet: Signaler fra en ubådsjager og ekkoer fra en ubåd. 

 
Det var nu min opgave som sonarofficer på baggrund af alle disse oplysninger at give 
ordrer til broen om, hvilke kurser og farter, der skulle sejles for at komme i den mest 
hensigtsmæssige position i forhold til ubåden,for at vi kunne smide vores dybdebomber 
og sænke ham 

Mit første besøg om bord i Daphne. 

 
Bevogtningsfartøjet P530 Daphne lå i havn på Holmen, mens jeg fik undervisning som 
beskrevet ovenfor,og dagen før jeg skulle mønstre, henvendte jeg mig om bord. 
 
Jeg blev budt velkommen af skibets chef kaptajnløjtnant Jørn Daniel Nielsen,der bød på 
et glas portvin. Vi talte lidt sammen om vores hidtidige karriereforløb og om vores 
familiære forhold. Ved samme lejlighed drak vi dus.Så var den formelle linje ligesom 
lagt. 
 
Allerede efter dette første møde følte jeg mig megetvelkommen og spændt på at skulle 
mønstre om bord og lære dette lille krigsskib nærmere at kende. 
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P 530 Daphne. 
Påmønstret den 23.01.1964.   Afmønstret den 08.10.1965. 

 

 
 
Billedet: Bevogtningsfartøjet P 530 Daphne. 

Navnet Daphne. 

 
Daphne var en nymfe fra den græske mytologi.Apollon, som varlysets gud, kunstens 
beskytter, tankens og personlighedens gud,forelskede sig i Daphne, men han havde hånet 
Amor. 
 
Det fikAmor til at sende to pile afsted. En mod Daphne, der gjorde, at hun ikke kunne 
elske og en andenmod Apollon, der netop fremkaldte elskov. 
 
Apollo var som beskrevetforelsket i Daphne, men hun flygtede fra ham. Da Apollon 
kom for tæt på hende, bønfaldt hun guderne om hjælp. De hørte hendes bønner og 
forvandlede hende til et laurbærtræ. 
 
Apollon lagde sine arme om stammen og kunne stadig mærke hendes hjerte banke inde 
under barken. Han udbrød: ”Siden du ikke kan blive min hustru, skal du dog være mit 
træ. Som pryd vil jeg lægge dig om mit hår”. 
 
Siden er alle store personligheder inden for kunst og kultur blevethyldet med en 
laurbærkrans lagt om håret. 
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Våbenskjold. 

 

 
 
Billedet: Daphnes våbenskjold. 
 

Hanen er fra gammel tid benyttet som symbol for årvågenhed og kampiver, egenskaber, 
der også var karakteristiske for Daphneklassens enheder. 

Organisatorisk placering. 

 
Organisatorisk indgik Daphne i fregatdivisionen og skibets chef var samtidig chef for  
4. fregatdivision, der bestod af skibene Daphne og Dryaden. 

Min påmønstring. 

 
Ved min påmønstring havde jeg som tidligere beskrevet allerede hilst på chefen 
kaptajnløjtnant JDN, men jeg skulle selvfølgelig også præsenteres for den øvrige 
besætning. 
 
Først skulle jeg præsenteres for de andre officerer og befalingsmændene. Det skete ved 
en sammenkomst i officersmessen samme dag. 
 
For den øvrige besætning skete det i forbindelse med ved morgenmønstringen den 
følgende dag. 
 
Jeg skulle bo sammen med næstkommanderende i et meget lille meget spartansk 
indrettet kammer med to køjesenge over hinanden helt ude i borde under hoveddækket i 
bagbords side. 
 
På skottet ud mod gangen var der et toiletskab og en håndvask i rustfrit stål. For enden af 
kammeret var der et par skabe til vores militære udrustning, til vores uniformer og til 
vores private tøj. 

Byggested og standerhejsning. 

 
Daphne blev bygget på Orlogsværfter, søsat den 10. november 1960 og indgik i den 
danske flådefra den 19.december 1961. 
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Skibet var 37 meter langt, 6,75 meter bredt og havde en vægt på 195 tons. Altså et 
forholdsvis lille skib. 
 

 
 
Billedet: Standerhejsning 1961 med det amerikanske flag. På billedet ses tydeligt lageret af miner og 
 dybdebomber på agterdækket. 

 
Daphne blev bygget for amerikanske midler kaldet for Marshallhjælpen. Det første 
nationalitetsflag, der blev hejst om bord, var derfor ikke Dannebrog men Stars and 
Stribes. Umiddelbart efter blev det amerikanske flag under fuld militær honnør skiftet ud 
med Dannebrog. 
 
Skibet gav navn til en hel klasse bestående af i alt ni bevogtningsfartøjer. De var alle i 
modsætning til flådens øvrige skibe, der var lysegrå, malet olivengrønne ligesom 
motortorpedobådene. 

Skibenes fart. 

 
Skibets maksimale fart var 20,5 knob. Det er, hvad der står i oplysningerne om skibet, 
men jeg vil hellere holde mig til de 16,7 knob som noget nær det hurtigste, vi kunne 
logge farten op på om bord på Daphne. 
 
Daphneklassen bestod af ni næsten ens fartøjer, dog var der den forskel, at de tre første 
fartøjer havde en agterstævn der faldt lidt indad. Bunden blev herved lidt kortere end 
hoveddækket. De tre næste skibe havde en lodret agterstavn, og de sidste tre havde en 
agterstævn der skråede lidt agterud. 
 
Det, at skibenes vandlinje på den måde blev en smule længere for hver af ovennævnte 
udformninger af agterstavnen i forhold til Daphne betød, at disse sidstnævnte skibe med 
de samme maskiner kunne sejle måske et par knob hurtigere for hver af den således 
forlængede vandlinje. 
 
De tre sidste skibe i klassen kunne sejle måske 5 knob hurtigere end Daphne, og så er vi 
oppe på en fart, der ligner de 20.5 knob, som bliver nævnt som skibenes topfart. 
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Beskrivelse af skibets opbygning. 

 
Generelt vil jeg sige, at jeg ikke har haft noget tegningsmateriale til denne beskrivelse, 
men jeg fortæller det, som jeg husker det fra min tid om bord. 

Underste dæk under hoveddækketforfra og agterefter. 

 
Forrest på nederste dæk var mandskabets messe, hvor hele den menige del af 
besætningen kunne indtage deres måltider. Messen gik fra borde til borde. Den fyldte 
altså hele skibets bredde. 
 
På agterkanten af mandskabsmessen førte en dør ud til en smal gang, der gik midt ned 
gennem den forreste del af skibet. På styrbords side af gangen mødte man først på 
officerernes lille baderum og toilet med håndbetjent udpumpningsanordning. 
 
Herefter lå den forholdsvis lille kabys og sidst på denne side af gangen lå officersmessen 
med pladser til vel en halv snes mennesker. 
 
På bagbords side af den samme gang lå forrestet tomandskammer til næstkommande-
rende og 3. kommanderende, herefter fulgte chefens kammer og sidst på denne side lå 
maskinchefens kammer. 
 
Neden under gangen var der et ret stort proviant- og spiritusrum, hvorder vel knap var 
ståhøjde. Adgangen til dette rum var en lem i dørken lige ud for officersmessen. Gangen 
sluttede med en ret stejl lejder (trappe), der førte op til hoveddækket. 
 
På den anden side af skottet, (vægen) hvor gangen sluttede begyndte maskinrummet, der 
optog en stor og væsentlig del af skibets skrog.  
 
Efter maskinrummet var der et ret stort ammunitionsrum med nedgang lige agten for 
vores 40 mm maskinkanon. 
 
Efter ammunitionsrummet lå banjer (soverum), toiletter og baderum for den mening del 
af besætningen. Banjerne var et stort rum,der gik fra borde til borde med faste køjer i to 
etager. 
 
Helt agterude var der beboelse for regnskabsførerne for henholdsvis dæk og maskine.  

Motorer. 

 
Aktionsradius var 670 sømil ved 16,7 knob. Skibets maksimale fart var 20,5 knob. Det 
er, hvad der står i oplysningerne om skibet, men jeg vil hellere holde mig til de 16,7 
knob som noget nær det hurtigste, vi kunne logge farten op på. 
 
Skibet havde 2 stk. dieselhovedmotorer af fabrikat Maybach på 1800 hk hver. Motorerne 
blev i daglig tale benævnt Sara for styrbords maskine og Betty for bagbords maskine. 
Motorerne havde via et koblingsanordning direkte træk til hver skrue. 
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Midt imellem hovedmotorerne sad Musse, midtermotoren som var 1 stk. Foden 
dieselmotor på bare115 hk. 
 
Denne lille maskine blev brugt, når vi lå i et farvand og afventede opgaver, som vi enten 
fik via o- rummet fra det marinedistrikt, som vi var underlagt eller, som vi selv syntes så 
interessant ud. 
 
Det drejede sig altid om undersøgelse af udenlandske fartøjer. Når et interessant mål 
dukkede op, blev de to store hovedmaskiner naturligvis startet op igen. 
 
Det var lidt specielt for skibstypen, at hovedmotorenes skruer stak dybere i vandet end 
resten af skroget, så bundberøringer var absolut forbudt. Dem der prøvede erfarede, at 
skruerne kom til at ligne rosenknopper, og de vagthavende navigatører fik ingen ros, 
men skibet måtte på værft og have to nye skruer. Andres erfaringer. Det skete ikke for 
os. 
 
Vi kunne også have smidt ankeret, men det var megethurtigere at starte hovedmotorerne 
op end at skulle i gang med at hive et anker op, inden vi kunne gå i aktion fuldt 
manøvredygtig og med høj fart fra begyndelsen, når et interessant mål dukkede op  
 
Mål for sådanne nærmere undersøgelser var stort set altidWarszawapagtsfartøjer fra 
Rusland, fra Polen eller fra Østtyskland både militære og civile. 

Hoveddækket forfra. 

 
Forrest i dækshuset var der tre mindre rum nemlig i bagbordsside radiorum, midt for 
etkryptorum til brug for behandling af højt klassificerede og kodede signaler og i 
styrbordsside var etsonarrum, hvorfra vi jagtede ubåde. 
 
Et par trappetrin oppe fra disse tre rum kom man til et forholdsvis stort rum, nemlig 
skibets o – rum, som bredte sig fra borde til borde. 
 
På agterkanten afo-rummeti bagbords side og igen et par trin op kom man til den delvist 
åbne bro, hvor vagtchefen havde sit domæne. Ligeledes på agterkanten af 
o – rummetmen i styrbords side var der en lejder med et par trin ned til hoveddækket. 
 
Igen kommet ned på hoveddækket kom man agten for skorstenen til indgangen til 
maskinrummet. Oven på dette hus lige agten for skorstenen og ved foden af masten var 
der en ”tønde” med plads til signalgasten med reoler hele vejen rundt til alle hans 
signalflag. 
 
Oppe på det samme hus, men lige agten for ”signaltønden” var gyrosigtet til vores 
40 mm maskinkanon opstillet. 
 
Nede på hoveddækket igen mødte man nu netop denne 40 mm maskinkanon. Og lige 
agten for denne var nedgangen til ammunitionsrummet. 
 



100 
 

 

Længere agterude var dybdebombemorterer, dybdebombekasteapparater og 
sideudkastningsapparater for miner anbragt. 
 
Næsten helt ude agter var der nedgangskapper til banjerne og til regnskabsførernes 
kamre anbragt. 

Gummibåd. 

 
På sidedækketom bagbord havde vi en hurtigtgående permanent oppustet gummibåd til 
brug ved inspektioner eller praktiske arbejder. 
 
Skibets redningsmidler bestod af 2 stk. oppustelige gummiredningsflåder. 

Armering. 

 
Armeringen om bord bestod af: 
 

· 1 stk. 40 mm Bofors maskinkanon M/48 med gyrosigte. 
· 2 stk. 7,62 maskingeværer. 
· 2 stk. dybdebombemorterer. 
· 2 stk. dybdebombekasteapparater. I alt 32 stk. dybdebomber om bord. 
· 6 stk. miner i sidekastningsapparater. 

Apteringen. 

 
Jeg har tidligere beskrevet hvor flot apteringen kunne være i civile skibe med inventar i 
ædle blankpolerede træsorter. Det var der på ingen måde tale om her. Vi var et krigsskib 
og alt inventar var udført i stål. 
 
Detdrejede sig om indgangsdøre til kamrene, skabe på kamrene, vaskekummer og 
toiletkummer. I officersmessen tror jeg, at der var nogle få låger på skabe, hvor der oven 
på stålet var blevet limet noget imiteret træ. Det var nok lavet af ægte plasticfolie. 
 
Overalt indenbords kunne man se skelettet af spanter og anden afstivning. For at der 
ikke skulle komme for megen kondens, så var de større flader dækket af isolerende 
materiale. 
 
Alle rørføringer og elektriske installationer var synlige selvfølgelig fordi, de skulle være 
lette at komme til at reparere i tilfælde af skader. 

Besætning. 

 
Besætningen bestod af 23 mand således sammensat: 
 

· Fartøjschef:  Kaptajnløjtnant. 
· Næstkommanderende: Søløjtnant af 1. grad. 
· 3. kommanderende:  Søløjtnant af 1. eller 2. grad. 
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· Maskinchef:  Kaptajnløjtnant eller søløjtnant af 1. grad af 
   maskinlinjen. 

· Oversergent:  Artillerist. 
· Maskinregnskabsfører: Minemekaniker. 
· Telegrafist:  Overkonstabel. 
· Kok:   Værnepligtig kok. 
· 2 messegaster:  Værnepligtige. 
· Signalgast:  Værnepligtig korporal. 
· Rorgænger:  Værnepligtig befaren matros. 
· Maskingaster:  5 værnepligtige maskingaster. 
· Plottergaster  4 værnepligtige skolelærere eller lignende. 

Chefen. 

 
Allerede dagen før min påmønstring, altså den 22. januar 1964, havde jeg som tidligere 
beskrevet været om bord på Daphne for at præsentere mig og hilse på skibets chef 
kaptajnløjtnant Jørn Daniel Nielsen (JDN). 
 
Han var en meget venlig mand lidt ældre end mig selv, og han havde taget godt imod 
mig. Han var en høj, slank næsten mager mand. Han var gift med en sygeplejerske og 
havde en søn Daniel på vel omkring 6 år. 
 
På det tidspunkt blev de fleste linjeofficerer uddannet i et speciale som f. eks. artillerist, 
o - rumsofficer eller signalofficer. 
 
Disse specialer var uddannelser af længere varighed, der ofte foregik i udlandet. 
 
JDN havde således været i England og var blevet uddannet som signalofficer. Mens han 
var der, havde han ofte spist sit yndlingssmørrebrød, som var en tatarmad. Det 
bevirkede, at han fik en bændelorm. 
 
Han kom på hospitalet, mens han var i England og blev bændelormen kvit, men det 
havde været en meget ubehagelig oplevelse for ham, så et sådant bekendtskab ønskede 
han sig aldrig mere, så for ham var det slut med at spise råt oksekød. 
 
Hans umiddelbare fremtræden var ikke synderlig militær, men sprogligt var han 
overordentlig kvik, og han var kendt for sine skarpe og morsomme kommentarer såvel 
skriftligt som mundtligt. 
 
Han var en rar, venlig og dygtig chef, som vi alle syntes godt om, men den menige 
besætning elskede ham og eksempler på det, vil jeg senere komme ind på. 
 
Vi var naturligvis også på restaurationsbesøg og på barer sammen. Når han fik lidt vel 
rigeligt af de våde varer, så kunne han godt blive lidt provokerende. Hvis det så kom til 
trusler om øretæver, så var hans faste kommentar ” Hvis jeg pifter i fingrene, så kommer 
der tyve marinesoldater og hjælper mig”. 
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Antallet var nok lidt højt sat, men at alle de af skibets basser, der var til stede på 
beværtningen, gladeligt ville være kommet ham til undsætning, hersker der ingen tvivl 
om. 
 
Undertiden underholdt han med, at han året før han kom om bord på Daphne havde 
været 3. kommanderende om bord på kongeskibet Dannebrog. 
 
Ved en ankomst til Sønderborg havde majestæten, Kong Frederik den IX, der var fuldt 
uddannet søofficer, insisteret på, at han selv ville lægge skibet til kaj. 
 
På kajen tæt på kajkanten, var der som sædvanligt opsat en flot flagalle. Der var også lidt 
vind ind mod kajen. Det overraskede nok majestæten. Det medførte under alle 
omstændigheder, at skibets lange flotte bovspryd fik fat i de yderste flag i allén og 
derefter ryddede de resterende et efter et. Om majestætens efterfølgende kommentarer 
forlød der ikke nærmere. 
 
At majestæten kendte sine tidligere kollegaer fra Søværnet særdeles godt fremgik af, at 
han storgrinende kunne finde på at sige, at nu sad admiral x nok i toget på vej hjemover 
med sin medbragte madpakke. Den admiral har nok haft ord for at være lidt små-
begærlig. 
 
JDN nævnte for os om bord, at han havde fået en ret med nyrer. Flere af os mente aldrig, 
at vi havde smagt nyrer heller ikke jeg. De andre boede jo i Storkøbenhavn og kunne 
klare sig selv, men jeg blev nogen tid senere inviteret med chefen hjem, hvor hans kone 
havde lavet en nyreret til os. 
 
De boede noget flottere, end Aase og jeg gjorde, og jeg ved at chefen var søn af en 
embedsmand på højt niveau i Toldvæsenet, så der var stil både i møbleringen og ved 
bordet. 
 
Maden smagte rigtig dejligt og chefens søde kone sørgede i alle måder godt for mig, så 
jeg var mæt og rigtig godt tilpas, da jeg sent på aftenen vendte tilbage til Daphne. 
 
Chefen havde på et tidspunkt følt sig fristet til at tage en periode på Flådestation 
Grønnedal, hvor man som linjeofficer måske kunne springe nogle numre frem til 
forfremmelse, da det ikke var så populært at flytte derop, idet man skulle fjerne enhver 
tilknytning til Danmark for at få det fulde økonomiske udbytte af en sådan flytning. 
 
Han kunne også fortælle, at det ikke altid var lige, populært at skulle gøre tjeneste i 
længere tid langt hjemme fra. Således sagde han, at det var almindeligt, at officererne på 
inspektionsskibene ved Færøerne den sidste aften i færøsk havn gik iland, fylde deres 
tasker med sten fra fjeldene og derefter, når de ude til søs havde tømt taskerne for deres 
indhold,erklærede, at det da på et tidspunkt måtte kunne lykkes at udrydde disse 
forbandede øer. 
 
Chefen havde en søn på vel 6 – 7 år. Han hed Daniel og var undertiden med sin far på 
arbejde. Når vi om formiddagen sad i messen for en kop ti-kaffe så tog chefen Daniel op 
på sit knæ foran dagens udgave af Ekstra Bladet. 
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JDN bladede langsomt avisen igennem og spurgte side for side, om Daniel fandt noget 
interessant. Det gjorde Daniel ikke og heller ikke, da der blev slået op på dagens side 9 
med en ung, smuk og nærmest nøgne pige, fandt Daniel det værd at bemærke. 
 
Nå, sagde chefen så varer det nok stadig en rum tid, inden du bliver helt voksen. 
 
Chefen havde det problem, at hans kone syntes, at sex var noget griseri, så om det 
lykkedes for ham igen at få konen med på grisestien for at få flere børn, er jeg ikke 
vidende om. 

Næstkommanderende. 

 
Min første næstkommanderende hed Palle Bendix Jensen og var søløjtnant af første grad 
af reserven. Han var uddannet på Svendborg navigationsskole som jeg selv. 
 
Mange år senere fik jeg meget med ham at gøre, da han nåede en stor stilling i Søfarts-
styrelsen, samtidig med, at jeg kom til at sidde i DSB´s rederidivision i Sølvgade. 
 
Palle havde før sin tid i søværnet sejlet en tid som styrmand i rederiet A. E. Sørensen fra 
Svendborg. Rederiet beskæftigede et antal mindre skibe i de barske farvande omkring 
Grønland. Han og var således en meget erfaren og dygtig sømand. 
 
Når vi var til søs blev søvagten delt nogenlunde ligeligt mellem næstkommanderende og 
3. kommanderende, men det var jo ham, der bestemte i sidste ende. 
 
Det var næstkommanderende, der var den daglige leder af dæksbesætningen og i nært 
samarbejde med oversergenten planlagde det daglige arbejde for denne. 
 
Næstkommanderende var endvidere ansvarlig for, at vagtholdet blev sat uanset, om vi 
var til søs eller om vi lå i havn. Når vi lå ved land, skulle der således altid være 
bevæbnet vagt ved falderebet om bord på Søværnets skibe. 
 
Det var ligeledes næstkommanderende, der skulle gennemgå og træne besætningens 
opgaver under de mange ruller, som skulle kunne iværksættes uden nærmere varsel end 
netop det signal, der var indøvet til formålet. 
 
Af andre opgaver under hans ansvarsområde kunne der være tale om daglige 
oprydnings- og rengøringsopgaver i apteringen, spuling og nedvask på det åbne dæk, 
generel vedligehold af skibet herunder teknisk vedligehold med smøring af de mange 
tekniske installationer på det åbne dæk samt helt almindelige malerarbejder. 
 
Da skibet var næsten nyt, så var den sidste del af vedligeholdsarbejdet en overkommelig 
opgave. 

Min 2. næstkommanderende. 

 
Min første næstkommanderende mønstrede ret hurtigt af. Om han var færdig med sin 
værnepligt, eller om han var færdig med sin kontrakt med Søværnetved jeg ikke. 
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Han blev afløst af en erfaren søløjtnant af 1. grad af linjen. Han var en herlig, venlig og 
let omgængelig mand at bo på kammer sammen med og arbejde sammen med. 
 
På det tidspunkt var Søværnet begyndt at få helikoptere om bord på deres større enheder 
og uddannelsen som pilot var meget populær. Ansøgerne fandt man blandt allerede 
udnævnte søløjtnanter. 
 

 
 
Billedet: Et Chipmunk fly med lærer og elev. 

 
Udtagelsesflyvningerne fandt sted på Flyvestation Avnø på Sydsjælland i et lille fly af 
mærket Chipmunk. 
 
Vores nye næstkommanderende havde som rigtig mange andre prøvet at blive udtaget til 
uddannelse som pilot, men bestod ikke adgangskravet, som var, at man skulle kunne 
lande det lille enmotorede fly på tilfredsstillende måde efter nogle forbavsende få timers 
prøveflyvninger. Enten havde man de balanceevner, der skulle til, ellers blev man 
sorteret fra. 
 
Hvad helikopterflyvning havde med landing af det lille Chipmunk fly at gøre, må man 
spørge andre om, men det var altså kravet. 
 
En af mine kollegaer Bent Nielsen, som jeg havde gået i klasse med på navigations-
skolen i Svendborg og senere også på søofficersskolen gennemgik uddannelsen til 
helikopterpilot og fløj den obligatoriske tid for Søværnet, inden han skiftede over til mit 
gamle rederi A.P. Møller. 
 
Da jeg mange år senere mødte ham om bord på en af færgerne på Storebælt fløj han 
personale ud til olieplatformene i Nordsøen. 

Min 3. næstkommanderende. 

 
Den sidste næstkommanderende, som jeg sejlede sammen med var forholdsvis 
nyudnævnt søløjtnant af 1.grad af linjen og var ikke så let at komme ind på livet af, og 
han virkede umiddelbart lidt mut. 
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Han levede på ingen måde op til det ideal, som jeg havde om en ung søløjtnant, idet han 
efter min mening helt manglede det ”go”, der skulle til. 
 
Han havde en svaghed, der gjorde, at han under de store og ofte langvarige øvelser, som 
kunne strække sig over flere døgn, hvor vi hele tiden var under et hårdt arbejdspres i 
løbet af forholdsvis kort tid, blev så træt, at han dårligt kunne holde sig på højkant for 
slet ikke at tale om at udfyldesin vigtige funktion som o-rumsofficer. 
 
I kortere perioder under skift mellem ovennævnte næstkommanderende udfyldte jeg selv 
funktionen som næstkommanderende. 

O-rumsofficer. 

 
Næstkommanderende havde den meget vigtige post som o–rumsofficer. Det var således 
ham, der under større øvelser med hjælp fra vores fire plottere havde det fulde overblik 
over kampsituationen i området. 

3. kommanderende. 

 
Som 3. kommanderende skulle jeg varetage følgende ansvarsområder: 
 

· Signalofficer 
· Artilleriofficer 
· Sonarofficer 
· Velfærdsofficer  
· Spritofficer. 

Signalofficer. 

 
Som signalofficer skulle jeg sørge for, at der blev afgivet meldinger til Søværnets 
Operative Kommando (SOK) om vores gøren og laden, hver gang vi afgik eller ankom 
til en havn. 
 
Alle former for kommunikation foregik på engelsk både, når det var i skriftlig form, og 
når vi talte med hinanden skibene imellem over radioen. 
 
De fleste af vores signalsystemer var bygget op på en måde, der indebar, at alle 
systemerne med bestemte mellemrum for det meste for hvert døgn skulle benytte nye 
koder, som vi fik om bord i form af små hæfter. 
 
Når skibene talte med hinanden indbyrdes, brugte vi aldrig skibenes navne over radioen 
men altid det 3 eller 4 cifrede kaldesignal, der skiftede hvert døgn 
 
Det var signalofficerens opgave at sørge for, at alle vores signalsystemertil enhver tid 
havde det nødvendige gyldige materiale til rådighed. Da alle disse systemer var 
klassificerede i et stort spænd fra meget lavt ”Til tjenestebrug” og helt op til endog 
meget højt ”Yderst hemmeligt”, så blev materialet behandlet med den største form for 
sikkerhed. 
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Når vi lå i på Holmen, skulle jeg selv en gang om måneden hente de nye koder i bil og 
bevæbnet med pistol, ellers blev  materialet leveret ved kurer rundt omkring i landet, 
hvor vi lå, når koderne skulle skiftes. 
 
For at tilgodese den store sikkerhed, som disse kodebøger var omgærdet med, så blev de 
opbevaret under lås og slå i to pengeskabe om bord. 
 
Det var ikke Franz Jägerskabe som i Olsen banden filmene. Vores var mindre, men 
kodelåsene lignede dem, som Egon Olsen under høj cigarføring, ved hjælp af sit 
stetoskop, talkum og gummihandsker på hænderne var så god til at åbne. 
 

 
 
Billedet: Olsen banden i aktion. 

 
Alt vores øvrige knap så hemmelige skriftlige instruktionsmateriale skulle føres ajour, 
når der kom rettelser, og det var mit arbejde. Materialet fyldte to store skabe fra dørk 
(gulv) til loft i officersmessen. Alt var NATO relateret og var derfor skrevet på engelsk. 
De fleste rettelser skete imidlertid ved udskiftning af hele sider, så problemet var ikke så 
stort. 

Ankomst- og afgangssignaler. 

 
Det var en fast procedure, at straks vi var fortøjet i en havn, skulle jeg sørge for at få 
oprettet telefonforbindelse til land. I næsten alle de havne, vi kom i dengang, havde 
Søværnet deres egne særlige telefonstik siddende i kajerne. 
 
Det første signal og det sidste, der blev sendt, i forbindelse med vores afgang og 
ankomst til havn var vores afgang- og ankomstsignal til SOK. 
 
Søværnets Operative Kommando i Århus vidste således til enhver tid præcis, hvor i 
kongeriget vi befandt os.  
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Når jeg skulle have forbindelse til firmaer eller handlende ude i den by, hvor vi lå og 
skulle bruge forsyninger af den ene eller den anden art, så skulle leverandørerne som 
regel bruge en leveringsadresse for de varer, som vi skulle have bragt ned om bord. 
 
Når det kom til skibets navn, så var mange i tvivl om stavemåden.Hvis jeg kunne høre, 
at det var en yngre pige, der var i den anden ende af telefonen, så behøvede jeg blot at 
sige, at navnet skulle staves fuldstændigt som i romanen ”Bob og Daphnes kærlighed”  
 
Det var en ny temmelig erotisk roman, som alle de unge piger åbenbart kendte til 
dengang, for den oplysning var altid tilstrækkelig for dem, når de skulle stave navnet 
Daphne. De fnisede som regel lidt, men spurgte ikke mere om stavemåde. 

Artilleriofficer. 

 
Som artilleriofficer var det mit arbejde at sørge for, at kanonen blev godt vedligeholdt, 
den var jo i allerhøjeste grad udsat for vind og vejr på agterdækket, hvor den stod, selv 
om den altid var dækket over med presenning. 
 
Dette vedligeholdelsesarbejde blev lavet af den del af besætningen, der havde 
uddannelse i at skyde med kanonen. 
 
Jeg skulle være med til at tilrettelægge og planlægge øvelsesskydninger med 
maskinkanonen. Det var naturligvis vigtigt, at besætningens kompetencer på dette 
område blev opretholdt. 

Sonarofficer. 

 
Skibet var udstyret med en sonar, der bestod af en dome, som til daglig sad i en brønd 
skjult inde i skibets skrog. Før brug skulle den sænkes til en position, så den kunne 
drejes frit hele horisonten rundt. 
 
Sonarbesætningen bestod foruden af mig selv af 4 specielt uddannede sonargaster. Her 
var der ikke så meget at holde ved lige, men som for kanonen, så skulle der 
tilrettelægges og planlægges øvelser involverende en ubåd. 

Velfærdsofficer. 

 
Der var jo en vis udskiftning af besætningen undervejs, men alle, som i kortere eller 
længere tid havde gjort tjeneste om bord, skulle gerne have en souvenir med sig hjem. 
 
Den kunne bestå af et lille askebæger i porcelæn med et motiv fra Søværnet, som der 
kom en udgave af med et nyt motiv hvert år til jul. 
 
Det kunne også være et af de smukke krus udført i Søholm keramik fra Bornholm, til en 
overkommelig pris og til et blivende minde om tiden om bord på Daphne. 
 
Det var mit arbejde som velfærdsofficer at sørge for nye forsyninger, når lageret af disse 
ting var brugt op. 
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Undertiden kom det på tale at arrangere ture til seværdigheder for besætningen, men 
generelt ville de fleste hellere en tur i byen på egen hånd eller rejse hjem, end de ville 
bruge tiden til udflugter sammen med mig og heldigvis for det. 
 

 
 
Billedet: Årets juleplatte 1965. 

 
Det flotteste vi kunne præstere på det område, og som alle bare måtte have, var et flot 
krus med skibets våbenskjold. 
 

 
 
Billedet: Det flotte krus med Daphnes våbenskjold. 

Spritofficer. 

 
En meget vigtig funktion for mig var at føre regnskab med vores beholdning af spiritus 
om bord. Der var ikke adgang for den menige besætning til at købe spiritus om bord, 
mens skibets officerer kunne handle ved hjælp af et system med boner, der så blev optalt 
og afleveret til regnskabsføreren hver måned, så han kunne trække beløbet fra vores 
hyre. 
 
Det største besvær opstod, når vi havde været i udlandet og havde fået udførselsvarer om 
bord. Det skulle jo typisk stadig opbevares plomberet under lås og slå, indtil vi var nået 
ud i internationalt farvand, før jeg kunne udlevere det til rette vedkommende, og her 
gjaldt det for alle medlemmer af besætningen, at de kunne købe udførselsvarer. 
 
Det var nemt at holde øje med lageret af toldfrie varer, for indtil det måtte udleveres, 
blev det opbevaret i proviantrummet med adgangslem lige uden for døren ind til 
officersmessen. 
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I det daglige gav systemet ingen problemer, selv om der nok er forsvundetet par bajere 
hen til banjerne i ny og næ, når der havde været fest i officersmessen, så var der ingen, 
der var helt sikre på, hvad de havde indleveret boner på, og hvad de bare havde fået 
hovmesteren eller en af messegasterne, til at hente i proviantkælderen uden at skrive en 
bon. 

Maskinchefen. 

 
Maskinchefen hed Harry ”Motor”, hans rigtige efternavn husker jeg ikke. Han var 
søløjtnant af første grad af maskinlinjen. Ud over, at han var maskinchef, så var han også 
messeforstander. Han var en ivrig fortaler for afholdelse af en fest ved enhver given 
lejlighed. 
 
Når en fest forestod, så var han en sand mester i at pynte messen op på behørig vis med 
fiskenet og grønne glaskugler. Det var ikke altid lige smagfuldt, men virkningsfuldt var 
det under alle omstændigheder, når loftsbelysningen blev slukket. 
 
Han befandt sig det meste af sine vågne timer i maskinrummet sammen med sin del af 
besætningen. 
 
Der var ikke en olie- eller fedtplet nogen steder, hvor den ikke skulle være og alle 
metaldele af messing var skinnende blanke, ja selv gelænderne på lejderne var pudset 
med smergellærred først på langs af gelænderet og siden med mellemrum på tværs, så 
der dannedes det flotteste ternede mønster. Der var fantastisk flot i det maskinrum. Jeg 
husker ikke, at vi, i den tid jeg var om bord, havde tekniske nedbrud på vores maskineri. 

Ny Maskinchef. 

 
Efter et halvt års tid blev Harry Motor udskiftet med en maskinuddannet kaptajnløjtnant 
af linjen. 
 
Han havde en helt anden tilgang til sit arbejde, idet han en meget stor del af tiden 
opholdt sig på sit kammer, hvor han fordrev tiden med at læse en masse cowboy-og 
kriminalromaner i billigbogsudgaver. 
 
Maskinpersonalet holdt ham løbende og ved sendebud underrettet om, hvad der 
passerede i maskinrummet. Det forunderlige var, at maskinrummet vedblev at være lige 
så flot vedligeholdt og velfungerende, som det havde været, mens Harry Motor var chef. 
 
Den nye maskinchef boede i Nyboder sammen med en nydelig dame, som vi kaldte for 
”Mor Danmark”, fordi det var lige meget, hvor vi kom i havn i kongeriget, så kunne vi 
langt ude fra søen se deres højrøde Volvo 544 holde inde på kajen. 

ABC officer. 

 
Vi var midt i den kolde krigs tid og faren for et angreb med atomvåben blev anset for 
mulig. Det var maskinchefen, der var uddannet ABC officer, detvil sige, at han skulle 
iagttage og forsvare os imod Atomare, Biologiske og Kemiske våben.  
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Drejede det sig om atomvåben skulle han på baggrund af oplysninger om nedslagssted, 
vindretning, vindhastighed, mm. beregne den efterfølgende atomskys udbredelses-
område, drivretning og drivhastighed, så vi så vidt muligt kunne manøvrere os uden om 
farezonen under den bedst mulige beskyttelse. 

Regnskabsføreren. 

 
Regnskabsføreren var oversergent og uddannet artillerist. Han var af den garvede art, der 
havde været i Søværnet i mange år. Det var ham, der ledede alle mønstringer med 
afgivelse af meldinger til chefen eller til vagthavende officer, og det var ham, der havde 
det daglige tilsyn med besætningen. 
 
I koffardiskibe (handelsflådens skibe) ville man nok sammenligne hans arbejde med 
bådsmandens. 
 
Han havde endnu en meget vigtig funktion, idet det var ham, der sørgede for indkøb af 
proviant til hele skibet. Således også til officersmessen og det var ham, der udformede 
skibets og officersmessens proviantregnskab. 
 

 
 
Billedet: Det eneste billede, jeg er i besiddelse af, hvor jeg er fotograferet sammen med nogle af de andre i 
            besætningen. Fra venstre: Harry Motor, oversergent Flüge, chefen JDN og jeg selv. 

 
Ordningen var, at officererne var på egen kost. Hvordan man bar sig ad med at skelne 
mellem, hvad den øvrige del af besætningen spiste, og hvad der blev spist i officers-
messen ved jeg egentlig ikke, men der skulle under alle omstændigheder i det mindste 
for et syns skyld udføres et regnskab, der viste det. 
 
Allerede fra den første dag om bord havde jeg lagt mærke til den fine mad, der blev 
serveret til frokost. Der var roastbeef på bordet hver dag, og man kunne få smørristet 
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franskbrød med ristet leverpostej og ristede champignon. Det oplevedes af mig som helt 
vildt og meget luksuriøst. 
 
Jeg husker det, som om vi levede fantastisk godt men også meget billigt. Det sidste var 
regnskabsførerens fortjeneste. 

Menige. 

 
For de fleste af den menige besætning gjaldt det, at de kunne have indtil flere funktioner, 
nogle under normal daglig drift og nogle helt andre, når der blev beordret ”klart skib” 
dvs. klar til kamp med alle våben i brug. 

Forskoleprogram. 

 
Det var ikke kun mig, der var ny om bord. Det meste af den menige besætning var også 
blevet skiftet ud. 
 
Mange af de nytilkomne havde allerede ud over deres generelle uddannelse fra Auderød 
på samme måde som jeg selv også fået nogen uddannelse inden for det område, de skulle 
beskæftige sig med om bord hos os. 
 
For mit vedkommende betød det, at kanonbesætningen og sonarbesætningen skulle have 
ekstra uddannelse, inden vi kunne løfte alle de ansvarsopgaver, vi havde,når vi var fuldt 
ud funktionsdygtige. 

Sonarbesætningen. 
 
Vi, der skulle betjene vores sonar om bord, mødte på Søværnets Sonarskole på Holmen, 
hvor vi nu skulle lære at arbejde sammen som et team. 
 
Udstyret bestod af en dråbeformet sender- og modtagerantenne, der sad i en brønd i 
skibsbunden under daglig drift, men som, når den skulle anvendes, skulle fires ned i 
korrekt dybde under skibet, en sender og modtager til at udsende og modtage radiostråler 
i en valgt retning, og endelig en skriver, der viste et spor af de ekkosignaler, som vi fik 
hjem fra en ubåd, når vi havde fundet en sådan, og vi havde formået at opretholde 
kontakten til den. 
 
Udstyret fyldte ikke meget og var monteret i et lille rum helt forude i skibet. 
 
På sonarskolen gennemgik vi selvfølgelig den teori om radiostråler, der lå bag 
opbygningen af systemet, herunder også den gavn vi kunne have af dobler effekten 
(ændring af tonehøjde på det ekkosignal, vi hørte fra ubåden, kommer ubåden nærmere 
eller fjerner den sig), når vi skulle bedømme ubådens kurs i forhold til os selv. 
 
Da vi havde forstået teorien nogenlunde, gik vi over til øvelser på et apparatur 
fuldstændig magen til det, som vi havde nede om bord. 
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Vi begyndte med nogle lettere øvelser, hvor ubåden ikke foretog sig noget, men holdt sin 
kurs og fart, selv om den selvfølgelig havde hørt vores radiosignaler, den fortsatte blot 
på den samme kurs og med samme fart, som den havde sejlet hele tiden. 
 
Når vi havde fundet ubåden, så gjaldt det for os om at holde kontakten til den vedlige, så 
vi kunne få det bedst mulige indtryk af, hvad den foretog sig. Når det var på plads, så var 
det op til mig at træffe afgørelse om, hvordan vi bedst kunne bringe os i en position, 
hvor vi kunne affyre vores rombeformede diagram af 5 dybdebomber. 
 
Under ubådsangreb var det således mig, der bestemte Daphnes kurs og fart. Der skete 
kun indgreb fra broen, hvis der undervejs mod målet var fysiske forhindringer som f. eks 
andre skibe.Når bomberne var blevet affyret stoppede øvelsen, og vi blev kaldt ind i et 
rum ved siden af pejleudstyret. 
 
Her var alle vores og ubådens bevægelser blevet plottet ud på en stor skærm sammen 
med diagrammet over de bomber, som vi havde kastet. 
 
Her kunne vi så i samarbejde med læreren diskutere, hvad vi havde gjort af gode og af 
mindre gode tiltag undervejs og begrunde de valg, som vi havde foretaget os. 
 
Efterhånden som dagene gik, blev øvelserne naturligvis trinvist sværere, idet ubåden nu 
ikke længer blot uden videre fandt sig i at blive sænket, men manøvrerede for at undgå, 
at vi kom i position til at sende vores dybdebomber efter ham. 
 
Sidst på kursus måtte vi være indstillede på, at der selvfølgelig også var den mulighed, at 
ubåden sagtens kunne finde på at sende en eller flere af sine torpedoer efter os, så 
efterhånden blev styrkeforholdet mellem os gradvist mere lige. 
 
Da kursus var afsluttet var vi enige om, at vi var blevet rigtig gode til at betjene vores 
udstyr og få samlet alle nødvendige oplysninger sammen til, at vi kunne vinde duellerne 
med ubådene. 

Kanonbesætningen. 

 
Kanonbesætningen fra Daphne og fra vores divisionsskib Dryaden blev sammen med de 
to skibes oversergenter sendt til Søværnets Skydeskole på Sjællands Odde, hvor de 
skulle gennemgå den samme uddannelse, som jeg selv lige havde været igennem. 
 
Forskellen var, at gasterne vidste, at de fremover skulle arbejde sammen omkring 
betjeningen af kanonen under ledelse af deres egne erfarne og dygtige oversergenter. 
 
Når vores kanon blev rettet mod et angribende fly, blev den styret fra et gyrosigte, 
hvilket betød, at det lille edderkoppespind fra 2. verdenskrig nu ikke længere blev brugt 
hos os. 
 
Gyroen og dens evne til at fastholde sin retning i rummet kendte vi som søfolk rigtig 
godt fra vores nøjagtige gyrokompasser om bord i alle nyere skibe. 
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Skytten skulle blot følge flyet gennem sin lille sigterude, hvorefter det lille gyroskop 
beregnede den forspringsvinkel, som var så svær at beregne, og som man skulle skyde 
med for at ramme flyet. 
 
Selv med hjælp fra det nye gyrosigte ramte vi langt fra altid, for sigtet var ikke særligt 
nøjagtigt, men det var det manuelle sigte, som det erstattede heller ikke. 
 
Det kunne imidlertid gå meget hurtigere at rette kanonen i retning af målet og følge det 
med dette sigte end med to mand, der ved håndkraft sad og drejede kanonen i stilling 
både i siden og i højden. 
 
Da kanonbesætningerne begyndte på deres praktiske skydeøvelser, blev jeg sammen 
med artilleriofficeren fra vores divisionsskib Dryaden sendt op til skydeskolen på 
Sjællands Odde for at udfylde vores del af det samarbejde, som vi senere skulle have, 
når vi igen kom tilbage til vores skibe. 
 
Mens vi var på Sjællands Odde boede vi begge to artilleriofficerer på et lille lokalt hotel, 
hvor vi også spiste vores varme mad, men inden vi tog afsted til skolen om morgenen, 
fik vi efter aftale en meget stor madpakke. 
 
Vejret var så fint, mens vi var der, at vi altid kunne finde et rigtig godt sted i det græs- 
og lyngklædte område, hvor vi sammen kunne finde solskin og læ, mens vi nød 
frokosten. 
 
Efter en formiddag ude i den friske luft sammen med kanonbesætningerne trængte vi 
begge to voldsomt til vores dejlige store madpakker. Mens vi var der, så gentog det sig 
hver eneste dag, at madpakkerne var helt overdådige. 
 
Jeg tror ikke, at der var bare et eneste stykke mad med almindeligt fladt pålæg, alt var 
mad fra tidligere varme måltider. Det var i høj grad overbelagt men meget, meget 
lækkert. Jeg tror aldrig, jeg har fået madpakker, der var bedre end disse, skønt Aase 
gjorde sig megen umage, når jeg en sjælden gang havde madpakker med på arbejde i 
færgerne. 
 
Der havde nok også med sagen at gøre, at vi kunne sidde der ude i det dejlige vejr i den 
friske natur, at vi var unge og meget, meget sultne efter en lang formiddag i den friske 
luft. 

Ruller. 

Om bord på alle større skibe såvel militære som civile har alle besætningsmedlemmer 
nogle forud indøvede opgaver, som de skal kunne udføre i nogle ganske særlige forud 
definerede situationer. Disse situationer betegnes under et som ruller. 
 

Indøvelse af ruller. 

 
Rullernes benævnelse kunne være: 
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· Brandrulle 
· Evakueringsrulle 
· Klart skibsrulle 
· Front om styrbord/bagbord. 
· Havnemanøvrerulle 
· Rengøringsrulle 

 
Fortegnelsen ovenfor er ikke nær fuldkommen for et krigsskib, men vises blot for at 
forklare lidt om principperne bag rullernes opbygning og betydning for skibets 
organisationsopbygning. 

Brandrullen. 

 
En af de ruller, som myndighederne kræver godkendt i alle typer af større skibe er 
brandrullen. 
 
Den iværksættes med et særligt lydsignal i form af sirener. Når signalet lyder, ved alle 
besætningsmedlemmer straks, hvad de skal foretage sig. Nogle er uddannede røgdykkere 
og skal iføre sig deres udstyr, andre skal rigge brandslanger til, i maskinen skal man 
starte brandpumper og sætte tryk på skibets brandledning, på broen skal man skaffe sig 
overblik over situationen og iværksætte tiltag i forhold hertil, i passagerskibe skal 
besætningen lede passagererne bort fra truede områder. 
 
I civile skibe er der krav fra myndighederne om, at brandrullen skal være godkendt og 
skal afprøves og indøves mindst én gang hver måned. 

Evakueringsrulle. 

 
I lighed med brandrullen kræves det også, et alle skibe har en godkendt evakuerings-
rulle. 
 
Den har også sit eget lydsignal og iværksættes, når situationen er blevet så farlig for 
besætning og eventuelle passagerer om bord, at skibets fører skønner, at man skal gøre 
klar til om nødvendigt at evakuere skibet. 
 
Under denne rulle har besætningen opgaver med at samle alle besætningsmedlemmer og 
eventuelle passagerer ved redningsmidlerne. Hvert enkelt besætningsmedlem er tildelt 
helt bestemte opgaver med at søsætte og senere bemande redningsmidlerne, når de er 
blevet søsat. 
 
I civile skibe skal evakueringsrullen på samme måde, som var gældende for brandrullen 
afprøves og indøves mindst én gang hver måned. 
 

Klartskibsrulle. 

 
Klartskibsrullen og alle efterfølgende ruller er rent militære ruller. 
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Under denne rulle er skibet klar til kamp og besætningen er fordelt til at præstere den 
højeste militære ydeevne. Hele besætningen er fordelt på deres primære funktioner og 
bemander under denne rulle alle skibets våbensystemer. 

Front rulle. 

 
Mest under indsejling eller afgang fra en havn kunne der blive beordret front om 
styrbord eller front om bagbord. Under denne rulle stillede besætningen op på linje og i 
rørstilling på fordækket og på agterdækket klar til på ordre herom at deltage i at hilse på 
et andet skib eller en militær myndighed. 
 
Umiddelbart før vi passerede det skib eller den myndighed, som vi skulle hilse på, blev 
der pebet ”ret” på bådsmandspiben. 
 
Skipperen stod herunder i brovingen og gjorde honnør for at hilse på den overordnede 
chef eller myndighed 

Havnemanøvrerulle. 

 
Når skibet skulle afgå eller ankomme til havn blev besætningen stillet op i henhold til 
denne rulle. Alle kendte deres opgaver på forhånd og vidste hvilke trosser, de skulle 
arbejde med. De skulle finde trosserne frem ved ankomst og skaffe dem af vejen ved 
afgang. 
 

 
 
Billedet: Daphne under havnemanøvrer i Esbjerg med JDN på broen.Gøsen gøres klar. 
 

Når vi var fortøjet ved kajen, skulle skibets flag skiftes fra flagspillet på masten til 
flagspillet helt ude agter. Samtidig skulle gøsen  sættes på fordækket. 
 



116 
 

 

Gøsen er et lille dannebrogsflag, der sidder på sin egen lille mast eller flagstang 
allerlængst fremme i stævnen. 
 
Når første trosse var sat fast i land, blev flagene skifter på et fløjtesignal fra broen.Det 
lille Dannebrog på masten blev hevet ned og et væsentligt større blev hejst på flagspillet 
agter. Samtidig blev gøsen sat i stævnen. 
 
I en af de besætninger, jeg sejlede sammen med, havde vi blandt plottergasterne en klog 
ung mand, der havde læst på universitetet og var søn af en professor. Han var en flink og 
rar ung mand, en rigtig dygtig plotter, men han havde ingen praktisk sans overhovedet. 
 
For at han ikke skulle komme til skade under arbejdet med trosser, der pludselig kunne 
stramme voldsomt op eller danne farlige kinker, løkker, som man kunne komme til at 
sætte en fod i, så måtte vi tegne en kridtcirkel ved gøsen og beordre ham til at blive 
stående der med flaglinen i hånden og intet foretage sig, før fløjtesignalet om at hejse 
gøsen blev givet. 
 
Det fungerede fint for ham, for så var fortøjningsopgaverne for det meste også 
afsluttede, og han kunne igen færdes på dækket uden overhængende fare for at komme 
til skade. 

Rengøringsrulle. 

 
Alle ugens dage var der selvfølgelig rengøringsopgaver, der skulle udføres. Til dette 
arbejde var der også udarbejdet en rulle, så alle nøje kendte deres daglige pligter på dette 
område. 
 
Under denne rulle husker jeg en episode, der kunne have givet alvorlige konsekvenser 
for maskinchefen. 
 
Jeg har tidligere fortalt, at der generelt var meget flot i maskinrummet og at maskin-
chefen Harry Motor stort set opholdt sig dernede i alle sine vågne timer. Han var også 
flink til selv at gå foran i det praktiske arbejde, der skulle udføres. Der var altid varmt i 
maskinrummet, så svedig blev han også. 
 
Når han kom op i messen for et lille hvil til ti-kaffe eller lignende, så tog han sig ofte en 
danskvand. Han satte flasken for munden og drak stort set hele flaskens indhold i én lang 
slurk. 
 
Den pågældende dag var rengøringen på hans kammer blevet påbegyndt af en af 
messegasterne. Han var nået til at skulle rengøre stålvasken og holdt en pause, lige da 
han skulle gå i gang med at pudse stålvasken med almindeligt kogesprit. Spritten havde 
han af grunde, jeg ikke kender i en sodavandsflaske, som han havde stillet på kanten af 
håndvasken. 
 
Nu kom Harry Motor svedig, tørstig og i sit sædvanlige hurtige tempo op fra 
maskinrummet. Han så, at der stod en sodavandsflaske på kanten af vasken. Han tog 
flasken og drak, som han plejede i én enkelt lang slurk det meste af indholdet. 
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Manden hostede, harkede og spruttede meget længe og kunne dårligt få vejret. Han kom 
sig helt, men den ellers så talende maskinchef mæglede stor set ikke et ord i flere dage 
efter denne lille episode. 

Afsejling fra Holmen. 

 
Selv om vinteren i 1964 ikke var så streng, som den havde været året før, da jeg var 
rekrut i Auderød, så var der temmelig meget is i Københavns havn og langs med kajerne 
på Holmen. Vi prøvede i flere omgange at komme ud at sejle, men i løbet af ingen tid 
fyldtes sugekurvene i vores indsugninger til hovedmaskinernes kølevand med grødis, så 
vi hurtigt måtte gå tilbage til vores kajplads igen. 
 
Vi prøvede nogle gange, og efter nogle dages forsøg drev isen væk, og vi kom ud i åbent 
farvand. 
 
Under disse mange havnemanøvrer lærte jeg min opgave under havnemanøvrer godt at 
kende. Min plads var ved en maskinpult i styrbord side af den delvist åbne bro. 

Manøvrer med maskinen. 

 
Begge hovedmaskiner blev styret direkte fra to håndtag på broen. Når motorerne var 
startet, så kørte de hele tiden, men de var meget kraftige til det forholdsvis lille skib og 
kunne derfor ikke holdes permanent koblet til skruerne under havnemanøvrer. 
 
Derfor blev der beordret f.eks. ”Sara put frem”. Ordren betød, at styrbords maskine 
skulle køre frem i måske 1 – 2 sekunder og derefter sættes i stopposition igen. 
 
De to chefer, jeg kom til at sejle sammen med, og jeg blev med tiden rigtig gode til at 
samarbejde under disse havnemanøvrer. Jeg skævede ud gennem min lille siderude og 
tilpassede puttenes længde efter forholdene. 
 
Det var ikke helt efter bogen, men det fungerede godt for os på den måde. 
 
Det var selvfølgelig ikke kun mig, der var spændt på at komme ud at sejle. Det var også 
vigtigt for resten af besætningen. Nu skulle vi i gang med først at opbygge vores 
militære beredskab og derefter at blive godt sammenarbejdede og få besætningen til at 
fungere under normale daglige driftsforhold. 
 
Vi skulle lære at gå en ganske almindelig søvagt, der kunne vare i flere døgn. Vi skulle 
træne de ruller, der for nogen af dem forudsatte, at vi var til søs, når de skulle udføres. 
 
Mange i besætningen havde aldrig før været ude at sejle, så for dem var det med stor 
forventning og spænding, at de skulle til søs for første gang. Ville de mon kunne klare at 
bo så tæt sammen i længere tid, ville de blive søsyge, og hvad gik det hele i grunden ud 
på. 
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Daphnes opgaver. 

 
Vores lille bevogtningsfartøj blev brugt til mange forskellige typer af opgaver. Nogle 
opgaver fik vi, fordi skibet ikke var ret stort, andre fik vi, fordi vi hørte ind under 
fregateskadren. 
 

· Øvelsesprogram for besætningen. 
· Bevogtningsopgaver rundt om ved landets marinedistrikter. 
· Deltagelse i alle større militære øvelser. 
· Fiskeriinspektionsskib i Esbjerg. 
· Danmarks knyttede næve mod øst. 
· Dommerskib ved udtagelsessejladser til olympiaden. 

 
Da der ikke fines materiale over, hvilke opgaver vi løste hvornår, så vil jeg beskrive 
nogle af dem i nogenlunde kronologisk orden. 

Øvelsesprogram for egen besætning. 

 
Bortset fra nedenfor beskrevne tur til Bergen, så blev sådanne øvelser afholdt med 
regelmæssige mellemrum i hele den periode, jeg var om bord. Derfor er de ikke nærmere 
tidsbestemte. 

Øvelserne efter forskolen. 

 
Nu, hvor forskoleprogrammet var overstået, var det vigtigt, at vi opretholdt de 
procedurer og de rutiner, som vi var blevet trænet i at udføre under afvikling af dette 
program. 
 
Af den grund blev der for hver måned afholdt møde, hvor skibets officerer var samlede 
for at tilrettelagde et program for de rækker af øvelser, som vi var ansvarlige for blev 
afholdt, men som Eskadrechefen og Søværnets Operative Kommando (SOK) skulle 
godkende. 
 
Visse øvelser krævede samarbejde med andre dele af flåden. Andre, som f.eks. 
skydeøvelser, sprængning af miner og dybdebomber krævede, at skydeområdet var 
blevet aflyst for sejlads gennem meddelelser i Efterretninger for Søfarende og gennem 
Danmarks Radio. 
 
Netop for i rette tid at kunne offentliggøre aflysningerne var det nødvendigt, at vores 
myndighed kendte enhedernes ønsker for afvikling af øvelser lang tid i forvejen. 
 
Som det senere vil fremgå under punktet om min hyre, så indgik der faktisk også ret 
egoistiske interesser i at komme landet mest muligt rundt under afvikling af 
øvelsesprogrammet. 

Ubådsøvelser ved Bergen. 
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Som en del af det øvelsesprogram vi skulle igennem, så skulle vi også prøve at jagte en 
rigtig ubåd. Derfor blev vi i marts måned sendt til Bergen i Norge sammen med det 
andet skib i fjerde fregatdivision bevogtningsfartøjet Dryaden og en af de danske ubåde, 
som jeg ikke husker navnet på. Vi fulgtes ikke med ubåden på vejen derop men med 
vores divisionsskib Dryaden.Vi havde en fin sejltur til Bergen og havde godt vejr hele 
vejen. 

Øvelserne med ubåden. 

 
Vi udførte den planlagte række af øvelser med et godt resultat. Det var jo første gang, at 
vi, der bemandede sonaren, skulle prøve vores eget udstyr under virkelige forhold og 
ikke bare i en simulator. Det var ikke kun os i sonaren, der var spændte, men vi 
repræsenterede jo også i en vis udstrækning resten af besætningen, og vi ville 
selvfølgelig gerne gøre vores yderste for at klare os godt. 
 
Under øvelserne skete der imidlertid det, at vores skriver, som vi var meget afhængige af 
under vores angreb, ikke fungerede mere. Da vi skilte skriveren ad, så kunne vi se, at en 
mindre fjeder eller slæbesko inde i skriveren var knækket. 
 
Den var lavet af et stykke helt almindeligt blik, så jeg skaffede lågetfra en æske 
skosværte, tegnede den knækkede slæbesko af på låget, klippede figuren ud og 
monterede den tilbage i printeren, og vupti, det hele virkede igen, og vi kunne 
færdiggøre vores øvelsesprogram. 
 

 
 
Billedet: Daphne sammen med den danske ubåd. 
 

Efter dagens øvelser mødtes vi gerne om aftenen med besætningerne fra Dryaden og fra 
ubåden og talte om det, vi sammen havde været igennem i løbet af dagen. 
 
Når vi havde jagtet ubåden og var kommet i position for at kunne kaste vores 
dybdebomber, simulerede vi dette ved i stedet for vores bombediagram at kaste en 
håndgranat. 
 



120 
 

 

Det var man så vandt til i ubåden, og de tog sig ikke af, at de undertiden kunne høre 
mindre stykker af håndgranaten ramme ubådens sider, men undertiden skete det, at 
håndgranaten ramte ned i ubådens tårn og eksploderede der, det var de ikke så glade for, 
det lød voldsomt højt, og detvar lidt skræmmende. 
 
Når vi havde kastet vores ”bombe”, så slap ubåden en luftboble, og når boblen kom op 
midt i vores kølvand, så var det tegn på, at vi havde ramt målet. Efter hvert angreb fik vi 
melding fra broen om, hvordan det var gået, og vi blev glade i sonarrummet, når vi 
havde ramt vores mål. 
 
Vi var selvfølgelig også på besøg om bord på ubåden, hvor vi så de meget trange og 
noget kummerlige forhold, som de måtte leve under i forhold til den luksus vi havde til 
rådighed hos os. 

På tur i Bergen. 

 
Bergen er kendt som en af de største søfartsbyer i Norden og har været det siden 
middelalderen, det måtte vi se nærmere på. 
 
Byen var også kendt for at være en af de mest våde og regnfulde byer i Skandinavien, 
men lige så pludseligt som regnen kommer, lige så hurtigt holder den op igen. 
 
Som skibets velfærdsofficer blev det mit job at arrangere en rundvisningstur i Bergen og 
dens nærmeste omegn. Det skete i en lejet bus og varede en god del af dagen. Synd for 
dem, der måtte blive om bord for at passe vagten. 
 

 
 
Billedet: Fra det rigtigt gamle havneområde i Bergen kaldet Bryggen. 

 
At vi skulle se det meget gamle og vel næsten middelalderlige kvarter ved havnen, hvor 
de store købmænd i gammel tid havde deres kontorfaciliteter og deres store varelagre, 
hvor de kunne opmagasinere deres varer, indtil der indfandt sig en passende 
skibslejlighed til den videre færd, kunne der ikke være tvivl om. 
 
De gamle huse var bygget af træ og de lå spredt rundt om den inderste del af 
havneområdet. Meget malerisk og koloristisk, som det ses af billedet. 
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Som noget ganske usædvanligt, så havde vi det dejligste solskinsvejr hele dagen, som 
endte med, at vi skulle en tur op på byens højeste punkt bjerget Ulriken, hvortil der var 
anlagt en tovbane. 
 

 
 
Billedet: Tovbanen til Ulriken. 

 
Kabinerne var ret store, og vi kunne alle være i den samme kabine. Jeg ville næsten have 
betalt for ikke at komme op i sådan en tovbane, men her måtte jeg jo lade, som om jeg 
befandt mig godt ved det og lod være med at tænke for meget over, at vi faktisk hang der 
i en for mig at se meget tynd sytråd midt mellem himmel og jord. 
 
Vi slap godt fra det, og selv jeg måtte indrømme, at udsigten undervejs op og ned var 
fantastisk. 
 
I det hele taget havde vi haft en dejlig tur, og vi havde alle nydt at være sammen om 
noget helt andet end den daglige tjeneste om bord på Daphne. 

Skærgårdssejlads. 

 
Den norske skærgård var fantastisk for mig at opleve. Der var så smukt alle steder, at 
man næsten kunne tabe vejret af beundring. 
 

 
 
Billedet: Det bekræfter kun, hvad jeg lige har skrevet. 

Rent navigatorisk var der store udfordringer i at sejle her. Vi sejlede stærkt, og man 
skulle vænne sig til, at om et øjeblik skulle vi dreje ikke bare 5 grader men måske 
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snarere 90 grader, og der skulle drejes ikke nu men NU, hvis man ikke ville sejle ind i en 
næsten lodret klippevæg. 
 
At man de fleste steder kunne sejle helt ind under klippen og stadig have flere hundrede 
meter vand under kølen skulle man også lige vænne sig til. Ikke som hjemme hos os i 
Danmark, hvor det flade vand kan strække sig langt ud fra kysten. 
 
Mens vi gik på navigationsskolen havde vi ofte talt med hinanden om, at man kunne 
risikere at komme ud første gang som styrmand hos en ældre kaptajn, der ikke ville 
overlade nogen ting til en ny ung styrmand. 
 

 
 
Billedet: Et fyr i den ydre skærgård. 

 
I Søværnet blev der aldrig sat spørgsmålstegn ved min navigatoriske kunnen. Det blev 
taget som en selvfølge, at min grundlæggende uddannelse var i orden.  
 

 
 
Billedet: Der står jo enko i fjeldet ved fyret. 

 
Chefen var jo heller ikke en gammel gnaven kaptajn men en mand, der kun var nogle få 
år ældre end mig selv. 
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På skitur på fjeldet. 

 
Lige inden vi skulle sejle hjem modtog vi en invitation fra det norske militær om, at vi 
var inviteret til at deltage i en fjeldtur, hvor vi skulle bo i en af det norske militærs større 
fjeldhytter sammen med norske og engelske officerer. 
 
Det lød vældig spændende, og vi skyndte os at takke ja, men pludselig opstod et mindre 
problem. Når vi skulle så fint i byen, så skulle man sikkert møde op til måltiderne i 
messen klædt i standsmæssige messeuniformer, og en sådan havde jeg ikke. I erkendelse 
heraf blev vi enige om, at vi så kunne nøjes med at møde op i vore almindelige 
jakkeuniform. 
 

 
 
Billedet: Den messeuniform, som vi ikke fik brug for på fjeldet. Modelfoto. 
 

Vi blev afhentet i bil og køreturen op til hytten var temmelig lang, så resten af dagen gik 
med at blive indlogeret og at låne det fornødne skiudstyr til de kommende dages ture i 
fjeldet. 
 
Da spisetiden nærmede sig, og vi mødte op i vores pæne jakkeuniformer for at få vores 
varme mad, gjorde vi store øjne, da vi kom ind i messen. 
 
Her gik folk rundt i deres grågrønne langærmede og langbenede uldne undertøj med 
lodden vrang, og for enderne af de lange borde lå de kogte men endnu ikke pillede 
kartofler i store hobe. Det var helt tydeligt, at her var der absolut ingen brug for fine 
messeuniformer. 
 
Dagen efter skulle vi så på vores første skitur på fjeldet. Jeg havde jo løbet en hel del på 
ski som stor dreng, men her så bakkerne noget anderledes ud end Pumpasletten hjemme 
i Gelsted. 
 
Vi holdt os for det meste til de langrendsløjper, som var lagt ud på forhånd, selv her 
kunne det knibe med at komme rundt om de små birketræer, som stod allevegne, når 
farten alligel på visse stræk blev så høj, at vi ikke bare kunne træde lidt til siden for at 
komme uden om dem, så var de heldigvis ikke større end, at man kunne skræve over 
dem. 



124 
 

 

 
Harry Motor kunne dog ikke helt nære sig og fraveg ruten for at komme lidt højere op på 
fjeldet. Når han så kom nedover, så lignede han nærmest en sneplov, for han satte bare 
skiene ud til siderne som om han skulle bruge dem til at rydde en vej gennem sneen 
med. 
 

 
 
Billedet: Så smukt var landskabet. 
 
Vi havde det dejligt og fik en masse af den motion, som vi af gode grunde ikke kunne få 
nede om bord på Daphne. 
 
Oven på dagens anstrengelser, hvor vi også kom til at svede bravt, skulle vi naturligvis i 
sauna. Man havde en stor en af slagsen, og den var fyretgodt op, da vi ankom. For mit 
vedkommende var det første gang, jeg skulle prøve det. 
 
Der var ingen andre i saunaen, da vi kom, men her var en dejlig varme, så jeg satte mig 
frejdigt op på en af de øverste hylder. Der var dog varmt nok til at det brændte mig i 
bagdelen, så jeg måtte sidde på mit håndklæde. 
 
Lidt efter kom der nogle nordmænd, og de spurgte med det samme, om ikke her var lidt 
koldt, og så gik de hen til en pøs med vand tog et par pottemål af det og smed det ned på 
de store gloende sten, der skulle opvarme rummet. 
 
Der lød et højt hvæs og sekundet efter kom der en overophedet og usynlig mur at damp 
imod os. Den kom først op til mig på den øverste hylde. 
 
Jeg blev fuldstændig overrumplet og kunne ikke hurtigt nok komme ned fra mit høje 
stade med mit håndklæde for munden og omkring hovedet. Det var vidst kun mig, der 
ikke kunne se det komiske ved situationen. 
 
Det hjalp ganske godt med det iskolde brusebad, som detvar kutymen,at vi skulle have 
efter turen i saunaen. I skolen havde jeg ellers engang lært om, at man skulle rulle sig 
isneen og derefter rises med birkegrene efter en tur i saunaen, men detritual slap vi altså 
for. 
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Turen i den norske fjeldhytte var en pragtfuld oplevelse for os alle sammen. 

Hjemturen. 

 
Vejrudsigten lød ikke for godt for vores hjemtur, men vi stak til søs alligevel. Da vi 
nåede på højde med Stavanger, blev vi enige om, at vejret var så dårligt, at det bedste 
nok var, at vi gik i havn for at afvente bedre vej for den sidste del af rejsen hjemover. 
 
Stavanger havde en meget stor fiskerihavn, og da vi var kommet os lidt oven på 
strabadserne i det hårde vej, og igen begyndte at interessere os for at få noget mad 
indenbords, så gik kokken i land sammen med oversergenten for at handle ind til noget 
varm mad. 
 
De vendte tilbage med det flotteste stykke af en meget stor helleflynder, som jeg 
nogensinde havde set. 
 

 
 
Billedet: Jeg ved ikke om den helleflynder, som vi havde fåetet stykke af, havde været så stor. Jeg vidste slet
 ikke, at fisken kunne blive så stor. 

 

Kokken tilberedte hellefisk til hele besætningen, og som tilbehør lavede han den mest 
himmelske hollandaise sauce, som man vidst kan forestille sig. 
 
Det viste sig, at han faktisk var udlært soucekok fra Hotel d` Angleterre i København.  
 
Festen stoppede ikke her. Til officersmessen havde kokken indkøbt en stor blok is, 
hvoraf han mejslede en meget flot isbjørnefigur til at stille midt på messebordet. 
 
Vi ventede, til vi havde slået maver, og til at vejretet par dage senere var blevet så meget 
bedre, at vi kunne indlade os på at fortsætte sejladsen hjemover. 
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Aase ville gerne have haft en rigtig fin hjemmestrikket flerfarvet norsk trøje. Der var 
imidlertid så mange forskellige i et farvevalg, som jeg ikke syntes om, at jeg foreslog 
hende at hun fik pengene og så selv senere kunne finde den helt rigtige trøje. 
 
Pengene blev gemt i op mod 30 år, hvorefter vi sammen købte den ønskede meget 
smukke trøje i matchende blå og hvide farver under et besøg hos vore norske 
folkedanservenner i Egernsund. 

Øvelserne efter forskolen. 

Affyring af dybdebomber. 

På vores tur til Bergen havde vi jo kun markeret, når vi skulle afskyde vores 
dybdebomber, og i stedet blot smidt en håndgranat, men vi skulle også lære at anvende 
de afskydningsmekanismer, som vi havde monteret henne på agterdækket. 
 
Det skete i et skydeområde ved Hesselø, som i passende tid var blevet adviseret som 
tidligere omtalt. Forberedelserne var egentlig ikke så store, men det var med meget stor 
spænding i besætningen, at vi skulle fyre disse voldsomme ting af. 
 
Øvelserne blev udført en ad gangen med kortere eller længere tid imellem. Mellem-
rummene kunne strække sig over fra fjorten dage til en måned afhængigt af de opgaver, 
vi ellers var sat til udføre for marinedistrikterne. 
 
Nedenfor er vist de sekvenser, der var indeholdt i en øvelse. 
 

· Klargøring af bomben 
· Affyring 
· Nedslaget i vandet 
· Eksplosionen. 

 
Egentlig skulle vi vel have affyret hele vores rombeformede mønster af fem 
dybdebomber på én gang. 
 

 
 
Billedet. Affyring af en sidemorter. 
 



127 
 

 

I praksis blev øvelserne udført ved affyring af en enkelt eller to dybdebombe pr. øvelse. 
Der har sikkert også allerede dengang været en økonomisk ramme, der skulle tages 
hensyn til. 
 

 
 
Billedet: Affyring af vores to dybdebombemorterer. Her vises bare plasket fra bombernes nedslag på vandet og 
            ikke deres eksplosion, som skete på en indstillet dybde. 
 

Som det svagt kan ses yderst til venstre på billedetnedenunder, så kunne det ikke undgås, 
at nogle fisk blev slået ihjel af trykbølgerne fra bomben. 
 

 
 
Billedet: Nogle påstod, at vandsøjlen der ses på billedet kom helt op i 80 meters højde. Se fisken i venstre side. 

 
Generelt var vi ikke så kede af,at der gik nogle fisk med i købet, og vi var faktisk også 
forberedte på, at det skulle ske. Vi søsatte vores gummibåd og sejlede ud og samlede de 
døde fisk sammen, så kokken efterfølgende kunne tilberede de dejligste middagsretter til 
hele besætningen. 
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Miner. 

 
Daphne havde 6 stk. miner liggende på agterdækket. De skulle naturligvis efterses og 
vedligeholdes af vores minemekaniker, men nogen egentlige øvelser, mener jeg ikke, at 
vi holdt med dem. Minerne skulle ved brug blot trilles ud over agterstavnen ved hjælp af 
de ramper, som de lå i. Når de blev løsnede faldt de nærmest af sig selv direkte ud i 
vandet på positioner, som vi havde beregnet forud. 
 
Minerne kunne bruges til at afspærre farvandsafsnit, gennemsejlingsfarvande eller 
havneindsejlinger. 

Skydeøvelser. 

 
Vi skulle som de andre enheder i fregateskadren afholde skydeøvelser med vores 40 mm 
maskinkanon.Selv om vi også var klassificeret som en fregat, så kom der ingen og trak 
slæbemål for os, så vi måtte klare os selv. 
 
Til formålet bandt vi 4 – 5 meget store orangefarvede balloner sammen i et bundt, 
sejlede ud på en god afstand og skød til måls efter dem. 
 
Det var meget svært at ramme det forholdsvis lille mål, men det vigtigste var måske i 
virkeligheden også at sørge for, at kanonbesætningen fik genopfrisket deres kunnen med 
at føde kanonen, uden at den standsede på grund af mangel på ammunition eller, fordi et 
bundt granater havde sat sig i bekneb. 
 
Vi sejlede lidt tættere på målet og lavede samme øvelse med vores lettere 
maskingeværer.Hele øvelsen sluttede med, at vi igen sejlede lidt tættere på målet, 
hvorefter skibets officerer skød til måls med deres pistoler. 
 

 
 
Billedet: Susanne med en af Søværnets balloner brugt som legetøj på Møllevej i Gelsted. 

 
Ved en af skydeøvelserne lykkedes det mig at ramme den sidste af ballonerne. I bar 
befippelse vendte jeg mig hurtigt om for at modtage folkets hyldest for bedriften uden at 
have sikret min pistol. 
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Det har jeg efterfølgende ofte tænkt på kunne være gået grueligt galt. Det er så 
grundlæggende en viden og refleks, når man omgås våben, at man afsikrer sit våben, 
skyder, og når skydningen er afsluttet, så sikrer man igen sit våben. Men vi overlevede. 
 
Det var fristende for mig at tage en af Søværnets store balloner med hjem og anvende 
den som legetøj for vores datter Susanne. 
 
Aase kunne ikke stå for fristelsen, satte sig på den store ballon og hoppede et par gange 
hen over græsset siddende på den, indtil det naturligvis endte med et højt brag og Aase 
liggende på ryggen med begge ben lige i vejret og en Susanne, der satte i et vræl over 
tabet af sit dejlige legetøj. 

Opgaver ved Marinedistrikterne. 

 
Som overskriften og typebetegnelsen på skibetsom bevogtningsfartøj antyder, så var den 
største og mest vedholdende arbejdsopgave, vi havde at være underlagt et marinedistrikt 
i en kortere eller længere periode ad gangen for at udføre bevogtnings-opgaver. 

Storebælts Marinedistrikt. 

 
Det marinedistrikt, som vi var underlagt i de længste perioder, var Storebælts Marine-
distrikt og med daglig base på Flådestation Korsør. 
 
Under en sådan periode, hvor vi var underlagt et marinedistrikt, lå vi stort set altid på et 
udrykningsvarsel. Mest almindeligt var et varsel på tre timer. I særlige situationer kunne 
varslet sættes ned til kun en time. 
 
I dagtimerne lå vi i havn på flådestationen og lyttede meget til vejrmeldingerne, for hvis 
der var udsigt til blæsevejr på over 10 meter pr. sekund, så overvejede vi at indstille til 
vagtchefen på marinedistriktet at blive i havn. 
 
Grunden hertil var, at skibet egentlig var en rigtig slingrekasse, og at dårligt vejr gav os 
selv og vores besætning meget dårlige arbejdsbetingelser. 
 
Når vi var ude til søs i dårligt vejr og slingeragen begyndte at genere os, så kunne vi se 
det på plottergasterne i o-rummet. Det første tegn var, at de uopfordret begyndte at tage 
deres stålhjelme på. 
 
Netop i o-rummet var der mange ting, som f.eks. holdere til mikrofoner og andet, der var 
ophængt i loftet, og som man nemt og uforvarende kunne komme til at støde hovedet 
imod under slingerage. 
 
Det var altså det første tegn på halvdårligt vejr, men på trods af stålhjelmene var vi dog 
stadig fuldt funktionsdygtige. 
 
Det næste trin var, at de samme plottergaster fandt steder i o-rummet, hvor de kunne 
klemme deres bagdele ned, så de i det mindste kunne holde sig fast i en nogenlunde 
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behagelig stilling og uden at slå sig. Allerede her kneb det med at varetage vores 
funktioner som bevogtningsfartøj. 
 
Sidste trin var søsygen, og når den rigtig meldte sig, så var vi på det nærmeste 
ukampdygtige og forsvarsløse. 
 
Så slemt var det dog næsten aldrig i Storebælt, men selv halvdårligt vejr kunne altså 
hæmme vores daglige arbejde ganske alvorligt. 

Langelandsbæltet. 

 
Når ellers vejrforholdene var til det, så afsejlede vi fra Korsør så betids, at vi kunne være 
fremme i Langelandsbæltet, før det blev rigtig mørkt. 
 
Man skal under det efterfølgende tænke på, at vi på det tidspunkt var midt i den kolde 
krig, og at nerverne hos parterne i NATO pagten og i Warszawapagten i nogen grad stod 
på højkant. Kun et par år tidligere havde det hele været lige ved at gå rigtig galt under 
det, der senere er blevet kaldt for Cubakrisen. 
 
Vores opgave var at holde øje med alle større fartøjer, der sejlede igennem farvandet, 
opgive deres navne, deres kurser og deres hjemsted. 
 
Således kunne man på marinedistriktet kontrollere, om man havde de rigtige data på de 
ekkoer, som man så på sine radarskærme. 
 
Dette var det generelle for alle fartøjer, men når vi fik kontakt til et fartøj fra et af 
landene i Warszawapagten som f.eks. Sovjetunionen, Polen eller Østtyskland, så var det 
anderledes. 
 
For russiske skibes vedkommende skulle vi tyde navnet ved hjælp af det russiske 
alfabet, som vi havde en tavle over, og så skulle vi om muligt se, om det lignede de 
andre fartøjer af samme slags, hvis ikke skulle afvigelserne beskrives. 
 
Det største arbejde havde vi, når der kom krigsskibe igennem farvandet fra de samme 
lande, så skulle vi bestemme klassen på fartøjet, om armeringen og hans antenner var 
ændret, siden den sidst var blevet observeret. 
 
Om bord havde vi et meget fint Leica fotografiapparat, og med det skulle vi gerne tage 
flest mulige billeder af skibet. 
 
Når sådanne fartøjer var på vej om dagen, så var de allerede blevet meldt ind til 
marinedistriktet af de marineudkigsstationer, som var placeret på stratetisk vigtige steder 
langs kysten, og så blev vi sendt ud for netop at foretage mere nøjagtige observationer 
og tage mange billeder af dem. 
 
Ofte var det rigtig dårligt sømandsskab, vi udøvede, når vi skulle tæt på de fremmede 
skibe især om natten eller i usigtbart vejr. For de fleste af disse skibes vedkommende 
befandt de sig i et ukendt og vanskeligt farvand at sejle i. 
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Under disse forhold gik vi på kollisionskurs med dem, lyste dem lige ind i ansigterne 
med vores store projektør og må have været til stor gene og irritation for dem i deres 
sejlads gennem Langelandsbæltet, men det var nu én gang vores opgave. 
 
Når der i perioder var meget lidt eller slet ingen trafik for os at inspicere, så fandt vi et 
godt sted i smult vande, startede den lille midtermotor Musse, stoppede de store 
larmende hovedmaskiner og nød den stilhed, der dermed sænkede sig over skibet. 

Sovjetisk letkrydser. 

 
Ved en særlig lejlighed kom et meget stort sovjetisk krigsskib muligvis en letkrydser op 
gennem Storebælt. Det var midt på dagen, og vi blev sendt ud for at foretage de 
sædvanlige observationer. 
 

 
 
Billedet: Det var ikke dette skib vi mødte, men et skib af samme størrelse. 

 
Da vi kom ud til ham, kunne vi se, at han førte admiralsflag. Han sejlede ikke så stærkt 
vel på grund af farvandets beskaffenhed, hvilket gav os god tid til at foretage vores 
observationer. 
 
Da vi var færdige med vores primære opgave med at registrere skibet og dets udstyr, 
sejlede vi op langs siden af ham agter fra og blæste front for ham. 
 
Jeg ved ikke, om vores chef JDN havde forventet, at admiralen ville besvare vores 
hilsen, men pludselig lød der et signal om bord på russeren, og så myldrede det ud på 
alle hans sidedæk med masser af gaster.Admiralen himself trådte frem i brovingen og 
hilste, som det er international sømilitær tradition. 

Slæbemål. 

 
En af de generelle opgaver, vi havde, var at trække med et meget stort slæbemål, når 
andre af søværnets skibe eller et af kystforterne skulle afholde skydeøvelser. 
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Til formålet hentede vi fra en af flådestationerne et meget stort slæbemål fastgjort på 
pontoner. Målet var måske 5 – 6 meter langt og 2 – 3 meter højt. I begge ender var målet 
forsynet med radarreflektorer. 
 

 
 
Billedet: Slæbemålet monteret med sine radarreflektorer i hver ende. Den timeglaslignende figur øverst i 
            billedet. 

 
Når vi sejlede ud til skydeområdet, havde vi slæbemålet på en kort slæbeline og kunne 
sejle med det på slæb med en forholdsvis høj fart. 
 
Når vi nåede frem til skydeområdet satte vi farten meget ned, slækkede ud på linen til 
den maksimale længde på ca. 1.000 meter, og skydningerne kunne begynde. 
 
Skydeøvelserne kunne vare meget længe, og selv om vi havde kontakt til dem, der skød 
og skulle være behjælpelig med at melde om skuddets placering i længden og i siden, så 
var det en kedelig affære at slæbe rundt med målet i så lang tid. 
 
Undertiden skete det, at vi, i forbindelse med at vi nærmede os kanten af skydeområdet 
og måtte vende om, fornemmede, at man på deres radarskærme havde fået byttet om på 
slæbemålet og os  
 
Selv om der ikke blev skudt med rigtige granater, så ville Daphne nok ikke se køn ud, 
hvis et af de store projektiler af stål havde ramt os, også selv om det altså ikke var nogen 
sprængladning i det. 
 
Så vi råbte ”Giv agt stop”, ”Giv agt stop” måske undertiden med en smule fistel i 
stemmen. 

Wire i skruen. 

 
Engang efter, at et par andre af fregatdivisionens skibe havde gennemført deres 
skydninger, og vi selv skulle gøre klar til at sejle i havn om aftenen, så skete uheldet. 
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Slæbelinen var meget lang og tung, så for at hjælpe besætningen under bjergningen af 
linen, så bakkede vi så småt op mod målet, hvorved man blot skulle hale linen ind på 
agterdækket og kvejle den op. 
 
Så skete der det, at vi nok har bakket lidt for hurtigt. Hvorom alting er, så fik skruen fat i 
wiren. Det får man jo ikke ros for nogen steder. Normalt ville chefen nok have bandet og 
svoret og råbt meget højt, men ikke JDN, han sagde til mig, ”Det ordner du”, og 
beordrede vores hurtige gummiredningsbåd sat i vandet. 
 
Derefter iførte han sig sin tjenestefrakke med sabel og bad om at blive sejlet over til 
chefen for fregateskadren, som var om bord i et af de skibe, som havde holdt 
skydeøvelserne. 
 
JDN virkede generelt meget lidt militær, og jeg kan næsten se ham for mig stå der inden 
for fregateskadrechefens dør gøre et lidt slattent honnør og beklaget sin fejl. 
 
Det virkede. Sammen drak de et par glas portvin og efter audiensen sejlede JDN tilbage 
til Daphne, hvor vi i mellemtiden havde fået wiren ud af skruen og kvejlet resten pænt 
op på agterdækket og var klar til at gå i havn oven på en lang og lidt træls dag. 

Besøg af min svigerfar. 

 
Min svigerfar Viggo Madsen havde vist stor interesse for mit arbejde om bord på 
Daphne. Det syntes min chef JDN var meget spændende, så han sagde til mig, at jeg 
gerne måtte invitere ham om bord for etbesøg. 
 
Viggo kom en formiddag, mens vi lå i Korsør. Vi viste ham rundt om bordog selv om 
han var en lettere korpulent mand, så klarede han rundturen op og ned, ud og ind på 
fortræffelig vis. 
 
Som afslutning på besøget blev han budt på skibets flotte daglige frokostanretning. 
 
Viggo var god til at snakke med folk og sagde altid, at de penge, som han kunne snakke 
sig til, var dem, der var nemmest tjent. Her faldt han som den mest naturlige ting af 
verden i snak med alle i messen og ikke mindst med min chef JDN. 
 
Det gik bedre og bedre efterhånden som vi fik et par dramme til maden samt en cognac 
og en stor cigar til kaffen. 
 
Viggo havde haft en rigtig god dag om bord. Han mindedes den ofte senere hen. 

Kattegat Marinedistrikt. 

Fiskeriinspektion. 

 
Sidst på foråret og først på sommeren 1964 blev vi sendt til Esbjerg for at indtage rollen 
som fiskeriinspektionsskib under tungefiskeriet. 
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Det første vi foretog os var at indbyde de vigtigste mennesker i byen til en stor frokost 
nede om bord. Skønnet var, at det nok ville give os og vores besætning lidt good will, 
hvis de skulle geråde sig ud i problemer rundt omkring i byen, mens vi var der. 
 
Vores basser opførte sig imidlertid som sædvanligt pænt under hele opholdet, og vi fik 
aldrig brug for at referere til vores modtagelsesfest. 
 
Om foråret og tidligt på sommeren går tungefiskene helt tæt ind under land for at gyde 
og befrugte deres æg. Det vidste fiskerne alt om. De vidste også, at det var en meget 
eftertragtet og dyr fladfisk. Det var derfor fristende at følge stimerne med ind under land 
og fange så mange som muligt under deres gydning. 
 
Det måtte de imidlertid ikke på grund af fredningsbestemmelser, som vi skulle sørge for 
blev overholdt. 
 

 
 
Billedet: Den meget velsmagende og eftertragtede tungefisk. 

 
Fiskeriet skete altid i nattens mulm og mørke, så vi sejlede ud til fiskerne med vores 
fiskeriinspektionsstander sat på masten og belyst med vores projektør. 
 
Når de fik øje på os, så kunne vi se, at der kom gløder op af udstødningsrørene, når de 
skyndte sig at komme bort, inden vi kunne notere os deres numre. 
 
Vi tog aldrig nogen på fersk gerning, som vi kunne indberette, men vi fik rigtig mange 
jaget væk. En indberetning ville have krævet af os, at vi havde en overordentlig god 
positionsbestemmelse både på os selv og på fiskeren. Var der noget, der var svært 
dengang, så var det at navigere nøjagtigt på den lave og meget ensformige 
vesterhavskyst. 
 
Til vores eget brug var vores navigation helt i orden og det hvilede i stort omfang på 
brug af Decca, men om det var godt nok til brug i en eventuel retssag, var der tvivl om, 
så det havde vi næsten helt opgivet. 

Klassificeret post. 

 
Selv om vi var sendt langt bort fra vores sædvanlige områder, så skulle vi selvfølgelig 
fortsat have alt det sædvanlige klassificerede post sendt over, herunder også koderne til 
vores forskellige signaleringssystemer. 
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Posten blev sendt med bevæbnet kurer, som krævede kvittering for modtagelsen af de 
nye koder, men det var næsten lige så vigtigt, at det forældede materiale blev destrueret, 
og det var min opgave. 
 
Det lykkedes mig at finde en lidt afsides del af fiskerihavnen, hvor jeg kunne stå uden at 
blive iagttaget. Her var det ideelle sted for afbrænding af mine hemmeligstemplede 
koder. 
 
Jeg gik i gang, men havde ikke taget mig i agt for, at det blæste en del, og at 
havnebassinet var dækket af et tykt lag af fiskeolie. Enkelte ark med ild i fløj fra mig og 
landede på den olierede vandoverflade, der gik i brand. 
 
Det var ikke meningen, og jeg blev grebet af gru for at hele havnebassinet skulle bryde i 
brand, men det lykkedes dog for mig ved ihærdigt arbejde at få ilden slukket. Jeg fortalte 
ikke nede om bord, hvor nær jeg havde været ved at brænde hele Esbjerg fiskerihavn af. 

Besøg af engelsk destroyer i Esbjerg. 

 
Mens vi lå i Esbjerg havn, kom der besøg af et skib fra den engelske marine muligvis en 
mindre destroyer, men et stort skib i forhold til Daphne og med en besætning på vel over 
100 mand. 
 
Under alle omstændigheder, så blev vi inviteret over om bord til en formiddagsdrink kl. 
10:00. 
 
Vi tog glade og forventningsfulde mod invitationen. For mit eget vedkommende, så 
havde jeg aldrig før været på besøg på så stort et krigsskib og glædede mig meget. 
 
Vi sørgede pænt for at komme til tiden og blev vist ind i deres officersmesse, hvor vi 
blev budt en plads ved et bord. Vi talte med vores engelske kollegaer om forskelle ved at 
være i den danske og den engelske marine. 
 
Pludselig blev der kommanderet ”Attention”, og alle i messen sprang op og stillede sig i 
stram retstilling. Det gjaldt selvfølgelig også for os. 
 
Ind i messen kom en ikke helt ung kaptajnløjtnant. Han nikkede smilende og hilste, 
mens han raskt bevægede sig hen mod sin faste plads i messen. Først, da han havde sat 
sig, kunne vi også sætte os og fortsætte vores samtale. 
 
Senere talte jeg med JDN om, at jeg syntes, at det havde været en forholdsvis lavt 
graderet chef som kaptajnløjtnant om bord på et forholdsvis stort skib, når vi vidste, at 
mindst et af Daphneklassens fartøjer sejlede rundt med en orlogskaptajn som chef. 
 
Hertil gav JDN mig det eneste logiske svar nemlig, at grunden var: ”At vi i Danmark 
havde en langt bedre og dygtigere personaleorganisation end de havde i England”. 
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Afsejling fra Esbjerg. 

 
Under vores ophold i Esbjerg havn havde vi lagt mærke til, at et af foderstoffirmaerne 
havde en stander stående på toppen af deres højeste silo. Den var ravgul med et meget 
stort sort tyrehoved midt i flagdugen. 
 
Basserne havde også lagt mærke til det flotte flag. Om de havde talt med JDN om det 
ved jeg ikke, men fakta er, at den morgen, hvor vi skulle afsejle, kom basserne med en 
stor pude med det sammenfoldede gule flag liggende på puden. Det var bassernes gave 
til chefen som tak for den dejlig tid, vi havde haft i Esbjerg. 
 
Han blev glad for gaven og beordrede standeren sat op i masten sammen med 
Dannebrog, som sad øverst, vores fire flag med vores kendingsbogstaver, vores 
kommandostander, og vores fiskeriinspektionsstander. 
 
Flaget var så stort, at det nærmest fyldte hele mastens højde, så det var et flot syn, da vi 
for fuld kraft og med blafrende flag forlod Esbjerg havn. 

Forlægning til Frederikshavn. 

 
Fra Esbjerg skulle vi til Frederikshavn for at deltage i en større NATO øvelse. Undervejs 
blev det imidlertid et forfærdeligt hårdt vejr. Stort set hele besætningen undtagen jeg 
selv blev voldsomt søsyge. 
 
Rorgængeren,der var på vagt, var uddannet postbud. For at kunne holde rorgængeren på 
sin plads ved roret selv under slingerage, var der opsat et par stolper med remme 
monteret, så man kunne spænde ham fast ved roret. 
 
Som mange gange tidligere beskrevet, så var Daphne meget slem til at slingre voldsomt i 
søen i dårligt vejr. 
 
På et tidspunkt spurgte rorgængeren, om ikke jeg kunne afløse ham lidt ved roret, for 
han trængte voldsomt til at kaste op. Der var ingen raske afløsere, så jeg tog selv roret.  
 
Efter en halv times tid vendte han tilbage til sin post, og da jeg spurgte ham, hvordan 
han havde det, så kunne han meddele mig, at da han var kommet sig lidt efter at have talt 
med Ulrik (kastet op), så havde han spist et par rundenummer tørt franskbrød med et tykt 
lag sennep på, så nu befandt han sig faktisk ret godt. 
 
For at få afklaret, hvordan det stod til i maskinen, om der i det hele taget var nogen på 
vagt, så ringede jeg til kontrolrummet og fik maskinisten Charles i røret. 
 
Han var en rigtig vestjyde med bred jysk accent og kunne berolige mig med, at på trods 
af, at han vel nærmest har måttet kunne gå på skotterne dernede på grund af slingeragen, 
så sagde han, at det gik rigtig godt, men at det da godt kunne være, at han blev søsyg, 
hvis vi kom ud i rigtigt dårligt vejr. 
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Sundets Marinedistrikt. 

Udtagelsessejladser til Olympiaden. 

 
I forbindelse med afvikling af Olympiaden i Tokyo i løbet af oktober måned skulle der 
sent på sommeren 1964 foretages nogle udtagelsessejladser for at træffe beslutning om, 
hvem der skulle udtages til at repræsentere Danmark under legene. 
 
Danmark havde stolte traditioner ved tidligere olympiader, hvor man havde vundet 
mange medaljer til søs. Først og fremmest ved finnjollesejleren Poul Elstrøm, som vidst 
havde vundet ikke mindre end 4 guldmedaljer ved tidligere olympiader. 
 
Han sejlede ikke længere i denne klasse, så der skulle findes en afløser for ham i 
Finnjollen.Der blev også konkurreret i andre klasser, som jeg ikke skal komme nærmere 
ind på. 
 
Udtagelsessejladserne foregik hos Kongelig Dansk Yachtklub (K.D.Y.) i Skovshoved 
lystbådehavn. Vi skulle fungere som dommerbåd og ligge ved startlinjen, hvorfra alle 
sejladser blev skudt i gang og skudt af. 
 
For hver af klasserne blev der gennemført et stort antal sejladser for at undgå 
tilfældigheder i afgørelserne. 
 
Vi havde fint sensommervejr til afvikling af sejladserne med rigtig god vind for de fleste 
af sejladsernes vedkommende. 
 
Når dagens sejladser var slut, blev der serveret en god frokost om bord, men med K.D.Y. 
som dem, der betalte mad, store cigarer og spiritus. Der var hele tiden udskiftninger i 
dommerpanelet afhængigt af den klasse, der skulle bedømmes. Det medførte, at alle 
involverede skulle have den samme betjening og hermed også den frokost, som alle 
forventede. 
 
Vi beklagede os ikke, for vi var automatisk inviteret med hver gang, da det hele foregik i 
officersmessen. Under sejladserne var der ikke meget at foretage for basserne andet end 
at ligge på køjerne og læse cowboybøger, men det tog de med ophøjet ro. 
 
Som sædvanligt opnåede vi ved olympiaden trods fravær af Poul Elstrøm et godt 
resultat, idethans afløser finnjollesejleren Henning Wind senere kom hjem og havde 
fåeten flot bronzemedalje. 

Kattegat Marinedistrikt. 

Opsyn med redningsflåder. 

 
Senere på året 1964 blev vi igen kaldt til Esbjerg for at deltage i forsøg med en 
oppustelig redningsflåde fabrikeret hos Nordisk Gummibådsfabrik i Esbjerg. Fabrikken 
havde startet sin produktion af oppustelige gummiredningsflåder i 1961. 
 



 

 

Alt var således forholdsvis nyt og forventningerne til flåderne var på forhånd sat meg
højt af alle involverede parter, der overhoved
 
Øvelserne var beskrev
skole, som selv var blandt de 5 
forsøget. 
 
Alle søfolk, der af erfaring vidste, hvor vanskeligt d
redningsbåd i vandet under forhold med høj sø og måske stor slagside, som gjorde d
endnu vanskeligere, så frem til 
skibssiden, hive i udløserlinen, og vupti de
 
De forestående øvelser gik ud på at afprøve disse flåder, som alle søfolk havde de 
allerstørste forventninger til.
 
Formålet var nu under virkelige forhold på hav
være ret så barske, at få afklar
indfriet. 
 
Vores opgave under forsøg
hvor forsøget skulle udføres.
 
Ankommet til den forudbestemte position blev fl
udløst via sin navlestreng op til Daphne.
 
Flåden pustede sig op som den skulle, og nu gjaldt d
om bord. Det betød en tur i baljen i deres helt almindelige men udfasede uniformer, 
hvilket betød, at de blev gennemblødte og meg
var kommet om bord på flåden.
 

 
Billedet: Redningsflåden syner ikke af meget på Vesterhavets bølger.

 
Jeg havde jo selv prøv
selv under disse komfortable forhold 
flåden. 
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Alt var således forholdsvis nyt og forventningerne til flåderne var på forhånd sat meg
højt af alle involverede parter, der overhovedet havde med søfart at gøre.

beskrevet og ledet af orlogskaptajn J. E. Undén fra Søværn
skole, som selv var blandt de 5 – 6 forsøgspersoner alle fra Søværn

Alle søfolk, der af erfaring vidste, hvor vanskeligt det kunne være at sætte en traditionel 
under forhold med høj sø og måske stor slagside, som gjorde d

endnu vanskeligere, så frem til et system, hvor man blot skulle rulle en container ud over 
skibssiden, hive i udløserlinen, og vupti der lå så redningsmidlet klar til at entre.

De forestående øvelser gik ud på at afprøve disse flåder, som alle søfolk havde de 
allerstørste forventninger til. 

var nu under virkelige forhold på havet i Nordsøen, hvor vejrforholdene kan 
at få afklaret, om alle søfolks forventninger til flåderne 

Vores opgave under forsøget var at sejle flåden og forsøgspersonerne langt ud til havs, 
skulle udføres. 

til den forudbestemte position blev flåden kastet i vand
udløst via sin navlestreng op til Daphne. 

Flåden pustede sig op som den skulle, og nu gjaldt det for forsøgspersonerne at komme 
ød en tur i baljen i deres helt almindelige men udfasede uniformer, 

ød, at de blev gennemblødte og meget tunge i bagdelen, inden de overhoved
om bord på flåden. 

 

Billedet: Redningsflåden syner ikke af meget på Vesterhavets bølger. 

Jeg havde jo selv prøvet det, men kun i svømmehallens lunkne vand 
selv under disse komfortable forhold var detsvært nok endda at komme om bord

Alt var således forholdsvis nyt og forventningerne til flåderne var på forhånd sat meget 
havde med søfart at gøre. 

af orlogskaptajn J. E. Undén fra Søværnets Havari-
6 forsøgspersoner alle fra Søværnet, der indgik i 

kunne være at sætte en traditionel 
under forhold med høj sø og måske stor slagside, som gjorde det 

system, hvor man blot skulle rulle en container ud over 
klar til at entre. 

De forestående øvelser gik ud på at afprøve disse flåder, som alle søfolk havde de 

i Nordsøen, hvor vejrforholdene kan 
, om alle søfolks forventninger til flåderne ville blive 

forsøgspersonerne langt ud til havs, 

i vandet på regulær vis og 

for forsøgspersonerne at komme 
ød en tur i baljen i deres helt almindelige men udfasede uniformer, 

tunge i bagdelen, inden de overhovedet 

, men kun i svømmehallens lunkne vand iført badebukser, og 
svært nok endda at komme om bord på 
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Alle kom dog forholdsvis hurtigt om bord på flåden og vores opgave var herefter at lytte 
på den særligt aftalte frekvens, hvor de kunne anmode om hjælp eller andre ting, som vi 
kunne assistere dem med, uden dog at bryde ind i deres øvelsesprogram, der havde som 
forudsætning, at de faktisk var skibsbrudne og uden forbindelser til omverdenen. 
 
Flåden drev meget for vinden, men det hjalp på det, da de smed flådens drivanker over 
bord. 
 
Vores primære arbejde under forsøget var herefter at holde alle former for søfart borte 
fra flåden, så den ikke blev sejlet ned. Forsøget blev naturligvis omtalt hver dag i 
radioens Efterretninger for Søfarende, mens det stod på. 
 
Under forsøget skulle der afprøves forskelligt radioudstyr, som vi satte ned til dem efter, 
de var kommet om bord. 
 
De var selvfølgelig noget forkomne lige efter de var kommet våde og kolde om bord. De 
måtte afføre sig deres våde tøj vride det bedst muligt og tage det på igen. Om bord var 
der dengang uldne tæpper, som de kunne krybe sammen under. 
 
Dengang var der ingen kvindelige søfolk, som de kunne lune sig hos, så de måtte nøjes 
med at varme hinanden. 
 
Det første egentlige store problem for dem var, at de alle sammen meget hurtigt blev 
meget søsyge, og det skete for folk, som ellers om bord på et skib var almindeligt 
søstærke. Søsygen fortog sig, men det tog sin tid og sparede på flådens forsyninger af 
beskøjter. 
 
De var om bord en lille uges tid, hvor de skulle leve af de beskøjter, som var den eneste 
form for mad, der lå om bord. Der var også fiskegrej om bord, som det dog ikke 
lykkedes dem at fange nogen fisk med. 
 
Generelt var radioudstyret en stor skuffelse, idet signalerne fra det var meget svage, og 
de frekvenser, der skulle kunne sætte dem i forbindelse med overflyvende rutefly, 
virkede stort set ikke, selv om ruteflyene på forhånd var blevet informeret om, at øvelsen 
blev afholdt. 
 
Under afvikling af øvelsen kørte vi det meste af tiden kun med vores lille midtermotor 
Musse, det gav sådan en dejlig ro om bord. 
 
På et tidspunkt om dagen under min vagt på broen, kom der en mand til syne i 
”døråbningen” på flåden, og han gestikulerede, at han gerne ville tale med mig. 
 
Jeg bad rorgængeren om at styre direkte ned på flåden. Da jeg bakkede af, opdagede jeg 
hurtigt, hvor svag denne lille motor var, og resultatet blev, at vi påsejlede flåden ikke 
voldsomt, men et skub fik han da. 
 
Det var orlogskaptajn Undén selv, der havde kaldt på os. Hvad han ville husker jeg ikke. 
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Mange år senere var jeg medhjælp for DSB rederi´s sagfører under forskellige 
søretssager, hvor nu kommandørkaptajn Undén var søkyndig bisidder for søretten. 
 
Hver gang, når vi så hinanden, og inden vi havde hilst på hinanden, pegede han grinende 
på mig og sagde ”Det var dig, der sejlede mig ned”. 

Signalgivning med signalflag. 

 
Under en forlægning med Daphne og Dryaden lå vi og sejlede i formation 1 dvs. i 
kølvandsorden efter hinanden med Daphne forrest, som vi plejede, når vi fulgtes ad. Det 
var jo Daphne, der var divisionsskib og dermed lidt finere end Dryaden. 
 
Det var det fineste solskinsvejr, og der rørte sig ikke en vind. Pludseligt holdt vores 
gyrokompas op med at virke. Det skete der ikke meget ved, vi kunne på det sted styre 
efter landkending. Alligevel ville det være det mest praktiske at få Dryaden med sit 
virksomme gyrokompas op foran os.En sådan omrokering fandtes der naturligvis et 
kodet signal til at udføre og sende over radioen. 
 
Jeg syntes imidlertid, at det kunne være morsomt at se, om vagthavende officer om bord 
på Dryaden var vågen og fandt det relevante flerbogstavs flagsignel frem og bad 
signalgasten sætte signalet. Det gjorde vi, men der skete ingenting, og til sidst måtte jeg 
kalde ham over radioen og høre, om han ikke havde set vores signal. 
 
Han svarede: ”Selvfølgelig har vi set signalet, og vi venter bare på, at du skal execute 
(udføre) det”. Ordren i et sådan sat flagsignal skulle først udføres, når signalet, efter en 
passende tid for modtageren til at tyde det, igen med et rask tag blev hevet ned. 
 
Det var lidt af en næsestyver til mig, der skulle være smart. 
 
Vagtchefen på Dryaden og jeg kendte hinanden godt fra navigationsskolen, hvor jeg gik 
i klasse med hans storebror, og hvor han selv gik en klasse under mig. 
 
Han blev efter Søværnetlærer på Svendborg Navigationsskole og senere også inspektør 
på skolen. Jeg var senere, mens jeg var i DSB – rederi,undertiden inviteret ned på skolen 
som gæst i forskellige sammenhænge.Jeg har også senere deltaget som elev på 
kurser,hvor han underviste os i stabilitetsforhold. 
 
Hver gang, når vi mødtes de mange år senere, så kunne vi begge to huske episoden og 
grinede højlydt ved at mindes den. 

Større flådeøvelser. 

Ved Skagen. 

 
Vi deltog sammen med resten af fregateskadren og andre relevante flådeenheder i de alle 
større flådeøvelser, der blev afholdt i danske farvande. 
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Ved en sådan øvelse lå vi på Flådestation Frederikshavn sammen med danske, tyske og 
engelske enheder. Et element i øvelsen var at samle en konvoj og herefter beskytte den 
mod ubåde. 
 
Forud for øvelsen samledes vi i Kattegat Marinedistrikt i et mødelokale på Flådestation 
Frederikshavn. På vejen til mødet så vi, at nogle af besætningerne fra de engelske skibe 
havde klædt sig i lidt lurvet civilt tøj for at ligne besætninger fra koffardifarten. Det sås 
tydeligt, at de ikke havde høje tanker om besætningerne i de civile skibe. 
 
Ankommet i mødesalen bød chefen for marinedistriktet velkommen og briefede kort om 
de store træk i selve øvelsen. 
 
Da det kom til en mere udførlig gennemgang, kom marinedistriktets adjudant en ung 
eensnoret søløjtnant på talerstolen for nærmere og mere detaljeret at fortælle om 
oplægget til øvelsen. 
 
Der stod han nu den basseløjtnant, der var adjudant for chefen for marinedistriktet med 
sin gyldne adjudantsnor om skulderen og fortalte på flydende engelsk godt nok med 
lidtFrederikshavneraccent alle de langt højere rangerende officerer fra de deltagende 
skibe om de overordnede retningslinjer for øvelsen. 
 
Alle danskere taler som bekendt godt engelsk, og vi husker alle, hvordan det lød, da 
Eddie Skoller fremførte sin berømte sang ”What did you learn in school today” med 
endog meget tydelig københavner accent. 
 
Basseløjtnanten Arne Porsmose Larsen var en af mine kollegaer fra navigationsskolen i 
Svendborg. Han var ud af en fiskerfamilie fra Frederikshavn, der gennem flere 
generationer havde fisket i Nordsøen og ofte havde haft forbindelse til engelske havne 
og fiskermiljøer. Det var tydeligt, at han var meget dygtig til at udtrykke sig på et let 
forståeligt hverdagsengelsk. 
 
Han blev senere ansat som lods i Frederikshavn lodseri. 
 
Øvelsen blev afvikletom natten i blæsende og generelt meget dårligt vejr. Vi sejlede med 
slukkede lanterner, og undervejs, hvor jeg var vagtchef på broen, men hvor øvelsen 
strategisk blev ledet fra o-rummet, kom vi faretruende nær en af de andre deltagere i 
øvelsen, og jeg måtte gribe ind med endog meget voldsomme manøvrer for at undgå 
kollision med et andet af de deltagende fartøjer. 
 
Senere fik jeg megen ros fra chefen JDN for min hurtige og resolutte indgriben. 

Kryptering. 

 
Under sådanne større øvelser, der typisk strakte sig over flere dage, så kom der også 
altid mange signaler, der var sendt i vores meget hemmelige kode, og som jeg derfor 
blev sendt i kryptorummet for at dechifrere. 
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Rummet befandt sig som tidligere beskrevet allerforrest fremme i skibet i et meget lille 
rum, der lige netop havde plads til den stol, som jeg skulle sidde på. Den kunne først 
trækkes ud fra sin plads under bordpladen, når døren var blevet lukket. 
 
Det var meget bekvemmeligt for mig at sidde der, fordi det var muligt for mig at nå 
begge rummets skotter med mine albuer og dermed spænde mig selv fast i en god 
position for at løse min opgave selv under voldsom slingerage. 
 
Samtidigt kunne jeg drage stor nytte af min tillærte kunnen inden for blindskrift, for her 
var der ingen mulighed for at pege i teksten. Den måtte alene fastholdes ved at stirre stift 
og vedholdende ned i tekstens koder af fembogstavsgrupper for at fastholde, hvor langt 
jeg var nået. 

Krypteringsøvelser. 

 
Som tidligere omtalt så skulle man som signalofficer ca. en gang om måneden dechifrere 
en opgave, som blev sendt til os fra signalskolen. Den skulle besvares, krypteres og 
returneres til skolen. 
 
Normalt fik vi signalerne tilsendt via et fjernskriversystem, som dengang ikke var helt så 
stabilt, som man kunne ønske sig. Undertiden faldt det helt ud. Når det skete, så var der 
ikke anden mulighed end at telegrafisten måtte have fat i nøgle og hovedtelefoner. 
 
Det skete ofte under øvelser, og om det var med vilje for at afprøve vores telegrafister 
ved jeg ikke, men vi måtte så klare os på gammeldags facon. 
 
En telegrafist vil meget nødigt indrømme, at han ikke helt kan følge med på hastigheden 
og derfor misser nogle tegn undervejs. Det skete selvfølgelig også for vores telegrafist 
Tom, og her kunne han ikke som ellers ved tekst i klart sprog gætte sig til den 
manglende tekst, der i disse signaler udelukkende bestod af 5 bogstavsgrupper. 
 
Mit problem var, at jeg ikke, skønt jeg havde forsøgt mange gange, kunne få ham til at 
markere i teksten, hvor han havde misset en eller flere grupper. Han vidste ellers godt, at 
jeg ikke kunne undgå at opdage det, for det meget sikre krypteringssystem begyndte 
straks at skrive volapyk, når det mistede en eller flere fembogstavsgrupper. 
 
Hver gang havde jeg selvfølgelig fat i nakken på vores telegrafist Tom om, at det ville 
hjælpe mig meget, hvis han blot ville markere i teksten, hvor han havde mistet en gruppe 
eller to, for som erstatning kunne jeg så blot indtaste nogle vilkårlige grupper, hvorefter 
systemet blot fortsatte med at dechifrere. Det var stort set altid muligt at tyde den 
manglende tekst, idet selv mellemrum f.eks. var en del af de manglende grupper. 
 
Jeg fik aldrig Tom helt over på min side, han troede øjensynligt ikke helt på, hvad jeg 
fortalte ham om konsekvensen af hans manglende grupper. 
 
Til hans undskyldning skal siges, at også de radiosignaler, som han skulle modtage 
signalerne på ikke altid var tydelige og helt pålidelige. Tom var generelt en helt fin fyr, 
men af typen, at går den, så går den. 
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Ved Drogden. 

 
Vi deltog også ved en del øvelser i Køge Bugt sammen med mange andre af flådens 
skibe. Ofte foregik øvelserne om aftenen og om natten, hvor vi alle sejlede med høj fart 
og med slukkede lanterner. 
 
Det værste for mig var, når vi blev angrebet af motortorpedobåde, som kunne være 
vanskelige at se på vores radarskærme, når der var høj eller krap sø, så forsvandt de 
nærmest ud af syne og dukkede blot op som mørke skygger, der under deres angreb 
sejlede meget tæt på os og med dobbelt så høj fart, som vi selv kunne sejle med. 
 
Det var én ting, men værre syntes jeg det var, at øvelserne undertiden foregik ganske tæt 
på Drogden, hvor der ofte var en hel del civil trafik fra mange forskellige retninger på 
vej ind i - og ud fra Øresund. De lyste naturligvis fortvivlede med deres projektører for 
at finde ud af, hvad det var der foregik lige om ørerne på dem. 
 
Der skete aldrig ulykker eller uheld under øvelserne, men helt pænt var det nu ikke især 
over for den civile søfart. 

I Østersøen. 

 
Under en stor øvelse i Østersøen anløb vi Kiel, hvor vi gjorde ophold i nogle dage for at 
hvile lidt ud oven på strabadserne. 
 
Under opholdet fulgtes vi en aften til byen og endte ud på aftenen i en stor flot 
restaurant, hvor der var et pænt stort dansegulv og et danseorkester på 5 -  6 mand. Vi 
hyggede os fik en øl og dansede lidt med damerne. 
 
Pludseligt blev lyset dæmpet og projektører blev rettet ind mod dansegulvet, hvor en flot 
klædt dame i glitrende lang rød kjole og med lange hvide glitrende handsker pludseligt 
stod der midt i projektørlyset. 
 
Musikken spillede dejlige, smækre, æggende og lokkende toner, hvilket førte til, at 
damen langsomt begyndte at afføre sig først den ene langærmede handske og dernæst 
den anden. Nu var det den lange kjoles tur, og hun løsnede langsomt lynlåsen og lod 
publikum ane hendes flotte brystparti. 
 
Pludselig sprang en mand ind midt på dansegulvet og stillede sig ved siden af hende, det 
var vores chef JDN. Han rakte armen i vejret over mod orkestret og råbte ”halt”, ”halt”. 
Musikken døde ud en musiker ad gangen. 
 
JDN klappede sig på lommen i sin jakke og fiskede efter nogen tids søgen et par 
gammeldags sygekassebriller af dem med de helt cirkelrunde glas og med fjedrene 
brillestænger bag ørerne frem, tog sit lommetørklæde, åndede på glassene et efter et og 
pudsede omhyggeligt begge brilleglas. 
 
Da han var helt færdig,og havde taget brillerne på tilkendegav han, at han igen var klar 
til at se showet oggav signal herom til orkestret, der gerne måtte spille igen. 
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I mellemtiden var damen for længst forsvundet og folk klappede og morede sig over 
afbrydelsen. 
 
Damen kom ikke mere på dansegulvet den aften. 

Besked fra rederiet A.P. Møller. 
 
Sent på efteråret 1964 kom der besked fra rederiet A.P. Møller, at jeg ifølge deres 
optegnelser var ved at være færdig med at aftjene min værnepligt, og at de gerne ville se 
mig på deres hovedkontor. 
 
På det tidspunkt havde jeg allerede underskrevet kontrakt med Søværnet om et års 
kontrakt. Jeg klædte mig i min pæneste uniform nu med to snore på ærmet og henvendte 
mig på hovedkontoret på Kongens Nytorv. 
 
Jeg blev straks vist ind til Hr H.K.Larsen med tryk på sidste stavelse. Han var skibs-
inspektør, og han var en meget stor mand i rederiet. Han havde underskrevet mange 
breve til mig, men jeg havde aldrig set manden før. 
 
Da jeg trådte ind på hans kæmpemæssige kontor med det enorme skrivebord, så bredte 
han begejstret begge arme ud mod mig og udbrød ”Velkommen hjem i folden igen”. 
 
Jeg var lidt beklemt ved at skulle fortælle ham, at jeg sammen med flere andre, som jeg 
kunne vise ham på den tavle på kontoret, hvor der sad billeder af alle os, der for tiden 
var i Søværnet, og som jeg selv havde tegnet endnu et års kontrakt med Søværnet. 
 
Han var ikke helt så glad for mig, da jeg gik, som da jeg kom. 
 
Om mit forhold til rederiet A P Møller vil jeg sige, at jeg havde været glad for at være i 
det allerede dengang meget store rederi, som i enhver henseende var førende både i 
tankskibsfarten og i linjetrafikken med de største, de hurtigste og de smukkeste skibe 
med deres lyseblå skrog, postkasserøde vandlinje og flødefarvede overbygniner. For os 
søfolk var skibene vores hjem, og vi var glade for at være om bord i et flot skib. 
 
Nu var min familie imidlertid blevet meget vigtigere end at være om bord på et stort, 
pænt skib og de to gange meget lange fravær på næste to år, som jeg tidligere havde 
oplevet om bord på rederiets skibe, ønskede jeg ikke gentaget. 
 
For at trække tiden lidt ud valgte jeg derfor at tegne kontrakt med Søværnet for endnu et 
år. At hyren var overordentlig god vejede jo også godt til for en nyetableret familiefar. 

Chefskifte. 

 
JDN fratrådte chefstillingen på P 530 Daphne i foråret 1965. 
 
I løbet af foråret 1965 blev vores meget afholdte chef kaptajnløjtnant Jørn Daniel 
Nielsen afløst af kaptajnløjtnant Søren Torp Pedersen. 
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I første omgang mærkede vi egentlig ikke noget til skiftet og tjenesten om bord fulgte de 
samme retningslinjer som hidtil. 
 
Da der var gået en god måneds tid efter, at han var kommet om bordkaldte chefen på 
næstkommanderende og på mig til et møde i vores messe. 
 
Her havde han medbragt skibsjournalen, som blev ført af os under sejladsen med 
angivelse af vind og sø og med angivelse af vores positioner undervejs f.eks. ved 
drejepunkter, når vi sejlede. Han nævnte helt specielt, at vi ikke nøjagtigt nok anførte, 
når vi foretog kursændringer mm. 
 
Vi lovede begge to bod og bedring og fortsatte så i øvrigt stort set som hidtil, uden at det 
afstedkom yderligere irettesættelser. 
 
Princippet om at stikke en finger i jorden som ny chef, inden man indfører større eller 
mindre ændringer i den daglige tjeneste i en organisation, der ellers i store træk fungerer 
godt, var en rigtig god ting for mig at tage ved lære af. 

Bornholms Marinedistrikt. 

Danmarks knyttede næve mod øst. 

 
Undertiden var vi underlagt Bornholms Marinedistrikt og en af de opgaver, som vi blev 
sat på var at være ”Danmarks knyttede næve mod øst”. Det betød bare, at vi sejlede 
rundt i Østersøen og markerede vores ret til frit at færdes i Østersøen overalt uden for de 
internationale søfartsgrænser. 
 
På disse ture rundt i Østersøen var vi vandt til, at der på faste pladser lå mindre militære 
fartøjer lige netop uden for sømilegrænsen tæt op ad Danmarks grænser, og når vi 
nærmede os dem, så blæste de ”klart skib” og sad der på deres kanoner og fulgte os nøje 
så langt, de kunne se os. 
 
Det gjorde os egentlig ikke nervøse, men jeg for mit eget vedkommende syntes jeg nok, 
at de reagerede lidt for voldsomt på vores blotte tilstedeværelse. 

Ubådsøvelse i Warszawapagten. 

 
På en sådan tur kunne vi se på et par østtyske forholdsvis store ubådsjagere, at de efter 
alle solemærker at dømme var i fuld gang med en ubådsøvelse. 
 
Vi bemandede vores sonar og ville gerne lytte med. Ganske rigtigt de lå og pingede efter 
en ubåd. Det viste sig hurtigt, at de ikke var særligt glade for vores selskab, så de gjorde 
tydelige tegn til, at de ville dykke deres ubåd ud. 
 
Det gør man internationalt ved, at alle overfladefartøjer går på en hovedkurs som f.eks. 
nord. Så vi fulgte trop og gjorde som de andre. Ganske rigtigt kort tid efter dykkede en 
stor russisk ubåd ud. 
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Den ville vi gerne tættere på og have nogle gode billeder af, så vi satte kurs over mod 
ubåden. Men det syntes de to ubådsjagere ikke om og søgte at afspærre os vejen. 
 
Vi satte farten i vejret op imod vores topfart på de 16 knob. På den måde så det som 
sædvanligt ud, som om vi skubbede det halve af Østersøen foran os og trak den anden 
halvdel efter os. De troede nok, at vi sejlede stærkt og satte selv farten op ikke til de 16 
knob som vi løb, men snarere til 30 knob, som vel var deres topfart. 
 
Da vi havde set, hvor hurtigt de sejlede, så slog vi stop og næsten omgående faldt vores 
fart fra de 16 knob til måske et par knob. Så brat kunne de store østtyskere slet ikke 
standse, så de høvlede bare videre, og vi kunne i ro og mag slå et elegant sving agten om 
dem begge to og ubesværet komme helt tæt på ubåden. 
 
Efter at russeren var dykket ud, kom der en del af besætningen op på dækket. De grinede 
over hele hovedet og vinkede til os, fordi vi havde spillet lidt kispus med deres lege-
kammerater. 
 
Vi fik tagetså mange fine billeder, både af ubåden og af ubådsjægerne, som vi kunne 
ønske os og forlod derefter hurtigst muligt ”kampcenen” igen. 
 
Vi havde selvfølgelig lige fra den første færd plottet alting ind på vores plotterbord, som 
dengang bestod af en glasplade med et stort stykke pergament lagt ovenpå. 
 
På pergamentet kunne man se alle vore egne bevægelser, de to ubådsjægeres bevægelser 
samt ubådens bevægelser omhyggeligt tegnet ind af vores dygtige plottergaster med de 
relevante flotte farver og sporbetegnelser. 

Søværnskommandoens kommentarer. 

 
Vi var meget stolte af resultatet, pakkede omhyggeligt pergamentrullen sammen, skrev 
et flot følgebrev og sendte det hele til Søværnskommandoen med store forventninger 
om, at vi nok snart blev udnævnt til admiraler alle sammen oven på den bedrift. 
 
Kort tid efter fik vi imidlertid en større skideballe for, hvad vi havde lavet og blev 
spurgt, om vi var klar over, hvilke alvorlige internationale konsekvenser en sådan 
indgriben i Warszawapagtens øvelser kunne få. 
 
Vi andre blev alligevel ikke admiraler, men det blev chefen STP da trods alt inden sin 
pensionering. 

Storm i Østersøen. 

 
Mens vi lå og var underlagt Bornholms Marinedistrikt fik vi et forfærdeligt stormvejr, 
der var så voldsomt, at Daphne hoppede og sprang som en korkprop på sin plads ved 
kajen. 
 
For at passe på vores gode skib var vi i det meste af et døgn i storm og piskende regn 
stort set alle mand beskæftiget med at arbejde med vores fortøjninger og skifte position 
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på vores fendere for at undgå skader på skibets skrog som følge af de meget voldsomme 
bevægelser, som stormen foranledigede. 
 
Trosser sprang, trodser skamfilede og måtte udskiftes, så for en gangs skyld var det det 
sømandsmæssige arbejdede, der for et døgns tid helt overskyggede det sømilitære. Da 
stormen endelig gav op og lagde sig, var besætningen grundigt trætte og kørt helt ned til 
sokkeholderne. 

Motionsløb. 

 
Vores nye chef STP havde det som jeg selv, han holdt meget af at komme ud i naturen, 
når den viste sig fra den lidt mere barske side. Dagen efter vores store arbejde med at 
holde Daphne nogenlunde frelst gennem stormen, så var det stadig meget regnfuldt og 
blæsende, og han insisterede på, at vi to skulle iklæde os vores gode militære regntøj og 
derefter løbe rundt i Bornholms dejlige natur med lyngklædte klipper og andre former 
for uspoleret natur. 
 
Min trang til at løbe har aldrig været særlig stor, men sammen med ham kunne vi finde 
ind i et tempo og en distance, der gjorde, at også jeg fik glæde af en god løbetur i guds 
frie natur. 

Bornholms værn. 

 
Mens vi lå i Rønne havn blev vi en aften inviteret ud til Bornholms Værn, der holdt en 
festaften. Efter spisningen var der åbenbart nogen, som var kommet i tanker om, at vi lå 
nede i havnen. Vi blev inviteret med til den sidste del af festen. Vi takkede ja og mødte 
op, da de var godt i gang med sjusserne og med dansen til det hyrede orkester. 
 
Da vi havde fået de første drinks blev det naturligvis aktuelt med en dans med nogle af 
de flotte festklædte damer i lange kjoler. 
 
Jeg gik hen og bød en dame i passende alder op. Hun gloede først på mig og spurgte så 
om, hvad mine to guldsnore på ærmet betød. Da jeg kunne orientere hende om, at de to 
guldsnore svarede til en premierløjtnant i hæren, så ville hun gerne danse med mig, for 
så havde jeg samme rang som hendes egen mand. 
 
Magen til snobberi havde jeg vist aldrig før været udsat for, så for mit vedkommende 
stoppede min danseaften med min første og eneste dans med hende. 
 
Musikken og spiritussen var der ikke noget i vejen med, så vi blev der, indtil festen 
sluttede ved midnatstid. 

Hobbyfiskeri i Rønne havn. 

 
En regnfuld søndag efterårsdag i Rønne havn, hvor regnen blot silede ned hele dagen, og 
hvor jeg om morgenen havde været på broen som vagtchef for at kommandere vores flag 
hejst, så havde jeg lagt mærke til, at der lå en meget lille plastjolle ude midt i havne-
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bassinet, jeg plejer at sige, at jollen ikke var meget større end en god stor opvaskebalje, 
og i baljen sad der en mand og fiskede. 
 
Om bord hos os fik vi tiden til at gå med at rafle, spise og drikke kaffe med portvin til. I 
løbet af dagen var jeg på dækket flere gange, og hver gang sad han bare der ganske stille 
med sin fiskestang. Jeg så ham aldrig hive en eneste fisk om bord. 
 
Det fortsatte til helt ud på aftenen, hvor lyset fra kajerne gjorde det muligt stadig at se 
ham. Hvornår han gik i land og tog hjem ved jeg ikke, men enten har han haft et helt 
usædvanligt behov for at være ude i den friske natur eller også har han haft en helt 
igennem uudholdelig kone derhjemme, som ikke har kunnet lade ham være i fred andre 
steder end om bord i hans lille opvaskebalje. 

Vandforsyning i Rønne. 

 
Vi havde lige sat os omkring det som sædvanligt flot dækkede frokostbord efter at være 
blevet færdige med at fortøje og rigge telefon og vandforsyning til i Rønne havn efter en 
lang og trættende tur i Østersøen, da vi hørte råben og voldsom larm og ståhej oppe fra 
kajen. 
 
Larmen blev efterhånden højere og så buldrede det ned af den lille stejle lejder lige ved 
messen. Vores grønne gardin foran messedøren blev flået fra, og der stod havne-
assistenten fuldstændig som en hvalros, kobberrød og blodsprængt i ansigtet og skældte 
voldsomt ud over, at vi ikke havde rettet os efter de retningslinjer for tapning af vand fra 
hans kaj, sådan som han ellers havde været så omhyggelig med at instruere os om sidste 
gang, vi var i havnen for flere måneder siden. 
 
Mens han stod der og råbte, så havde hovmesteren et ærinde i proviantkælderen. Han 
havde åbnet lemmen derned, og den var placeret midt i gangarealet lige ud for 
messedøren. 
 
Lige netop på det tidspunkt havde havneassistenten affyret sin slutreplik og hev med en 
voldsom bevægelse gardinet tilbage på plads, mens han trådte et skridt tilbage ud af 
messen og lige ned i kælderen. 
 

 
 
Billedet: Kaptajn Haddock. 

 
Nu blev støjen om muligt endnu værre, idet havneassistenten var gået lige ret på 
rumpetten ned i vores proviantrum. 



149 
 

 

Han bandede og svor (tænk på kaptajn Haddock i Tintin tegneserien), imens han 
samlede stumperne af sig selv op, og så hurtigt, som det var ham muligt, forlod Daphne. 
 
Vi kunne høre ham bande og sværge længe efter, han havde forladt os. Han forføjede sig 
skyndsomt væk, og han kom aldrig mere og klagede over vores måde at betjene hans 
vandforsyningsanlæg på,når vi lå i Rønne Havn. 

Storebælt Marinedistrikt. 

Besøg af vores koner. 

 
Under en af vores udstationeringer til Storebælt Marinedistrikt med ophold ved 
Flådestation Korsør sidst på sommeren 1965 syntes chefen STP, at det ville være 
passende, at vi holdt et party for vores koner. 
 
Invitationer med tilhørende menukort blev afsendt med breve til vores koner om at møde 
om bord den 25. september 1965, kl. 18:30. 
 
Vi havde sat alle sejl til og begyndte med at servere velkomstdrinks i o.- rummet, hvor vi 
havde tændt for vores fluoriderende lys, der gjorde, at vores skjorter og tænder syntes en 
tand mere hvide end til daglig. 
 
Bedst husker jeg naturligvis Aase, da hun mødte frem i en meget, meget lille sort kort 
sag med lange gennemsigtige ærmer bundet med en fin sort sløjfe ved håndleddene. 
 
I mine øjne var hun den sødeste og smukkeste af damerne den aften. 
 

 
 
Billedet: Invitation til spisning om bord. 
 

Aase har også senere fortalt, at hun var meget duperet af os i vores pæne uniformer i det 
flotte lys, og chefen, som var en høj, slank og meget mørkhåret, nærmest sorthåret mand, 
havde hun også bemærket. 
 
Efter modtagelsen i o.- rummet fortrak vi til messen, hvor der var dækket flot op, og det 
dæmpede lys var tændt. 
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Som det ses af menukortet, så fik vi dejlig mad med diverse gode vine til. Vi blev alle i 
rigtig godt humør og blev senere på aftenen enige om at forlægge residensen til et af 
byens større værtshuse ved navn Tinghuskroen, hvor vi fik lidt ekstra at drikke. 
 
Vi dansede og morede os til ud på den lyse morgen. Det var i de tre bbb ers tid med 
Bach, Beatles og Beethoven. Melodierne, som vi lyttede til var”A Hard Day´s Night”, 
”Twist and Shout”og Can´t Buy Me Love”. 
 
Da vi forlod værtshuset, så skete det for damernes vedkommende med skoene i 
hænderne og dansende hen ad gaden. 
 
Aase og jeg har jo efterfølgende boet mange år i Korsør, men vi har aldrig senere været 
på besøg på Tinghuskroen. 
 
Den lille sorte sag, som Aase havde på til lejligheden gemte hun som et kært minde i 
mange år efter. 

Inspiration til en københavnertur med far og mor 1964. 

En Københavnertur 1959. 

 
Under min sommerferie i 1959 mens jeg endnu var styrmandsaspirant hos A. P. Møller 
havde Aase og jeg været på en dejlig tur til København. 
 
Under opholdet boede vi et par døgn eller tre på hotel Astoria, der lå og stadig ligger lige 
ved hovedbanegården. 

Ole Lukøje natkjole. 

 
I den anledning havde jeg købt et sæt Ole Lukøje nattøj i ganske florlet lyserødt 
nylonstof, hvor overdelen knapt nåede ned og dækkede for bunden af de meget små 
kalypsotrusser. 
 

 
 
Billedet: Så god plads og fri for cykler og biler var der ved Hovedbanegården i 1959. 

 
Til sættet hørte også en kåbe af samme florlette materiale, den nåede så til gengæld 
næsten helt ned til gulvet. 



 

 

Det var meget, meget sexet. Tænk, at vi her i modsætning til derhjemme kunne være helt 
alene sammen i omgivelser, hvor ingen andre havde adgang
ikke kendte hjemmefra.
 
Her kunne vi nu i fulde drag nyde vores ungdom og udleve vores unge stærke 
tiltrækning til hinanden. Den havde vi i så lang tid måttet undertrykke på grund af den 
fysisk store afstand imellem os, når jeg v
 

 
Billedet: En af de sidste kanonfotografer på Rådhuspladsen.
 

Virkeligheden for os begge var jo også, at vi måtte se i øjnene, at jeg snart igen skulle 
være væk i endnu 1½ år.
 
Under vores tur blev vi også fotograferet af en af de sidste kanonfotografer, som holdt til 
på Rådhuspladsen.  
 

 
Billedet: Her ses så resultatet af kanonfotografens arbejde. 

 
Under opholdet lå vi ikke i sengen hele tiden, men vi nød også tiden som rigt
på ture rundt i byen. 
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Det var meget, meget sexet. Tænk, at vi her i modsætning til derhjemme kunne være helt 
alene sammen i omgivelser, hvor ingen andre havde adgang. En situation som vi slet 
ikke kendte hjemmefra. 

Her kunne vi nu i fulde drag nyde vores ungdom og udleve vores unge stærke 
tiltrækning til hinanden. Den havde vi i så lang tid måttet undertrykke på grund af den 
fysisk store afstand imellem os, når jeg var til søs. 

 

Billedet: En af de sidste kanonfotografer på Rådhuspladsen. Læg mærket til det store kamera på tre ben.

Virkeligheden for os begge var jo også, at vi måtte se i øjnene, at jeg snart igen skulle 
være væk i endnu 1½ år. 

vi også fotograferet af en af de sidste kanonfotografer, som holdt til 

 

Her ses så resultatet af kanonfotografens arbejde. Rådhuspladsen i 1959. 

Under opholdet lå vi ikke i sengen hele tiden, men vi nød også tiden som rigt

Det var meget, meget sexet. Tænk, at vi her i modsætning til derhjemme kunne være helt 
. En situation som vi slet 

Her kunne vi nu i fulde drag nyde vores ungdom og udleve vores unge stærke 
tiltrækning til hinanden. Den havde vi i så lang tid måttet undertrykke på grund af den 

Læg mærket til det store kamera på tre ben. 

Virkeligheden for os begge var jo også, at vi måtte se i øjnene, at jeg snart igen skulle 

vi også fotograferet af en af de sidste kanonfotografer, som holdt til 

Under opholdet lå vi ikke i sengen hele tiden, men vi nød også tiden som rigtige turister 
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Vi så på turistattraktioner, gik strøgtur, og om aftenen var vi så heldige, at vi kunne gå i 
teatret på Falkonerscenen og nyde Osvald Helmuth i rollen som Mr Doolitle i musicalen 
My fair lady. 
 

 
 
Billedet: Osvald Helmuth som Mr. Doolitle. 

 
I tidens løb har jeg set andre opsætninger af stykket med andre gode medvirkende, men 
efter den oplevelse med Gerda Gilboe og Osvald Helmuth i hovedrollerne, så er der i 
mine øjne ingen senere opsætninger af det stykke, der har kunnet levet helt op til vores 
oplevelser den aften. 

Lorry. 

En anden aften gik vi ud på Frederiksberg og gæstede det gamle forlystelsessted Lorry, 
hvor vi nød underholdningen, som blev præsenteret af den senere fra Cirkus Benneweis 
så kendte Nelly Jane. 
 

 
 
Billedet: En noget ældre og meget mere påklædt udgave af Nelly Jane, men flot var hun stadigvæk. 

 
Jeg har ikke kunnet finde et billede af hende fra den tid, hvor hun var måske endnu 
flottere end på ovenstående billede.Det tøj hun havde på dengang fyldte sikkert også 
betydeligt mindre på hendes flotte krop. 
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Vi nød den gode mad og følte os godt underholdt af det flotte show. Efter showet 
dansede vi til langt ud på aftenen og natten, inden vi vendte tilbage til Hotel Astoria. 
 
Det var med baggrund i vores oplevelser som beskrevet ovenfor i 1959, at vi mange år 
senere inviterede far og mor med på en tilsvarende tur til København. 

En Københavnertur 1964. 

Før min sommerferie 1964 havde vi skiftet den lille Ford Anglia ud med en lidt brugt 
hvid Volvo 545. Med den kunne vi inviterede min far og mor på en rundvisningsturstur 
til København. 
 

 
 
Billedet: Volvo Pv 545. 

 
Det var vild luksus for os at køre i Volvo i stedet for i den lille Ford Anglia. Den var 
nærmest lydløs at køre i og meget væsentligt, den kunne uden besvær følge med den 
øvrige trafik. 
 
På hele turen havde vi det dejligste solskinsvejr.Min mor havde aldrig tidligere været 
over Storebælt. Alene turen med færgen var en oplevelse for os alle sammen, men måske 
især for hende. 

Sømandshjemmet. 

Ankommet til kongens by indlogerede vi os på den pæne side af Nyhavn nærmere 
bestemt på Sømandshjemmet Bethel, hvor jeg så ofte selv havde været indlogeret under 
mine ture ind til rederiernes hovedkontorer. 
 
Vi fik et par pæne værelser lige ud mod kanalen og med den fineste udsigt over mod den 
mere kendte del af Nyhavn. På det tidspunkt var der stadig mange værtshuse med 
harmonikamusik, tatovører, fulde søfolk og ikke alt for fine damer. 
 
Mor har senere fortalt, at far stod det meste af natten og kiggede ud af vinduet for på 
nærmeste hold at kunne følge nøje med i al den leben, der foregik lige ovre på den anden 
side af kanalen. 
 
Under opholdet var vi rundt og så på de mest kendte turistattraktioner som Tivoli, 
Rådhuset, Den lille havfrue, og Rosenborg Slot. 
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Vi var selvfølgelig også på en tur ned gennem Strøget til Kongens Nytorv, hvor jeg 
kunne vise dem hvor rederiet A.P. Møllers hovedkontor lå. Et sted, som jeg af faglige 
grunde havde besøgt gentagende gange. De store flotte skibsmodeller i vinduerne 
imponerede meget. 

Bakken. 

En aften kørte vi ad den meget smukke Kongevej beliggende i kanten af Øresund, og 
hvor alle landets rigeste boede, en tur ud til Bakken, hvor vi så og hørte Margrethe Viby 
synge om, hvordan det kan gå i ægteskabet, når man får bil. Visen hed ”Før vi fik bil” og 
var meget morsom og vel den sommers største revyhit. 

Lorry 

Turen sluttede vi af med at tage en tur til Frederiksberg, hvor vi besøgte det gamle 
forlystelsesteater Lorry eller ”Landsbyen”. Vi havde en forrygende aften med dejlige 
varietenumre på den store scene, alt imens vi spiste højt belagt smørrebrød under 
showet. 
 

 
 
Billedet: Tage Lüneborgs orkester. 
 

Da showet var slut, så var der dans til Tage Lüneborgs syv mands orkester. Både far og 
mor var glade for at danse, så det passede dem rigtig godt. Vi havde en helt vidunderlig 
aften, hvor mor kom i så godt humør, at hun bestilte et ekstra glas hvid portvin. Det har 
jeg aldrig senere hørt hende gøre på en restaurant, og hun har ofte senere måttet høre for, 
at hun gjorde det dengang. 
 
Tænk, at man dengang havde råd til at aflønne så stort et orkester på et morskabsteater 
på en ganske almindelig sommeraften.Det var ret almindeligt den gang, at man havde et 
danseorkester måske ikke så stort som her, men god levende musik skulle der til. 
 
På Københavnerkroen lige over for Hovedbanegården stod der dengang også et levende 
orkester og spillede. Orkestret var måske godt nok kun på 4 – 5 mand, men det spillede 
de fleste af ugens dage. 
 
I Nyhavn 17 var der hver aften et jazzorkester af samme størrelse. Her gik jeg ofte ind 
under mine Københavnerbesøg. Stemningen mindede mig om dengang jeg var i New 
Orleans. Musikken var traditionel jazzmusik, men der var ingen halvnøgne damer på 
bardisken.  
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Her har jeg ofte siddet en hel aften over en enkelt øl. Jeg kunne lide musikken, men 
øllen havde jeg endnu ikke lært at sætte særlig stor pris på. 
 
Københavnerturen havde været en stos succes, og vi har ofte sidenhen talt om den og 
ikke mindst om mors krav om en ekstra drink. 

Udnævnelse til søløjtnant af 1. grad. 

Da jeg havde været søløjtnant af 2. grad i et år, blev jeg forfremmet til søløjtnant af 1. 
grad og fik dermed en snor mere på ærmet. Nu var jeg altså ikke længere éncylindret 
basseløjtnant, det havde jeg nu ellers befundet mig ganske godt med at være. 
 
Sammen med snoren fulgte også et større hueemblem, idet jeg hidtil havde haft samme 
hueemblem som fændrikgruppens personale. Det var også i guldtrækkeri, men noget 
mindre. Nu fik jeg Søværnets store hueemblem. 
 
Om der måske også er sket lidt på lønsiden, husker jeg ikke, men som ovenfor fortalt, så 
var grundlønnen jo den mindste del af hyre. 
 
Det var meningen, at Daphne, den sidste sommer jeg var om bord, skulle have været 
skoleskib for fire sidste års kadetter med mig som skoleofficer. 
 
Det syntes jeg ikke selv, at mit kendskab til Søværnet var godt nok til, og det lod jeg 
chefen STP vide. Det passede ham ikke godt, og om det var derfor, at jeg senere på 
efteråret blev flyttet over på bevogtningsfartøjet Neptun, ved jeg faktisk ikke. 
 
Det var heller ikke smart af mig, for der er ingen tvivl om, at den samme chef i enhver 
henseende ville have hjulpet mig på områder, hvor jeg måske ikke helt ville have slået 
til. 
 
I alle årene havde jeg det allerbedste forhold til mine svigerforældre, men at jeg afslog at 
blive skoleofficer den sommer, lærte min svigerfar Viggo aldrig at forstå. 
 
Det blev i øvrigt slet ikke aktuelt, for Daphne blev ikke skoleskib den sommer. Og det 
har næppe haft noget at gøre med, at jeg frabad mig jobbet som skoleofficer. 

Min hyre i Søværnet. 

Grundhyre. 

 
Staten har nok aldrig hørt til dem, der betalte mest i hyre, men til gengæld var hyren fast, 
og man kunne regne med, at pengene stod på kontoen hver måned til den første. Som 
nybagt husejer og familiefar var dette sidste af meget stor betydning. Jeg fik stort set det 
samme i hyre som alle andre unge styrmænd i statens tjeneste og grundlønnen i de 
private rederier var på det nærmeste også den samme. 
 
I tillæg hertil kom så et fast søtillæg, som sejlende officerer fik for de gener, det gav ikke 
at kunne komme hjem til familien hver dag efter fyraften. 
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Udstationering. 

Mange år senere kan jeg sige, at en stor del af arbejdet med at udforme et 
øvelsesprogram, og få det godkendt også handlede om, at vi hele tiden kunne være på 
store diæter. Hvilket betød, at vi højst måtte være inden for et bestemt geografisk 
område i 30 dage. Overskred vi den frist, så faldt udstationeringen til under det halve, og 
det måtte jo for alt i verden ikke ske. 
 
Udstationeringspenge var betaling for at kunne leje os etpassende sted at bo og spise, 
mens vi var forhindret i af være hjemme hos vores familie. Eftersom vi jo boede og 
spiste om bord, så var det i grunden penge lige ned i lommen. 
 
Der var selvfølgelig visse regler, der skulle være opfyldt, for at vi kunne hæve 
betalingen ved kasse A, men dem så man for det meste lidt stort på, indtil der faktisk 
kom en sag, som jeg senere vil vende tilbage til. 
 
Ikke nok med at det var en god betaling, vi fik for det, nej, pengene var oven i købet 
også skattefrie. 
 
Efter at vi havde fået en ny chef STP var det kommet frem i pressen, at man i 
minestrygerdivisionen uretmæssigt havde fået udbetalt udstationering. Skriveriet i 
formiddagspressen stod på i længere tid, og om bord hos os var vi kommet i tvivl, om vi 
mon ville kunne anklages for det samme. 
 
En stor forskel var der dog på vores tjenesteforhold, idet vi næsten altid lå under 3 timers 
eller 1 times varsel. Under alle omstændigheder så ville STP, at vi,når vi ikke havde 
vagt, skulle sove på hotel i land. 
 
Det blev selvfølgelig ham og mig, der skulle være forsøgskaniner, men allerede den 
første nat viste det sig, at vi blev kaldt ud på en eftersøgning, og alt det postyr, der kom 
ud af det med at blive klædt på, få tandbørsten pakket sammen og komme af sted, 
bevirkede, at chefen tog en rask beslutning om, at det ville være for omstændeligt for os 
at efterkomme bestemmelserne. 
 
Det kunne endda komme til at medføre forsinkelser for vores udkald i nødsituationer, at 
vi skulle tilkalde besætning ude i byen, inden vi kunne rykke ud med assistance. Efter 
den første prøveovernatning forblev vi trygt om bord, som vi altid tidligere havde gjort. 

Samlet hyre. 

Lidt i spøg siger jeg ofte, at jeg aldrig senere i min tid til søs relativt set har tjent så 
mange penge, som jeg gjorde de to år, hvor jeg sejlede i Daphneklassen. 
 
I de år tror jeg aldrig, at jeg var hjemme på besøg, uden at Aase og jeg sammen kunne gå 
ud og købe fine ting til vores lille nye hjem på Møllevej. Det drejede sig ikke kun om 
nips, men også om nyt TV, om nye møbler og om fine uldne tæpper til stuegulvet. 
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Befalingsmændenes tillæg. 

 
Når talen er om hyrer, så skete der et år før nytår det, at befalingsmændenes organisation 
havde sendt nye lommebøger ud til personalets hjemmeadresser. Det var helt uden for 
aftale og helt mod sædvane. Lommebøgerne plejede at blive udleveret på tjenestestedet. 
 
Mange af konerne slog op og læste interesserede i indholdet, der blandt mange andre 
ting forklarede om de forskellige former for tillæg, som især den sejlende del af 
personalet fik.Det var der mange af konerne, der aldrig før havde hørt om, og der opstod 
en forfærdelig ballade i de små hjem om, hvor mon alle disse dejlige skattefrie penge var 
blevet af. 

Brev fra en marinesoldat. 

 
Som et eksempel på hvor omfattende jobbet som 3. kommanderende kunne være, fik jeg 
et interessant brev fra en af vore tidligere professionelle søfolk, vores tidligere faste 
havnerorgænger, der for længst var færdig med at aftjene sin værnepligtig og dermed 
havde forladt skibet for lang tid siden. 
 
Manden var netop kommet ud af fængsel efter et længere ophold og var blevet anklaget i 
en faderskabssag, som han håbede, at skibsdagbogen fra Daphne kunne hjælpe ham med 
at bevise umuligt kunne involvere ham. 
 
Grunden til at det var mig, der blev kontaktet var, at jeg var den eneste af officererne, 
som ikke i mellemtiden var blevet skiftet ud. 
 
Jeg kunne imidlertid ikke hjælpe ham, fordi skibsdagbogen viste, at vi faktisk befandt os 
i det relevante område på tidspunktet, hvor pigen var blevet gravid. Jeg hørte aldrig 
senere fra ham om, hvordan sagen endte. 
 
Af grunde, som aldrig er blevet oplyst over for mig, så fik jeg besked om at afmønstre 
fra Daphne for at flytte over om bord i et af klassens andre skibe nemlig bevogtnings-
fartøjet P 536 Neptun. 
 
Jeg var der i forholdsvis kort tid og nåede aldrig helt at komme til at føle mig rigtig 
hjemme om bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bevogtningsfartøjet Neptun
 
Påmønstret den 08-10-.1965.

 

 
Billedet: P 536 Neptun. 

Navnet Neptun. 

 
Neptun var oprindelig navnet på en gammel græsk gud. Han var havets herre og 
beskyttede mod dets farer. 
 
Det er således ham, der kommer om bord i skibene sammen med hele sit følge af 
smukke nymfer og grumme havuhyrer, når udøbte besætningsmedlemmer gerne 
passere en af hans grænselinjer, nemlig Ækvator. 
 

 
Billedet: Således fremstilles Kong Neptun på min dåbsattest af 08.10.1957.

 
Alle, der ønsker at komme med ind i hans havrige, skal gennemføre etmeget strengt 
dåbsritual og have udstedt en formel dåb
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Neptun. 

.1965.   Afmønstret den 28.01.1966.

Neptun var oprindelig navnet på en gammel græsk gud. Han var havets herre og 
beskyttede mod dets farer.  

Det er således ham, der kommer om bord i skibene sammen med hele sit følge af 
smukke nymfer og grumme havuhyrer, når udøbte besætningsmedlemmer gerne 
passere en af hans grænselinjer, nemlig Ækvator.  

 

: Således fremstilles Kong Neptun på min dåbsattest af 08.10.1957. 

Alle, der ønsker at komme med ind i hans havrige, skal gennemføre etmeget strengt 
dåbsritual og have udstedt en formel dåbsattest. 

Afmønstret den 28.01.1966. 

 

Neptun var oprindelig navnet på en gammel græsk gud. Han var havets herre og 

Det er således ham, der kommer om bord i skibene sammen med hele sit følge af 
smukke nymfer og grumme havuhyrer, når udøbte besætningsmedlemmer gerne vil 

Alle, der ønsker at komme med ind i hans havrige, skal gennemføre etmeget strengt 
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Våbenskjold. 

 

 
 
Billedet: Neptuns våbenskjold, som med undtagelse af farverne er identisk med våbenskjoldet for Daphne. 
 

Hanen er fra gammel tid benyttet som symbol for årvågenhed og kampiver, egenskaber, 
der også er karakteristiske for Daphneklassens enheder. 
 
Bortset fra farverne er våbenskjoldet det samme som for Daphne. 

Min påmønstring. 

 
I løbetaf efteråret var jeg blevet klar over, at min fremtid ikke skulle ligge i Søværnet.  
 
Jeg havde allerede set, at de mest spænende stillinger blev søgt og besat med 
linjeofficerer, så hvis man ville blive i Søværnet, skulle man søge over i linjen, hvilket 
ville indebære, at jeg igen skulle på officersskolen i et par år. Det havde jeg ikke meget 
lyst til, så jeg indstillede mig på at forlade Søværnet med udgangen af januar måned 
1966. 
 
Jeg er ikke selv klar over, hvorfor jeg den sidste tid i Søværnet skulle skifte til et andet 
skib. Neptun var på det nærmeste en tro kopi af Daphne, blot kan jeg huske, at de farver, 
der var blevet anvendt i apteringen var nogle helt andre og ikke nær så pæne som dem, 
vi havde om bord på Daphne. 

Beskrivelse af skibet. 

 
Neptun blev bygget på Orlogsværfter og søsat den 01.november 1962 og indgik i den 
danske flåde fra den 01.december 1963. 
 
Skibet var et søsterskib til Daphne, hvorfor oplysninger herfra direkte kan overføres til 
Neptun. 
 
Som tidligere beskrevet så var vandlinjen på grund af hækkens udformning lidt længere 
på de sidste fartøjer end på de første, hvorfor disse sidste tre fartøjer kunne sejle en del 
hurtigere end de første med det samme maskineri. 
 
De tre sidste skibe i klassen, hvorunder Neptun hørte, kunne sejle måske 5 knob 
hurtigere end Daphne, og så var vi oppe på en fart, der ligner de 20.5 knob, som i visse 
oversigter bliver nævnt som skibenes topfart. 
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Afsked med admiralen. 

 
I hele den tid jeg havde været tjenestegørende i Søværnet havde den øverste chef været 
viceadmiral S.E.Pontoppidan. 
 
Jeg husker ham fra min tid på rekrutskolen i Auderød, hvor der, umiddelbart før vi 
skulle afgå fra skolen, blev afholdt en stor parade, hvor Søværnets tamburkorps var 
kommet op på skolen. 
 
Musikkorpset stod og spillede mens alle skolens otte kompagnier marcherede rundt 
omkring paradepladsen. Efterhånden endte hvert kompagni på sin forudbestemte plads 
på den meget store paradeplads. 
 
Det var flot,højt vintervejr med solskin, men der var stadig en isnende kulde, så vi frøs 
med anstand,mens vi stod opstillede i vores paradeuniformer. 
 
Da alle var på plads entrede admiralen talerstolen og udtrykte nogle få generelle ord om 
tjenesten i Søværnet. Det blev ikke til så meget, for han frøs vel lige så meget som alle vi 
andre. 
 
Jeg husker egentlig ikke talen men blot hans indledning, der lød noget i retning af: ”Alle 
store organisationer bliver ledet af en stor giraf, og her har I så Giraffen”. Særligt 
originalt var det jo egentlig ikke, og lidt skuffet tror jeg egentlig også nok, jeg var over, 
at Søværnets øverste chef ikke kunne give os lidt mere gejst med på vejen end blot sådan 
en dum floskel. 
 
I november måned 1965 fyldte han 65 år og skulle dermed forlade sin stilling som chef 
for Søværnet. 
 
I den anledning var der over flere dage blevet afholdt en flådeparade med de fleste af 
Søværnets større enheder nede i Køge bugt. 
 

 
 
Billedet: Viceadmiral S.E.Pontoppidan. 

 
Vi havde ikke selv deltaget i paraden, men var blot mødt frem som en slags ”stik i rend 
dreng”, der var sendt ned for at sejle admiralen tilbage til København efter 
festlighederne. 



 

 

Ved sådan en lejlighed vil jeg mene, at der er blevet affyret den relevante afskedssalut 
for ham. Antal skud afhænger af personens rang og for en viceadmiral bliver der afgivet 
11 skud med 5 sek. mellem hvert.
 
Under hele paraden havde han væretom bord på en af minelæggerne og om bord på den, 
havde han hejst sin kommandostander på toppen af masten.
 

 
Billedet: Viceadmiralsflag.

 
Som en del af afskedsceremonien var minelæggeren ankret op, og alle de deltagende 
enheder havde defileret forbi ham, mens de ved passagen havde blæst front med alle 
gaster opmarcherede på henholdsvis bak
forbipasserende enhed havde under passagen gjort honnør for hinanden.
 
Da det hele var overstået, og lige da admiralen var blevet pebet fra borde på vej ned ad 
falderebet og var gået om bord på vores lille gummibåd for at blive sejle
skulle en gast på agterdækket af minelæggeren hejse admiralens flotte læderkuffert ned 
om bord på vores agterdæk.
 
Gasten slog et stykke kastelinegods om håndtaget på kufferten og smed den med en stor 
svingende bevægelse ud over siden, og pl
lært at lave knob og stik melder historien ikke noget om, men grundig har instruktionen 
ikke været. 
 
På begge skibe fik besætningerne travlt med at prøve at fiske kufferten op ved brug af 
diverse bådshager. Un
men langt om meget længe, så lykkedes det dog at få kufferten op på Neptuns agterdæk.
 
Vi satte den lidt ind om læ, hvor den kunne stå og lade vandetsive ud på turen ind mod 
København. 
 
Efter at have hilst på vores chef, blev admiralen anbragt i messen, hvor han sad og hang 
lidt med hovedet. 
 
Efter en passende tid blev det mig, der blev sendt ind til ham for at høre, om vi kunne 
gøre noget for ham. Det mente han ikke, men han var lidt be
mon var gået med hans fotografiapparat med de mange billeder i, som han selv eller 
andre havde hjulpet ham med at tage under hele ceremonien.
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Ved sådan en lejlighed vil jeg mene, at der er blevet affyret den relevante afskedssalut 
am. Antal skud afhænger af personens rang og for en viceadmiral bliver der afgivet 

11 skud med 5 sek. mellem hvert. 

Under hele paraden havde han væretom bord på en af minelæggerne og om bord på den, 
havde han hejst sin kommandostander på toppen af masten. 

 

Som en del af afskedsceremonien var minelæggeren ankret op, og alle de deltagende 
enheder havde defileret forbi ham, mens de ved passagen havde blæst front med alle 
gaster opmarcherede på henholdsvis bak- og poopdæk. Admiralen og chefen for den 
forbipasserende enhed havde under passagen gjort honnør for hinanden.

Da det hele var overstået, og lige da admiralen var blevet pebet fra borde på vej ned ad 
falderebet og var gået om bord på vores lille gummibåd for at blive sejle
skulle en gast på agterdækket af minelæggeren hejse admiralens flotte læderkuffert ned 
om bord på vores agterdæk. 

Gasten slog et stykke kastelinegods om håndtaget på kufferten og smed den med en stor 
svingende bevægelse ud over siden, og plump den røg lige ret i søen. Hvor gasten havde 
lært at lave knob og stik melder historien ikke noget om, men grundig har instruktionen 

På begge skibe fik besætningerne travlt med at prøve at fiske kufferten op ved brug af 
diverse bådshager. Undervejs var der også nogle, der fik prikket huller i den fine kuffert, 
men langt om meget længe, så lykkedes det dog at få kufferten op på Neptuns agterdæk.

Vi satte den lidt ind om læ, hvor den kunne stå og lade vandetsive ud på turen ind mod 

Efter at have hilst på vores chef, blev admiralen anbragt i messen, hvor han sad og hang 

Efter en passende tid blev det mig, der blev sendt ind til ham for at høre, om vi kunne 
gøre noget for ham. Det mente han ikke, men han var lidt bekymret over, hvordan det 
mon var gået med hans fotografiapparat med de mange billeder i, som han selv eller 
andre havde hjulpet ham med at tage under hele ceremonien. 

Ved sådan en lejlighed vil jeg mene, at der er blevet affyret den relevante afskedssalut 
am. Antal skud afhænger af personens rang og for en viceadmiral bliver der afgivet 

Under hele paraden havde han væretom bord på en af minelæggerne og om bord på den, 

Som en del af afskedsceremonien var minelæggeren ankret op, og alle de deltagende 
enheder havde defileret forbi ham, mens de ved passagen havde blæst front med alle 

alen og chefen for den 
forbipasserende enhed havde under passagen gjort honnør for hinanden. 

Da det hele var overstået, og lige da admiralen var blevet pebet fra borde på vej ned ad 
falderebet og var gået om bord på vores lille gummibåd for at blive sejlet over til os, 
skulle en gast på agterdækket af minelæggeren hejse admiralens flotte læderkuffert ned 

Gasten slog et stykke kastelinegods om håndtaget på kufferten og smed den med en stor 
ump den røg lige ret i søen. Hvor gasten havde 

lært at lave knob og stik melder historien ikke noget om, men grundig har instruktionen 

På begge skibe fik besætningerne travlt med at prøve at fiske kufferten op ved brug af 
dervejs var der også nogle, der fik prikket huller i den fine kuffert, 

men langt om meget længe, så lykkedes det dog at få kufferten op på Neptuns agterdæk. 

Vi satte den lidt ind om læ, hvor den kunne stå og lade vandetsive ud på turen ind mod 

Efter at have hilst på vores chef, blev admiralen anbragt i messen, hvor han sad og hang 

Efter en passende tid blev det mig, der blev sendt ind til ham for at høre, om vi kunne 
kymret over, hvordan det 

mon var gået med hans fotografiapparat med de mange billeder i, som han selv eller 
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Vi satte admiralen og hans stadig dryppende kuffert af inde på Langelinjekajen, hvor 
hans store officielle limousine holdt og ventede på ham. 

Afsked med Søværnet. 

 
Mine sidste arbejdsopgaver i Søværnet blev at tilrettelægge et forskoleprogram for en ny 
besætning. Selv om der fandtes rigtig gode retningslinjer for at tilrettelægge et sådant 
program, så var det alligevel et stort og ukendt arbejde for mig, men jeg nåede at få det 
hele godkendt inden min endelige afmønstring. 
 
Helt umulig har jeg heller ikke været, for da jeg igen et år senere undersøgte muligheden 
for at vende tilbage til Søværnet, så var beskeden, at jeg kunne begynde dagen efter, for 
man stod lige og manglede nogle næstkommanderende til skibe i Daphne klassen. 
 

Det var på det tidspunkt efter ca. et år i DFDS, at jeg kom hjem til Aase og fik at vide, at 
jeg kunne blive styrmandsaspirant i DSB. 
 
Det blev så mit valg, og det har jeg aldrig fortrudt. 

Generelt om min tid i Søværnet. 

 
Fra den første dag som rekrut i Auderød og til min sidste arbejdsdag om bord på 
bevogtningsfartøjet Neptun så syntes jeg, at hver dag var blevet udfyldt med 
meningsfyldte, interessante opgaver,der undervejs havde givet mig masser af 
udfordringer, som man siger nu om dage. 
 
Nærmest dag for dag under hele min tid i Søværnet kunne jeg se frem til det næste trin i 
den lange række af bevogtningsopgaver, fiskeriinspektioner, hævdelse af Danmarks 
territoriale rettigheder, store øvelser og uddannelsesforløb, som det blev mig forundt at 
deltage i og gennemgå. 
 
Selv mener jeg at have udført alle de opgaver, jeg var blevet stillet over for på en god og 
fuldt ud tilfredsstillende måde. 
 
Jeg havde i hele forløbet haft gode og dygtige chefer, der undervejs udviste stor tillid til 
mig og til min uddannelse. På tilsvarende måde mener jeg også at have haft de bedste 
forhold til alle mine officerskollegaer til befalingsmændene og til resten af besætningen. 
 
Generelt var det en tid, som jeg ser tilbage på med stor glæde,fordi jeg til fulde fik 
opfyldt mine forventninger om at afprøve i praksis, hvad jeg havde lært på navigations-
skolen, hvilket også indebar mange sjove,lærerige, spændende og interessante 
oplevelser. 
 
Da jeg standsede min tid i Søværne,t så skete det lige så brat, som hvis jeg havde 
mønstret af fra et hvilket som helst skib i koffardifarten. 
 
Den 28. januar 1966 pakkede jeg mine personlige ting fra det lille stålskab på kammeret, 
bestilte en taxi til hovedbanegården, hvor jeg tog det næste tog hjem mod Gelsted. 
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Overvejelser om fremtiden efter Søværnet. 
 
Nu stod jeg for første gang uden tilknytning til en arbejdsplads eller et rederi. Det havde 
jeg naturligvis tænkt meget over, inden jeg undlod at tegne ny kontrakt med Søværnet. 
 
På det tidspunkt kunne man imidlertid som nyuddannet styrmand nærmest vrage og 
vælge mellem stillinger i hvilket som helst af de store danske rederier. En absolut 
undtagelse var dog alle færgerederierne, som alle uden undtagelse havde lange 
ventelister. 
 
Under et af vores ophold på Flådestation Korsør med Daphne havde jeg da også været 
på overfartslederens kontor i Færgestræde for at hente et ansøgningsskema, men det 
havde jeg nærmest slået helt ud af hovedet, fordi alle sagde, at det var helt umuligt at få 
en stilling ved DSB færgerne, hvis man ikke havde helt specielle forbindelser, og det 
havde jeg jo i hvert tilfælde ikke. 
 
Den vigtigste faktor i mit valg skulle være at kunne holde kontakten til min lille familie 
meget bedre, end jeg havde kendt til det, mens jeg sejlede i rederiet A.P. Møller, hvor 
jeg ellers var så glad for at være. 
 
Det skulle også være et af de større danske rederier med ordnede forhold for 
besætningen. Jeg kendte naturligvis alle rederiernes ruter og deres skibe ganske godt og 
vidste således, at D.F.D.S på det tidspunkthavde rigtig mange skibe, og at der ikke var 
mange danske havne, der ikke med kortere eller længere mellemrum havde anløb af et 
skib fra D.F.D.S. 
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DFDS. 

 

 

Generelt om rederiet. 
 
Rederiet D.F.D.S ejede dengang over 60 skibe. Når bortses fra tankskibsflåden udgjorde 
selskabets skibe omkring en sjettedel af den danske handelsflåde. 
 
Rederiet besejlede fire verdensdele, toogtredive lande og mere end halvandet hundrede 
havne, hvoraf atten danske, tyve kontinental europæiske, Nordsø og Atlanterhavshavne, 
niogtyve havne i Middelhavet, fjorten engelske, ni norske, seks på USA’s østkyst, ti ved 
den mexicanske golf, fem i det Caribiske Hav, syv i Sydamerika osv. osv. 
 
Rederiets skibe var kendt for at være bemandet med mange ”snesejlere”. Et lidt hånligt 
begreb brugt af de langfartssejlere, der stort set aldrig kom hjem, men boede og 
mønstrede om ude på Østen eller i Amerika. 
 
Begrebet indebar imidlertid også, at de fleste af skibenes besætningsmedlemmer havde 
været i rederiet i mange år og om bord på skibene sagde man, at når man skulle hænge 
sit overtøj ved indgangen til messen, så var det ikke ligegyldigt, hvilken knage man 
brugte, for de andre besætningsmedlemmer havde haft den samme knage lige siden 
skibet blev bygget for måske 20 år siden og gud nåde og trøste den nye mand, der ikke 
respekterede en sådan indvundet ret til en bestemt knage. 
 
Rederiet havde således et godt ry, så det var med store forventninger, at jeg midt i januar 
måned 1966 henvendte mig i rederiets skibsinspektion på Sankt Annæ Plads nr. 30 ved 
Kvæsthusbroen i København. 
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På kontoret fik jeg en pæn og venlig modtagelse, og fik, efter at have fremvist mine 
papirer, besked om, at jeg kunne regne med i nærmeste fremtid at få anvist en hyre om 
bord på et af rederiets skibe. 

Ny uniform. 

 
Mit første ærinde blev at henvende mig hos skrædderfirmaet Faxe - Petersen, der lå 
ganske tæt på rederiets adresse. Her skulle der tages mål af mig til en ny uniform. 
 
I Søværnet og i de fleste andre danske rederier gik man med ”guldsnore” på ærmerne, 
men hos mit nye rederi var det meget anderledes. Man havde et system med store 
knapper på den nederste del af ærmerne. Tre for en kaptajn, to for en overstyrmand, én 
for en 2. styrmand og slet ingen for en ny 3. styrmand som mig. 
 
Reverset på jakken var prydet med det samme antal stjerner, som der var knapper på 
ærmet. Jeg fik altså heller ingen stjerner på reverset. 
 
Kasketterne var også specielle, idet man havde det sædvanlige hueemblem, men rundt 
om pullen havde man et gyldent bånd med striber efter rang. Af uransagelige årsager 
blev der dog råd til en enkelt smal stribe i min nye kasket. 

Forberedelser til sejlads på dybt vand. 

 
Efter at have sejlet i Søværnet i tre år uden at have haft brug for min lærdom i 
astronomisk navigation, så var jeg helt bevidst om, at jeg havde et svagt punkt 
her.Derfor satte jeg mig hjemme ved mit skrivebord og gennemgik teorierne og gennem-
regnede alle eksemplerne i min lærebog i navigation samt en god del af mine eksamens-
opgaver. 
 
Jeg ville under ingen omstændigheder komme ud for ikke at kunne teorierne og det 
skriftlige arbejde med at udregne en position efter en astronomisk observation. 
 
At jeg på ingen måde var en erfaren astronomisk navigatør skulle og kunne ikke skjules, 
men jeg ville ikke tages med bukserne nede som styrmanden i den gamle film om 
”Martha”, hvor skipperen beder styrmanden om at tage kasketten af, for i henhold til 
styrmandens observationer, så befandt Marta sig midt inde i Peterskirken i Rom. 
 
Som det fremgår af ovenstående, så havde rederiet mange skibe i fart på Atlanterhavet 
og i Middelhavet og begge steder brugte man stadig at foretage astronomiske positions-
bestemmelser. 
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Min første hyre som styrmand. 
 
Ventetiden blev ikke så lang, og jeg fik at vide, at jeg skulle rejse til København og 
mønstre om bord på eksportbåden m/s Freesia som 3. styrmand. 

m/s Freesia. 
 
Påmønstret den 08.03.1966.   Afmønstret den 18.04.1966. 

 

 
 
Billedet: m/s Freesia. 
 

Skibet var bygget på Frederikshavn Værft og Flydedok i 1961 og var således et 
forholdsvist nyt skib. 
 
m/s Freesia var et lille skib på ca. 3.000 tons dødvægt med plads til 12 passagerer. Det 
havde alle nye stykgodsskibe på den tid selv om det nok lakkede mod enden med at 
medtage passagerer om bord på lastskibe. 

Passagerer i lastskibe. 

 
I årene forinden var der mange kendte og ukendte mennesker, der havde købt billet til at 
indskibe sig i et af rederiets skibe i København og derefter foretage en rundrejse i 
Middelhavet. Rederiet beskæftigede dengang mange skibe i netop denne fart. 
 
Skibene lå dengang flere dage i hver havn, og passagererne kunne gå i land og nyde 
omgivelserne, egnens mad og gode vine, eller man kunne vælge som passager at blive 
om bord for at blive vartet op med dejlige måltider serveret af skibets salondreng. 
 
Bagefter kunne man slænge sig i sin kahyt, eller man kunne nyde tilværelsen liggende i 
soldækkets liggestole med en kølig drink ved sin side. 
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Det må da have været en eventyrlig skøn måde at slappe af på helt uden stres og jag. Jeg 
mener at vide, at både Osvald Helmuth og Poul Richardt har foretaget sådanne 
rundturemed stykgodsbåde i Middelhavet. 

Mere om m/s Freesia. 

 
Skibet var helt traditionelt opbygget med fem luger, tre på fordækket og to på 
agterdækket alle med egne lossemidler i form af bomme med elektriske spil anbragt på 
tre dækshuse. 
 
Skibet sejlede i eksportfarten mellem Danmark og England og var således rigtig meget 
hjemme. Netop hvad jeg havde ønsket mig. 
 
I Danmark anløb vi København, Odense og Århus.I England lå anløbshavnene navnlig 
på østkysten og i nærheden af London. 
 
Mit kammer var overordentligt stort og flot indrettet med eget toilet og bad. Det kunne 
jeg imidlertid hurtigt vænne mig til. Forholdene var i det hele taget væsentligt 
forskellige fra det lille og spartansk indrettede kammer, jeg havde måttet dele med 
næstkommanderende om bord i Daphne. 
 
Kostforplejningen i Daphne havde været meget fin, men her om bord var den helt 
ovenud flot i forhold til, hvad jeg hidtil havde kendt til. 
 
Om kosten måske havde fået en tand opad, fordi vi havde passagerer om bord, ved jeg 
ikke, men kosten var flot. 

Hyre. 

 
Som tidligere omtalt så tjente jeg en overordentlig god hyre i min tid i Søværnet. Nu 
skulle jeg ned på en ganske almindelig overenskomstmæssig løn som aftalt med Dansk 
Styrmandsforening, og her var der tale om en hyre, der lå på niveau med grundhyren i 
Søværnet helt uden de skattefrie tillæg, som jeg næsten havde taget for givet, at jeg ville 
tjene. 
 
Det viste sig dog hurtigt, at forskellen i hyre var mindre, end jeg havde frygtet. I et skib, 
der har så mange havneanløb på alle tider af døgnet, som der her var tale om, så måtte 
dette naturligvis resultere i, at vi alle fik en masse overtimer, som var ganske godt betalt, 
så det korte af det lange var, at min nedgang i hyre ikke var så voldsom, som jeg havde 
frygtet. 

Skibsføreren. 

 
Skibsføreren hed K E Albertsen og var i mine øjne en lidt ældre mand af den gamle 
skole. Han havde tidligere været skibsfører om bord i rederiets passagerskibe. Det var 
der en del prestige i. 
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Han havde imidlertid været skibsfører om bord i et af to af rederiet passagerskibe, der 
havde sejlet om kap i Grådyb rende ind mod Esbjerg.Under den hurtige sejlads i den 
snævre kanal opstod der en stor sugeeffekt mellem de store skibe, og denne effekt 
medførte et mindre sammenstød. 
 
Sammenstødet medførte kun materielle skader på skibene, men for vores skibsfører fik 
sammenstødet som konsekvens, at han blev frataget sin stilling som skibsfører om bord i 
et passagerskib og måtte tage til takke med en lidt mindre prestigefyldt stilling som 
skibsfører om bord i et mindre men nyt eksportskib. 
 
Mens vi gik på navigationsskolen havde vi talt om, at vi kunne risikere at komme ud at 
sejle med en skibsfører af den gamle skole, der ville blande sig vel rigeligt i vores 
arbejde. Skibsføreren viste sig at være en flink og rar mand at sejle sammen med, men 
det viste sig også, at han havde en snert af trækkene fra ovennævnte type. 

Ordrebogen 

 
I rederiet havde man oprettet en ordrebog med stående ordrer, hvor skibsføreren havde 
anført sine faste og altid gældende ordre for vagten på broen. Herudover kunne han 
notere særlige ordrer om den netop forestående vagt. Ordrebogen skulle læses og 
underskrives før påbegyndelsen af hver vagt. 
 
Under et af punkterne var det noteret, at man ikke måtte tænde for radaren uden først at 
underrette skibsføreren. Det havde jeg set men ikke tagetsærligt alvorligt. I 
Søværnethavde vi som den største selvfølge altid vores radar tændt fra afgang til 
ankomst næste havn. 
 
På en nattevagt over Nordsøen på vej mod England var vejret lidt underligt. Søen var 
spejlblank, men det var som om der lå en let dis hen over vandet. Jeg tændte radaren for 
at få et indtryk af sigtbarheden. 
 
Når man satte radaren i gang så begyndte den ret store antenne naturligvis at rotere, og 
da radarmasten nærmest stod lige oven på skibsførerens kahyttag, så kunne han ikke 
undgå at høre det. 
 
Inden antennen havde nået at rotere et par omgange, stod skibsføreren på broen ved 
siden af mig og spurgte, hvorfor jeg havde tændt for radaren. Som sandt var fortalte jeg 
ham, at jeg havde været lidt i tvivl om sigtbarheden, hvorpå han replicerede, at hvis der 
var noget som helst, jeg var i tvivl om, så havde jeg bare at henvende mig til ham. 
 
Jo, de fandtes skam stadigvæk, skipperne af den gamle skole, radaren var et dyrt og for 
ham nyt instrument, der kun skulle benyttes ved særlige lejligheder, og når skipperen 
selv var på broen. 

Overstyrmanden. 

 
Jeg fik indtrykket af, at overstyrmanden havde været ansat i rederiet i en hel 
menneskealder eller mere. Det kom særligt til udtryk, når vi anløb de engelske havne, 
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nær London, hvor han tilsyneladende kendte mange af havnearbejderne personligt og de 
kendte ham. 
 
Hankunne tale med dem på deres eget meget specielle engelsk også kaldet cockney 
engelsk, en dialekt, der taltes af indfødte londonere fra den østlige del af det centrale 
London, og som blev anset som et sprog for underklassen. 
 
Sproget lød underligt og morsomt i mine ører. Det faldt i god jord hos havnearbejderne, 
at overstyrmanden kunne rive vittigheder og beskeder af sig på deres eget sprog. 

Stjålet whisky. 

 
Overstyrmandens store praktiske erfaring kom også mig til gode under en losning i 
København. Jeg havde vagten og dermed ansvaret for losseproceduren. Under losningen 
fik jeg oplysning fra en af vore vagtmænd i lasterne om, at han havde observeret, at 
havnearbejderne havde tilegnet sig en kasse whisky. 
 
Det gjorde vagten naturligvis ophævelser over og kontaktede mig som vagthavende 
styrmand. Jeg påtalte derefter forholdet over for sjakbajsen, der selvfølgelig under ingen 
omstændigheder kunne erkende,at en af hans kammerater skulle havde stjålet en kasse 
whisky. 
 
Der blev hurtigt generel rumlen rundt om i alle lasterne, hvor nyheden hurtigt havde 
bredt sig, og hvor talen allerede gik på, at alle havnearbejderne ville gå fra borde i 
protest mod en sådan beskyldning. 
 
Her kom så den meget erfarne og respekterede overstyrmand ind i billedet, og det 
lykkedes ham forholdsvis hurtigt at få sagen dysset så meget ned, at arbejdet om bord 
blev genoptaget i fuld styrke. 
 
Om vi fik whiskyen tilbage. Jeg aner det ikke. Men jeg blev en stor erfaring klogere. 

2. styrmand. 

 
Jeg kendte 2. styrmanden fra min tid i Søværnet, hvor vi havde gennemgået den samme 
uddannelse, indtil vi forlod officersskolen. Han havde medbragt tidligere anciennitet fra 
rederiet og havde forladt Søværnet et år tidligere end jeg. 
 
I modsætning til, hvad jeg kendte til fra rederiet A.P. Møller, hvor det var over-
styrmanden, der stod for skibets vedligeholdelse, så var det her om bord og i rederiet 
DFDS generelt 2. styrmand, der havde denne opgave. 
 
For mig at se var skibet i en meget fin vedligeholdsmæssig stand, men under en af 
rejserne mod England blev der arbejdet med rustbankning på bakdækket, og 2. styrmand 
havde sat sig blandtmatroserne iført en stor islandsk sweater, arbejdshandsker og 
beskyttelsesbriller og bankede rust på livet løs. 
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Som 3. styrmand havde jeg vagt om formiddagen, hvor arbejdet var i fuld gang. Den 
tidligere passagerskibskaptajn kom på broen og lod mig tydeligt vide, at det i hvert 
tilfælde ikke passede ham, at se en af skibets officerer sidde der oppe på bakdækket og 
banke rust sammen med matroserne. 

Kølelast. 

 
Flere af underlasterne var indrettet på at køle lasten ned. En type af last, som jeg ikke 
tidligere havde prøvet at sejle med. 
 
I styrehuset var der kontrolaflæsninger på alle lastrum til sikring af, at vi altid havde de 
normerede temperaturer i alle laster. Temperaturerne blev hver time aflæst og noteret i 
en dertil indrettet journal. 
 
Der kunne være tale om store værdier der gik tabt, hvis temperaturerne ikke blev holdt 
inden for de givne grænser.Vi havde kontrollen på dækket, men det var maskin-
personalet, der blev kaldt på, når noget var galt med køleanlæggene.Lasten fra Danmark 
bestod for det væsentligste af halve svinekroppe, smør i dritler og øl på flasker. 

Svinekroppe. 

 
Efter losning af hvert kølelastrum forestod et stort og grundigt rengøringsarbejde som 
forberedelse til at tage ny last ind på returrejsen. Der var ikke altid lige lækkert i et 
lastrum, der havde indeholdt svinekroppe, der under losningen afgav en hel del ulækker 
væske, indtil vi fik dem ud over skibssiden. 
 
Rengøringen af lastrummene stod matroserne for, men det var under stort arbejdspres, 
fordi lastrummene hurtigst muligt skulle gøres klar til igen at indtage last. 
 
Returlasten bestod af helt traditionelt stykgods typisk pakket i trækasser som f.eks. 
reservedele til biler mm. Som jeg tidligere har omtalt, så forekom der også partier af 
spiritus som f.eks. whisky i returlasten. 

Øl i stubby flasker. 

 
En anden fast del af vores last bestod af øl fra Carlsberg. Øllet var tappet på en ny slags 
flasker, som man kaldte for stubbies. Små lidt tykmavede flasker lavet af et plast-
materiale, der var noget lettere end de sædvanlige flasker af glas. Indholdet var de 
sædvanlige 33 cl. 
 
Vi fik øllet om bord i kasser lavet af bølgepap med vel en snes flasker i hver kasse. For 
at mindske svindet i øllet, både før rejsen blev påbegynd, undervejs på rejsen og indtil 
det blev losset, så blev vores last af øl i flasker låst inde i nogle tremmerum på mellem-
dækket kaldet lockers. 
 
Mellemrummene mellem tremmerne ind til disse lockers var imidlertid lige netop så 
brede, at en stubbyflaske kunne passere mellemrummet mellem to tremmer. Selv om det 
var en ny emballage, så tog det ikke hverken de danske eller de engelske havne-
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arbejderne ret lang tid at finde en metode til at bemægtige sig et vist kvantum af den 
dyrebare, svalende og velsmagende last. 
 

 
 
Billedet: En stubby flaske. 

 
Havnearbejderne skar en lille låge i en af papkasserne ind mod tremmerne i lockeren 
tømte kassen for indholdet og lukkede så pænt lågen igen efter sig. Ingen kunne således 
udefra se, at der havde været ubudne gæster i ølkassen. 

Smør i dritler. 

 
En drittel er en tønde lavet af rigtige træstaver i bøgetræ og samlet for oven og for neden 
af træbåd.For yderligere sikkerhed havde dritlen endnu et par bånd længere nede om 
”maven”. 
 

 
 
Billedet: En smørdrittel. Indholdet svarede til ca. 50 kg. 
 

Umiddelbart en mærkelig måde at pakke et produkt i, fordi det af gode grunde stuver 
dårligt dvs. bruger uforholdsvis meget plads i lastrummet. 
 
Jeg tror imidlertid, at når dritlen nåede frem til den endelige modtager, som måske var 
en mindre købmandsforretning, så kunne dritlen stå i butikken, og man kunne veje 
smørret af i de mængder, som kunderne ønskede, så her var dritlen altså både pæn og 
virkelig praktisk. 
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Mens vi gik på sømandsskolen lærte vi ligefrem at binde et særligt tøndestik til at kunne 
håndtere forskellige former for dritler og tønder under laste - og lossearbejde. 

Anløb af Odense. 

 
Som tidligere omtalt så anløb vi Odense på vores rejser. Vi lagde til ved en kaj, der lå 
lige over for min fars arbejdsplads på Odense Savværk, men på den modsatte side af 
havnebassinet. 
 
En dag ved middagstid tog min far sin cykel og kørte den korte tur rundt om 
havnebassinet og kom om bord for at besøge mig. Det blev kun til en ganske kort 
rundvisning, hvorefter han satte sig på mit kammer og spiste den madpakke, som mor 
havde smurt til ham tidligt om morgenen. 
 
Han fortalte senere, hvor glad og stolt han havde været, da han kom tilbage til sin 
arbejdsplads kunne pege over på det smukke skib og fortælle, at hans søn var 
3. styrmand om bord. 

Foråret 1966. 

 
En af de ting, som jeg virkelig lagde mærke til var, at foråret helt tydeligt kom meget 
tidligere til England end til Danmark. At klimaet var mildt vidste man jo godt fra sin 
skoletid, og man kunne også se det på deres huse, hvor mange rør blev ført uden på 
husene, så var de lette at komme til for rensning og generel vedligeholdelse. 
 
I Danmark føres sådanne rør gemt væk inde i murene eller under gulvene, så de ikke 
skæmmer for husets udseende men vigtigst, så bliver de på denne måde ikke udsat for 
vore vintres frostperioder og dermed heller ikke for frostsprængninger. 
 

 
 
Billedet: Daffodile, påskeliljer. 

 
Det umiddelbare og mest tydelige bevis på forårets tidligere komme kunne ses i haverne 
foran alle de små rækkehuse,for her stod udsprungne daffodils, eller påskeliljer i meget 
stort antal. De var sprunget ud mindst en måned tidligere end hjemme i Danmark 
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Påsken. 

 
Påskedag var vi i søen og på vej hjemover. I dagens anledning havde jeg taget min helt 
nye uniform på ved vagtafløsningen kl. 08:00 om morgenen. 
 
Som han plejede det, så kiggede skipperen iført sin gamle slåbrok lige ud på broen, 
inden han selv gik i gang med sit morgentoilette. Da han så mig, var øjnene ved at trille 
ud af hovedet på ham, og han spurgte, hvad der dog var los, siden jeg var i uniform her 
midt ude på søen. Jeg gjorde ham opmærksom på, at det i dag var påskedag, og at det 
var anledningen. 
 
Han forsvandt, og en halv times tid senere kom han tilbage på broen nu også iført sin 
pæne uniform. Han inviterede mig ind på sit kammer, hvor han havde skænket et par 
glas portvin. Vi ønskede hinanden god påske sludrede lidt, og jeg kunne vende tilbage til 
broen for at passe resten af min brovagt. 
 
Meget kort tid efter kom der besked fra rederiet om, at jeg skulle afmønstre fra  
m/s Freesia og møde om bord på m/s Kong Olav V. 
 
Jeg har altid selv sat dette hurtige avancement fra eksportbådene til passagerskibene i 
forbindelse med hændelsen den påskemorgen, hvor jeg tror at den tidligere passager-
skibskaptajn efterfølgende har orienteret rederiet om, at jeg kunne være et emne til 
passagerskibene. 

m/s Kong Olav V. 
 
Påmønstret den 26.04.1966.   Afmønstret den 21.12.1966. 

 

 
 
Billedet: m/s Kong Olav V. 

 
Kong Olav V blev bygget som passagerskib på Ålborg Værft i 1961 til indsættelse på 
ruten København – Oslo. Den kunne medføre 1200 passagerer. 
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Tonnagen var på ca. 8.000 ts og skibet havde et maskineri, der ydede ca. 7.500 Hk, 
hvilket kunne bringe farten op 22 knob. Skibet var 125 m langt og 17 m bredt og havde 
en dybgang på små 5 m. Skibet var ikke indrettet som en færge men kunne dog 
transportere en snes automobiler. 
 
Skibet havde i København fast kajplads ved Larsens Plads. Dengang en ret travl og lidt 
luvslidt anløbsplads for mange af rederiets skibe. 
 
I dag er denne plads døbt om til Amaliehaven og er et meget smukt og luksuriøst sted 
lige neden for Amalienborg. 

Udstyr til nedsættelse af slingerage. 

 
Skibet var udstyret med en forholdsvis ny finesse, der bestod i et par store vandrette 
finner, der fra maskinrummet kunne skydes vinkelret ud gennem skibssiden. De blev 
styret at et gyrosystem og skulle modvirke for stor slingerage i dårligt vejr. 
 
Finnernes forkant kunne drejes i det vandrette plan. Hvis finnen i den ene side blev 
drejet opad samtidig med at finnen i den anden side blev drejet nedad, så gav disse to 
samtidige bevægelser en ret stor kraft til hindring af slingerage. 
 
Det var en stor behagelighed for passagererne.Samtidigt kunne det spare på ødelagt 
service og ødelæggelse af opstillede varer i vore forretninger og kiosker. På den måde 
kunne det også spare besætningen for en masse oprydningsarbejder i dårligt vejr. 

Fin stabilizer. 

 
På nedenstående skitse er vist princippet for det slingeragehæmmende nye system, som 
skibet var forsynet med og som kun måtte aktiveresved direkte ordrer fra skibsføreren. 
 

 
 
Billedet: Det væsentligste ved tegningen viser markeret ved 1 tallenede finner, der blev skudt ud gennem 
 skibssiden til reduktion af slingerage.  Finnerne på skitsen skydes ikke vinkelret ud, som de gjorde              
hos os, men systemet var det samme. 

 
Hagen ved systemet var, at det kostede dyrt i øget forbrug af brændstof, og så 
reducerede det herudover også skibets fart med op mod to knob. 
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Et smukt skib. 

 
Kong Olav V er i mine egne øjne nok det smukkeste skib, som jeg har sejlet med i min 
tid til søs. Når jeg tager en smule forbehold, så er det fordi jeg også synes, at Prinsesse 
Benedikte, som jeg senere blev overstyrmand i var et meget smukt skib. 
 
Forskellen lå i, at Kong Olav V var et luksusskib efter datidens normer, mens 
storebæltsfærgen Prinsesse Benedikte var en daglig arbejdshest til at bringe flest mulige 
passagerer primært fra Korsør til Nyborg og omvendt. Der var pænt om bord, men der 
var ikke tale om luksus. 

Besætningen på Kong Olav V. 

 
Som jeg husker det, så var den samlede besætning på ca. 105 medlemmer, hvoraf langt 
de fleste var beskæftiget i restaurationsområdet med mange titler som f.eks. over-
hovmester, hovmester, chefkok, kok, overtjener, tjener, oldfrue og stewardesse. På 
dækket og i maskinen var naturligvis ansat de sædvanlige personalegrupper. 
 
Det var en af mine pligter ved hver afgang fra København at sørge for, at besætningen 
var fuldtallig i henhold til Skibstilsynets besætningsfastsættelse. Det skete gennem et 
nært samarbejde med Mønstringskontoret i København. 
 
Der var ofte en hel del af besætningen, der mønstrede af i København. Der kunne være 
tale om besætningsmedlemmer, der skulle hjem på ferie men også om personale, der 
havde været hos lægen og var blevet nægtet at genindtræde i deres stillinger. Til 
afløsning for dem, så skulle disse afmønstrede folk erstattes ved, at et tilsvarende antal 
nye besætningsmedlemmer blev påmønstret. 
 
Når vi var afsejlet og havde fået de nye besætningsmedlemmers søfartsbøger op på 
skibskontoret, så delte vi dem først ud i mænd og kvinder, mændene blev straks lagt hen 
på deres rette pladser i reolen. 
 
Så var det kvindernes tur, også her blev de delt ud i to stakke. Dem, der bare så 
almindelige ud og derefter dem, der så søde, sjove eller direkte smukke ud. De sidste 
kunne vi finde på at kalde op på styrmandsgangen for yderligere oplysninger, så vi ved 
selvsyn kunne bedømme, om de små billeder i søfartsbøgerne talte sandt. 

Skibsføreren. 

 
Skibsføreren hed S.Å Geertsen. Han var en altid ulastelig klædt gentleman og samtidig 
ærkekøbenhavner. Han havde sejlet på ruten i en hel menneskealder og var slet ikke af 
den gammeldags type, som jeg før har beskrevet. Tværtimod, så modtog han mig med en 
bemærkning om, at jeg jo var en erfaren navigatør, og at jeg derfor måtte skifte vagter 
med de andre styrmænd, som det passede os bedst, og vi måtte derfor gerne afvige fra 
normerne om, hvem der gik hvilke vagter.Vi var fire styrmænd mønstret om bord. Mens 
jeg var om bord, var der to overstyrmænd, en ældre og en nyudnævnt, der var en 
andenstyrmand og endelig var der mig som 3. styrmand. 
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Afløserkaptajn. 

 
Som det var tilfældet med styrmændene, så havde også kaptajnen sine faste frirejser, 
hvor der kom en afløserkaptajn om bord for at sejle en enkelt tur. 
 
Afløseren var en lille mager mand, der godt kunne virke lidt sur og vrissen. Det var 
almindeligt at kaptajnen under sejlads ud og ind ad Oslofjorden selv stod foran og med 
ryggen mod maskintelegrafen og foretog de mange ændringer af farten, som vi skulle 
overholde under denne sejlads. Der blev altid helt konsekvent kørt ens på begge 
maskiner. 
 
Her var det lidt morsomt at iagttage, at afløserkaptajnen aldrig kørte langsomt på begge 
maskiner samtidigt, og det skyldtes alene, at han på grund af sin ringe højde og med 
ryggen til maskintelegrafen ikke kunne få begge arme så højt op, at det var fysisk muligt 
for ham at køre langsomt på begge maskiner samtidigt. 
 
Jeg havde ofte en afløservagt på broen, mens aftensmaden blev serveret i messen, og på 
det tidspunkt kom der en tjener på broen med sin lille blok og spurgte kaptajnen, hvad 
han ønskede til sin aftensmad, og svaret var altid det samme. Han skulle have et stykke 
franskbrød med brieost. Og der stod jeg, der endnu ikke havde spist min aftensmad, og 
jeg kunne på samme tidspunkt have spist en halv okse. 

Overstyrmændene. 

Den ældre overstyrmand. 

 
Den ældste af overstyrmændene hed F.W.Andersen (FWA). Han var også tillidsmand, 
idet han havde sæde i Styrmandsforeningens bestyrelse. Han var en flink og meget 
omgængelig mand at arbejde sammen med. Når han gik iland sammen med sin meget 
unge og meget smukke gravide veninde, så så han nærmest ud, som om han lige var 
klippet ud af en modejournal ulasteligt og moderne klædt. 
 
Han havde i nogle vintre været udlånt til Statens Istjeneste og i den forbindelse på skift 
sejlet med en af de nye store isbrydere Danbjørn, Thorbjørn og Isbjørn. 
 

 
 
Billedet: Danbjørn, en af statens meget store og meget stærke isbrydere. 
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De var fyldt med masser af moderne elektronisk udstyr. De havde alle trebegge deres 
brovinger bygget ud over skibssiden for at give bedre udsyn til de skibe, som man skulle 
bryde isen for, og som derfor sejlede ind i en gaffel i agterende af isbryderen. 
 
Han fortalte ofte og begejstret om sin tid i disse herlige nye skibe.Når det blev lidt for 
meget, spurgte den yngre overstyrmand PALarsen ham: ”Hvilken knap trykkede du 
egentlig på, da styrbords brovinge faldt af”. Det satte en brat stopper for fortællelysten. 
 
De nærmere omstændigheder ved uheldet kender jeg ikke, men FWA havde været lidt 
for tæt på et andet skib under isbrydningen, og det havde kostet en skadet brovinge på 
isbryderen. 
 

 
 
Billedet: Så tæt sejlede man under isbrydning og her gjorde agterbroen rigtig god fyldest. 

Den yngre overstyrmand. 

 
Den yngre af overstyrmændene hed P.A. Larsen (PAL). En helt ung overstyrmand med 
et altid smittende humør. Jeg tror, at mange af stewardesserne blev lidt bløde i knæene, 
når de så ham i hans pæne uniform og med sit helt lyse let krøllede hår. Han var 
imidlertid så glad for sin kone, at han afviste enhver tilnærmelse fra de unge piger om 
bord. 
 
Når 2. styrmand var hjemme på sin fritur, så var det PAL, der afløste ved 2. klasses 
landgang. På sådanne ture konkurrerede jeg med ham i at have de blankeste sko, når vi 
om eftermiddagen skulle gøre os klar til at medtage vore passagerer. Han på 2. klasse og 
jeg på 1,klasse. 
 
For at kunne være med i konkurrencen, så drev jeg det endda så vidt, at jeg købte mig et 
par af de fineste sko, som man kunne købe dengang nemlig et par Hertz sko. De var 
rigtig flotte og kunne blive meget,meget blanke, men de var ikke så gode til at tåle 
saltvand, som det ikke helt kunne undgås, at jeg kom i kontakt med,når jeg færdedes på 
de åbne dæk. 
 
Det undrede mig dengang lidt, at PAL var meget afvisende,når det kom til en enkelt øl 
til maden eller til en enkelt dram, som det ellers på det tidspunkt blev accepteret, at vi 
godt kunne drikke til måltiderne. 
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Han var også fagligt meget aktiv og kom også ind i Styrmandsforeningens bestyrelse. På 
et tidspunkt længe efter jeg var afmønstret og var blevet styrmand i DSB, så jeg i 
fjernsynet,at han stod på Rådhuspladsen, hvor en række spejderforeninger fik indviet 
nye faner. 
 
Det skete ved, at overstyrmand P.A. Larseniført uniform og hvide handsker overrakte 
kong Frederik den IX et bånd, som kongen såsatte fast på fanen ved at slå et søm i 
båndet. Om processen er helt rigtigt beskrevet er jeg lidt i tvivl om, men at PAL var i 
fjernsynet sammen med kongen, er jeg ikke i tvivl om. 

2.styrmand. 

 
Igen kom jeg til at sejle sammen med en af mine kollegaer fra Søværnet. Han hed  
O. E. Madsen. Han havde været styrmandselev i rederiet og var tidligt blevet forfremmet 
til 2.styrmand. Ham husker jeg ikke specielt så meget om ud over, at han var en stille, 
rolig og god kollega. 

Styrmandsapteringen. 

 
I forhold til det meget store og lyse kammer, som jeg havde haft om bord på m/s Freesia, 
så var mit kammer her om bord meget mindre, men smukt udstyret med mahognimøbler 
og med eget bad og toilet. 
 
I virkeligheden var det 4. styrmandskammeret jeg boede på, fordi vi altså havde to 
overstyrmænd om bord. De andre styrmandskamre var alle større end mit. 
 
På styrmandsgangen lå også skibets kontor, som vi alle havde tilknytning til, da vi alle 
deltog aktivt med at føre forskellige former for skibets regnskab, herunder især 
lønningsregnskab for besætningen 

Arbejdsfordeling. 

Dobbeltbelægninger. 

 
Mens jeg sejlede på overfarten var der ikke noget der hed pursere om bord. Derfor havde 
overstyrmanden et mindre kontor nede i passagerapteringen, som han åbnede 
umiddelbart efter afgang fra havn. 
 
Han havde et antal passagerkabiner til sin rådighed for at kunne udligne fejl i forbindelse 
med reserveringen fra land.Dengang foregik tildelingen af kabiner ved rent manuelt 
udførte passagerlister. Ved afgang fik vi rederiets håndskrevne passagerlister med ud om 
bord, inden vi sejlede. 
 
Der skete ofte fejl, og de værste var, når der var sket dobbeltbelægninger. Det blev gerne 
opdaget ved, at flere passagerer stod og var meget uenige om, hvem der havde retten til 
en bestemt kabine. Her var det vigtigt for vores omdømme, at en sådan situation fik en 
hurtig afklaring til alle involveredes fulde tilfredshed. Det blev så en sag for 
overstyrmanden at udrede trådene. 
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Frirejser. 

 
En af grundene til, at vi altid var forhyret fire styrmænd om bord var, at vi derved kunne 
afvikle vores fritid på en måde, således, at vi skiftedes til at have en rundrejse fri, hvor vi 
kunne rejse hjem. 
 
En undtagelse var det, når vi nærmede os den første i måneden, hvor der skulle laves 
hyreregnskab for hele besætningen, og dette arbejde var overladt til os. Det var noget af 
en opgave og det fordrede, at vi var om bord alle mand. 

Månedsregnskab. 

 
Det var under dette arbejde, at den yngre overstyrmand PAL var i sit rette element. Han 
forstod på en inspirerende måde at få sat system i tingene, så alting forløb på en glidende 
måde. Når han kom med en sjov bemærkning sammen med sit altid store smil og sit 
gode humør, så smittede det umiddelbart også af på vi andre. 
 
Når regnskabet var lavet og hyren talt op i små brune papirsposer til restaurations-
besætningen, så skulle vi ned og aflevere poserne mod behørig kvittering. Jeg ved ikke 
om denne afregning havde med tingene at gøre, men et faktum var det, at vi styrmænd 
havde en meget høj status i det mindste set fra restaurationspersonalets side. 

Vagter i København. 

 
Jeg havde meget at lære, for jeg havde aldrig før haft med lønningsregnskab at gøre, 
men det kunne PAL råde bod på. Det var også vigtigt, for de andre styrmand boede i 
Københavnsområdet og ville gerne en tur hjem under vores ophold. Det var således 
vigtigt, at jeg kunne afløse dempå dagvagterne. 
 
Under hver ankomst til København var der altid et antal besætningsmedlemmer, der 
skulle mønstre af. Det vidste vi selvfølgelig og havde lavet deres hyreregnskab på 
forhånd. 
 
Men under disse vagter i København skete det imidlertid næsten altid, at der kom 
besætningsmedlemmer, med besked om, at de af den ene eller anden grund skulle 
mønster af, og så var det ellers op til mig at få dem afregnet med alt det papirarbejde, der 
fulgte med. 
 
Ikke mindst afregning af feriepenge syntes jeg var besværligt, og selv i dag kan jeg godt 
komme i tvivl om, hvor mange af de afregninger jeg lavede, der var helt rigtige, men der 
kom aldrig klager over mine afregninger. 
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Billettering. 

Ankomst. 

 
Under den daglige rutine, så begyndte vores dag i København med, at vi efter ankomst 
og fortøjning gik ned i passagerområdet og sørgede for, at landgangen blev sat og at 
passagererne kom ordentligt i land. 
 
Jeg på 1. klasse og 2. styrmand på 2. klasse. 
 
Inden passagererne kunne gå i land skulle de aflevere en billet, som var skibets skriftlige 
bevis for, at en transportopgave var blevet løst. 
 
Det blev således indprentet mig, hvor vigtigt det var, at vi ved landgangen fik 
passagerernes billetter udleveret til brug for vores regnskab. Dette havde jeg lagt mig 
meget på sinde og var undertiden nok lidt for ivrig efter absolut at få billetten udleveret. 
 
Der var mange slags billetter både rederiets egne, men også mange former for 
internationale billetter, som i et hæfte kunne omfatte billetter til teater, til hotelophold til 
biografer og til busture. 
 
Det skete, at en passager ringede til os og påstod, at han var blevet frataget sin billet til 
teatret. Undertiden var det så nok mig, der havde været lidt for ivrig og pillet et stykke 
papir for meget ud af hans lille hæfte med forskellige former for billetter. 
 
Det skete også, at jeg af en af stewardesserne blev kaldt ned til et kammer, hvor 
beboeren af den ene eller anden grund ikke var til at få ud af køjen. Ofte havde 
vedkommende nok i løbet af natten forsynet sig lidt rigeligt ved skibets forskellige barer. 
 
Som regel lykkedes det da også for mig blot ved at insistere på, at vedkommende altså 
måtte forlade skibet at få ham eller hende overtalt til at få sine ting pakket sammen og 
komme i land. 

Afgang. 

 
Igen senere på dagen i god tid før afgang skulle jeg til landgangen for at byde de nye 
passagerer velkommen. Til at hjælpe mig ved landgangen havde jeg om eftermiddagen 
to oldfruer og en matros. 
 
Når jeg havde set billetten kunne jeg bede den relevante oldfrue om at lede passageren 
ned ad den rette trappe. Oldfruen kunne så her aflevere vedkommende til stewardessen 
for det kammer, som vedkommende skulle bo på. 
 
Matrosen kunne hjælpe til, hvis passageren havde særlig stor eller tung bagage. Der 
opstod undertiden lidt diskussion om, hvorvidt det var matrosarbejde at bære på 
passagerernes tunge kufferter. Men om bord kom kufferterne da altid. 
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På denne rute var det meget almindeligt, at nogle passagerer blev fulgt om bord af 
venner eller familie,der kunne opholde sig her, indtil kort tid før afgang. 
 
Det var begrundelsen for, at der ikke var krav om, at man skulle være i besiddelse af en 
billet for at komme om bord, men ved landgangen næste dag kom så afregningens time, 
når styrmanden krævede aflevering af en gyldig rejsehjemmel, inden man kunne gå i 
land. 

Navigation. 

 
Rutinerne som navigatør gav ikke anledning til problemer. Al navigation foregik ved 
brug af Decca og radar og var kendt og rutinemæssigt arbejde. Men en ny ting for mig 
var der dog at tage sig af. 
 
Ved alle positionsbestemmelser skulle man i en særlig journal sammen med decca 
aflæsningerne notere omdrejningstallet for hver af skibets to skruer og udregne antal 
omdrejninger siden sidste positionsbestemmelse.Det virkede umiddelbar lidt 
gammeldags, men jeg var meget overrasket over at se, hvor ens og nøjagtigt dette tal var 
fra den ene tur til den næste. 
 

 
 
Billedet: Vores søsterskib m/s Prinsesse Margrethe. 

 
I rederiet var det et absolut krav, at vi i god tid aftalte med overfartens andet skib, som 
var m/s Prinsesse Margrethe, hvorledes vi skulle passere hinanden. Om det skulle være 
styrbord mod styrbord eller bagbord mod bagbord. 
 
Vi mødte jo hinanden hver nat omtrent på halvvejen og forskellige forhold som vind, 
strøm og anden trafik gjorde, at man ikke altid passerede hinanden på den ”rigtige” side 
af den kursstreg, der var tegnet i søkortet. 
 
Under turen i Kattegat på en dejlig sommernat var der ofte et meget stort antal 
fiskerfartøjer, der fiskede med drivgarn. Meget lange garn, der vedflydemidler blev holdt 
oppe i vandoverfladen, og som var forsynet med et lys i hver ende af garnet. 
 
Det var en næsten umulig opgave at se, hvilke lys der var sammenhørende og hørte til 
det samme net. Det lynede og blinkede simpelthen overalt. 
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På et tidspunkt var jeg temmelig sikker på, at jeg var kommet til at sejle igennem et 
sådant net. Det fortalte jeg til kaptajnen, der kunne berette for mig, at han selv havde 
sejlet igennem fiskenet så de til sidst hang som guirlander ned langs begge sider af 
skibet. Jeg syntes måske ikke, at det lød så flatterende. 
 
Det var jo en let opgave for fiskerne at indberette os for forholdet og kræve erstatning, 
hvis vi havde ødelagt deres garn, idet vi jo stort set altid passerede de samme områder på 
næsten samme tid hver nat. 
 
Det skete ikke i mit tilfælde, så jeg slap med skrækken. 

Oslofjorden. 

 
At sejle ind på Oslofjorden en tidlig stille morgenstund var en stor naturoplevelse. Her 
findes en natur så smuk, som man sjældent ser den noget andet sted. 
 

 
 
Billedet: Stemning fra Oslofjorden. 

 
Helt anderledes tog Oslofjorden sig ud, når man en lørdag eller søndag eftermiddag 
forlod Oslo og igen satte kursen hjemover. 
 
Hele vejen ud langs fjordens bredder og langt op ad fjeldsiderne blev der flaget med det 
smukke norske flag fra alle de små og store fjeldhytter eller ferieboliger, som med rund 
hånd ligger strøet ud overalt på fjordenssider hele vejen ud. 
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Læg dertil en livlig trafik bestående af de mange, mange små klinkbyggede og 
blanklakerede motorbåde, der stille sejlede rundt på fjorden. Alle førte de et lidt 
overdimensioneret norsk flag. 
 

 
 
Billedet: Det smukke norske flag i sommervejr. 

 
Det var så glansbilledagtigt smukt, at det nærmest kunne tage vejret helt fra en bare at se 
på det. 

Øresund. 

Selv om der var overordentligt smukt, når vi sejlede på Oslofjorden, så var det nu stadig 
noget helt specielt for en sømand at passere Kronborg Slot både, når vi havde det om 
bagbord på vej mod Oslo og igen,når vi havde det om styrbord på vej mod København.  
 
Mange sømandssange beskriver, hvor dejligt det var efter lang tid i det fremmede at 
gense Kronborg om styrbord, når man atter vendte hjem efter lang tid hjemmefra. 
 

 
 
Billedet: Med Kronborg om styrbord. 
 

Ud over det symbolske, så var det faktisk også et fantastisk flot syn sådan en tidlig 
sommermorgen med morgensolen om bagbord og det smukke slot liggende om styrbord 
i fuld belysning fra den opgående sol. 
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Vores ældste overstyrmand FWA fortalte mig engang, at han altid havde lidt 
sommerfugle i maven, når han var på vej sydover tidligt om morgenen, hvor han havde 
vagten på broenog skulle passere den stærkt trafikerede Helsingør – Helsingør overfart. 
 
Der var både DSB´s og SFL´s (svensk rederi) store færger.Herudover var der rigtig 
mange mindre passagerskibe under et kaldet for Sundbusserne, der skulle passeres. 
 
Når de var på vej ud af Helsingør havn mod Sverige, så havde vi dem om styrbord og på 
tæt hold. Vi havde vigepligt for dem, og vi kunnenærmest ikke se dem, før vi var drejet 
ind i Sundet. 
 
På kort tid skulle vi afgøre, om vi skulle vige eller blot fortsætte. Selv om han var en 
meget erfaren navigatør, så tror jeg, at det ligesom lå i ham, at det med at røre 
maskintelegrafen for at ændre farten gjorde man ikke gerne og nærmest slet ikke uden at 
advisere skipperen. 
 
Når jeg mange år efter og som erfaren færgemand tænker på, hvor ofte vi ændrede vores 
fart undervejs, mens jeg sejlede i færgerne, så var det nærmest grotesk at tænke på, at 
FWA stadig følte sig lidt nervøs ved passage af Helsingør – Helsingborg overfartens 
mange færger. 

Instruktion. 

 
Dengang var der slet ikke noget, der hed instruktion, selv om man var helt ny mand uden 
nogen som helst erfaring med arbejdet som styrmand i et større passagerskib. 
 
Man fik det mest nødvendige at vide af en kollega og blev derefter helt overladt til sig 
selv og til sin egen fornuft og dømmekraft. Arbejdet var heller ikke så svært, men der 
var alligevel mange rutiner, som skulle indlæres. Man lærte vel egentlig bedst ved at 
begå fejl og derefter indse eller få forklaret, hvordan den rigtige løsning havde været. 

Optælling af billetter. 

 
Når billetterne var blevet samlet ind og alle passagererne var gået iland, så skulle 
billetterne sorteres og tællesop. Dette arbejde blev udført af 2. styrmand og jeg. Det 
foregik i bestiklukafet, lige uden for skipperens kammer. 
 
Skipperen kunne finde på at komme ud til os midt under arbejdet og byde os på en tår at 
drikke, og den bestod altid i en enkelt stubby øl til deling mellem tre mand og dertil et 
meget stort glas brændevin til hver serveret i et hvidvinsglas. 
 
Vi to unge styrmænd stod jo så der og havde det lidt svært med at få alt det brændevin 
skyllet ned. 
 
Skipperen kunne så fortælle os, at i hans tid som ung styrmand skulle dette arbejde med 
sortering af billetter foregå meget hurtigere og ikke som her, hvor vi bare stod der hele 
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formiddagen og tilsyneladende troede, at vores vigtigste opgave var at underholde 
kaptajnen. 

Min hyre. 

 
Som det havde været gældende om bord på Freesia, så var der også her tale om en 
ganske almindelig grundhyre fra Styrmandsforeningens overenskomst, men også her fik 
jeg mange ekstra vagter, fordi de andre styrmænd alle var bosiddende i Københavns-
området og derfor gerne ville hjem i timerne indtil afgang kl. 16:00 om eftermiddagen. 
De overlod derfor gerne den daglige vagt på kontoret til mig, der jo var nødt til at blive 
om bord alligevel. På den måde tjente jeg en ganske god hyre. 
 
Umiddelbart efter afgang skulle jeg rundt til alle skibets porte i skibssiden og sikre mig, 
at alle de mange bolte, som sad med mellemrum af 15 – 20 cm på hver port hele vejen 
rundt alle var forsvarligt spændt. Det var af allerstørste vigtighed for skibets sikkerhed, 
at dette arbejde med at spænde boltene, som blev udført af matroserne, var korrekt 
udført. 
 
Det tog ikke så lang tid at foretage kontrollen, men det var en fast aftale, at arbejdet 
udløste en times overtid. 
 
Tilsvarende skulle jeg efter afløsning til midnat foretage en inspektion rundt om i hele 
skibet. Det gjaldt restaurationsområderne, og ikke mindst i beboelsesområderne under 
hoveddækket for besætningen, hvor mænd og kvinder boede i kamre over for hinanden 
på den samme gang. 
 
Der var en livlig trafik på tværs af gangene, og der var stort set altid gang i en eller flere 
fester. Jeg fik ofte en invitationer til at deltage. ”Kom her ind lille styrmand og få en lille 
en til halsen” lød det ofte. 
 
Ved sådanne lejligheder har jeg senere fået at vide, at man kunne finde på at arrangere 
konkurrencer, hvor en mand kravlede ud af et koøje lige over vandlinjen for så at kravle 
op af stagene på skibssiden.Der blev taget tid og målet var hurtigst muligt at komme op 
på et åbent dæk meget højere oppe i skibet. Alt foregik i bælgmørke og mens skibet 
sejlede med en fart af godt 20 knob. 
 
Hvem tror, at vi kunne få myrekryb ved tanken om, hvad der kunne være sket under en 
sådan konkurrence? 

Min fritid. 

Besøg på museerne på Bygdøy. 

 
Det var ikke mange timer jeg havde helt for mig selv, mens jeg var om bord, men under 
nogle fritimer i Oslo fik jeg dog lejlighed til at besøge Bygdøy, som lå ganske tæt på os, 
og hvor det gamle ishavsskib Fram lå på samme museum som Thor Heyerdahls flåder 
Kon- Tiki og Ra. 
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Ishavsskibet Fram. 

 
Skibet blev bygget i 1892 og er bare 40 meter langt og ti meter bredt. Det var bygget 
overordentligt stærkt for at kunne tåle presset fra isen og endog fastfrysning i isen på 
sine ekspeditioner såvel til nordpolen som til sydpolen med forskerne Fritjof Nansen og 
Roald Amundsen. 
 

 
 
Billedet: Fram i sit rette element i ishavet. 

 
Det fascinerede mig meget at se alle deres primitive redskaber, instrumenter og måske 
især deres primitive tøj til brug under de strengeste kuldegrader. 
 
At se, under hvilke primitive forhold disse meget kendte og berømte ishavsforskere 
boede og levede, mens de drev deres videnskabelige studier, optog mig meget. Som jeg 
husker det, så var ingen af deres kamre om bord så store, at man ikke kunne nå fra skot 
til skot med udstrakte arme. 
 

 
 
Billedet: Fram som museumsskib på Bygdøy. 
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Kon – Tiki. 

 
På samme museum ligger en nok så berømt tømmerflåde bygget og sejlet under ledelse 
af nordmanden Thor Heyerdahl i 1947 for at bekræfte hans teorier om, at folke-
vandringen til Polynesien i Stillehavet kunne være foregået over havet fra Sydamerika. 
 
Flåden blev bygget af balsatræ fra skovområder i Ecuador. Til konstruktionen blev 
hverken anvendt søm, skruer eller ståltråd kun tovværk af hamp, bambusrør, bananblade 
og nogle få fyrretræsplanker. 
 
Sejladsen startede fra Peru, strakte sig over ca. 7.000 km og varede 101 dage. Flåden 
blev efter den lange tur skyllet ind på et koralrev i Polynesien. 
 
Thor Heyerdahl havde således bevist sin teori, men han nåede aldrig at få den 
videnskabelige anerkendelse for turen, som han havde håbet på. 
 
Thor Heyerdahl skrev en bog om ekspeditionen. Den blev oversat til mange sprog og 
blev en international bestseller. 
 

 
 
Billedet: Kon – Tiki på vej over Stillehavet. 

 
Senere i 1951 blev der lavet en film om ekspeditionen. Med den fik Thor Heyerdahl sin 
endelige anerkendelse af sine anstrengelser. Det skete i form af en Oscar for årets bedste 
dokumentarfilm. 

Sivbådene Ra 1 og Ra 2. 

 
Thor Heyerdahl havde igen i 1969 en ide om, at der var sket udveksling af folkelig og 
kulturel art mellem verdensdelene. Denne gang ville han vise, at det havde været muligt 
i oldtiden at krydse Atlanterhavet fra Egypten til Sydamerika længe før Colombus tid. 
 
Han ville vise, at det kunne lades sig gøre at krydse Atlanterhavet ved brug af 
efterligninger af urgamle egyptiske oldtidsfartøjer opbygget af siv. 
 



 

 

 
Billedet: Den rute, som Ra skulle følge.

 
Den første båd blev opkaldt efter den egyptiske solgud Ra og sejlede fra Marokko i 
slutningen af maj 1969, men man måtte forlade den i synkefærdig tilstand ca. to måneder 
senere efter at have tilbagelagt mellem 4.000 og 5.000 tusinde kilometer.
 

Billedet: Ra undervejs. 

 
Han opgav imidlertid ikke sin teori og byggede allerede året efter endnu en sivbåd Ra 2, 
der i langt større udstrækning fulgte retningslinjerne for opbygningen 
sivbåde fra oldtiden. 
 
Denne gang lykkedes det at sejle de ca. 6.000 km og Thor Heyerdahl nåede to måneder 
efter afsejlingen fra Egypten til Barbados ud for Sydamerikas kyst.
 
Generelt for de tre udstillinger syntes jeg, at det var intere
disse videnskabsmænd havde været med at føre deres logbøger undervejs på de 
forskellige ekspeditioner såvel under de meget barske forhold i ishavet som under den 
stærke tropiske sol. 

De norske russer. 
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Billedet: Den rute, som Ra skulle følge. 

Den første båd blev opkaldt efter den egyptiske solgud Ra og sejlede fra Marokko i 
slutningen af maj 1969, men man måtte forlade den i synkefærdig tilstand ca. to måneder 

efter at have tilbagelagt mellem 4.000 og 5.000 tusinde kilometer.

Han opgav imidlertid ikke sin teori og byggede allerede året efter endnu en sivbåd Ra 2, 
der i langt større udstrækning fulgte retningslinjerne for opbygningen 

Denne gang lykkedes det at sejle de ca. 6.000 km og Thor Heyerdahl nåede to måneder 
efter afsejlingen fra Egypten til Barbados ud for Sydamerikas kyst.

Generelt for de tre udstillinger syntes jeg, at det var interessant at se, hvor omhyggelige 
disse videnskabsmænd havde været med at føre deres logbøger undervejs på de 
forskellige ekspeditioner såvel under de meget barske forhold i ishavet som under den 

 

Den første båd blev opkaldt efter den egyptiske solgud Ra og sejlede fra Marokko i 
slutningen af maj 1969, men man måtte forlade den i synkefærdig tilstand ca. to måneder 

efter at have tilbagelagt mellem 4.000 og 5.000 tusinde kilometer. 

 

Han opgav imidlertid ikke sin teori og byggede allerede året efter endnu en sivbåd Ra 2, 
der i langt større udstrækning fulgte retningslinjerne for opbygningen af de oprindelige 

Denne gang lykkedes det at sejle de ca. 6.000 km og Thor Heyerdahl nåede to måneder 
efter afsejlingen fra Egypten til Barbados ud for Sydamerikas kyst. 

ssant at se, hvor omhyggelige 
disse videnskabsmænd havde været med at føre deres logbøger undervejs på de 
forskellige ekspeditioner såvel under de meget barske forhold i ishavet som under den 
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Mens jeg var om bord, var der en helt speciel tur, som var en årlig tilbagevendende 
begivenhed, og den blev udført midt på sommeren, hvor de norske studenter også kaldet 
for ”russer” var færdige med skolen, havde fået deres eksamen og var blevet udstyret 
med huer, som vi kender det hjemmefra. 
 
Der var tradition for, at russerne efter deres eksamen skulle følges ad på en fælles tur til 
København. 
 
De myldrede om bord i meget stort antal, så vidt jeg ved op mod 800 i samlet tal. Det 
var jo ikke dem, der havde købt vores fine passagerkamre. Tvært imod. De var at finde 
overalt på skibet, og om natten sov de gerne hvor som helst, hvor de kunne komme til at 
ligge ned. 
 
Ved afgangen fra Oslo var der en helt særlig stemning med forældre og familie i meget 
stort tal på kajen og med de unge mennesker overalt på de åbne dæk 
 

 
 
Billedet: Afgang ved en festdag med flag over toppene. 
 

Det har nok ikke været en af de mest lukrative ture for rederiet med alle de unge 
mennesker, men det var jo da mulige fremtidige kunder på overfarten, så det var vigtigt, 
at de fik en god oplevelse på overfarten og senere under deres ophold i København. 
 
En pudsighed har vist sig mange år senere, hvor jeg kom til at tale med vores gode 
norske folkedanservenner fra Egernsund. Her viste det sig, at manden, som senere blev 
civilingeniør og arbejde med avancerede styresystemer til skibe, faktisk havde været 
med som ”rus” netop det år, hvor jeg sejlede med Kong Olav V. 
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Besøg af familien. 

 
Generelt havde rederiet et regelsæt for fribefordring af besætningsmedlemmer og deres 
familier. Egentligt skulle man have været ansat i rederiet i mindst tre år, før der kunne 
blive tale om at få sin familie med på en tur med skibene til Oslo. I reglerne var endog 
perioder om sommeren, om vinteren, på lørdage og søndage, hvor det ikke var tilladt at 
have sin familie med på rejsen. 

Birgit på besøg. 

 
En dag stod hun så der. Min lillesøster Birgit, og hun kunne virkelig godt tænke sig at 
komme med på en tur til Oslo. Det kunne jeg selvfølgelig ikke selv give tilladelse til, så 
jeg henvendte mig til overstyrmanden, der sagde, at jeg hellere måtte få tilladelse af 
skipperen selv. 
 
På den rejse var det afløserkaptajnen, der havde vagten. Jeg spurgte forsigtigt om hans 
tilladelse, og han spurgte mig, om min søster var i besiddelse af en billet, hvilket jeg 
vidste, at hun ikke havde, så sagde han til mig, at en billet skulle hun have om ikke andet 
så i det mindste en hundebillet til 5- kr. 
 
Jeg syntes skipperen var noget smålig og latterlig i sin afgørelse.Han kunne jo bare have 
afvist at tage hende med, hvis han syntes, at det lå uden for hans kompetence at give sin 
tilladelse.Turen fik hun, men det blev helt uden hundebillet. 
 
Rent praktisk foregik det på den måde, at vi styrmænd kunne bruge hinandens kamre, 
når vi havde vores frirejser. Her kunne vi så have vores gæster boende. 
 
Da jeg ikke selv husker så meget fra turen ud over det med hundebilletten, så har jeg 
spurgt Birgit, om hun kunne tænke sig at skrive sin version af denne tur, hvilket hun har 
indvilliget i, og her kommer så hendes oplevelser fra turen: 

Kong Olav, sommeren 1966. 

 
Sommeren 66. Jeg havde 14 dages sommerferie fra elevjobbet i Banken for Aarup og 
Omegn. Nytårsaften 65/66 var jeg blevet ringforlovet med Poul Erik. Han var soldat i 
Sønderjylland og havde derfor ikke ferie. Jeg undersøgte de muligheder jeg havde for 
oplevelser i ferien. 
 
Erling sejlede på det tidspunkt som styrmand på Kong Olav mellem København og 
Oslo, og så fik jeg den ide at rejse til København, opsøge Erling for at høre, om der var 
mulighed for at sejle med på næste tur til Oslo. 
 
Ideen blev drøftet med Mor og Far – de mente nok det kunne gå – om ikke andet, kunne 
jeg enten betale for turen, hvis der var plads, eller vende tilbage til Gelsted. 
 
Vi undersøgte, hvornår Kong Olav var i København – kufferten blev pakket og med 
kriller i maven begav jeg mig afsted- uroen i maven blev værre jo mere jeg nærmede 
mig skibet. 
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Erling vidste ikke, at jeg kom og blev MEGET overrasket over at se mig. Han blev 
måske også lidt forlegen, for hvordan skulle han indfri mit ønske om at sejle med til 
Oslo. 
 
Alt løste sig imidlertid på bedste vis – ens storebror kan jo alt – jeg blev efter aftale med 
kaptajnen indlogeret i en fraværende styrmands lukaf og skulle købe en ”hundebillet” for 
at komme med – HERLIGT!!! 
 
Erling skulle arbejde, så jeg gik lidt rundt blandt passagererne, spiste i cafeteriet og nød 
livet. 
 
Næste morgen kl. 03:30 vækkede Erling mig. Han havde vagt og inviterede mig op på 
broen, så jeg derfra kunne følge indsejlingen til Oslo. 
 
På broen mødte der mig et syn jeg aldrig glemmer. Det var vindstille, solen var ved at 
stå op og dens stråler farvede hele horisonten i de mest fantastiske gule, orange og røde 
farver – det var betagende! 
 
Da vi nåede Oslo havde Erling igen opgaver på skibet, så jeg begav mig lidt ud alene – 
det blev nu ikke til så meget, men for mig var sejlturen også det vigtigste, så jeg kom 
glad hjem, mættet med indtryk! 
 
Kærlig hilsen 
 
Birgit 

Far og mor på besøg. 

 
Jeg havde også besøg af far og mor, men det var lidt mere planlagt, fordi de skulle have 
et af de større kamre mens de var om bord 
 
Den faste skipper havde slet ingen problemer med at give mig lov til at have dem med 
på en tur. 
 
De mødte op i god tid før afgang, så jeg kunne nå at få dem installeret, inden jeg selv 
skulle ned til 1. klasses landgang for at modtage passagerer. De var begge meget 
interesserede og fik lov til at være på broen under afgangen fra København. 
 
Da jeg var færdig med mit arbejde i forbindelse med afgangen, skulle vi jo lige tale lidt 
med hinanden, og inden vi så os om, så var det tid til at få vores varme aftensmad. 
 
Jeg klædte mig om i civilt, og det var meningen, at vi skulle finde lidt at spise i skibets 
cafeteria. På vejen derned traf vi på overhovmesteren, der spurgte mig om, hvor jeg var 
på vej hen i den mundering. 
 
Jeg præsenterede mine forældre og sagde, at vi var på vej til cafeteriet for at få lidt varmt 
at spise. ”Det kunne lige passe”, sagde han. ”Nej, gå du nu op på kammeret og server en 
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before dinner drink for dine forælder, så vil overtjener Lund komme og hente jer, når der 
er serveret for jer i 1. klasses spisesalon”. 
 
Henvendt til mine forældre sagde han ” I øvrigt skal I ikke fremover gå til nogen 
måltider, før overtjener Lund kommer og henter jer”. 
 
Der blev på hele turen i den grad kræset for far og mor, at far erklærede, at han på sin 
næste sørejse kun ville rejse på 1. klasse. 
 
Turen foregik midt om sommeren, og vi havde det fineste vejr både op til Oslo og igen 
på hjemturen. 
 
Far var i den grad begejstret, at han var med mig på mine vagter og fra indsejlingen til 
Oslofjorden til vi var helt inde og fortøjet ved kajen, så var han på broen. Tilsvarende på 
vejen tilbage, så var de begge på broen hele vejen ud af fjorden. 
Hvor meget vi nåede ud over en tur ind til Karl Johangade og kongeslottet husker jeg 
egentlig ikke, men at turen blev en meget stor oplevelse for far og mor lod de mig aldrig 
i tvivl om,og de kunne begge mange år senere fortælle om deres oplevelser på netop den 
tur. 

Vibeke. 

 
Derhjemme havde Aase og jeg selvfølgelig haft nogle alvorlige samtaler og overvejelser 
om min beslutning om at forlade Søværnet, men midt i alt det alvorlige, så var der 
åbenbart også blevet tid til at muntre os selv og hinanden lidt op. 
 
Hvorom alting er, så var Aase igen blevet gravid, og hun fødte den 03. 08.1966 vores 
dejlige datter Vibeke på Middelfart sygehus. 
 
Min gave til Aase denne gang var ikke helt så fin, som den hun fik,da Susanne blev født, 
og hun fik sit Omega ur i 14 karat guld. 
 
Denne gang blev det til en armlænke i det murstensmønster, som var så populært 
dengang, og som passede sammen med lænken på hendes guldur. Kæden var godt nok i 
guld, men denne gang kun i 8 karat, lidt fedtet måske nok. 
 
Fra mine kollegaer på Kong Olav V modtog hun en meget smuk buket blomster eller 
rettere, der var tale om to buketter bundet sammen ved et silkebånd imellem som det, 
man kalder for en mor – barn buket. 
 
Denne gang var vi noget bedre forberedte end da vi fik Susanne. Vi havde vores dejlige 
nye hus på Møllevej i Gelsted med rigtig god plads til os alle sammen. 
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Sikkerhedsøvelser. 

Brandalarm. 

 
Som i alle andre skibe, så skulle vi selvfølgelig afholde de påbudte sikkerhedsøvelser 
herunder også brandøvelser. Dette krav opfyldte vi naturligvis og var altid helt fremme i 
skoene, når brandalarmen lød. 
 
Pludselig en nat mellem klokken 02:00 og kl. 03:00 blev vi purret ved, at brandalarmen 
lød,og vi styrmænd toghurtigst muligt vores tøj på og stillede på broen, som det var 
forudsætningen i henhold til skibets brandrulle. 
 
Det viste sig heldigvis, at alarmen var falsk, og vi kunne derfor hurtigt finde tilbage til 
vores dejlige varme køjer. 
 
Jeg var netop blevet lagt godt til rette i køjen og tæt på at falde i søvn, da brandalarmen 
lød igen. Samme procedure som tidligere: op, i tøjet og hen på broen. Igen viste det sig, 
at der var tale om en falsk alarm. 
 
Dejligt endnu hurtigere end sidste gang til køjs og halvvejs i søvn, så lød brandalarmen 
for tredje gang. 
 
Måske knap så hurtigt ud af køjen som sidste gang og ganske rigtigt på vej hen ad 
sidedækket mod broen, kom vagthavende styrmand os i møde og fortalte, at der igen 
bare var tale om en falsk alarm. 
 
Igen til køjs og denne gang kom der ikke flere alarmer. Måske sov man lidt ekstra tungt, 
indtil udpurringen om morgenen. 
 
Alle de daglige rutiner i forbindelse med ankomst til havn skete fuldstændigt efter sit 
faste mønster også efter denne nats hændelser. 
 
Da vi netop havde indledt vores daglige arbejde på skibskontoret kom der besked fra 
skipperen om, at vi, styrmændene, skulle møde henne i bestiklukafet med det samme. 
 
Her stod skipperen så med ansigtet lagt i alvorlige folder og tog imod os. Han linede os 
op på rad og række efterhånden som vi indfandt os. Herefter skridtede han fronten af. I 
højre hånd havde han et tyndt spanskrør med en mørkerød sløjfe for enden. Den slog han 
sig på benet med,mens han så meget alvorligt på os. Vi vidste straks alle sammen, hvad 
hele denne forestilling var sat i værk for og hang vel også lidt med skuffen. 
 
Det var naturligvis en stor fejl, at vi ikke alle sammen også 3. gang, da brandalarmen 
havde lydt, var kommet til mønstring på broen. 
 
Han ville imidlertid lade nåde gå for ret og indskærpede, at dette ikke måtte gentage sig. 
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Da nu denne alvorlige sag var bragt i orden, så syntes han lige, at vi skulle hilse på 
hinanden ved at drikke en opmuntrende dram sammen.Som sædvanlig bestående af en 
lille tår øl tilsat en meget stort glas brændevin. 
 
Under denne sidste del af seancen kom maskinchefen pludseligt til stede og var på vej 
med at give os sin mening om sagen. Han blev imidlertid straks afbrudt af skipperen, der 
sagde til ham:” Hold din kæft. Når mine styrmænd er færdige med deres morgendram, så 
kan du tage bakstørnen (opvasken) efter dem”. 
 
Maskinchefen havde åbenbart fået nys om vores lidt lemfældige sidste mønstring, og det 
ville have glædet ham enormt meget, hvis han forud for skipperen havde kunnet komme 
til at hænge skibets styrmænd ud for et sikkerhedsmæssigt svigt. 

Bådeøvelser. 

 
Som det var tilfældet med brandøvelserne, som beskrevet ovenfor, så skulle alle i 
besætningen også kende deres opgaver i forbindelse med en eventuel evakuering af 
skibet.En del af disse opgaver var at kunne søsætte og betjene skibets redningsmidler 
som primært bestod af 6 store åbne robåde i kombination med en motorbåd. 
 
At sætte de store både i vandet var de professionelle søfolks opgave dvs. primært 
matrosernes under ledelse af en styrmand. 
 
For at kunne få bådene væk fra skibet, så skulle disse tilføres noget ren muskelkraft, og 
den skulle for det meste komme fra personer i restaurationsbesætningen, som jo i stor 
udstrækning bestod af kvinder og ganske unge piger. 
 
Bådene havde heldigvis to muligheder for fremdrift nemlig et helt specielt system af 
lange tværskibs håndtag ved alle siddepladserne på tofterne (bænkene) i båden. Disse 
håndtag stod i forbindelse med en mekanisme i bunden af båden, der kunne omsætte de 
vandrette bevægelser med håndtagene til en roterende aksel, der igen var påmonteret en 
skibsskrue i agterenden af båden. 
 
Det fungerede i grunden ganske godt og systemet krævede ikke den helt store 
instruktion, før besætningen kunne betjene det på tilfredsstillende måde. 
 
Som en ekstra foranstaltning så kunne disse både også betjenes med ganske almindelige 
men store og tunge årer. 
 
Til sikring af, at alle var tilstrækkeligt rutinerede i at betjene de forskellige rutiner, så 
afholdt vi med mellemrum sejladsøvelser med en af disse både, og det skete altid i Oslo 
havn. 
 
Som yngste eller rettere lavest rangerende navigatør om bord, så blev denne opgave altid 
omhyggeligt tildelt mig. 
 
Alene at få alle disse piger om bord i båden, når den var firet af til dækshøjde men stadig 
hang der og dinglede 10 meter eller mere oppe over vandoverfladen, var noget af en 
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opgave.Man skulle skræve mere end en halv meter for at komme ud i båden, det var en 
svær opgave og et skue i sig selv, men ved at give en hånd med her eller der, så gik det 
rigtig godt.Der var jo bløde steder nok for mig at gribe fat i, så det lykkedes altid at få 
besætningen om bord, men med en del højlydt skrigen og skrålen til følge. 
 
Allerede på det tidspunkt havde jeg på fornemmelsen, at en stor del af arbejdet gik på 
lavt blus i hele havneområdet, men først rigtig galt blev det da, når vi havde frigjort os 
fra bådefaldene og kom fri af skibssiden. 
 
Først skulle besætningen lære at bruge romaskinen, og det gik forholdsvist nemt, og alle 
åndede lettede op, mens vi sejlede paradesejlads i hele havneområdet, hvor alt 
skibsarbejde efterhånden var helt ophørt. 
 
Havnearbejderne jublede, kom med ikke altid lige fine tilråb, fløjtede og piftede alt 
imens pigerne fniste og grinede. Som regel var pigerne iført deres arbejdskitler under 
sådanne øvelser. Kitlerne var ikke for lange i forvejen, og enkelte knapper kunne ikke 
rigtig stå for det forøgede pres og kunne endda finde på at gå op under de mange 
forskelligartede anstrengelser, som pigerne udfoldede. På den måde var der også en god 
del af tilskuerne, der fik rigtig god udsigt til en hel del kvindelige former både oppe og 
nede. 
Under den sidste del af turenskulle pigerne have fat på de store og tunge årer og ro 
båden det sidste stykke tilbage til Kong Olav V´s skibsside.  
 
Det har nok mere lignet Don Quixotes berømte kamp mod vindmøller end en organiseret 
robesætning i fuld kontrol, men tilbage kom vi da og altid uden skader hverken på grejet 
eller på besætningen. 
 

 
 
Billedet: Don Quixote i kamp med vindmøller. 

 
Selv vores egen besætning havde nydt vores optræden og stod nu bare der og ventede på 
sidste akt i forestillingen. 
 
Når båden igen var blevet hevet op i dækshøjde og pigerne igen skulle foretage det 
farlige spring fra båden ud over afgrunden ned til vandoverfladen og om bord på det 
trygge skibsdæk. 
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Det ville igen kræve min assistance og muligheden for endnu et kig til nogle af pigernes 
herligheder var et syn, der var værd at vente på. 
 
Da øvelsen var vel overstået kom overstyrmand FWA og kaldte på mig. ”Du skal lige 
hen i bestiklukafet og skrive på nogle papirer”, sagde han til mig. 
 
Da jeg kom derhen, lå der et antal officielle bådroercertifikater med navn på deltagerne 
og med mit navn påført som ansvarlig for den gennemgåede uddannelse. 
 
Jeg læste teksten grundigt igennem og mente i første omgang ikke, at jeg kunne stå inde 
for, at det sjov, vi havde haft med hinanden under øvelsen, måske helt levede op 
tilsøfartsmyndighedernes krav om bestået prøve til udstedelse af bådroerbeviser. 
 
Tilbage til vores ombordværende medlem af styrmandsforeningens bestyrelse 
overstyrmand FWA. Jeg meddelte ham min tvivl om at ville medvirke til udstedelse af 
certifikater alene med baggrund i vores netop afholdte bådeøvelse. 
 
Han svarede mig: ”Det er naturligvis dit eget valg, men hvis du ikke skriver under, så 
havner du nok en gang i nærmeste fremtid om bord på en af sydamerikabådene”. 
 
Den tyggede jeg en hel del på, men det endte med, at jeg gik hen i bestiklukafet og 
skrevunder på de fremlagte certifikater. Nu var jeg jo lige netop kommet hjem til min 
lille familie. 

Service. 

En beruset tjener. 

 
En sen aften hen under restaurationernes lukketid ved midnat og tiden lige før min egen 
afløsning, så kom der et par passagerer op på broen og ville tale et par ord med mig. De 
var begge journalister fra den kendte norske avis Aftenbladet. 
 
De hævdede, at tjeneren på 1. klasses salon var beruset, og de ville gerne indgive en 
klage over ham og hans opførsel. Jeg beklagede meget på rederiets vegne og lovede at 
indberette forholdet til overhovmesteren. 
 
Det lod de til at være tilfredse med, og vi talte lidt om mine opgaver som vagthavende 
navigatør i et topmoderne skib. 
 
Skipperen havde imidlertid hørt, at der havde været passagerer på broen, og da de var 
gået, ville han gerne høre, hvad der var sket. Det forklarede jeg ham, og da jeg fortalte, 
at sagen var blevet fremført af et par journalister fra Aftenbladet, bad han mig gå ned i 
salonen og få lidt bedre rede på sagen. 
 
De to journalister var nu de eneste tilbageværende passagerer i salonen, og jeg 
henvendte mig til dem for at bede om en lidt mere fyldig forklaring. 
 



197 
 

 

Det viste sig, at de i løbet af aftenen havde siddet og hygget sig med et par drinks og nu 
skulle de lige have en enkelt mere til at gå til køjs på. De kaldte på tjeneren og bestilte 
hver endnu en whisky. 
 
Tjeneren kom med de bestilte varer, men de to journalister syntes ikke, at der var 
tilstrækkeligt med is i deres drinks, hvilket de sagde til ham. Det blev tjeneren lidt 
knotten over og sagde til dem med lidt sløret stemme, at han ikke havde mere is, men så 
kunne de sku da bare få noget mere whisky i stedet for. Med noget usikker hånd fyldte 
han derefter begge deres glas med whisky helt op til randen. 
 
Jeg talte lidt med tjeneren og måtte give klagerne ret i, at manden bestemt ikke var ædru 
og i sin optræden godt kunne virke lidt provokerende. 
 
Det var jo ikke vores personale på dækket, så jeg hentede overhovmesteren, der 
opmærksomt lyttede til gæsternes oplevelse med tjeneren. 
 
Tjeneren blev igen kaldt hen til bordet, og i fuld offentlighed blev han på stående fod 
fyret af sin chef overhovmesteren. 
 
Om det var ret og rimeligt tja, men det var i hvert tilfælde ikke, hvad man i dag ville 
kalde for moderne personaleledelse. 

Et løst strømpebånd. 

 
En aften mens overstyrmand PAL havde hundevagten på broen (00:00 – 04:00) kom der 
et par smukke,unge damer op på broen. De var vel det, som man i daglig tale ville kalde 
for lettere selskabeligt overrislede. Efter lidt løs snak om alting og ingenting som PAL 
var ekspert i at levere og svare igen på, så kom de unge damer til sagen. 
 
På den tid var det stadig mest almindeligt, at damer om sommeren gik med rigtige lyse 
sommerkjoler med tilhørende lange tynde silkestrømper holdt oppe i stilling ved brug af 
hofteholdere og strømpebånd. Hele konstruktionen medførte, at damerne dengang havde 
et meget sexset stykke med bart, der højt oppe på låret. 
 
Nu til sagen.Damerne fortalte fnisende, at den ene af dem havde sprunget et af sine 
strømpebånd, og hun spurgte derfor, om ikke den lille søde styrmand mon kunne hjælpe 
hende med at løse dette lille problem. 
 
På det punkt var de kommet til den rette. Vis mig problemets omfang, så skal jeg se 
hvad jeg kan gøre. Den ene af pigerne hev beredvilligt op i skørterne så PAL kunne 
afgøre, at sagen så ret alvorlig ud, men at han nok mente at kunne løse opgaven. 
 
Han hentede sine valgte arbejdsredskaber, en sejlhandske (se billede del 1, side 104 
sejlhandsken yderst til højre), en nål og et stykke sejlgarn inde i et skab i bestiklukafet. 
 
Redskaberne var beregnet til at sy i groft sejldug med og var måske nok lidt grove til at 
bearbejde silkeagtigt stof med, men det var nu, hvad der var til rådighed. 
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Tilbage på broen var det nu igen op med skørterne, så PAL kunne komme til at arbejde 
med de noget grove redskaber, som han nok slet ikke kunne undgå at komme til at 
skrabe op ad den sarte hud på låret med. Damerne blev ved med at fnise så længe 
operationen varede. De takkede varmt for den udviste service og forlod igen stadig 
grinende og fnisende broen. 
 
Jeg var jo desværre ikke selv til stede under seancen, men jeg har så godt, jeg har kunnet 
det, gengivet PAL´s fortælling om den ydede service frit efter hukommelsen. 
 
Den slags historier bliver jo sjældent ringere efterhånden, som de bliver genfortalt. Dette 
gælder sikkert også for den næsteepisode. 

Støj på styrehusets tag. 

 
Igen skete der noget ganske usædvanligt på PAL´s vagt. Denne gang syntes han at der 
var en usædvanlig støj fra taget over styrehuset, men fæstnede sig i førsteomgang ikke 
meget ved det. 
 
Der var ellers skiltet på de lejdere, der førte op til dækket, at der ikke var adgang for 
passagerer på dette dæk, men vi havde visse erfaringer for, at ikke alle var i stand til at 
læse og forstå teksten på sådanne skilte. 
Skipperen havde oven i købet skrevet i ordrebogen, at man skulle være særlig 
opmærksom på, at ingen kom derop, for han havde sit soveværelse lige neden under 
dette dæk og tålte ikke unødig støj. 
 
Det blev efterhånden tydeligt for PAL, at der var nogen deroppe. Noget måtte gøres. 
Han kravlede selv op, så han lige netop kunne se hen over dækket, og ganske rigtigt der 
var vist et par passagerer inde midt over styrehuset. 
 
De så ud til at være i gang med at udvide deres bekendtskab ret korporligt ved flittig 
brug af hænderne på undersøgende vis over hinandens kroppe. 
 
PAL bad diskret udkiggen i sit almindelige tonefald om at tænde lyset på dækket. Der 
lød et højt hvin og en hel del bandeord. Der stod de altså pludselig i fuldt projektørlys. 
 
Det kan nok være, at de fik travlt med at blive skilt ad og få deres tøj trukket op og ned 
på de rigtige steder, hvorefter de løbende hen over dækket forlod scenen uden 
hensyntagen til den sovende kaptajn lige neden under deres klaprende fødder. 

Overførsel af udviste personer. 

 
En af de opgaver som vi løste i samarbejde med politiet såvel i Norge som i Danmark 
var at medtage udviste personer. 
 
Det foregik på den måde, at to politibetjente henvendte sig til os, der stod ved 
landgangene og foreviste den person, som det handlede om, så han ikke smuttede i land 
igen, når politiet var gået eller inden politiet på den anden side kom og hentede 
vedkommende. 
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Der var selvfølgelig aldrig tale om farlige forbrydere, men blot personer, der havde gjort 
sig så pas u-til-bens, at nu kunne det altså være nok, og personen skulle tilbage til sit 
hjemland. Det forløb for det meste helt uden problemer, men der var altså en enkelt 
undtagelse. 
 
Politiet i Oslo havde været rundt og præsenteret en lille småfed og usoigneret dansk 
mand iført nissehue for os inden afgangen fra Oslo. Ham skulle vi nok passe på, for han 
var meget let at genkende. Han blev som sædvanligt blot sluppet fri i apteringen, og vi 
tænkte egentlig ikke mere på ham. 
 
Da vi ankom til København næste morgen, så kom der de sædvanlige to politibetjente 
for at hente ham. Vi bad politiet vente, indtil alle passagerer var gået i land, hvorefter vi i 
første omgang blot gik de mestoplagte gemmesteder igennem, for han lå sikkert bare og 
sov brandert ud et eller andet sted eller var på toilettet. 
 
Det gav intet resultat, så nu måtte der tages grovere midler i brug. Ned i mandskabs-
apteringen under dækket hos matroser, motormænd, kokke, og stewardesser. Jeg tror, at 
vi ledte det meste af formiddagen, indtil vi hen under middag nåede ind på et kammer, 
som blev beboet af en nyankommet kvindelig buffist. 
 
Hun tilhørte absolut ikke den gruppe af piger, der var blevet kaldt op på styrmands-
gangen ved sin påmønstring. I hendes køje lå de så og hyggede sig og var tilsyneladende 
helt uvidende og ligeglade med alt det postyr, som de havde forvoldt. 
 
Politiet fik deres mand, og da det blev konstateret, at pigen stort set altid lå der og var 
klar til at tage sig af nyligt påmønstret mandligt personale, som derefter hurtigt fik 
konstateret problemer med de nedre organer, så måtte hun afmønstre så hurtigt som det 
kunne lade sig gøre. 

Mand glemt i fængsel. 

 
På det tidspunkt var der visse restriktioner på køb af spiritus i Norge. Som jeg husker 
det, så skulle man købe mindst tre halve stykker smørrebrød for at kunne få lov til 
samtidigt at købe en flaske øl. 
 
Smørrebrødet var for det meste både tørt og meget kedeligt og øllet var nærmest at 
sammenligne med en dansk lys pilsner. Priserne både på smørrebrødet og på øllet var 
der derimod ikke noget i vejen med, de var skyhøje. 
 
Derfor var det vel forståeligt, at mange nordmænd tog rigtig godt for sig af retterne og 
de våde varer, når de kom om bord hos os, og mange benyttede lejligheden til at drikke 
måske en anelse mere end godt var. 
 
Når spiritussen går ind, så går forstanden som bekendt ofte mere eller mindre ud,og der 
opstod en mulighed for, at ellers gode venner kom op at skændes eller måske direkte op 
at slås. 
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Når det heldigvis meget sjældent skete og restaurationspersonalet ikke kunne tale 
gemytterne til ro, så kunne vi i dæksbesætningen blive involverede i sagen. 
 
Alene det fysiske syn af et par af vores største matroser sammen med en styrmand kunne 
for det meste få gemytterne til at falde til ro. Først når dette heller ikke virkede, så kunne 
det komme på tale at tage fysisk fat i manden og føre ham op på øverste dæk, hvor vi 
havde et meget lille rum på et par kvadratmeter med tremmer for det meget lille vindue 
og med en god lås i døren. 
 
I rummet var det eneste inventar en lille bænk i kraftigt træ. Som regel skulle der en hel 
del rå håndkraft og en del banden og svoren fra begge sider til overhovedet at få manden 
ind i rummet. 
 
Herinde kunne delinkventen så råbe færdigt og falde lidt til ro, inden han som den sidste 
efter ankomst havn igen blev lukket ud som regel med mange trusler mod personalet om 
alverdens tiltag fra hans side om at tage grueligt med hævn. 
 
Det var selvfølgelig yderst sjældent, at dette lille fængsel blev taget i anvendelse, og når 
det skete, skulle vagthavende navigatør sørge for, at der blev ført et vist tilsyn med 
manden i cellen. 
 
På en af mine vagter i København var jeg blevet færdig med det daglige arbejde på 
kontoret og havde besluttet mig for at sætte mig op på en af liggestolene på det øverste 
dæk for at nyde det dejlige varme sommervejr. 
 
Jeg havde ikke siddet ret længe og nydt det, før jeg synes at høre underlige halvkvalte 
lyde trænge ud til mig på dækket. Lyden ville ikke høre op, så jeg gik efter den og blev 
således ført hen i retning af vores lille fængsel, som nu lå der midt i den bagende sol og 
uden egentlig ventilation. 
 
Inde i den meget lille stålkasse bag den lille stærkt tilduggede rude sad en mand, som 
bestemt ikke havde det godt i den intense varme. Han var fuldesyg og fuldstændigt badet 
i sved. 
 
Den var helt gal, og jeg måtte så hurtigt, som mine ben kunne bære mig ned i 
nøgleskabet efter nøglen. Da jeg åbnede ind til cellen kom der en ikke særlig behagelig 
stank ud derindefra,og en mur af meget varm luft stod mig i møde. 
 
Manden var både fuldesyg og overophedet, så han måtte straks have tilført væske, men 
nu i form af masser af dejligt koldt vand. Hans aggressivitet var helt forsvundet. Han 
havde kun et ønske, og det var hurtigst muligt at komme i land. 
 
 
 
Det var ikke mig, der havde været impliceret i at anbringe ham i cellen, og vi styrmænd 
måtte blot konstatere, at vores indbyrdes overlevering omkring, hvad der var sket på 
vagten i dette tilfældehavde været noget mangelfuld og måtte forbedres væsentligt. 
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Kompetenceforhold kaptajn/maskinchef. 

 
Til søs har man siden dampskibenes tid, hvor man første gang fik maskinfolk om bord i 
skibene,ført en kamp om kompetenceforholdene om bord mellem kaptajn og 
maskinchef. 
 
Lovgivningsmæssigt har der imidlertid aldrig været tvivl om, at kaptajnen er øverste 
chef om bord. Ikke desto mindre bliver spørgsmålet undertiden et varmt samtaleemne, 
som nogle af de involverede tager meget alvorligt, mens andre nærmest synet, at det er 
lid grinagtigt, at nogen vil bruge tid på at drøfte dette forhold. 
 
Jeg fik det indtryk, at netop dette emne ofte blev diskuteret mellem vores kaptajn og 
maskinchef. Det startede midt på aftenen, når maskinchefen kom på besøg hos 
kaptajnen. 
 
Diskussionerne kunne godt blive noget højrøstede og kunne i nogle tilfælde høres helt 
ud på broen. Det var mit indtryk, at der undervejs i drøftelserne blev indtaget en vis ikke 
helt lille mængde af spiritus. 
 
På den inderste del af Oslofjorden var der lodstvang, der også gjaldt os, selv om 
skipperen havde sejlet på overfarten i mange år. Rederiets holdning var, at når der skulle 
betales for lodsen, så skulle han også være med om bord. 

Inspektion i maskinrummet. 

 
En eftermiddag umiddelbart efter afgang Oslo blev vi navigatører kaldt hen i 
bestiklukafet, hvor skipperen tog imod os. Han havde aftalt med lodsen, som var på 
alder med ham selv, og som han kendte godt gennem mange års nært bekendtskab og 
samarbejde, at han godt selv kunne sejle den første del af turen ud af Oslofjorden. 
 
Vi tre styrmænd blev instrueret om, at vi bare skulle følge efter skipperen i gåsegang, se 
storsnudede ud og i øvrigt ikke besvare på spørgsmål fra nogen som helst. Skipperen 
ledte os ned gennem skibet og helt ned på bunden af maskinrummet. Her begyndte vi at 
gå på inspektion, som vi var blevet instrueret om.  
 
Vi nåede ikke langt, inden maskinchefen indfandt sig og gik bakkende foran skipperen, 
idet han nærmest hændervridende og undskyldende forklarede om det roderi og silende 
olie, som vi fandt undervejs. 
 
Hvad de sagde til hinanden kunne vi ikke høre i larmen fra maskinerne. Da vi igen var 
tilbage i styrehuset sagde skipperen til os:” Jeg ville gerne se, om han virkelig ville 
smide mig op fra sit maskinrummet, sådan som han havde sagt, at han ville”. 

Oldfruer. 

 
I restaurationsafdelingen var ansat et mindre antal oldfruer, som fungerede som en slags 
mellemledere for stewardesserne. Det var typisk damer, der var måske mindst en halv 
snes år ældre end de fleste af stewardesserne, og således kunne have været deres mødre. 
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Ofte havde de selv haft et liv, hvor der måske lå en skilsmisse, et forliste ægteskab, lidt 
for meget spiritus eller andre ting, der gjorde, at de ind imellem fik trang til at tale med 
nogen om deres tilværelse. 
 
Det skete så ved, at de for det meste ikke helt ædru og smågrædende sidst på aftenen 
henvendte sig på styrmandsgangen for at læsse deres problemer af og i overført 
betydning kunne finde en skulder at græde ud ved. 
 
Jeg havde prøvet en lille smule af det samme mens jeg var i Søværnet, hvor menige 
soldater kunne have lignende problemer, men blot syntes jeg, at dette var meget værre. I 
sidste ende, så var disse grædende oldfruer en af de ting, der fik mig til at søge tilbage til 
Søværnet. 

Ansøgning til Søværnet. 

 
Det havde engang været min ambition at blive kaptajn og skibsfører om bord på et stort 
skib og måske allerhelst om bord på et stort passagerskib. 
 
Skibsføreren her om bord var i det daglige en fin mand og god at arbejde sammen med, 
men han tabte rigtig meget i min anseelse og agtelse, da jeg konstaterede, at hanret ofte 
om natten og sammen med en af de andre chefer om bord nemlig maskinchefen havde 
set lidt for dybt i spiritusflaskerne og kunne blive direkte ubehagelig over for os i 
besætningen. 
 
De grædende oldfruer og skipperens ikke altid helt ædru fremtræden havde været stærkt 
medvirkende årsager til, at jeg havde truffet min beslutning om at søge tilbage til 
Søværnet. 
 
En anden medvirkende årsag havde været, at jeg i Oslo undertiden talte med en af mine 
tidligere kollegaer fra Søværnet, som nu sejlede på ruten Frederikshavn til Oslo med et 
andet af rederiets skibe. 
 
Selv sagde han, at han var blevet træt af at blive sparket bag i af sine jævnaldrende eller 
yngre styrmandskollegaer. Han havde henvendt sig til Søværnet og fået besked om, at 
man ville overveje muligheden for at beskæftige ham igen. Han vidste godt selv, at 
forholdet til hans sidste chef ikke havde været det bedste, men han regnede da med, at 
han igen ville blive ansat på kontrakt. 
 
Således opmuntret ringede jeg ved næste ankomst København til den orlogskaptajn i 
Søværnskommandoen, som jeg godt kendte, og som jeg vidste sad med sådanne 
personalesager. 
 
På min henvendelse svarede han, at man netop stod og skulle genbemande fartøjer i 
Daphneklassen og manglede folk, som kunne bestride stillingen som næstkom-
manderende, så jeg kunne nærmest komme ind, når som helstdet passede mig. 
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Det havde jeg slet ikke forudset og måtte meddele ham, at jeg endnu ikke havde talt med 
min kone om det, og at jeg derfor ville vende tilbage, når jeg havde været hjemme næste 
gang. 

Besked fra DSB. 

 
Her viste det sig, at der i mellemtiden var kommet besked fra DSB om, at jeg under 
visse omstændigheder herunder udstedelse af lægeerklæring og bestået synsattest kunne 
regne med at blive ansat som styrmandsaspirant i rederiet først i det nye år 1967. 
 
Vi, Aase og jeg, følte nærmest, at en appelsin var faldet i min eller rettere i vores turban, 
så jeg takkede afbud til Søværnet og meldte mig klar under fanerne hos DSB. 
 
Under et af mine mange ophold på Flådestation Korsør med Daphne havde jeg som 
rigtig mange andre navigatører henvendt mig på overfartslederens kontor og fået 
udleveret et ansøgningsskema til DSB rederi. 
 
Mange havde en teori om,at man med jævne mellemrum skulle kontakte 
rederiafdelingen for på den måde at arbejde sig op gennem den store bunke af 
ansøgninger fra navigatører, der stod i kø for at komme ind. 
 
Det havde jeg nu aldrig gjort, men nu var muligheden der lige pludseligt og både Aase 
og jeg blev bare så glade og lykkelige over, at vi nu kunne se frem til en helt almindelig 
tilværelse sammen som en helt almindelig familie. 
 
Min store glæde over udsigten til et rigtig godt job her hjemme i Danmark med 
muligheden for at kunne gå på arbejde hver dag og komme hjem igen samme dag lød 
næsten for godt til at kunne være sandt. 
 
Jeg gav udtryk for min store glæde i messen, hvor alle ønskede mig til lykke med mit 
held.En af maskinmestrene spurgte mig om, hvordan jeg havde båret mig ad med at få 
sådan et job, og jeg kunne fortælle ham, at jeg havde søgt på jobbet i årevis, og at der lå 
stabler af ansøgninger i rederiet, men jeg foreslog ham,hvis han var interesseret,at 
henvende sig på DSB´s hovedkontor i Sølvgade og bede om en ansøgningsblanket. 
 
Han rettede sig efter rådet allerede samme dag og kom tilbage nogle timer senere ikke 
nær så begejstret, som jeg havde været, for han fik besked om, at han stort set kunne få 
et job i færgerne nærmest fra den ene dag til den næste. Hans konklusion var, at når det 
var så let at komme ind, så måtte det være, fordi det var et dårligt job, som han så i første 
omgang ikke agtede at tage imod. 
 
 
Maskinmestre havde dengang som i dag så mange andre muligheder for landbaserede 
jobs, at DSB kun var en mulighed ud af rigtig mange. Om han vedblev at være ansat i 
DFDS, eller om han fik job et andet sted, ved jeg ikke, men jeg så ham aldrig senere i 
færgerne. 
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På værft i Helsingør. 

 
Som alle andre skibe så skulle også Kong Olav V på værft med de af myndighederne 
krævede intervaller. Det blev til en tur ved Helsingør Værft. 
 
Under opholdet mønstrede stort set hele restaurationsbesætningen af, så vi kun var 
dæksbesætningen, maskinbesætningen og en enkelt kok og en messedreng til at sørge for 
lidt mad til os, der blev tilbage. 
 
Hvor blev der stille, koldt og klamt om bord allerede nogle få timer efter at alt maskineri 
blev standset. Der var kun nødtørftigt lys fra land og alt, hvad der hed vand i vandhaner 
og på toiletterne blev lukket, og vi måtte gå i land og ordne vores toilette.Vi fik rigtig at 
mærke, hvor forkælede vi var til hverdag. 
 
I forbindelse med min del af værftsarbejdet, kom jeg ned i restaurationspersonalets 
aptering. Her hvor de mange unge og lidt ældre piger og damer boede. Jeg havde en 
generel holdning om, at kvinder generelt boede pænere og mere ryddeligt end vi mænd. 
 
Jeg måtte revidere min opfattelse. Det, jeg så, var kamre, der var blevet forladt i stor hast 
med ting, der lå og flød alle vegne, åbentstående skuffer og skabe, hvori der nogle steder 
lå smidt brugt og snavset undertøj og både nye og brugte hygiejnebind. 

Eftersyn af rorledning. 

 
En af de ting, der skulle overhales var maskintelegraferne på broen. Der stod en 
maskintelegraf i hver side af broen og de var forbundne gennem en fælles aksel, der lå 
nedfældet i dørken (gulvet) i styrehuset. Akslen var dækket af en metalplade, som skulle 
fjernes for at komme ned til de lejer og bæringer, der skulle ses efter og smøres. 
 
Til at løse opgaven stillede der en morgen tre smedesvende og studerede sagen nøje. Jeg 
forlod styrehuset for at tage mig af andre ting, men da jeg et par timer senere vendte 
tilbage til styrehuset, så stod de stadig i venteposition og i hyggelig samtale. 
 
På mit spørgsmål om, hvorfor de ikke var gået i gang med arbejdet, så de nærmest 
vantro på mig og spurgte, om jeg da ikke kunne se, at de skruer på størrelse med en 
femkrone, der holdt metalpladerne på plads var forsynede med en stor bred kærv. Jo 
selvfølgelig kunne jeg da se det, men hvad havde det med sagen at gøre. 
 
De kunne fortælle mig, at der her på værftet var en aftale om, at alle skruer, der var 
forsynet med kærv kun måtte bearbejdes af tømrere. På spørgsmål om, hvorfor de så 
ikke blot havde sendt bud efter en tømrer, var svaret, at det da ikke var deres arbejde at 
fungere som arbejdsledere. 
 
Jeg fik selvfølgelig hurtigt muligt fat i værftets ingeniør, der havde med arbejdet på 
dækket at gøre, og problemet blev meget hurtigt løst. 
 
Selv har jeg altid set dette og lignende andre oplevelser, som jeg har haft under mange 
værftsophold, som et godt eksempel på, at danske værfter på baggrund af deres aftaler 
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med diverse fagforeninger ikke har kunnet være med i den internationale konkurrence, 
hvorfor de fleste værftsarbejder nu bliver lavet af langt mere effektive værfter i udlandet. 

Forhaling 

 
Efter færdigbehandling af skibsbunden med afrensning af begroning og efterfølgende 
maling skulle vi forhale fra dokken til en monteringskaj. Selve forhalingen foregik i de 
meget tidlige morgentimer og blev foretaget af værftet under tilsyn af en af skibets 
navigatører, som i dette tilfælde var mig. 
 
Det var mig, der som sædvanligt havde min store del af vagterne, når vi lå i nærheden af 
København. Det var helt i orden. Jeg tjente overtid og mine kollegaer kunne være 
hjemme hos deres familier. 
 
Forhalingen forløb helt uden problemer og var helt afsluttet, da skipperen og 
overstyrmand FWA midt på formiddagen mødte op hjemmefra for at deltage i det 
daglige møde med værftets ingeniører. 
 
Da mødet var blevet afholdt, trask overstyrmanden mig lidt til siden og spurgte, hvor 
mange timer jeg havde påført mit tjenestetidsregnskab i forbindelse med forhalingen. 
Ikke for at kritisere det blot fordi han kunne oplyse mig om, at når jeg havde været på 
vagt, så havde han jo ført tilsyn med mig, og derfor skulle han naturligvis selv have 
noteret de samme antal timer som mig, selv om han slet ikke havde været til stede. 
 
I det daglige fik jeg selv som tidligere beskrevet mange let tjente overtimer, men jeg kan 
huske, at jeg studsede og fandt det i grunden forkert, at han skulle have betaling, når han 
slet ikke havde været til stede. 

På besøg i DSB færge. 

 
Sammen med os lå også en af mit fremtidige rederi DSB´s færger. Det var en af rederiets 
store dobbeltdækkerbilfærger fra Storebæltsoverfarten m/f Knudshoved. Da der på et 
tidspunkt blev lejlighed til det, så fandt jeg af ren og skær nysgerrighed på at ville 
aflægge den et besøg. 
 
Besøget om bord på Knudshoved blev aflagt under en middagspause, og der var stort set 
ingen aktiviteter at se nogen steder om bord. Jeg bevægede mig opad i skibet, indtil jeg 
stod på broen. Heller ikke her fandt jeg nogen, men inde bagved kunne jeg høre, at 
nogen førte en lavmælt samtale. 
 
Jeg gik efter lyden og kom ind på overstyrmandens kammer, der også fungerede som 
færgens kontor, hvor der sad to mand i fuld gang med at indtage deres frokost. Den 
bestod af en pakke rugbrød, lidt smør og en spegepølse. 
 
Jeg præsenterede mig og fortalte, at jeg skulle sejle i rederiet, og at jeg skulle begynde 
på Storebæltsoverfarten først i det nye år. 
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Billedet: m/f Knudshoved. 

 
Det var færgens overstyrmand og 2. styrmanden, som var med færgen på værft. De bød 
mig velkommen i rederiet, og blev begge senere to af mine nye og meget gode kollegaer. 
 
Det var helt tydeligt, at jeg nu var om bord i en færge, og at forholdene ikke var så 
luksuriøse som der, hvor jeg kom fra. 
 
Nok havde det meste af besætningen forladt os om bord på Kong Olav V, men messen 
fungerede under hele opholdet på værft, godt nok på et noget nedsat niveau i forhold til 
hverdagen, når vi var i fart på ruten, men stadig fuldt ud i stand til at levere dagens 
sædvanlige måltider af mad. Her om bord havde man ikke engang en officersmesse. 

Mit endelige valg af fremtidig beskæftigelse. 

 
Jeg havde ingen problemer med at opfylde de krav om lægeerklæring og synsprøve, som 
DSB havde forlangt, og jeg kunne derfor roligt sige min stilling i DFDS op. 
 
Søfolk er vandt til at mønstre og mønstre af, og der er sjældent nogen afskedsfalbelader i 
den anledning, heller ikke her. Man hilser af med de nærmeste kollegaer, pakker sit grej 
og forlader med god samvittighed det seneste skib i en forhåbentlig lang række. 
 
For mit eget vedkommende har jeg aldrig fortrudt mit valg om at søge ind i DSB`s 
rederiafdeling. Jeg er stadig helt overbevist om, at det har været langt, langt bedre for 
mig at være linjeofficer i DSB end at være reserveofficer i Søværnet. 
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Bilag A. 

Bevis som styrmand. 
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Bilag B. 

Bevis som skibsfører. 
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Bilag C. 

Medlemsbevis: Idrætsforeningen for Søværnets Officerer. 
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Bilag D. 

Eksamensbevis fra Søværnets Sergentskole. 
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Bilag E 

Kongeligt Ansættelsesbrev som Søløjtnant af 2. grad. 
 

 
 
Det er et meget specielt stempel i papiret, der får det til at folde. 
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A 

ABC officer; 106 
amning; 27 

B 

banjer; 94 
bådsmandspibe; 57 

D 

Deviation; 23 
doblereffekten; 108 
dørk; 103 
dørken; 80 

E 

edderkoppespin; 61 

F 

falderebet; 57 
forspringsvinkel; 61 

G 

Garandgevær; 47 
gisse; 26 
gjorder; 85 
GMT; 25 
GPS; 26 
gøsen; 112 

H 

hyre; 9 

K 

kinker; 112 

koffardifarten; 53 
koffardiskibe; 107 
kronometer; 25 
køjer; 45 

L 

lejder; 94 
luvsiden; 32 

M 

messe; 46 
mundering; 44 

N 

not; 74 

O 

O-rummet; 81 

P 

pasgang; 77 
pjecekommandør; 60 
plotterbord; 81 

R 

ruller; 110 

S 

skibets ruller; 51 
skottet; 94 
SOK; 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


