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Brev til en civil ven 

Fra en vcernepligtig, hvis navn er redaktionen bekendt, har vi modtaget 
felgende aabne brev til en civil ven: 

Krere civile ven! 

Jeg har, som vel de fleste avislresere, i den seneste tid med stor interesse fulgt 
udviklingen af mytteri-sagen fra Aarhus. Ogsaa du har vel fulgt med, og du 
har vel hemrerket, at sagen har taget den forunderlige vending, at den over
faldne oversergent fra at vrere den forurettede er hievet den anklagede, saa at 
sige. 

Det har sikkert ikke undret dig, for du har jo selv lrest i aviseme, at 
Peitersen var en saare slet person. »En plet paa de danske vrem« kaldte en 
avis ham forleden. Du har selv set, at han har sagt kraftidiot til en vrer
nepligtig. Han skal ogsaa have brugt udtryk, der ikke kan gengives paa papir. 
Og det mener man ikke, de vremepligtige her finde sig i. 

Det mente jeg heller ikke. For fire maaneder siden. Nu ser jeg ander
ledes paa sagen, for jeg har vreret i trejen siden 12. novemher. 

Vi kan >knalde< en overmand og foresat. Men det er meget faa, der for
seger det. Deneneste rigtige vej er kommandovejen. Det vil sige, at en skrift
lig klage udformes, forevises den, man vil klage over, og derpaa afleveres til 
batterichefen, som Iader den gaa videre til afdelingschefen. At denne frem
gangsmaade kun anvendes af de allermodigste, vil enhver, der har faaet lov 
at vrere soldat, forstaa. For klagen vil, inden den overhovedet naar afde
lingschefen, oftest vrere kendt uberettiget, fordi den klagende »selv har vreret 
ude om det«. !felge min premierlejtnant. Ingen overmand bruger nemlig slet 
sprog uden ferst at vrere hievet foranlediget dertil. Af f. eks. en rustplet paa et 
kogekar. Eller af daarligt leb under evelser. Eller af mangtende opfattelsesev
ne hos en undermand. Har jeg erfaret. Og kendes en klage ubegrundet, erdet 
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meget alvorligt for den klagende. Siger lrerebogen for hrerens meninge. For 
det andet siges det mand og mand imellem, at overmrend har tusind maader 
at vise deres opmrerksomhed paa, hvis de feler, en mander et sßlle, rilmfindt
ligt skrog eller, vrerre endnu, et klagende skrog. 

Ff!Jr jeg gav mede, lreste jeg engang »Den gode soldat Svejks even
tyrcc. Ogjeg lovede hejt og heiligt mig selv, at ingen skulde faa lov at bruge 

uparlamentariske talemaader overfor mig. M en jeg ser som sagt anderledes 
paa det idag. Jeg er blevet kaldt »din df!Jde Iuder«, og jeg har hert en kam
merat foran geleddet faa anbefalet at rejse hjem og be' sine forreldre om at 
blive lavet om til en gedebuk. Vores oversergent sagde ikke >lavetc om, 
men brugte et meget mere teknisk udtryk. Men vi klager ikke. Og ved du 

hvorfor? 
For det f6rste fordi det, som jeg har forsf!Jgt at torklare ovenfor, 

nreppe vilde fere til noget godt, og for det andet fordi de andre griner. Altid 
finder majoriteten det morsomt at h6re kammerater faa 6genavne, og origi

nale torslag til forsk6nnelse eller farbedring af en kammerat hilses som 
oftest med uskromtet jubel; Og hvem vil vrere en tesedreng, der ikke kan 
forstaa speg? For spf!Jg maa det vel vrere, selvom overmanden sjreldent ser 

saadan ud. 
Der er maaske stadig enkelte hos os, der ikke forstaar speg; men de 

holderdet for sig selv. Da viferste gang lod slet sprog passere, afskar vi os, 

efter min mening, fra at protestere siden, og Gud ved, om ikke overser
genten i Aarhus vilde anfere dette til sit forsvar. Han >kunde jo ikke videc, 
at mandskabet ikke var paa belgela!ngde med ham. Det vilde jeg sige, hvis 

jeg var Peitersen. 
Men der var altsaa ti mand i Aarhus, der ikke gad grine mere. Hvis de 

slipper nemt fra det, saa gad jeg vidst, om der ikke er mange overmrend, der 
i den nrermeste fremtid kan vente sig en bekamst som oversergent Peiter
sens? Vi har venner fra det civile liv, det ved du jo, som tjener i forskellige re
gimenter, og min bror er i s0vrernet, og alle kender vi oversergent Peitersen. 

Ikke blot af omtale. 
J eg kan godt se, nu jeg lreser mit brev igennem, at jeg faktisk har siddet 

og skrevet en hellille forsvarstale for ham fra Aarhus; men det maa du tilgive 
mig. Det var ikke meningen. 

Dit hengivne 
Punktum. 
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