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Flrndcns Traditioner, 

/I{~~- ,f,·~~.&+. 

Hvis man sl~ar op 1 et Leksikon under "Tradition" , 

L~ser man , t det betyder "Overlevering" og ot Ordet hos 

Jøderne var·Nevnct paa en Række Vedtægter og Bestemmelser, 

der stod som en uskreven Lov ved Siden af den skrevne 

Lov. 

Traditioner er netop - i hvert Fcld oprindelig -

uskrevne Love , so vi ikke deoto mindre følger ombyggc

ligt. 

rn ak li ke pc Forlwend k ste Traditioner bort , 

fordi de i ke er wniddelb rt forot elice eller fordi de 

forekommer os grunmeld~gs. 
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~~~A~~~JZZ~ 
Det derYkr,n r ~r Trudi tioneme noget uvirkelige i 

Dag - jeg tænker her først og fremmest paa det ceremo

nielle - er deres ofte tilsynel~dende ~ngel paa Til

knytning til saavel det sømendemæssige som det krigs

mBBSige Liv om Bord i et Orlogsskib af 194l 

I det følgende vil jeg begynde med at fortælle lidt 

om Oprindelsen til en Del af de cerem ielle Handlinger , 

som f orelcommer saavel til daglig som ved særlige Le jlig

heder i li l aaden. Og mnn vil der:- f fae. et Indtryk af, 

at lungt de fleste Ting har Bund i ren og skær pra~tisk 

Syn pao Sagen, til Tider endda Rod i den haarde Nødven-

dighed. 

Een Ting man. man ikke le.I!IIDe, nncr m0 n vil søge r,t 

forstaa lidt mere of disse Tredition ~: 1dre Tiders 
d 

Ri~erlighed , Høflighed og rb di hed ru:-r spillet en stor 

Rolle for deres Udformning og der her været lagt V~gt 

paa at l.<.agge en fast , formf'u.ldendt og maleris: Ramme 

om baade de store og de m:nc Begivenheder , som Ceremo

niellet knytter si til. 

Hele den ceremonielle Tankegang , dette t Optrinet 

skrider frem efter visse fastlagte Re~ler, e aledes t 

enhver nf de deltagende ved, hvad der vil ske, er en 

gammel Arv fra de tidligste ltursnmf'und; her i Noi·den 

fra Vikingetiden. Det ser man uf visse religiøse Skikke 

og Feater, som blandt andet f ndtes i den engelske 

0 rine i Iiddelelderen og som til dels findes endnu. -en 

dot har vi vanskeligt ved at forstaa i fue og jeg skel 

iØvrigt i kke komme nærmere ind paa det her. 

Jeg m r søgt den hietorisce korrekte Udredning cf de 

forskelli e Ting , jeg vil omtale, og hvor dette 1~Kc er 

Tilfreldet, skel jee gøre opmærk~om pandet. 

Je skal først omt le Srlut, 

Salut er nu om Stunder en Høflighedetilkendegivelse 
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overfor en fremmed Nation eller overfor en officiel 

Person. I KGnonernes første Tider , var det simpelthen 

en Tilkendegivelse af , at mnn ikke havde krigeriske 

Hensigter overfor den, man Pfgt v sin Salut for. Thi 

naar en Orlogsmand affyrede alle sine Kanoner umiddel

bart før den passerede et fremmed Orlogsskib eller en 

fremmed Flaadeefdeling , kunde den ikke naa at oplado 

Kcnoncrne igen, inden de frenunede ~~ibe var ~aa Skud

hold. Ingen fornuftig Flaadefører lcundo vel tænke pac 

at distancere sig selv, umiddelbart før en fil:np , ued

mindre man netop ikke ønskede Kamp. Kanonerne var jo 

dengang Forlade?anoner , som var tunge at bakse og 

langsomme ~t lade. De maatte hales helt ind pna J)Bkket 

hver Geng do skulde lades og Krudt og Kuglerskulde 

sættes godt an mod en Ladestok. 

Oprindelig skød man oknrp S~lut. Kuglernes Nedolees-,n 
opsprØjt var et betydningsfuldt Led i Ceremonien ~en 

det gik m"n vælt fra . Det har sandsynligvis været for 

kostbart et bruge ~ugle~ til sar fredelige ]ormnal. 

Skarpe Skud har vel heller ikke under alle Forhold 

kunnet cnvendes uden FLre for Omgivelserne . Dronning 

Elizabeth of F.ngland v~r , under Overværelse af en 

skarp Salut pae. Themsen nær blevet ramt selv og fo1·bØd 

de1·for enhver Si:.lut paa Themsen indenfor Gravesend. 
Å~~~ 

Denne Reeol f1lreae- den Dag i D::g af den onøelake Flaade. 

Da K,_,:,,nonernes Ladetid i lx g er sna forholdavis kort , 

har &\lutten mistet sin oprindelige Betydning. Og men 

maa paa et eller andet Tidspunkt være blevet klrr over , 

at man mnr,tte finde en ny .:::.nade at tilkendegive sine 

fredelige Hensigter p,a. 

Og her har vi A~reagen til , at Orlogsskibe under 

fredelige Forhold gør Front for hinanden ved Pass&ge. 

Hele Besætningen bliver opstillet paa de mest iØjne-

f~ldende Steder, sealedes at ~odparten kan se , et ~nd-
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skPbet i hvert Fald ikke er paa ~rtskibspostcrne. 

I Sejlskibeneo Dage mrumcde mr,n R:Ber , det vil sige 

lod Bea~tningcn fordele sig op 8d Vant og langs leerne. 

Det var en endnu tydeligere Tilkcndceiveloe uf , at det 

vilde tage lang Tid at gøre Skibet kampklart . 

Før Kanonernes Tid kunde men i ~ke oa~ godt skyde 

S"'lut . Det vo.r de god Skik e,t lo.de r.1ærsse .ilP.nP. lfibe , 

d. v . s . fire dem Pf , snaledes at Skibet blev ude af 

Stund til at m:nøvrere , som det vilde. 

Der er ingen Tvivl om, at vore D: ges rippen Plrt3 

for Orlogsolcibe er et Levn af den gt.:!mle Høfligheds

ytring med at lade Sejlene løbe. 

Ogsaa den i Rofartøjerne anvendte Skik med at rejge 

Aarerne vil jeg tro har Forbindelse med de føromtalte 

Skikke . Ved at rejse Aarerne gør m~n den fremmede opmæ:cc 

som pee t P:t: man ikke agter e.t benytte sit Fremd1•ivnings

middel. 

Officerernes S2lutcren med S::iblen best~ar som 

bekendt af to Dele. Den første, hvorved Sabl ens Fæste 
~ 

føres op~ læberne , er en gemmel Skik fra Korstogenes 

Tid. Korsfarerne havde den Skik 
I 
før de gilc i Kamp 2t 

knæle og kysse det korsformede Fæste paa deres Sværd. 

Den vnden Del bestaar 1 , qt &:blen føres ned mod Jorden 

og ud til Siden bort fr~ Dakstillingen. De fredelige 

Hensigter er tilkendegivet oae tydelift
1

det kan gøres. 

Det samme gælder Skildvagten , der prR;scnterer Gevær, 

Noar to Skildv-:?gter i sin Tid skulde hindre Passage af 

den, Adgangsvej , de var sat til at bevogte , ~rydsede de 

Bajonetklinger indtil det var godtgjort , at den p~agæl-

dende havde Ret til at passere ; saa blev Geværerne f~rt 

op i den ker kte1·istiske lodrette Præsente1·stilling som 

benyttes den Dag i De,g. 

Fra gn:3sk og romersk Historie og ogs~n frP vor eeen 

Vikingetid ved vi, 0 t Hilsen med opstrakt Arm var den 
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almindelige Hilsen mellem Datidens Krigere. Dette vor 

for at vise , at højre HD.and var væk fra Dolken i Imltot. 

Den nuværende Hilsen skal senere blive omtalt. 

Jeg altal herpaa omtale Skansevagts- og Falderebe

honnør, 

Skansen kaldes det Sted eller nærmere betegnet den 

Opbygning agter , hvorfra Navig~tion og ri1anøvre 1 et 
~~-U 

Sejlkrigsski1, V Sk,•neen kan spores helt tilbage til 

Oldtidens Galajer. Paa vore Vikingebaade kaldtes denne 

Opbygning agter for Løftingen. Saavel Galajer som 

Vikingebaede var i ~første Række RofnrtØjer , men 

under Kamp kunde man ikke h!lve Roerne til bande at 

slaas og ro - derfor indrettedes Qgter denne Løfting , 

noget hævet over ToftehØjde , som en standplads for de 

egentlige Krigere , der var bevæbnede og brynjeklædte. 

Skansen blev , nvad Navnet i sig selv siger , et befæ

stet Sted aeter i Skibet forsynet med et Brystværn hele 

Vejen rundt og fik efterhaanden sit eget Batteri af 

Kanoner. Det var en effektiv Forsvursstilling , som 

m.n kunde trække sig tilbage til , naar Resten af Skibet 

maatte forlades som Følge ef en fjendtlig Entring. 

Denne Entringstaktik var meget anvendt især under do 

engelsk-hollandske Krige i den 17. Aarhundrede. Drabe

lige Kampe udkæmpedes pna Skibedækket og kunde det i!:ke 

holdes , trak man sig tilbage til Skansen som det sidste 

Værn. En særlig udvalgt Flok blandt Besætningen blev 

sat til at forsvare og bevogte SkQnsen. Det var en stor 

Ære at blive udtaget til SkansevAe.ten, Begrebet Skansen 

forsvinder efterhaanden fra vore Skibe , der som Følge 

af Tidens Teknik forandrer Udseende , og Skansevagten 

er jo nu om Stunder kun noget vi nnv ender i ceremonielt 

Øjemed. Men det aabncr unægtelig historiske Perspektiver , 

naar man ser, at Skansevagten har sit Udspring i Vikin

gehøvdingens Hird. 

Forøvrigt er Adgangen til et Orlogsskib ogeaa i 



- 5 -

fug i Reglen agter paa Skansen , ad Landgangen eller 

Faldrebet og denne Adeeng bevogtes stadig af simple 

praktiske Grunde; og den bevogtes altsua stadig - ooend 

cymbolsk - o.f Skansevagten, der ganske vist ikke mere 

skal forhindre Indtrængen i Skibet eller kæmpe , men 

tværtimod demonstrere at Passagen ikke alene er fri , 

men ogsae velset . Derfor præsenterer Skansens samlede 

Bevogtningsstyrke Gevær ligesom Skildvagten. 

Det er sommetider svært at huske eller kende en 

Traditions Oprindelse, men det er ikke uden Betydning 

at bevare den, selv om man kommer sac langt bort fra 

den , at Oprindelsen ikke mere kan skimtes. 

Fnlderebshonnøren her næppe en eaa realistisk fug

grund som Skansevagtshonnøren. Den gængse Forklaring 

har jer ikAe kunnet f'aa historisl:: bekræftet , men den 
~~ 

her P'en dire.cte Tilknytning til de søm~ds.Il'.l1:assige .Porc-

teelser om Rord i Sejlkrigsskibe . .~xtt..~:txn. crn.:t 

novc-nitQ. Her er Forklaringen : I hrl~rdt Vej r var det 

ikke muliGt for et Fartøj et læcge til ved et Feldreb • 

• :an firede derfor en urv eller en lukket Baadsmondsstol 

Gf fra en Raanok og i denne blev saa de Personer, der 

skulde om Bord i Skibet hejst op og h~let ned. Deraf 

Kommandoen "pib udw naar Stolen blev svunget ud og 

firet af og "pib ind" naar Stolen haledes indenbords. 

Pibesignaler var nødvendige , idet de Folk , der firede 

og hejste Stolen var anbragt i den modsatte Side af 

Faldrebet . To Faldrebsgaster skulde ved Hjælp af Garder 

styre Stolen, saaledos et den kom rigtig ned paa .frokket. 

Dette er jo n~ppe hele Forklaringen paa , at Pibesig

nalot er blevet til en Æresbevisning. Forklaringen er 

sikkert den , at Pmbesignnlerne i Almindelighed har været 

envendt som fil.leen og Velkomsthyldest. I hvert Fcld har 

selve ~odtAgelseh ved 1~1drcbet været præget af meget 

Ceremoniel. 

&cdsmPndsniben har sin egen Historie; den har været 
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anvendt til sø$ meget lang Tid tilbage . Den vnr et 

Tegn paa Værdighed og Myndighed. Enhver der havde 

Kommando over et Skib kunde tillade sig at bære en 

Pibe af Guld , Sølv eller llessing , alt eftersom hane 

tidler var. Først senere er det blevet Baadsmandens særlz ~endetegn. Dens gennemtrængende Lyd har været 

god ~t t poukalde sig Opmærksomheden med under "Larllfg 

Spil" . Jeg er ikke i Tvivl om, at det folkeligt brugte 

Udtryk "at danse efter ens Pibe" har Relation til 

Baadsmandspibcn. 

Den personliae Hilsen med Hnandcn til Huen , der nu 

benyttes af saa at sige Alverdens uniformerede er ikke 

ret ga~.mel . For godt 100 Aer siden bar alle Befalings

.rrmnd ogsaa til d glig den trekantede Hat~ , som nu 

kun bruges til Galauniformen. Oprindelig var det god 

Skik at tage Hatten of som Hilsen og den Hilsen benyt

tede man sig ogsaa af i Flcaden. Vi bruger endnu denne 

Form for Ærbødighed overfor Pl ~et ved dets Hejsning 

og Nedhaling. Omkring 1850 blev det 1 den engelske 
;,~ H;l.r•m 

rJa.rine god Coutume , at Befalingsmændvnøjedes med nt 

berøre Skyggen f deres trekantede Hot med højre Ha~nd , 

mens Plle menige stadigvæk ,tstrøg Topoejlet" . Sene1·e 

er det blevet den fælles Hilsen for elle mod hØjre !band 

til Huen. 

Om Orlogspsstons nuv~rende k~rakteristiske Uniforn 

skal der kun anføres et Par enkelte Ting. 

Var der noget Orlogsge stemes Pr-ir>klædning ikke var 

tidligere , saa var det "Wliform• ræ- ensartet. Hver 

ntnd skulde su v sørge for sin CTundering, saa udover 

de fælles Træk Tiden og SØlivet medførte , var der intet 

ensartet over en Flok Orlogsm~troser. Først paa Napo

leons Tid blev det almindeligt , t Sold ter fik en 

ensartet Udrustning og Paaklædning udleveret fra st~ten. 

Den Uniform, do meniee i nrinen bærer 1 Dag, er Im~p 

100 J.~r g1mmel og don caa vist siges hovedsagelig at 
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være af engelsk Oprindelse. Visse fælles Træk ved denne 

Uniform ken f øres langt tilbage i Tiden. 

Den plan Farve har været kendt siden Romernes Dage. 

Der fortælles , at Besætningen paa de romerske Krigsskibe 

bar lyeeblaa Uniformer og at ogs3a Sejlene v~r lyseblaa 

for at de okulde falde sammen med Himlens og R~vets 

Farver - altsaa en Slags Camouflage . Sidenhen har Mnri

neu.niformeme hilft saa at sige alle Regnbuens Farver, 

men blaa har dog altid været overvejende - i Inger den 

eneherslcende . 

Silkeslip~et som i Dag hører til Uniformen er en 

Levning af et Hnlstørklæde, som Fortidens Orloecgaster 

bar som en Haleklud eller sa~kaldt "Svedeklud" , sualedcs 

som den iØvrigt er kendt og ~nvcndes af a lle Fyrbødere 

den Dag i Do.g. I1~lekluden blev naturligvis hurtig snavset 

og ma.n fandt derfor paa at l ave den af sort Stof, hvor

efter det ikke var san let at se, om den var ren eller 

snavset. Historien om a t det skulde være indført af den 

engelske ~r1ne som et sørgetegn efter Nelsons Død er 

ilcke rigtig; det er muligt, at det er blevet almindeligt 

i den engelske Morine ved denne Lejlighed - man har f . Rks . 

en Beretning om en Skibsbesætning , der efter a t dens 

Chef vr.,J foldet i et Søslag, delte SilkehPlskluden i to 

- den ene Del bar de om Armen og den anden rundt om 

Hatten, som dengang var en "l~v hØj HD.t" med bred Skyg&e. 

Der er a ltsaa den Mulighed , at Silkebaandet rundt om 

Huen og Sørgefloret om ;:rmen har sin Ide herfre . Sagen 

kan ogsaa være omvendt, nemlig den , et Sørgeflor om 

H! tten og om Armen i Virkeligheden var kendt da Skibs

besætningen delte Haletørklædet i to Dele og anlagde 

søreeflor. 

Ogs~a de to andre Beretninger om Oprindelsen til 

søofficerc1-nes Øje orde tre hvide Striber paa de meniges 

r-ive, der begge knytter sig til Nelsons Ncvn er for 

den f r te Beretnin€S edko ende tvivlsom og for den 
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~ndens Ved.kommende urigtig. Jeg skal dog lige gengive 

dem og bagefter fortælle den rigtige Historie om Stri-

Da Nolson ht"'vde mistet sin Arm ved Slaget vod Set. 

Vincent, skulde han have følt sig irriteret over det 

løsthængende Ærme. Han rev derfor den øverste Snor frn 

rmet og drejede en Tørn i den og slog den op over en 

Å?lap , som vfficersuniformeme dengang var forsynet med 

oven over Sno~ene. Herefter bar alle hans Officerer 

dette Øje. Historien lyder lidt kunstfærdig. Jeg kender 

ikke selv Forklaringen , men det er mere n.f9rliggende 
. 

at en tage , f1 t Øjet blot er en .Aflægger cf de ofte kunst-

færdige Broderier {f. Eks. Guldbroderier), som man ofte 

gennem Tiderne ær pyntet KL~dedrngteme med. Jo finere 

og flere Broderier, j ~ finere Person. 

Den forkerte Historie om Striberne paa Kraven gaar 

ud pna , nt de tre hvide Striber kun maatte bæres af 

Søfolk , der havde været med i rlle Nelsons tro store 

Søslag ved Aboukir , ~Øbenhavn og .frafalger. 

Naar mrn beskæftiger sig med at finde ud r f , hvor 

Traditioner - og meget ofte ældgamle Traditioner - st2m

mer fra , opdager man næsten altid , nt de har en højst 

naturlig og reulietisk Baggrund , og det gør dem for aaa 

vidt morsommere , end hvis de b~re var konstruerede. De 

er alts~a oprindelig en eller anden praletisk For, nstalt

ning , som er blevet gennemført og bibeholdt. I Tidens 

Løb har de ændret K,~rakter eller er muligvis blevet 

overflødige, men er dog blevet hængende og derefter 

blevet til Tradition; saa er der undor Tiden dukket 

velmenende• Folk op, som af den ene eller den anden 

Grund har digtet en Solstraalefortælling om Oprindelsen. 

Historien om sørgefloret og Striberne paa Kraven -

altS"IJJ!len til inde om Uelson - er en saadnn lille 

Solstr clefort~llin - s.i.::e febr ret I!led en vis 

den t re . elso-n - eller manske 
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fordi den rigtige Historie ikke lø~ romantisk nok. 

Selve Kraven var indført som en praktisk Foranstalt

ning.Den skulde beskytte Tøjet med den fedtede Haur

pist , som ~Ør i Tiden var almindelig blandt Søfolk. 

Nu skal jeg give den rigtige Forklaring. 

Kreven havde oprindeliB ingen Snore eller Pynt , 

men Søfolk fro engelske Orlogsskibe , der var stutio

neret i Adriaterhavet og e.nlØb Venezia , bragte imid

lertid en. ny Mode hjem. Detcvar Ski1t: , 0 t Matroserne 

fik deres Kraver vaskede af deres Veninder i Land, 

og :tamerne prydede !Craveme med forskellige venezianske 

Broderier. Disse Broderier gjorde Lykke og blev sammen 

med Kr averne taget med som Pynt i Form af de hvide 

Striber , vi kender , da man anlagde y,~,.,trosuni:formen. 

De brede Bukseben , som er saa eftertragtede og 

iøvrigt i modificeret Form reglementeret , er opstaaet 

af pr aktiske Hensyn. De var nemme at rulle op , hvad en 

Sømand havde Brug for , na~r han olt:ulde vade i Land 

fra et Fartøj eller ligge paa Knæ for Et skure Imks

plankerne med Sf!nd og nursten. 

Jeg skal nævne Adjute..ntsnores e , som Marinen mr 

overtaget fra L.qndmilitæret . Denne Uniforrnsgenatand, 

der er den ældste , der kan efterspores , er et Levn 

af et ~~rj og en Tøjrpæl, som Adjutanten normalt bar 
V 

slængt ov~r Skulderen og som\ tjente til at tøjre Felt-

herrens og hano egen Hest med , naar di sse mautte for

lades for en kort Tid. At Adjutantsnorene , som nogen 

fortæller , i Mr~rinen har været brugt s om Støtte f or 

Armen, naar si"' gets Gang skulde nedskriveo, er meget 

sandsynligt. I vore Dage er det Skibets Intendant , der 

er Sekretær hos Chefen under l{amp. 

--en kunde blive ved . Jeg skel blot i Fl-:Jng nævne , 

en R3kke forMclligc Fleedetr~a1tioner, inden jeg 

la.tter. ilOg1e har je en For~l ring p , andre ingen. 
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tiarinens Skoler har sine specielle Tr~ditioner~ ::{. 

termestre, som alle Duge hax udgjort et meget traditions

bundet Korps, t ogsaal§} rige rilder at øse af. 

En Række af Traditionerne har stadig prclrtisk Betyd

ning. 

Chefen blivex fores urgt, om Fl~get ma.a hejses og 

nedhales. Det er en s1~gs Kontrol under Fredsforhold; 

men under Kamp var og er det vigtigt , at Floget ikke 

nedhEles uden den kommander0 ndes Till~dclse. Chefen okå 

tedig forespørges , om ~dekPbet maa skaffe. Samtidig 

nflægger man Melding for at SØuret er optrult:ket, og 

Kronometerbrædtet afleveres sluttelig til Kokken. Før 

.Brædtet hængor paa Pl~ds i Kabyssen, maa der ikke udle

veres .llad til Besætningen. Selv om vi ikke altid har 

Kronometre om Bord i vore Dage, bibeholdes Skikken med 

at spørge Chefen. Naar man sejler med Søur, er det 

genske pra.1:tisk at lede "Verne føre Kontrol med , at 

man har husket at trække Uret. 

Før man havde Radion , var· det nemlig højst pinligt 

for Navigatøren, hvis Søuret gik i Stc.a . Der findes en 

anden Skik med ]jtlden. Før den udleveres , sk0.l Vagtchefn 

hPve mnagt paa den. Det er en rigtig og god Skik under 

Hensyn til , at Intendenten overfor Chefen har Ansv·ret 

for Skibskosten, selvom mnn naturligvis ikke behøver nt 

re bange for , at Bosætningen ikke selv skal opderc , 

om den er cod eller daarlig eller selv skal sige til , 

hvis den er 9islykket . 

n maa ikke underkende den psykologiske Virkninf , 

Traditionen har. Vi h8r en lignende Trndition , der ved

r rer Bommen. Ncar der ud.give·s Rom , Skfll Skibslægcn 

elle~ dennes Sted~ortræder , hvis der ikke er Imge om 

Bord, ~~ge Punchen til - eller i hvert ld SIOCge paa 

den - f r den n t1 leveres. 

: t :r er lv, der har op-
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fundet denne smukke Skik. 

Iøvrigt skel Chefen forespørges , W!liddelbart fØr 

Rommen uddeles. 

Nytanrsnat Kl. 2400 slaae 16 Glas. 

Paaakemorgen bortfalder - vi maa desv~rre sige bort

f a ldt - Reveillen, hvis man hn.vde Skibsorkester. I Stedet 

for purrede man ud med Musi k og spillede "I Østen stiger 

Solen op". 

Sk:ibogudtjeneaten foregaar efter et bestemt Ritual og 

sluttes med Chefens "Gud bevare Kongen" , der gentages cf 

den s~m.lede Besætning. 

Naar Flr•get skal hilses ved Passage over Landgang 

eller Faldreb , er det i Virkeligheden ikke Flnget , vi 

hilser , men det \..l.'~Sifiks , der i den katolske Tid før 

Reformationen var anbragt ogter. 

Der findes l!'artøjstraditioner og u:essetraditioner 

og enkelte Traditioner, dertilsyneledende blot har 

deres Oprindelse i Overtro . 

Det giver Stormvejr t fløjte oc Bord (den dybere 

A rsag er macske sn rere den , et men , for et undgaa 

d.sforstaeelser her villet s i kre sig imod, at andre end 

Befalingsmænden« brugte Pibe- og Fløjtesign ler) . 

h'n Skansevagt, der her aflagt Honnør og er marcheret 

bort for at træde ef , slner en kort Trommehvirvel før 

der kommanderes "Træd af" . 

Vagtchefen, der fcar elding for ot Skansevagten er 

marcheret tilbage og derefter skal give Tilladelse til 

··t den træder af , siger f . Eks. ikke "vær sea god" eller 

lignende; hems Ordre lyder "el af" . 

Den m~ritime Term1noligi til Orlogs- og for saG vidt 

ogs~~ i off rdi.m~rinen har Jl12nge interess nte og mor

somme Oprindelser. 

Jeg ved oprigtig tLlt ikke hvorfor vi siger "HcllØj" 

i Stedet for "Ja" eller •Her", men det vilde i vore ren 

· k hvi·s -"~ forsøgte sig med andet end Ha.llØj" . , ..,.;i" k emis • wo..u. 
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Aareagen er maaske den simple , at dette Praj høres bedre 

og er lettere at synge ud i et Skib , hvor Vinden piber 

i Takkelagen. 

Lad os tage disse Traditioner med i vor Genopbyg

ning af Flaaden; de er ingen Hindring for alt det nye , 

som den tekniske og organisatoriske Udvikling medfører. 

Det nye medfører nye Reglementer , Forordninger og 

Instrukser o. s . v., det er klart , men jo mere vi knn 1 

Forvejen i Form af Traditioner, desto færre Regler 

behøver vi·at gaa og huske paa. Traditionerne har 

terfor en praktisk Betydning for os, idet de udgør en 

Slags ateaende Reglement for en .Masse Forhold. Jeg skal 

nmvne et lille ubetydeligt Eksempel , som vi alle kender: 

den blaa og den hvide F~rve. De anvendes saa vidt 
+-' 

nuligt som de\ officielle Farve i Søværnet til Opsl~gs-

tavler , Skilte , Bogbind , tmrkepleder til Tjenestecykler 

o. s . v. o. e . v. 

Traditionerne giver større Fasthed i Tjeneoten; vi 

husker bedre og retter oe lettere efter en hævdbunden 

Skik end et nyt Paabud. De kommer til at ligge os i 

Blodet og er i Virkeligheden en Slags Rygrad i hele 

vores tjenstlige Liv. 

Jeg er bange for , nt hvis vi lader hae..nt om disse 

Ting , saa kommer det ogsaa til at gea ud over de sø
mandsevner og Sømandsfærdigheder, som Danskerne har 

været i Besiddelse af fra Arilds Tid. Disse Egenskaber 

bliver i kke til Qden Fortid og Tr ditioner. Der e~ en 

lille Historie om en engelsk 'ariner, der blev spurgt 

om hvorfor han havde handlet saaden i en bestemt Situ

ation. HerpPa svarede han efter nogen Tøven ; • Vell , I 

suppose Nelson did so , sir" . Historien er maoske morsom 

ment , men den kan i Virpeligheden godt t~geo alvorlig 

og er g~nske betegnende. 

Vi har mange Grunde til at bevare vore Traditioner. 

Vi skal samle paa dem, sncrere end at afskaffe dem. De 
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giver os en &mhørighedsfØlelse, som er meget værdifuld. 

De gør Samarbejdet og Tjenesten lettere , fordi vi i 

Traditionerne har en fælles Form og et fælles iJEPEm 

Syn paa Tingene. 

Traditionerne er en rød Traad - en Rettesnor - som 

vi alle følger lige fro Admiralen til den yngste Matros. 
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