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Archiv for Søvæsenet,
Dets Tilblivelse og første Udvikling.

Af Kommandør J.H.Schultz.

Det 75. Bind af .Tidsskrift for Søvæsen- - Ar
chivets Fortsættelse - Aargang 1904, indledes med
Jubilæums Arliklen: .Trekvart Aarhundrede.. Af en
Jevnaldrende - og underskrevet af daværende Kontre
admiral W. Carstensen, som i 20 Aar havde været Re
daktør af Tidsskriftet, og som derfor sad inde med alle
Betingelser for at kunne give en udtømmende Beskrivelse
af Tidsskriftets Liv gennem de 75 Aar - og ogsaa gjorde
det med sin bekendte gode Pen, und lagen paa et Punkt,
Archivets Tilblivelse, hvorom Admiralen skriver:

•Dette første Bind indeholder ikke et eneste ind
ledende Ord, ingen Subskriplionsplan, intet som .helst,
der antyder, om Archivet vil arbejde udelukkende for
Orlogsmarinen eller tillige for Koffardlmarlnen, altsaa
for Sevæsen i Almindelighed. At dette sidste har været
Hensigten, fremgaar dog tydeligt af Indholdsfortegnelsen
over sanvel delle som alle følgende Bind.

Om Arehivet er stiftet ved rent personlig Initiativ
af dets to første Udgivere, ved man ikke, men der er
dog en vis Mulighed for, at Tilskyndelsen dertil er ud
gaaet fra Sølieutenant-Selskabet, som stiftedes i 1784 ...
Selskabets Forrnaal var af sømilitær, videnskabelig Natur,
og delle Formaal var nær beslægtet med en af de Op
gaver, Archivet lige fra sin Begyndelse har arbejdet for•..

Man vidste paa det Tidspunkt derfor ikke andet,
end at Archivet var udgivet i 1827 af de to Kaptajner i
Søetaten Pe te r Ur b a n Br u u n og Lo u i s d e C o n in c k.

Ved en ny Jubilæumsartikel i Anledning af de fyldte
100 Aar maatte Interessen naturligt gaa i Retning af

Tld..kr. f. SovIDsen. 1011. Anrg. 1
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at skaffe Oplysninger om de dunkle Punkter, og det er
det, nærværende Arlikel bar stræbt efter.

Siden 1904, er der fremkommen følgende Oplys
ninger:

I Aaret 1909 udkom Admiral H. B. Dahlerup: .Mil
Livs Begivenheder. Bd. II, hvori han udtaler (S. 153),
at Archivets Stifter var Kaptajn P. U. Ilr u u n, samt andre
Forhold Archivet vedrørende, men ellers ikke videre om
Oprindelsen.

I Aaret 1923 holdt Forfatteren af denne Arlikel
et Foredrag i Sølleutenant-Selskabet : n Historiske Med
delelaer om Sølleuteuant-Selskabet« (findes i T. f. S. 1923
S. 423), hvoraf del tydeligt fremgik, at nævnte Selskab
ikke havde haft noget som helst med Archivets Til
blivelse at gøre, hverken pekuniært eller ifølge dets Virk
somhed. Denne var nemlig paa det Tidspunkt udeluk
kende baseret paa »gensidig Belæring for Medlemmerne«,
med Forpligtelse li! den strengeste Tavshed om hvad
der foregik i Selskabet overfor udenforstaaende, heri ind
befattet Søoiflcerer, som ikke var Medlemmer af Sel
skabet, saaledes som der staar i Selskabets Love af 1788
3. [{apitel ~ 24, som var Grundlov:

•Tavshed om alt, der angaar Selskabet, skal være
alvorligen paulagt hvert Medlem, skulde nogen af Med
lemmerne erfare, at uagtet denne Arlikel i Loven, een
eller anden foretog sig at fortælle i Publikum, hvad der
skede i Selskabet eller foreviste Uvedkommende Sel
skabets Love, Afhandlinger, Kritiker o. s. v., da skal det
være ham paalagt som en Pligt under Selskabets Ugunst,
at anmelde det for Formanden, der første Gang uden
Navn giver det l\ledlem offentlig Advarsel i Forsam
lingen, anden Gang sætter ham i 2 Rdl. Bød!', og tredie
Gang udelukker ham af Selskabet uden videre Stemning.•

Nogen Forbindelse mellem Sølieutenant- Selskabet
og Archivet var udelukket ifølge Lovene.

Der var derimod et andel Selskab, hvis Medvirken
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til Archivels Tilblivelse der kunde være mere Sandsyn
lighed for, nemlig • Det sømilitære Kort-, Archiv- og
Blbllothek Selskab», stiftel i Aarel 1788, og hvis Virk
somhed omfattede Anskaffelsen af et Archiv til Udlaan
blandt Selskabets Medlemmer. Men den sidste Formand
for delle Selskab, Kaptajnløjtenant I{jølsen, har paa min
Opfordring gennemgaaet Selskabets Arkiv og ikke fundet
nogetsomhelst, der kunde lyde paa, at del har haft at
gøre med Udgivelsen af • Archiv for Søvæsenet •.

l Aarel 1927 udkom Bogen om Admiral C. C. Zahrt
mann, som har el længere Afsnit om "Archiv for Sø
væsenet. (S. 153), hvori siges: Al dette var et privat ud
givet Tidsskrift. men ikke mere om Oprindelsen.

Da del vides, at Archivet ved kgl. Hesol. af 30 . No
vember 1845 fik Understøttelse paa Søetatens Betalings
reglement, var det naturligt at undersøge, om en saadan
ikke skulde være givet fra Begyndelsen og muligen
senere ophørt j men ans tillede Undersøgelser i Rigsar
kivet gnv et negativt Resultat.

Der var da kun tilbage i det kgl. Bibliotek at gennem
gaa Dagblads-Litteraturen"), og efter uden Resullat at have
gennemgaaet de større Blade paa den Tid: Statstldende
(Berlingske Tidende), Adresseavisen, Flyveposten m. m.,
lykkedes det endelig i del lille 4 sidede Dagblad •Dagen-,
redigeret af Etatsraad Frederik Thaarup, for den • . Au':'
gust 1826 (Nr. 187, 3. Side) at finde følgende:

Subskriptions Plan.

Vort Fædreland kan fremvise Tidsskrifter i næsten
alle Fag, og herved er den dannede Mand sat i Stand
til at følge Tiderne og gøre sig bekendt med gode Ind
retninger, Forbedringer og nye Opdagelser hos andre
Nationer.

At disse Skrifter have gavnet meget vil ikke være
undgnaet Fædrelandets Venner.

Ol Foretaget af Løjtnant n. F. Jacobsen.
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Hidtil har intet saadant fundet Sted, hvad Søvæsenet
vedkom, et Savn, den dannede Sømand længe har følt.

Opmuntret ved flere værdige Mænds Blfald til at
afhjælpe dette Savn, agte Undertegnede, hvis de ved Sub
skribenternes Antal kunne se sig skadeløse, at udgive
et Tidsskrift under Navn: Archiv for Søvæsenet.

Den Plan, som vil blive fulgt, skal være:

1) at meddele eflerhaanden alle ny Opdagelser og For
bedringer, Søvæsenet vedkommende, saavel for Or
logsmændene som for KofJardimændene j

21 at give en Beskrivelse over alle nyttige Indretninger
og Forbedringer, som ej ere almindelig bekendte
eller i Brug hos os j

3) Beskrivelse over vigtige Farvande, Havne og Bheder ;
4) Meddele mærkelige Tildragelser paa Søen j

5) Meddele hydrografiske Efterretninger j

6) Meddele Beretninger, som kunne have Interesse for
Sømændene, den Handlende og den dannede Mand
i Almindelighed.

Vores Hensigt er i Løbet af hvert Kvartal at ud
ulve et Hæfte paa 6 11. 8 Ark stor Oktav, med tilhørende
Tegninger.

Overbeviste om, at der findes mange, som ere i
Besiddelse af Optegnelser, der kunne interessere delle
Skrifts Læsere, smigre vi os med, at disse ville benytte
denne Lejlighed til at bringe saadanne til offentlig Kund
skab, og vi skulle stedse findes villige til al modtage
Bidrag, passende til Øjemedet.

Prisen vil blive 1 Rbl. Navneværdi for Heftet paa
Trykpapir og 1 Rbl. 24 Sko paa Skrivpapir. Subskrib
tion modtages hos Undertegnede, saavelsom hos Bog
handler Reilzel, store Kiøbmagergade 13, og hos Bog
handlerne i Provinserne.

Kløbenhavn d.28 Juni 1826.

P. U.Bruun. L. de Coninck.
Capl. i Sø-Etaten Capo i Sø-Etaten
Læderstræde 21' Norgesgade 182'
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Dernæst findes i samme Blad for Mandag d. 27. No
vember 1826 (No. 282, 3. Side) følgende Notits:

• L i t t e r a t u r: Af Archiv for Søvæsen, udgivet af
d'Hrr. Captainerne i Sø-Etaten, P. U.Bruun og L. de Co
ninck er første Hefte med Kobbere udkommet og faas
indheftet for 1 Rbd. Sedler hos Hr. Boghandler Reitzel,
store Kiøbmagergade 13, hvor saavelsom hos Udgiverne
Subskription modtages.

Det er behageligt at se et Tidsskrift for Søvæsen
fremstaa, og derved et Savn for en Sø- og Handels
Stat afhjulpet, og det kan vistnok ikke paatvivles, at jo
en talrig Subscription af vore f\iøbmænd og Skibsførere
vil sætte d'Brr, Udgivere istand til i videnskabelig Aand
og til vigtig praktisk Nytte at vedblive et Foretagende,
der ikke uden betydelig Udgift kan opretholdes.

Det første Hefte indeholder. - og saa følger en
Fortegnelse over Heftets Indhold.

Disse to Dokumenter besvarer alle Admiral Carsten
sens ~vivlsspørgsmaal, idet her findes en klar og tyde
lig Plan for Tidsskriftets Virksomhed, hvoraf fremgaar,
at det har været Udgivernes Hensigt at arbejde saavel
for Orlogs- som Handelsmarinen.

Dernæst er det klart, navnlig af Anmeldelsen af
27. November, at det er de lo Udgivere, som paa egen
Risiko udgiver Tidsskril'let stolende paa, at Subskri
benternes Antal skal kunne bestride Udgifterne, og det
forklarer, hvorfor det ikke har været muligt at finde
noget om økonomisk Støtte fra noget af de ovennævnte
Selskaber eller fra Marinens Styrelse.

At det er paa eget Initiativ, at de to Kaptajner har
paabegyndt Udgivelsen af Tidsskriftet, synes at fremgaa
deraf, at de i Subskriptionsplanen udtaler: •opmuntret
ved værdige Mænds Bifald.. Hvem disse værdige Mænd
er, siges ikke, men naar man ser, at alle Kollegiets Med
lemmer: Hs. Eksell. Viceadmiral Bille, Kammerherre
Baron, Kommandør Holsten, Kaptajn C. Grove samt da-
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værende Overekvipagemester, kort Tid iforvejen Deputeret
i Kollegiet, Kommandør C. A. Rothe, er Subskribenter,
tager man næppe Fejl i, at de -værdlge Mænd. hen
tyder li! de nævnte, og man kan heller ikke godt tænke

sig, at et Par yngre Offi
cerer skulde have vovet
at udgive et Tidsskrin for
Marinen uden at den paa
det Tidspunkt almægtige
Bille havde givet sil Sam
tykke.

At Kong Frederik VI,
hvlsYndlingstanke var (.'01

kets Oplysning, har været
Udgivelsen af et saadan
Tidsskrin venlig stemt,
kunde man sige sig selv;
men det bevises yderligere
ved hans Abonnement paa

Louis de Conick . 10 Eksemplarer af Tids
skriftet.

Admiral Carstensen udtaler i sin Artikel, at man
staar uforstaaende overfor Spørgsmaalet, hvorfor Tids
skriftet kaldtes .Archiv for Søvæsenv, hvilket bliver endnu
mere uforklarligt, naar man ser, at i Anmeldelsen i
n Dagen I for d. 27 November 1826 er anvendt Udtrykket
•Tidsskrift for Søvæsen•.

En Fortegnelse over Abonnenterne findes i Archivets
1. Bind; blandt Abonnenterne vil man finde den nuvæ
værende Redaktørs Oldefader, saa Interessen for Tids
skriftet har bevaret sig ned gennem Generationerne;
desuden lægger man Mærke til de mange norske og
svenske Søofficerer, der tlndes som Abonnenter, hvilket
drager Tanken hen pas et fælles nordisk -Ttdsskrlft for
Søvæsen« som noget naturligt.
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En korl Levnedsbeskrivelse af de to Udgivere vil
være paa sin Plads her.

Peter Urban Bruun er født d. 14. April 1785
paa Ulstrup i Thy, Søn af Amtsforvaller Ritmester Adolph
Christian Bruun og Hustru
f. Hoff. Den 9. September
1803 blev han Sekond
løjtnant, og efter at have
gjort forskellige Togter
med Marinens Skibe fik
han ved Krigens Udbrud
i 1807 Kommando som
Chef for Kanonbaaden J

S t u b b e k ø b i n g og viste
sig gennem hele Krigen
som en modig og ufor
færdet Officer. Den 26. Au
gust 1807 sprang S t u b b e-
k ø b i n g i Luften under
Angrebet paa de engelske P. U. Bruun.

Landbatterler i Svanemøl-
lebuglen, idet en Bombe faldt ned i Kanonbaadens
Krudtmagasin ; kun ved at Underofficeren itide fik skubbet
Løjtn. Bruun overbord og selv sprang i Vandet bagefter,
undgik de Faren, Resten af Besætningen døde eller saa
redes. Fem Dage efter overtog Bruun Kommandoen over
Kanonbaaden B o Ib æ k og deltog siden efter med Bravour
i hele Kanonsbaadskrigen undtagen i Aaret 1811-12,
hvor han var kommanderet ombord i det franske Or
logsskib Da l m a t e paa Schelden.

Fra 1815-21 var han Skoleofllcer ved Søkadet
akademiet og fra 1819 tillige Lærer i Artilleri, hvilken
sidsle Virksomhed han igen varetog fra 1826 til sin
Død, som indtraf d. 10. Maris 1833. (T. Topsøe-Jensen:
Det danske Søofficerskorps).

Der findes ikke en eneste signeret Artikel uf ham
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i Tidskriftet, men man kan sikkert gaa ud fra, at Over
sættelserne, som danner det meste af Tidsskriflets Ind
hold i hans Redaktørtid, er udførte af ham. -

Louis de Coninck er født den 24. Februar 1788
som Søn af den store Handelsmand Etatsrand Frederik
de Coninck til Ilronninggaard og Hustru Marie f. de
Jonenurt. Han blev Sekondløjtnant d. 23. Marts 1804
og deltog i hele Krigen 1807-14 som Kanonbaadschef.
I 1808 deltog han i Affairen ved Taars, hvor Løjtenant
C. Wulff med sine fire Kanonchaloupper d. 3. Juni
erobrede den engelske Brig »The Tickler« j den ene af
de Conincks to Baade blev otte Dage efter taget af
Englænderne, hvorefler han blev tlltalt ved Krigsret,
men frifunden. Fra 1814 til 17 gik de Coninck i
Koffardifart, hvor han førte el af sin Faders mange
Skibe og gjorde derefter almindelig Tjeneste i Marinen.
(Th. Topsøe-Jensen: Det danske Søofficerskorps).

I Modsætning lil P. U. Bruun var de Coninck en
meget produktiv Forfatter; i Tidsskriftet findes 15 Ar
tikler under Navn og 9 under Mærket Ck., omfattende
alle mulige Emner, af hvilken en Artikel om •Rullerne
og Mandskabets Fordeling i en Orlogsmand- fremkaldte
en længere Diskussion i Tidsskriftet. Udenfor Tids
skriftet udgav han i 1830 en Beskrivelse af Farvandet
fra Kulien til Falsterbo med [{ort, som samme Aar
blev oversat til Tysk og to Aar senere til Engelsk.

Desuden var de Coninck »Opflnder .. ; en af hans Op
findelser var. Cllnometeret- til Bestemmelse af et Skibs
Styrlastighed i Søen, hvilket var af stor Betydning at kende
for Sejladsens Skyld. For en Afhandling om •Clinomeleret
og dels Nytte .. , indsendt til Videnskabernes Selskab, fik
han dettes SølvmedailIe (Videnskabernes naturvidenskabe
lige og mathematiske Afhandlinger VII Del S. 209-20).

De Coninck arbejdede ogsaa med et Projekt om at
lave Kabysser til Destillation af Saltvand til Ferskvand,
til hvilket han havde faaet 1000 Kr. i Understøttelse af
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Fondet »ad usus publlco- (se Fonden ad usus publico
II Del S. 281).

Det Arbejde, hvormed L. de Coninck dog har sat
sig det varigste Spor i den danske Marine, er hans
Forslag om Gammelholms Overflytning til Nyholm, som
han indsendte til Kollegiet d. 18. August 1836, og som
i væsentlig Grad bidrog til at vække Interessen for
denne Sag i Marinen og til deus endelige Løsning 20
Aar senere (T. f. S. 1856 S. 161).

Fælles for begge Udgiverne var, at deres økonomi
ske Forhold var daarllge, som for saa mange af deres
samtidige. Ved Kaptajn Bruuns Død blev der eftergivet
ham 600 Rbd., som han skyldte til Søetatens Fond
(kg]. Resol. af 31. Marts 1833). I 1837 havde de Coninck
endnu saa mange Afdrag paa sin aarlige Gage af 1050
Rbd., at han kun havde 9 Rbd. 64 Skill. maanedlig til
gode [Kollegiets Forestilling af 7. September 1837). Der

• er derfor al Sandsynlighed for, at Udgiverne har tænkt
sig at kunne faa en økonomisk Fordel af Tidsskriftet,
men deri er de sikkert bleven skuffede - som Admiral
Carstensen siger: Tidsskriftet har aldrig været noget
lukrativt Foretagende. -

Tidsskriftet synes at være udkommet regelmæssigt,
thi d. 21. Februar 1827 annonceres i -Dagen« , at 2.
Hefte er udkommet, og 1. Hefte af 2. Bind er udkommet
i Efteranret 1827. Derimod er Tidsskriftet ikke udkom
met i 1832 og 1833, foraarsaget ved at de Coninck paa
den Tid opholdt sig i Udlandet, og Bruun var syg og
døde den 10. Marts 1833; dette i Forbindelse med en
manglende Aargang for 1866 har bevirket, at det 100. Bind
først udkommer i 1929.

•Archiv for Søvæsenet- blev, saalænge del eksisterede,
udgivet paa Udgivernes (Udgiverens) Forlag og blev fra
1831 til 1834 trykt hos Fabritius de Tengnagel
og derefter hos G. Br i II; da Tidsskriftet fra 1856 an
tog Navnet Tidsskrift for Sø væ s en overgik del sam-
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tidig til II. H. T h i e I e s Bogtrykkeri, hvor det siden er
bleven trykt, og i hvilket del har han en trofast Støtte
i gode og daarlige Tider.

Hvad Tidsskriftets Ydre angaar, afveg det endel fra
Nutidens; sanlangt som den nuværende Generation kan
huske tilbage, har Tidsskriftet haft gult Omslag, men
saaledes var det ikke fra Begyndelsen, Omslaget var
blaat, og holdt sig saaledes til 1856.

Medens det er almindelig Skik nutildags, at Omslag
og Titelblad er ens, var det ikke Tilfældet paa den Tid;
ved Boghandler Sandal-Jeppesens Mellemkomst er jeg
saa heldig al være kommen i 8esiddelse af et Hefte fra
første Aargang, hvis Omslag viser et sikkert for Tilfæl
det lavet Vignet bestaaende af et rundt Skjold med
Løver og Hjerter, med el Anker og en Stav overkors
bagved; forneden tilvenstre en Ugle.

Fuldmægtig Rung havde ingen Vignet paa Omslaget,
men da Tidsskriftet i 1856 overtoges af nen Forening .
af Søofficerer- anvendtes en ny Vignet paa Omslaget,
et Par Skibe under Sejl, men ikke paa Titelbladet. Da
Tidsskriftet i 1865 fik en ny Redaktion, skiftedes ogsaa
Vignet, som nu blev en Drig, der bugseres ind i Havnen,
og fra det Tidspunkt er den anført paa Titelbladet.

Hvad Tidsskriftets Indre angaar, er det allerede
omtalt, at det meste af Indholdet bestod af Oversættel
ser fra fremmede Tidsskrifter om Emner 1 Søvæsenet
vedrørende; det skal nævnes som et Kuriosium, at 1. Bind
indeholder S. 262 en lang Artikel om et saa moderne
Emne som Undervandsbaade, hvori meddeles, at allerede
Alexander den Store skal have sejlet i et Slags
Fartøj under Vandel - dog med Forbehold overfor
Paalideligheden heraf.

Et frerngaar tydeligt af Tidsskriftets Indhold, at det
har været Udgivernes Hensigt, at Tidsskriftet skulde
give Oplysninger om Farvandes Besejling, man kunde
sige være en Slags -Sailing Directions •• Det vrimler
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med Artikler af denne Slagslog det optager lige fra
første Bind en fast Rubrik: •Underretning for Søfarende- ,
begyndende med Aaret 1825.

Disse -Underretntnger- udviklede sig eflerhaanden
li! •Efterretninger for Sø
farende. og findes i hver
Aargang lige til 1889; i
1885 den 1. Juli overtog
Marineministeriet den of
ficielle Offentliggørelse af
disse Efterretninger, som
derefter fra 1. Oktober 1887
overtoges af Søkortarki
vet, hvorefter disses Frem
komst i Tidsskriftet blev
overflødig. -

Aaret efter Kaptajn
Bruuns Død traadte Kap
tajn Hans Birch Dahle-

r u p til som Udgiver og Hans Blrch Dahlerup.

Redaktør. Han var født
d. 25. August 1790 i Hillerød, Søn af Politimester og
Vejflskal Hans Dahlerup og Hustru Sofie Marie f. Dirch ;
han blev Sekondløjlenant d. Il. Juli 1806 og avancerede
derefter videre op gennem Graderne j hans Levned er saa
godt kendt, at nærmere Omtale deraf her er unødvendig.

Dahlerup som Redaktør var -the right man in the
right place c, hvorom vi har en samtidigs Dom, nemlig
Zahrtmanns, der udtaler (Admiral C. C. Zahrlmann S. 153) :

.- - Hans (Dahlerups) store Administralionslalent,
hans grundige faglige Indlæg, hans lilteraire Evne kom
til Orde her og gav Archivet dets fagvidenskabeligt vær
difulde Indhold - - • .

Om sin Tiltrædelse som Redaktør skriver Dahlerup
selv (Mit Livs Begivenheder II Od. S. 156):

.) Slutningen af Sommeren 1834 overtog jeg Re-
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daktiooen af • Archiv for Søvæsenet-. Det havde været
stanset i nogen Tid paa Grund af Stifterens, den flillige
og brave Kaptajn Peter Urban Bruuns Død. Jeg over
tog det i Forening med Kaptajn de Coninck, Medejeren,
under meget ugunstige Konjunkturer. Af Subskriben
terne, der engang havde beløbet sig li! over fem Hun
drede, havde de fleste trukket sig tilbage, næppe to
Hundrede erklærede at ville vedblive, Regnskabet over
udestaaende, Ileholdning af Oplag, kostbare Tegninger
og Plader var i stør-ste Uorden, saa al alt i Norge og
Sverrig udesiaaende Tilgodehavende gik tabt; Samlinger
og Malerier til de forestaaende Hefter fandtes ikke.
Ikke destomindre greb jeg med Glæde denne Lejlighed
til at komme i en Virksomhed, der var saa meget i min
Smag, og efter hvilken jeg længies saa meget.

. Nu vaagnede jeg til et nyt Liv, og hvorledes jeg
benyttede delle i de 13 Aar, dette Tidsskrift bestod
under min Bestyrelse - thi de Coninck var et Nul og
en Mluusstørrelse, hvad Lønnen for mit Arbejde angik
- derom maa Skriftet selv tale. Jeg var lykkelig, thi
nu havde jeg faaet en bestemt, stadig og nyttig Virk
somhed, jeg vidste n~, hver Aften, naar jeg lagde mig,
at jeg næste Morgen havde Arbejde, bestemte Forret
ninger, jeg kunde gaa lige til. Hvor ulykkelig ere ikke
de Mennesker, der ikke kunne sige sig selv dette1--
Ogsaa dette Onde, Næringssorger, saa jeg nu for en
Deel afhjulpet ved Overtagelsen af Archivet, idet jeg
herved vandt en Indlægt af 200 Rbd. om Aaret - en
ikke ringe Forbedring af mine Kaar paa den Tid - og
siden, ved de Conineks Død, fire Hundrede.•

Efter denne sidste Ildtalelse maa man gaa ud fra,
at Udgiverne af Tidsskriftet har været fast lønnede af
Boghandleren, og at denne har taget Resten af Abonne
ments Indlæglen og besørget alle Omkostningerne samt
Risikoen ved Underskud; nærmere kommer man næppe
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Løsningen af dette Spørgsmaal, da Reilzels Forlag ved
min Henvendelse har udtalt, at der ikke findes Regn
skaber fra de Aar.

Noget af det første, Dahlerup gjorde efter at være
bleven Redaktør af Tidsskrirtet, var at udsende en ny
Subskriptions Plan, som findes trykt (i Rigsarkivet, se
S. 15 sidste Stykke) og lyder saaledes:

.Syv Aar ere nu forløbne, siden .Archiv for Sø
væsenet. tog sin Begyndelse, i hvilken Tidsrum 24 Befter
ere udkomne, der ere blevne modtagne af Publikum med
en Velvillie, som vi erkendtlige paaskønne.

Det er klart, at jo engere Planen for et Tidsskrift
er afgrænset, desto vanskeligere bliver det at holde
Interessen for det i Live gennem en Række af Aarj
Materien for de større Afhandlinger udrømmes efter
haanden, det skorter tilsidst paa Emner, der have Ny
hedens Interesse, de fremmede Tidsskrifter hvoraf der
øses, bliver af samme Grund mindre gehaltrige. Som
Archivet mere specielt vedrørende bemærkes endeligen.
at Tidshistoriens fredelige Karakter leverer mindre Stof
til rene militære Betragtninger, medens til samme Tid
de Emner, som fjernere Farvandes Beskrivelse tilbyder,
kun i ringe Grad kunne have Interesse for den danske
Sømand under Fædrelandets nuværende indskrænkede
Søfart.

Af disse Grunde have vi besluttet med næste Aar
gang at give den oprindelige Plan for Archivet en Ud
videise, der vil bringe det iii nærmere Lighed med
fremmede Tidsskrifter af samme masse.

•Archivet. vil da for Fremtiden komme til at bestaa
af tvende Afdelinger: een litterair og een officiel Del,
hvilke tilsammen skulle udgøre 8 il 9 Ark i hvert Befte
med tilhørende Tegninger og i samme Format som forhen.
Bver Afdeling erholder særskilt Paginering, saa at de
ved Aargangens Slutning kunne indbindes hver for sig.

Den litteraire Del vil komme til at bestaa af samme
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Artikler som forhen, nemlig: Meddelelser af alle nye
Opdagelser, Forbedringer og nyttige Indretninger saavel
Orlogsmanden som Søvæsenet i Almindelighed vedkom
mende, Beskrivelse over vigtige Farvande, Bavne og
Rheder, Meddelelser af mærkelige Tildragelser paa Søen,
hydrografiske Efterretninger, Beretninger som kunne have
Interesse for Sømanden, den Handlende og den dannede
Mand i Almindelighed, hvortil vi agte at tilføje som be
budet, en biografisk Artikel for hvert Bind, og Anmel
delse af saadanne Skrifter, der omhandler Emner af en
mere umiddelbar Interesse for vort nærmeste Publikum.
Vi ville endvidere bestræbe os for at levere, saa ofte
Anledning gives, originale Afhandlinger over Emner,
som vor egen eller andre Mariners Dagshistorie giver
Interesse, og vi nære det flaab, at mange i vor Etat
ville heri understøtte os med deres Kundskaber og Talent.
En Tidskrønike skal sluttelig omtale i Korthed, hvad der
senest har tildraget sig af Interesse i vor egen og frem
mede Mariner.

Den officielle Del vil Indbefatte:

1) En aarlig Liste over vor Marines saavel perso
nelle som materielle Styrke med oplysende Anmærk
ninger.

2) Reglementer og Heskripter vedkommende '11e
nesten i Marinen, som udkommer i Løbet af hvert
Kvartal,

3) Anordninger og offentlige Foranstaltninger .der
vedkomme Søfarten i Almindelighed, saasom Havne
væsenet, Indrolleringen , Lods-, Karantaine- og Fyr
væsenet m. m.

4) Anmeldelse af Dødsfald , Avancements, Embeds
besættelser og Udkommandoer, som forefalde i hvert
nvartal.

Endskønt den Yndest, som Archivet har bevaret
sanvel i den mere indskrænkede Kreds, hvor det nær-
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mest søg le sine Læsere, som udenfor samme l er os
tilstrækkelig Opmunlring til al fortsætle det i dels ud
videt Plan, uden at forhøje Prisen, finde vi det dog
nødvendigt at lade denne ny Indbydelse Lil Subskription
udgaa for at erholde Kundskab om det .Antal Subskri
benter, vi med Vished kunne gøre Regning paa ved
Bestemmelsen om Oplagets Størrelse. Et Tidsskrift af
den Natur, som "Archivelu, hvis Publikum er indskræn
ket til en mindre Kreds, kan kun bestaa ved Subskrip
Iion, og vi smigre os med Baabet om at møde den
Understøttelse til vort Foretagende, som vi efter bedste
Evne vil stræbe efter at gøre vort Skrift fortjent til.

Som Betingelse ved Subskriplionen maa vi tillade
os at fastsætte, at den gælder for en hel Aargang, og
at enhver, der ikke ved Modtagelsen af det 3. Kvartals
Hefte frasiger sig Subskriptionen, anses for at vedblive
den for den følgende Aargang, ligesom vi nu tillade os
at betragte O. Hrr. som fremtidige Subskribenter, der
ikke ved M04tagelsen af dette Hefte erklære at ville fra
træde. Prisen bliver som forhen 1 Bbd . Sedler for
Heftet. Subskriptionsplanerne udbedes remilterede sna
rest mulig, for at vi ved næste Hefte kunne lade med
følge en Liste over samtlige Subskribenter.

Kløbenhavn i Oktober 1834.

L. de Coninck.
Kaptajn I Sø-Etaten.

H. B. Dahlerup.
Kaptajn I So-Etaten.

I Henhold til omstuaende indgav de to Udgivere
under 14. November 1834 en Ansøgning bilagt Sub
skriplions Planen til ({ollegiel (Admiralitets Kontorets
indk. Sag 713-1834) om at maaLte faa det nødvendige
Maleriale til den offentlige Del mod Forpligtelse til
• hver Gang at underkaste vort Manuskript denne Post
betræffende en saadan Censur, som det høje Kollegium
maatte behage at foreskrive» .

Af Ansøgningen skal uddrages:
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•Ved den bebudede Lisie over Marinens saavel
personelle som materielle Styrke forstaa vi:

1) En Lisie over Elatens Officerer og Betjente med
Tilføjelse af det sidsle Avancements Dato, samt An
mærkning af il la suite stuaende, karaktireserede eller
udenfor Marinens Detail værende Officerer.

2) En Navneliste over Flaaden med Skibenes Kanon
antal vedføjet omtrent i Form af den engelske -Navy- List«.

Vi agte dernæst at samle Reskripter, Cirkulærer og
Reglementer, Tjenesten vedkommende, efterhaanden som
de udstedes af Kollegiet, hvilke vi ville meddele Publi
kum in extenso eller uddragsvis efter deres Beskaffenhed.
- Der vilde paa denne Maade med Tiden danne sig en
Samling, der kunde tjene Officeren til Haandbog, hvilket
vi tro saa meget mere gavnligt, som denne undertiden
kan være ubekendt med eet og andet Cirkulæres Indhold
el. desl., som udstedes under hans Fraværelse fra Fædre
landet. En lignende Samling af de aarligen udkommeude
Parolbefalinger, Reskripter og Heglementer har allerede
i længere Tid fundet Sted ved Armeen.«

Under 18. November s. A. billigede Kollegiet An
dragendet paa Betingelse af den foreslaaede Censur.

Man ser, at H. H. Dahlerup med delte ny Afsnit i
.Archiv for Søvæsenet- er en god Menneskealder forud
for sin Tid, disse »Offlcielle Meddelelser- fortsættes i
Tidsskriftet til 1884; først i Aaret 1870 paabegyndte
Marineministeriet Udgivelsen af •Kundgørelser for Sø
værnet« og •Haandbog for Søværnet», der jo var direkte
Atløser af de »officielle Meddelelser." hvorfor disse na
turligt bortfaldt i Tidsskriftet.

Et Emne af større Betydning og ogsaa med læn
gere Livsvarighed indførte Dahlerup gennem sin aarlige
Artikel »Tilbageblik paa Marinen i 18 ..«, Disse Til
bageblik er af historisk Værdi, og som, saafremt de
havde' været kontinuerlige, vilde have givet Tidsskriftet.
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en uvurderlig Værdi; men den ulyksalige Tendens i
Marinen til at forandre har bevirket, at de i et vist
Tidsrum hyppigt skiflende Redaktører har brudt Konti
nuiteten. .Tilbageblik. findes for Aarene 1834-47;
derefter ophører de ganske naturligt med Krigsaarene,

.og der gaar derefter nogen Tid, inden de kommer op
igen, dog under en anden Form, nemlig som •Oversigt
om Udrustninger i 18 ..• , og denne Artikel findes i Aarene
1855-64 og i 1868. Men saa tager daværende Redak
tør, Løjtenant N. Jacobsen, Dahlerups Tanke op paany,
under en lidt anden Form, idet han kalder Artiklen
•Ved Aarsskiftet .; en god Motivering for denne findes
i Artiklen 1870, hvori siges:

- - .Men om ogsaa Marine-Kalenderen [Baand
bogen) oplyser, hvad der er gjort, siger den intet om,
hvad der ikke er gjort, og om den ogsaa kan sætte en
i Stand til at bedømme Tilstanden, saa fortæller den
intet om de Stemninger, der har fulgt den, og dog er
det maaske netop det, hvorom den tier, der giver Aaret
1869 sit Præg•.

Artiklen •Ved Aarsskiftet. fortsættes derefter saa
at sige uafbrudt til 1911 incl., hvorefter den kun ses
engang siden, i Aaret 1919.

Denne Oversigtsartikel over Marinens Begivenheder
i det forløbne Aar bør aldrig savnes i •Tidsskrift for
Søvæsens ; den største Værdi ved et Tidsskrift er, i
Modsætning til Døgnlitteraturen, Kontinuiteten. Af egen
Erfaring kender jeg Vanskelighederne ved at udarbejde
Artiklen .Ved Aarsskifteto, naar man samtidig holder
paa, at 1. Hefte af den ny Aargang skal udkomme ret
tidig. Jeg skulde derfor foreslaa, at man gik tilbage
til Formen »Tilbageblike , som kunde udkomme lidt se
nere paa Aaret og derved faa et mere afklaret Indboid.
Mit Ønske til det 100aarige Fødselsdagsbarn skal være,
at der i de næste 100 Bind af Tidsskriftet aldrig maa
savnes det aarlige •'I'ilbagebllks , hvilket i Fremtiden vil

TJdsakr. f. So"æ••n. iOO.Aur. 2
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faa saa meget større Værdi, som Historieforskning om
hundrede Åar af vor Tid næsten vil blive umulig paa
Grund af Stofmængden ved Skrivemaskinen og Repro
duktionsmidie rne.

Om det har været Dahlerups Hensigt ved de II Offi
cielle ~eddelelser« og ..Tilbageblik. at erstatte eller
rettere sagt fortsætte H. G. Gardes •Efterretninger om
den danske Marine«, hvis sidste Bind udkom i 1835,
har jeg ikke fundet nogen bestemt Udtalelse om. Men
kender man Zahrtmanns urimelig haarde Kritik af -Efter
retningerne. (Arkiv for Søvæsenet 1836 og 1837), hvori
der blandt andet ankes over, at de er kedelige at læse,
faar man det Indtryk, at der i »Archlvet- er gjort Forsøg
paa at give II Efterretningerne. en fornøjeligere Form,
og det er absolut lykkedes.

Det frerngaar af Dahlerups Subskriptionsplan, at
han lægger Vægt paa biografiske Artikler og i det hele
alt, hvad der kan bidrage til at skabe Grundlag for Hi
storie, hvilket han uddyber i u Tilbageblik paa Marinen
i Aaret 1835., hvor han skriver:

II Ligesom i forrige Bind skulle vi ogsaa her berøre,
hvad mærkeligt der i de forløbne Aar har tildrage t sig
i Marinen. Vore Læsere, haabe vi, ville erkende, at
det pauligger os at gøre Forskel paa, hvad der kan være
Genstand for Dagskrøniken, og hvad der tilhører Me
moirerne. Igennem disse sidste, som vor Tids Dannelse
giver Efterslægten Ret til at fordre af os, er det, at en
kommende Tid skal hente de Oplysninger om mange
nøjere Forhold, som ene kan sætte de n istand li! at
bedømme os efter Fortjeneste og drage Lærdomme af
vort Eksempel. Redaktionen har selv haft Anledning
til at beklage, at saa faa af den forgangne Tids udmær
kede Mænd i vor Etat ikke have efterladt sig s andarme
personlige Optegnelser om de Begivenheder, hvori de
selv have taget Del, og hvis nøjere Sammenhæng vi nu
mangen Gang ikkun ufuldkomment kunne slutte os til
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af de magre officielle Beretninger, der ikke engang altid
kunne være tilgængelige. Først naar det her bliver al
mindelig Skik, som det længe har været hos andre, paa
et vist Kulturtrin siaaende Nationer, at enhver benytter
den Lejlighed, hans SLllling giver ham, til med opmærk
somt og roligt Blik at iagttage Begivenhedernes Gang
og med Upartiskhed og Sandhedskærlighed optegner sine
Bemærkninger til Efterslægtens Kundskab ; først da vil
der være Materialer forhaanden li! en fuldstændig og
sammenhængende Historie af Marinen sanvelsom til Bio
graller af de enkelle Mænd, der have haft Indllydeise
paa deres Tid. Det er Mangel paa saadanne Opteg
nelser, der hidtil har gjort Redaktionen det umuligt at
opfylde et Løfte til vore Læsere i hvert Bind at levere
en Biografi af en eller anden af Etatens udmærkede af
døde j thi vi vilde, at en saadan dog skulde indeholde
noget mere, end de nøgne Datoer af Avancementer og
Udkommandoer, -

net lykkedes dog Dahlerup eflerhaanden at trylle
saadanne Optegnelser frem, hvoraf nogle af de vigtigste
skal nævnes her, nemlig: • Det danske Flag i i\liddel
havet- ved Steen Bille \1834-391; Viceadmiral Joost van
Dockums Levned (1836); Viceadmiral F. C. Risbrichs
Levned (1836); [iommandør og Generaladjutant G. A. Ko
foeds Levned og Memoirer (1837 og 1838) j liontread
miral C. A. Hothes Levned (1839); Admiral F. C. Kaas
som Holmens Chef fra Aaret 1781-1792 (1843) m. m.
Men de bedste Optegnelser eller Memoirer som Dahlerup
bragte tilveje var dog hans egne; thi saaledes var han,
at hvad han forlangte af andre, forlangte han ogsaa af
sig selv, og saa efterlod han sig: lIl\'liL Livs Begiven
heder«, der indtager en fremragende Plads blandt Me
moireværker i den danske Litteratur, og absolut er den
bedste blandt Søofficers Memoirer.

Paa et andet Omraade fremskaffede Dahlerup ogsaa
Artikler af historisk Værd,. nemlig Beretninger fra de

2·
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paa Togt udkommanderede Skibe, hvoraf skal nævnes:
Fregatten Rotas Ophold i Tonion i 1838 (1839); Kadet
korvettens Togter i Aaret 1839 (1841); Kadetkorvettens
Togt i 1842 (1842); Erindringer fra Fregatten .Thetis.
Togt i 1842 (1843); To Besøg li! Sydamerikas Fastland
med Briggen SI. Croix i 1826 (1843) m. fl. og samtidig
udkom en Bog om Fregatten • Bellonas- Togt til Syd
amerika og noget senere en Bog om -Galatheas- Jord
omsejling.

Men ogsaa andre historiske Aktstykker faar Dahlerup
frem i .Archivet.; B. G. Gardes .Efterretninger. har, trods
den ublide Behandling de fik i Tidsskriftet, aabenbart
vakt Interesse for Marinehistorien.

Trods Dahlerups energiske Anstrengelser for at
skabe et godt Tidsskrift for Søvæsenet, gik dets økono
miske Forhold tilbage, og Redaktøren indsendte derfor
følgende Ansøgning til Kongen (alle Akterne vedrørende
denne Sag findes i • Fonden ad usus publlco« Journal
9 Nr. 1359):

»Da Archiv for Søvæsenet for 8 Aar siden tog
sin Begyndelse, talte dette Tidsskrift omtrent 350 Sub
skribenter, hvilket Antal snart steg til 400 og derover.
Som Følge af det mere blandede Indhold, Skriftet efter
sin første Plan da havde, talte det blandt Subskribenterne
Folk af forskellige Klasser og Stillinger. Efter den Tid
er flere Blade og Tidsskrifter opstaaede, der leverer
mange af de Artikler, Arehivet optog, og det tidligere
end dette som Kvartalsskrift kan meddele dem; dette
havde allerede medført en betydelig Formindskelse i Sub
skribenternes Antal, da Redaktionen, efter Kaptajn Bruuns
Død, fandt det mere overensstemmende med Tidens
Fordringer at gøre en Forandring i Planen for Archivet,
hvorved det erholdt en mere militærisk og videnskabelig
Tendens. Saaledes indeholder det nu de, to sidste Aar
gange, Afhandlinger om sømilitære Emner, Uddrag af
fremmede Mililærskrifter m. m. og en officiel Artikel,
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der danner en Samling af kgl. Resolutioner og Kollegie
Reskripter, som i sin Tid kunde tjene Officererne til
Vejledning i 11enesten.

Denne Forandring reducerede endnu mere Sub
skribenternes Antal, saa at Oplaget nu er indskrænket
til det halve, og Afsætningen ikkun beløber sig til om
trent 200. Desuagtet havde vi forøget Skrinets Stør
relse fra 6 til 8 il 9 Ark, hvormed som forhen stedse
følger 1 il 2 Tegninger. At vi blandt den yngre Del af
Etaten tæller forholdsvis saa faa Subskribenter, tro vi
maa tilskrives, dels at Ar c h i ve t holdes af Vagten, Ar
c h i v - S e I s k a b e t og nogle af Stadens Læseselskaber.
dels at Prisen 4 Rbd. om Aaret, ved Pengenes Forbed
ring er bleven større end forhen og vanskeligere for
Mængden nu at afse. - Da vi imidlertid af den Yndest
og Bifald, vort Tidsskrift har mødt i Etaten, maa antage,
at det har en blivende Værd for Officererne, vilde vi
have bestræbt os for at lette Erhvervelsen af det for de
unge og uformuende Officerer ved Nedsættelse i Prisen,
dersom dette uden Tab havde ladet sig gøre.

Det er i denne Anledning, at vi allerunderdanigst
vove at ansøge Ds, Majestæt om allernaadigst Under
støttelse i vort Foretagende. Ds. Majestæt har saaledes
allernaadigst skænket Militair-Repertorium·) et aarligt
Honorar, som vi tro af 600 Rbd. for hvert udkommende
Bind . Dette Tidsskrift er ikke stærkere i Arketal end
Ar c h i ve t, leverer sjelden Tegninger, men har dog den
Fordel for dette, al det har et ulige større Publikum.
Maatte det behage Deres Majestæt allernaadigst at skænke
.Archiv Io r Søv æ s en et« et aarligt Honorar af 400 Rbd.,
vilde vi se os .is tand til at fortsætte det i samme Stør
relse og paa samme Maade som forhen, til en nedsat
Pris for Subskribenterne af 64 Skill. pr. Hefte, hvorved
mange Officerer, der nu af den højere Pris afskrækkes,
vilde finde Evne til at holde det og derved komme i Be-

') Oplysnings Heglsler i mililalr Kundskab.
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siddeise af en Haandbog, der saavel i videnskabelig
Henseende, som til Vejledning i Tjenesten vilde yde dem
megen Nytte.

Kjøhenhav n d. 30. Juli 1836.

Allerunderdanigst

L. de Coninck. H. B. Dahlerup.

Kongen sendte Sagen til Kollegiet med Ordre om
at afgive Betænkning, hvilket skete under 18. Augu t s. A.
og gik ud paa, •- at Værket vel anses nyttigt for Ma
rinen, men al det dog er af blandet Indhold og ikke
alene beregnet paa det militære Publikum, men ogsaa
til Gavn for den private Søfart j og idet man derhos an
tager, at el Skrift ordentligv is bør bestaa ved sil eget
Værd, kan man sanledes fra Indholdets Side ikke finde
Grund til for Marinens Skyld at anbefale Redaktørerne
til af det Offentlige at erholde en saa betydelig Under
støttelse, som den ansøgte, der vilde være en ren Gave
og en langt større Favør, end om der for kgl. Regning
subskriberedes paa 100 Ekspl. af Værket til den nugæl
dende Pris.

Da man imidlertid erkender, at Redaktørerne have
Fortjeneste af Værket, og al de ved den ringe Afsæt
ning af c. 200 Eksp!. vanskelig vil kunne bestaa, ville man
som Opmuntring for dem gerne allerunderdanigst have
deres Ansøgning understøttet derhen, at de enlen en
gang for alle bevilgedes en Gratifikation, som man tror
al kunne rorslan lil 400 Bbd. eller ogsaa et Honorar
af 2 il 300 Rbd. aarlig, for del første for et Par Aar,
naar Værkets Gehalt maatte befindes ikke al blive rin
gere end hidtil, aIt af -Fonden ad usus publlco- eller
den almindelige kgl. Kasse, dels fordi Skriftet har Inter
esse udenfor Marinens Personale, dels ogsaa fordi Sø
Etaten ikke har noget Fond, der er bestemt til at af
holde saadanne Udgifter."
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Derefler tilstillede Kongen Sagen til Direktionen for
-Fonden ad usus . publlco- s Betænkning, som blev given
under 27. December 1836, og hvori bl. a. udtales:

• .. Det synes i Almindelighed at være betænkeligt,
om Fondens Midler anvendes til at understøtte perio
diske Skrifler og Journaler, paa hvilke vor Tid er saa
rig, og som næsten fortrænger den øvrige Litteratur,
hvis Fremme er Fondens egentlige FormaaI. Hvad nu
isærdeleshed •Archiv for Søvæsenet- angaar, da fore
kommer det Direktionen, som om det mindst er An
ledning til at gøre en Undtagelse med dette Tidsskrifl,
der for det meste ikkun indeholder Oversættelser eller
Meddelelser fra fremmede Journaler. - Enhver der
interesserer sig for denne Del af Litteraturen, kan i Al
mind elighed læse de samme Artikler i Originalsproget
i vedkommende Tidsskrifter.

Ligesom Admiralitets- og Kommissariats Kollegiet
i sin allerunderd. Betænkning ikke anser det for at være
til væsentlig Nytte, om Subskriptionsprisen, som der
ved den ansøgte Understøttelse er tilsigtet, nedsætles fra
1 Rbd. til 4 ~ pr. Hefte, saaledes formener det overhovedet
ikke at kunne anbefale Sagen for Marinens Skyld. At
dette Kollegium saaledes ikke interesserer sig for delle
Tidsskrift, fremgaar desuden deraf, at det kun er Sub
skribent for eet Eksemplar. Da imidlertid samme Kolle
gium har erklæret, at Værket anses nyttigt for Marinen,
synes det saa meget mere afgjort, at Understøttelsen,
hvis overhovedet nogen skal tilstaas, udredes under
delle Kollegiums ekstraordinære Udgifter.

Paa Grund af det foranstaaende tilladpr Direktionen
sig i dybeste Underdanighed at andrage paa, at der,
forsaavidt •Fonden ad usus publico« angaar, maa med
deles Redaktørerne af n Archiv for Søvæsenet- Afslag
paa deres her nævnte Ansøgning •.

Under 31. Januar 1837 resolverede Kongen at An-
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søgningen fra Redaktørerne af • Archiv for Søvæsenet
maatte bortfalde.

• Archivet» fik altsaa ingen Understøttelse, og af
Akterne fremgaar ogsaa, at det heller ikke har haft nogen
somhelst offentlig Understøttelse tidligere, thi ellers vilde
det være anført. Først ved kgl. Resol. af 30. November 1845
tilstodes det paa Kongens Befaling Understøttelse paa
Sø-Etatens Budget, saaledes at Archivet i de første 20 Aar
af dels Eksistens har arbejdet uden nogensomhelst of
fentlig Understøttelse.

Men Dahlerup var Mand for at kunne klare sig
uden Understøtleise I og klager han over Mangel paa
Interesse for Tidsskriftet indenfor Marinen, har han den
Tilfredsstillelse, at dets Læsekreds udenfor Mal'inen blev
tiltagende j thi han skriver i sit •Tilbageblik paa Marinen
i 1841" (T. f. S. 1842 S. 115), efter at Tidsskriftet fra
Aargang 1842 havde antaget Navnet IlNyt Archiv for
Søvæseuet« :

» , • • et næsten halvt Aars Fraværelse fra Fædre
landet har voldt os den største Anstrengelse for at holde
Archivet fra at geraade i Standsning. Vi have sanledes
ikke før nu kunnet underrette vore Subskribenter om
den længe betænkte Forandring i Titlen paa vort Tids
skrift, som det ældre Oplags Udsalg har gjort nødvendig.
I Tidsskriftets Plan vil delte ikke medføre nogen væsentlig
Forandring, skønt den i sidste Tid udenfor Marinen i
større Forhold tiltagende Læsekreds vel kan foranledige
en sparsommere Optagelse af rent tekniske Artikler •.

Naar Dahlerup paa delte Tidspunkt kun kunde synes
at maatte være tilfreds med sin Virksomhed som Re
daktør, forbavses man ved, at han allerede inden et
Aal' efter giver følgende Meddelelser til Archi\'els Sub
skribenter (T. f. S. 1842 Forord):

•Ved denne ny Aargangs Begyndelse finder jeg det
min Skyldighed at underrette dette Tidsskrifts ærede
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Subskribenter om den Beslutning, jeg har taget, at lade
det ophøre med denne det Nye Archivs 2. Aargang.

Henved 10 Aar - om Liv og Helbred skænkes mig
til at fuldbringe den begyndte Aargang - ville saaledes
være forløbne, siden jeg overtog Redaktionen og Ud
givelsen af delte Tidsskrift, en Virksomhed, jeg pautog
mig ligesaa meget for at skabe mig en, Aandens Trang
tilfredsstillende Beskæftigelse, som for efter Evne at
stifte Gavn i den Kreds, jeg af Forsynet var sat i.

Det Møje, det koster en enkelt Mand , og de Van
skeligheder, der er forbunden med at holde et Tids
skrin af den Natur, som •Archivet u , ved livsfrisk Be
staaen igennem en Række af Aar, under ejendommelige
Forhold og Omstændigheder - de maa naturligvis snarere
vokse med Tiden end afLage. Er det lykkedes mig at
holde Archivet i Yndest, byder Fornuften og en billig
Ærekærhed mig at aftræde, før synlige Tegn minde mig
om, at jeg, mere tilhørende en svunden Tid, ikke længer
gør den nærværendes, i Naturens Orden vekslende Aand
og Id Fyldest.

Med Tak skylder jeg alter her at yde de ikke saa
ganske faa Medarbejdere, der have vist mig den Tillid
at beære Archivet med Bidrag og Meddelelser - aJle
betegnede eller nævnte som saadan, og hvoraf de fleste
havde vundet Bifald hos Publikum, som vidner om, hvor
meget Archivet skylder dem den Interesse, det har mødt.
Næst disse Bidrag har jeg efter Evne stræbt at give
Skriftet Interesse ved al behandle videnskabelige, mili
tæriske, biografiske og dagshistoriske Emner, og man
vil finde disse Artikler at udgøre en ikke ringe Del 
henved Fjerdedelen - af Tidsskriftets Indhold, et Punkt,
hvori Archivet adskiller sig fra aJle dets Ligemænd i
andre Lande, hvis Udgivere kun have al samle og redi
gere Skriftels Indhold og kun meget sjeldent selv be
fatte sig med at være Forfatter. Mit Ønske og maaske
eneste Fortjeneste ved disse egne Arbejder har været at
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vække Eftertanke og Overvejelse af Sekrigsfagets vig
tigere Emner - offentlig Diskussion har det kun lyk
kedes mig i et eneste Tilfælde at fremkalde.

Jeg kan iøvrigl ikke bedre udtrykke de Grundsæt
ninger, der have ledet mig som Udgiver, end ved at
benytte de Ord, hvormed Hovedredaktøren af det en
gelske militære Tidsskrift, United Service Journal
tager Afsked med hans Publikum :

"I Udførelsen af del overtagne Hverv: har jeg for
nemlig bestræb l mig for at tale Standens Sag, tolke dens
Trang og Tarv, udbrede Lys over Tjenestens Pligler og
give Vink til Forbedringer, fremkalde Diskussioner over
militære Emner, idel jeg stræbte at holde person
lige Bitterheder ude af Striden *) og bringe Skrive
maaden mellem og Iii en Stand af •Gentlemen li i Sam
klang med Standens herskende Omgangstone - at
indprente Disciplin og Loyalitet, uden at opofre Uaf
hængighed i Karakter og Tænkemaade at forene Under
holdning med nyttig Lærdom, allevegne. hvor det pas
sende lod sig gøre - at meddele Oplysning om frem
mede Nationers Krigsmagt og udbrede Kundskab, saavel
hjemme som iblandt Fremmede, om VOr egen, saavel
dens Aand som dens Intelligens: om disse mine Be
stræbelser bære 40 Bind (20 Aargange) et Vidnesbyrd
som ... -

Og hermed byder jeg foreløbigen et velvilligt Publi
kum mil erkendtlige Farvel.

H. B. Dahlerup.

Delle Aktstykke stemmer ikke godt med, at Dahlerup
i sine Memoirer (Bd. II S. 308) siger, at han opgav Tids
skriftet for ganske at kunne hengive sig til det omfat
tende Arbejde, der var tildelt ham som Medlem af en
Kommission, der skulde udarbejde ny Instruktioner og
Reglementer for Tjenesten tilsøs, hvilket ikke kunde ud-

*) Udhævet af mig.
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føres af en Mand med svækkede Aandsevner, gammel
dags o. s. v., eller som tre Aar senere kunde paatage
sig at organisere den østrigske Marine fra ny.

Skal man forstaa den pludselige Kovending i Situa
tionen, maa man vistnok gaa ud fra de fremhævede Ord
i oveastaaende Aktstykke -idet · jeg stræbte mig for at
holde personlige Bitterheder ude af Striden. II

Der var nemlig opstaaet en bitter Strid mellem de
to mangeaarige Venner og aandsbeslægtede, Dahlerup
og Zahrtmann, foranlediget ved det af den gamle Kontre
admiral Michael Hille fremsatte Forslag om Oprettelse
af en -Navigntionshalle« i Helsingør, som Dahlerup varmt
havde anbefalet i en Artikel i Tidsskriftet (T. f. S. 1843
S. 250). Zahrtmann var Modstander af Tanken, som
han fandt overflødig. og indsendte en Arlikel iii Tids
skriftet, hvori han først imødegik Forslaget og li\ slut
vendte sig mod Dahlerups Anbefaling af det isaadanne
Udtryk, at denne i et Brev til Zahrtmann nægtede Op
tagelsen af den med mindre disse blev modificerede, og
tilbød i den Anledning Zahrtman en mundtlig Forhand
ling om Sagen. Dennes Svar blev, at han trak sin Ar
tikel tilbage; men da Dahlerup vidste, at Zahrtmannn
havde vist sin Artikel til Kongens Generaladjutant, og
at Kongen var bekendt med den, forlangte han, at
Zahrtmann inden en vis Frist skulde vise Generaladju
tanten Dahlerups Brev - hvilket punktlig blev udført. (Mil
Livs Begivenheder Bd. 11 306 - Admiral C. C. Zahrt
rnann S. 154 o. fg.).

net er meget naturligt, at Dahlerup ikke vilde lade
sig æreskænde i det af ham redigerede Tidsskrift, som
han ovenikøbet selv ejede; men det har sikkert været
ham i højeste Grad ubehageligt at skulle forelage det
ovennævnte Skridt overfor den gamle Ven og Kampfælle
Zarhlmann, og det er sikkert Beminlscenserue fra denne
Strid, der er den egentlige Grund til, at Dahlerup trækker
sig tilbage som Redaktør af Tidsskriftet.
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Det saa altsaa ud til, at ..Archiv for Søvæsenet«
skulde ophøre efter 18 Aars Forløb; men det blev hel
digvis ikke Tilfældet, idet Dahlerup ved Opfordringer fra
flere Sider lod sig bevæge til at fortsætte, indtil en Ord
ning om Tidsskriftets Fortsættelse var opnaaet (T. f. S.
1844 Forord).

Efter Dahlerups Erfaring burde der være to Redak
tører, for at Tidsskriftets Udgivelse under den ene Re
daktørs Fraværelse under Udkommando, ikke skulde lide
Afbrydelse, og han mente derfor, at den ene af Udgi
verne passende kunde være en af Søetatens civile Em
bedsmænd; og da han i daværende Fuldmægtig i Ad
miralitets Kollegtets Kommissariats Kontor B. Rung
mente at finde den rette Mand, skænkede Dahlerup
Tidsskriftet til denne, hvorved Tidsskriftet fortsat blev
et privat Foretagende (Dahlerup Bd. II S. 309).

Derimod lykkedes det ikke Dahlerup at fau nogen
Søofficer til at medindtræde som Redaktør: »Ingen
fandtes villig. j det varede ti Aar, førend det skete, hvori
man nok kan se et Bevis for, at Striden mellem Dahle
rup og Zahrtmann har været saa haard, at ingen ha r
følt Lyst til at komme ud for noget lignende. Et Bevis
for Stridens Alvor kan man ogsaa finde i den Omstæn
delighed, hvormed den er omtalt i Bogen om Admiral
C. C. Zahrtmann. Men fra 1856 og til Dato har Tids
skriftet altid været redigeret af Søofficerer.

Til Slut skal anføres, hvad Dahlerup selv siger om
Virksomhed som Redaktør \Mil Livs Begivenheder 1815
-48 S.331):

- Jeg maaUe naturligvis læse meget, dels for at
samle til Oversættelser, dels for at søge Ideer og Em
ner til originale Afhandlinger. I Valget og Behandlingen
af de oversatte Stykker, tror jeg, man stedse "il finde
Skønsomhed og Smag lagt for Dagen. Intet blev ' ind
rykket, som jeg ikke selv var trængt ind i og forstod
- en Regel, man i Tidsskrifter saa ofte finder over-
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traadt; Oversættelsen var fri, det overflødige blev ude
ladt, og jeg vandt især en stor Øvelse i at give Eks
trakter, at kondensere større Arbejder, ja hele Værker
i det lille Rum, uden at afbryde Sammenhænget eller
udelukke noget, der var interessant eller af Vigtighed,
og det pna en Maade og med et Held, saa det store
Flertal af mine Læsere vist ikke havde Anelse om, at
det ikke stod her ganske saaledes som hos Forfatteren,
men var kun de enkelte sunde Kierner sigtede ud af
hele Skiæpper af Avner.

Ved originale Afhandlinger stræbte jeg at gribe ind
i den nærværende Tids Begivenheder, rette mange An
skuelser og fremme Forbedringer og nyttige Ideer. Flere
af disse Afhandlinger har jeg siden, efter en halv Snes
Aars Forløb, med Tilfredshed læst, og ingen iblandt
disse har tilfredsstillet mig i højere Grad end den om
Anciennitetsprincipet i Avancementet og Tourprincipet
for Udkommandoerne i den danske Marine; saavel i
Argumenteringens Styrke og Klarhed som i Stilen fore
kommer den mig manske den bedste af alle dem, jeg
har skrevet, og den har nu vundet den sørgelige In
teresse at have, med sand profetisk Aand, forudsagt
Marinen dens nuværende Skæbne.

Nu og da forsøgte ogsaa andre deres Pen, et hidtil
i Marinen kun saare sjeldent dyrket Omraade, og herved
var det en sliltiende Betingelse mellem Forfatteren og
mig, at jeg brugte Kniven og Filen efter Forgodtbefin
dende, hvorved det er gaaet mange som den engelske
Parlamentariker, der udbrød, da han Dagen efter læste
sin holdte Tale i Avisen:

Jeg havde ikke troet, at jeg kunde holde saa smuk
en Talel

Det gik imidlertid her, som det overalt gaar Menne
skene : Ingen skønnede paa det. Faa læse alvorlige
Stykker, kun Morskabslæsning og Polemik, jo grovere
jo piquantere, desto bedre. Jeg erindrer, hvor undselig



30 Archiv for Sevæsenet,

jeg blev engang i Lovkommissionen (om Instruktioner
og Reglementer), da Talen var om Instruktion for Jagt
tilfælde, og jeg henviste til flere Steder i "Archiv for
Søvæsenet«, hvor Emnel videnskabeligt og paa ny og
interessante Maader var behandlet: Der var ikke een af
Kommlssionens fem Medlemmer, der havde læst det.
Til de oversalle Afhandlinger havde jeg føjet mine egne,
Emnet stærkere belysende Ilemærkninger og senere en
original Afhandling, hvori Theorieu suppleredes ved et
ganske nyt Tilfældes Løsning ved Anvendelsen af en
simpel, geometrisk Regel, en Opdagelse, som jeg følte
en Glæde og Stolthed over, som Pythugoros ved Opda
gelsen af hans Magisler matheseos, og jeg havde Grund
dertil; thi simpel og klar som den geometriske Sætning
og Auvendelse var, saa var del dog en Opdagelse, som
endnu ingen anden havde gjorl før mig. Jeg tænkte
dengang, at den vilde gøre nogen Opsigt iblandt viden
skabelige Søofficerer idetmindste, og her var fem af
Standens mest ansete Mænd, der ikke engang havde
kastet øje paa en eneste af disse Artikler om de in
teressanteste Problemer for en Krigsmand .• -

Det fremgaar lydeligt af ovenstaaende, at Dahlerup
er tilfreds med sig selv som Redaktør af •Arehiv for
Søvæseuet«; men del har han ogsaa al god Grund til;
thi ligesaa sikkert det er, al Kaptajnerne P. U. B r u u n
og L. de Coninck bragte -Yæseuet« Lil Verdenen,
ligesaa sikkerl er del, al del var [{aptajn Ha n s Il i r c h
Da h le r u p, der indblæste det den Livsaande, som har
bevirket, at deL nu kan fylde de 100 Aar.
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Af Kontreadmiral Th. To psøe -J en s e n.

Søløjtnant-Selskabet har haft den Glæde at modtage:

DET TEGNERSKE LEGAT
til Fremme af Søløjtnant-Selsli.abets Formnul oprettet af

Familien Tegner til Mlnde om

COMMANDEUR PETER WILHELM TEGNEH

ved Premierløjtnant P. 1\1. Tegner.

Da der i den Anledning er Grund til for den nu
levende Slægt at fremdrage og opfriske Minderne om
Commandeur P. W. Tegner, har Selskabets Bestyrelse
anmodet mig om at give nogle biografiske Oplysninger
om denne højtforljenle og dygtige Søofficer.

Peter Wilhelm Tegner blev født i Helsingør den
15. Juli 1798. Han var Søn af en af Helsingørs bedste
Borgere Kgl. Agent, [\øbmand Isac Wilhelm Tegner (f. 13.
December 1765, t 4. Maj 1820) og Bustru Ellen Marie
f. Lund (f. 7. Oktober 1769, t 26. Februar 1813). Her
voxede den lille Dreng op i et velhavende Barndoms
hjem. Foruden den store Forretning i Helsingør ejede
Faderen Borupgaard ved Snekkersten , og man forstaar,
al den livlige og begavede Dreng ved Opholdet i el
stort Købmandshjem i Helsingør fik Lyst til Sølivet, og
del var derfor ganske naturligt, at han søgte ind i den
Danske Marine, der efter Slaget paa Reden den 2. April
1801 og indtil 1807 stod paa sin højeste Udvikling og
med hele Nationens udelLe Agtelse. Den unge Tegner
blev oplaget paa Søkadelakademiet den 30. Maj 1811
Han gennemgik Akademiet og log de forskellige Exa
miner: Præliminærexamen, 1. og 2. Examen, Examen i
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Artilleri, Sphærica og Perspektiv med godt Resultat.
Admiral Sneedorff var Chef for Akademiet, og som den
udmærkede Pædagog, han var, salte han sit Præg paa
Tonen og Aanden.i Akademiet. Man faar et godt lnd
tryk af den unge Kadet Tegner, naar man læser de fyl
dige og for sin Tid karakteristiske Vidnesbyrd, han fik
af Lærerne i sit sidste Kadetaar, da han stod som Nr.2
i Søkadetkorpset. Alle Lærerne roser ham, Danselæreren
for hans gode Udvortes, alle for hans Flid, Dygtighed
og meneterværdige Opførsel. Læreren i Dansk skriver
om ham: - Ogsaa i afvigte Aar har denne Kadet teet sig,
fra alle Sider, særdeles rosværdig. Stedse arbejdede
han med opvakt Aand, med sjælden Flid og udelt Op
mærksomhed. Bans Adfærd satte altid hans Sindelag
og hans Sædeligheds-Palelse i det herligste Lys.. Den
eneste af Lærerne, hvis Ros er mere betinget, er Kom
mandør Wleugel, Lærer i Matematik og Navigation, eler
skriver: • Han har et godt Hoved, megen Lyst til at lære,
men mangler Orden og reen Anskuelse af Tingene •.
Underligt nok skulde Tegner blive hans Atløser paa
Akademiet som en særdeles dygtig Lærer netop i disse Fag.

Tegner udnævntes til Sekondløjtnant den 27 . August
1818 som Nr. 2 i sin Klasse. Det var en vanskelig Tid
for en ung Søofficer. Tabet af Flaaden og Udmattelsen
ener Krigen satte sig Spor overalt. Udkommandoerne
var faa IKadetskibet og enkelte mindre Vagtskibe i Sundet
og paa Elben samt en Korvet til Vestindien), og Forhol
dene derfor yderst vanskelige for unge Officerer. Tegner
bliver første Gang udkommanderet i 1819 som yngste
Officer med Briggen Bornholm som Stationsskib i Sundet
(Chef Kaptain Conrad Grove). Naar man ser den Ka
rakteristik, B. B. Dahlerup, der var Næstkommanderende
i Briggen, giver af Chefen i sine Erindringer, har det
næppe været det bedste Togt for en ung Officer. Hjem
kommen herfra kastede han sig over Studiet af Mate
matik, Navigation, Astronomi og Meteorologi. Den 27. Au-

Tld..kr, f, So......o. too. Aug. 3
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gust 1825 forfremmedes han til Premierløjtnant. I Midten
og Slutningen af Tyverne var han Skoleofflcer paa Sø
kadetakademiet og udkommanderet med Kadetskibet, i
1824 med Fregatten Freya, i 1826, 27 og 30 med [{or
vellen Najaden, paa det midterste af disse Togter som
Næstkommanderende. Kadetchefeu, Kaptajn P. F. WulfT,
der var Chef for Kadetskibet i 1824 og 26, skriver om
ham, at han er en udmærket Observator med en sjælden
færdighed og Øvelse i med ualmindelig Hurtighed at
give Observationernes præcise Resultater. I 1833 an
sattes han som Lste Lærer i Matematik og Navigation
paa Søkadetakademlet, en Tjeneste som han varetog med
den allerstørste Interesse, og hvor han forblev iii 184l.
Han betragtede nu denne Gerning som sin Hovedopgave og
kastede sig over den med sin fulde Kraft og Kærlighed,
reformerede Undervisningen og indførte ny og udmær
kede Lærebøger, der længe blev anvendt paa Akademiet.
Allerede i 1834 udgav han »Elementaire Geometri. og
"Analytisk rellinet og sphærisk Trigonometri- og i 1840
44 -Den Nautiske Astronomie med Tabeller«, Frugten af
10 Aars vedholdende og anstrengende Arbejde, et for
sin Tid fortrinligt Værk, et Skatkammer for senere Lære
bøger. I 1845 udgav han /I Beskrivelse over Jordens Figur.
og i 1847 et -Tillæg' til den nautiske Astronomi-, inde
holdende Maanedistanceproblemet, Stedlinieobservationer
(Det Sumrierske Problem) samt Meteorologi. Samtidig
havde han, der imidlertid 30. December 1834 var for
fremmet til Kaptninløjtnaut, den 7. Januar 1835 benaadet
med Dannebrogsordeneus Ridderkors og 28. Juni 1840
med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, ogsaa indenfor
Søløjtnantselskabet, hvor han blev optaget 1820, og i
hvis Bestyrelse han havde Sæde i 1822-23 og 24-25,
gjort sig bemærket ved forskellige værdifulde Afhand
linger, ligesom han i Arkiv for Søvæsen har skrevet for
trinlige Afhandlinger, der alle udmærker sig ved Lø
dighed samt ved et klart, korrekt og koncist Sprog.
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I 1835 skrev han her sanledes om »Klmmlngdallngen
og Horlzontens Udstrækning «, 1836 II Om Cronometer
Regulering og Længdebestemmelse ved Cronometer«,
1843 .1'0 nautisk-astronomiske Problerner«, 1844 .Sted
linie problemet Il , 1846 "Kort Beskrivelse over Vindene,
Strømmene og Sejladsen paa Jorden», 1853 »Om mele
orologiske Observationer fra Vagtskibe og Fyrstationer
og 1856 "Orkanen eller den omdrejende Storm • .

At man har værdsat ham som Forfaller af Lærebøger
og som Observator fremgaar af, at der "er tilkendegivet
ham Kongens Tilfredshed den 14. Decbr, 1834 med hans
matematiske Lærebøger, den 27. Febr . 1836 i Anledning
af de af ham foretagne Observationer ved Vesterhavet
over Ebbe og Flod, den 28. Novbr. 1845 i Anledning af
Fuldførelsen af Den Nautiske Astronomi og den 8. Maj
1847 med TilIæget til samme.

Som en særlig og sjælden Anerkendelse af hans
Fortjenester som Forfatter skal nævnes, at han af [{ong
Oscar den 1. modtog en Guldmedaille, der bærer hans
fulde Navn og Inskriptionen: Classis Daniae Navarcho.

I 1841, umiddelbart efter Afgang som Lærer ved
Akademiet, blev han udkommanderet som Trediekom
manderende og Batterichef i Linieskibet Christian den
Ottende paa dette Skibs første Togt. Chefen Komman
dør Christopher Lutken skriver om ham, at han er vel
egnet til højere Grad og særlig til Chefstilling. Den 20.
Februar 1842 udnævntes han til Kaptaln.

Hans Virksomhed som Lærer og Forfatter lagde saa
megen Beslag paa håns Tid og Arbejdskraft, at han
maaue opgive at drive sin Landejendom, Borupgaard,
som han havde overtaget efter Faderens Død i 1828.
Han solgte derfor Gaarden og byggede sig et Landsted,
Paulinelyst, ved Snekkersten, hvor han interesserede sig
levende for Bavekultur og Blomsteravl.

Da Krigen brød ud i 1848, blev han kaldet til at
lede og organisere Søtransporlvæsenet. Han viste sig

a"
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særlig skikket til denne vanskelige Post. Han kastede
sig alter her med Iver og Dygtighed ind i sit nye
Hverv, organiserede Søtransportvæsenet fra Grunden paa
udmærket Maade, indførte et nyt Signalsystem til Brug
for Transportfartøjerne og gav Impulsen til Bygning af
de Jerntransportbaade, som endnu er i Brug. Som en
kongelig Anerkendelse for denne Virksomhed udnævntes
han den 1. Januar 1850 til Kommandør af Dannebrog,
en sjælden Udmærkelse for en Kaptain. Et Minde om
ham som Chef for Søtransportvæsenet er sat ham ved,
at han er fremstillet paa Otto Baches bekendte Maleri:
Hestgarden-s Indskibning i Korser 1848. Den 8. Oktober
s. A. forfremmedes han til Kommandørkapilain og den
1. December 1852 til Kommandør.

Efter Krigen var hans Helbred nedbrudt. Det rast
løse Arbejde under Krigen og et Pald fra en Vogn i
Flensborg i 1850 bidrog hertil. Han blev udnævnt til
Medlem af Marinens Signalkommission, og 25. Juni 1852
beordredes han til Medlem af en r{ommission »tll at
anstille Prøver med Skrue-Dampkanonbaaden Støren.
(vor første Skruekanonbaad, overtaget i 1852 fra den
holstenske Flaadeafdeling) • og derved om muligt vinde
Momenter til Afgørelsen af Spørgsmaalet om saadanne
Fartøjers Hensigtsmæssighed til at forsvare vore Far
vande». I Foranret 1854 blev han syg og maatte op
høre med sit Arbejde i Marinen. Han, der hidtil havde
ført et stort og gæstfrit Hus i sin Bollg i Store Kon
gensgade ligeoverfor Marmorkirken, trak sig nu tilbage
til Paulinelyst, hvor han delte sin Tid mellem sine
videnskabelige Sysler, Astronomi og Meteorologi, og
Havevæsenet. Tabet af en kær Søn, der i sin blomst
rende Alder kaldtes bort, 19 Aar gammel, gik Tegner
saa nær til Hjærtet, at han blev syg og døde faa Dage
senere, den 18. Februar 1857.

Tegner var 1826 bleven gift med Johanne Cathrine
Cecilie Christophersen (f. i Helsingør 17. Novbr. 1802,
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+13. April 1875), Daller af Brygger Johannes C. og
Hustru Bodil Christine, f. Rasmussen.

Vi har ved at følge r. W. Tegner fra Vuggen til
Graven faaet et Billede af et Menneske, der ved Fødsel,
Afstamning og Opdragelse var rigt udstyret med gode
Anlæg, Kultur, Dygtighed og Flid . Da han blev Officer
i et af de vanskeligste Tidsrum, vor Marine har oplevet,
var han strax klar over, at han maatte (Inde et Felt,
hvor han kunde anvende sin Tid og Flid og udvikle og
nyttiggøre sine Kundskaber. Ban randt et saadant Ar
bejdsfell i Matematiken og særlig i dennes praktiske
Anvendelse i Navigationen. Ban blev en sjælden kund
skabsrig og dygtig Lærer, elsket af sine Elever, og hans
Betydning for den danske Marine og den danske Sø
mandsstand strakte sig gennem hans udmærkede Lære
bøger langt ud over det Aaremaal, der blev ham be
skaaret. Under Krigen 1848-50 viste han sig i Besid
delse af udmærkede organisatoriske og administrative
Evner.

Mindet om den (Ine, flittige, dygtige og uegennyt
tige Officer blev længe bevaret af alle, der havde kendt
ham. Den nulevende Slægt vil have godt af at stille sig
Commandeur P. W. Tegners Liv og Virke for øje og at
søge at komme til at ligne ham.

Ved Udarbejdelsen er benyttet følgende Kilder :

Archlv for Søvæsen 1857.
Hauch-Fuushall , Patriciske Slægter.
IIfnrlnemlnlsterlets. Kadetskolens og Søløjtnantselsknbets Arklyel'.



Slæbeminer.
Af Orlogskaptajn B. Andersen.

l det efterfølgende skal omtales et Vanben, som
ikke er blevet meget pauagtet her hjemme, men som
under Krigen 1914-18 anvendtes i nogen Udstrækning
af de søfarende Krigsmagter ; et Vaaben som efter Kri
gen pua ingen Maade er lagt hen, man mener stadig,
at det har en vis Betydning, og som vi derfor vil
kunne vente anvendt imod os selv under eventuel {{rig
i Fremtiden, nemlig Slæbetorpedoen eller Slæbeminen.

Slæbeminen er et af de Vaaben, som under Ver
denskrigen blev opfundet til Anvendelse imod neddyk
kede Undervandsbaade. Maalet var at konstruere et Appa
rat - indeholdende en passende Sprængladning - som
af lette hurtiggaaende Fartøjer kunde slæbes i en vis
konstant Dybde og bringes Lil Eksplosion ved Kontakt
med en Il-band.

De Krav, der maatte stilles til delle Vaaben, var
for det første en stabil og rolig Gang j den bestemte
Dybde, ligegyldig hvilken Hastighed det slæbtes med, og
for det andet en let og farefri Betjening under Udsæt
ning og Indbjærgning under Gang. Af Hensyn til Slæbe
fartøjets Manøvreevne var det ønskeligt at have saa kort
en Slæber som muligt, og løvrigt burde Vægt og Dimen
sioner være de mindst mulige.

Der fremstod i de forskellige Mariner forskellige
Apparater Lil dette Øjemed; sanledes kan nævnes den
tyske Slæbemine, det engelske n fJigh Speed Submarine
Sweep«, opfundet af Commander Buruey, og den itali
enske Ginocchio Slæbemine, opkaldt efter Opfinderen.
Skønt Maalet har været det samme, er Konstruktionen
i disse Apparater paa flere Punkler væsensforskellige, og
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jeg skal i det følgende søge at klarlægge de forskellige
Principper, man har benyttet.

Den tyske Slæbernine har Form som et firesidet
Prisme, der slæbes paa Kant. Det er 110 cm langt,
60 cm højt og 49 cm bredt. Prismet er skraat af
skaaret paa Forsiden og har for og agter to fra Ryg
gen opstaaende Styrefinner, mellem hvilke der er an
bragt en Uanefod til Slæberen. Ladningen er anbragt i
en cylindrisk Beholder i Forkant af Prismet. Apparatet
er bygget af Træ med Jernbeslag, og de indvendige
Hulrum er fyldte med forkullet Kork dækket af et Lag
Asfalt. Vægten af Minen er 110 kg, og dens Opdrift er
ca, 15 kg.

I Modsætning til denne Mine er den engelske og
italienske bygget af Staalplade. Den engelske har Form
som en Paravane og er et forholdsvis stort ol!' tungt
Apparat (Længde ca, 2,4 m, Vægt 600-800 kg, ringe
Neddrift), medens Ginocchi'ens Legeme nærmest er tor
pedoformet med to særligt formede indstillelige Styre
planer paa Forenden og 4 (to lodrette og to vandrette)
faste Haletlader (Længde ca. 1,5 m, Diameter 28 cm,
Vægt 50-75 kg, Opdrift 8,5-11 kg). Planerne har en
Hældningsvinkel paa ca, 16 o mod Minens Længdeakse.

Den tyske Mine er den mest robuste og tager mindst
Plads op, medens den italienske er den, der bedst op
fylder Kravet om ringe Vægt .

Som Ladning anvendes i alle Ire Miner støbt Tri
nol, men medens den tyske kun har en Ladning paa
15 kg og den italienske i 3 forskellige Størrelser hen
holdsvis 16,5 og 30 kg, er der fra 100 til 200 kg Lad
ning i den engelske.

Delle vil sige, at medens de to førstnævnte uden
Risiko for det slæbende Fartøj kan slæbes i 40 m lange
Slæbere, rnaa den engelske ud paa langt større Afstand
og opfylder altsaa ikke saa godt som disse Kravet om
god Manøvreevne. En Ladning paa 15 kg som i den



40 Slæbeminer.

tyske Mine kan maaske synes lidt ringe især overfor
slore Undervandsbaade med dobbelt Skrog, men Ginoc
chi'ens 30 kg's Ladning forekommer særdeles passende,
og da det jo drejer sig om Eksplosion ved direkte An
slag mod Ubaadene, kan det ikke ses al skulle være
nødvendigt al anvende fra 100 til 200 kg Sprængstof i
en enkelt Mine.

Slæbeminernes Gang i Dybden opnaas ved de tre
Typer ener forskellige Principper. Ved den lyske og ita
lienske er del Slæberens Længde og Forholdet mellem
Trækkel i Slæberen og Vandmodstanden paa Minelege
mets og Prismets Overflader eller paa Styreplanerne, der
betinger Dybdeindslillingen. Den lyske Mines Form tyder
paa, at den - ligesom tyske Mineslrygningsdrager 
slæbes under en Flyder, saaledes al man ved at slikke
ud eller korte ind paa Flyderens særlige Slæber kan
forandre Minens Dybgaaende, et Princip, som særligt
egner sig for Farvande med lægt Vand, fordi man uden
at korte ind paa Minens Slæber kan gaa ind over smaa
Vanddybder og samtidig undgaa at faa Minen i farlig
Nærhed af det slæbende Fartøj. Ved Ginocchi'en svarer
en bestemt Slæberlængde altid til en besteml Dybde
uanset den Hastighed, der slæbes med. Der anvendes
Slæberlængder fra 40 til 90 m, hvortil svarer Dybder fra
26 til 44 m. Den engelske Slæbemine er i Modsætning
til de lo andre forsynet med en Dybdemekanisme i Lig
hed med Paravanes, d. v. s. en hydrostatisk Ventil, der
paavirker et Dybderor. Venlilfjederens Spænding kan regu
leres til forskellige Dybder, men man er nødt til al hale
!\linen om Bord, hvis man vil forandre Minens Dybde
indstilling. Der anvendtes under Verdenskrigen to Typer
af -Higb Speed Submarine Sweep«. Den ene var særlig
heregnet paa de forholdsvis ringe Dybder i Nordsøen
og bestod af 2 Slæbeminer, som slæbtes een paa hver
Side agter med en indbyrdes Spredning paa ca. 60 m
og en Maksimums Dybdeindstilling paa 30 m, den an-
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den, som var beregnet lit det dybe Vand i Middel
havet, bestod af en enkelt Slæbemine, som kunde slæ
bes i indtil 60 m Dybde. Disse to Typer kan imidlertid
benyttes samtidig, hvorved man opnaar en større Effek
tivitet.

Antændingen, som i alle tre Typer Miner sker ved
direkte Anslag mod en Il-band, er elektrisk i den ' en
gelske og den tyske Mine men mekanisk i Ginocchi'en.
Den engelske Slæbemiue har i Forkant en Stødhorns
kontakt, som ved Anslag mod l\1aalet trykkes ind og
slutter det elektriske Kredsløb til Tændpatronerne. Elek
triciletskilden er et Akkumulalorbatteri om Bord, som
ogsaa leverer Strøm til et Dybderegistreringsapparat.
Delle bestaar af et Amperemeter, der er anbragt paa
Broen og en Reguleringsmodsland i Slæbeminen. Denne
Modstand pauvirkes af en hydrostatisk Ventil, som be
væger sig, naar Vandtrykket, d. v. s. Minens Dybde for
andres, og Amperemetret vil da indirekte angive Dyb
den. Foruden den Sikkerhed der ligger i, at man om
Bord kan afbryde Strømmen til Minen, findes der som
yderligere Sikkerhed under Betjeningen en Bemmeplade,
der, naar den er rejst, holder Patronerne fjernede fra
Tændladningen. Pladen væltes af Vandmodstanden ved
10 Knobs Fart og fører. saa Patronerne paa Plads.

Den tyske Slæbernine, som ogsaa faar Strøm gen
nem et Kabel fra Slæbefartøjet, har en Kontaktslulter,
der indeholder 2 Ståalkugler og en Fjederkontakt. Naar
Minen rystes ved et kraftigt Stød, vil Kuglerne bevæge
sig saaledes i Forhold lit hinanden, at Fjederkontakten
trykkes ind og slutter Strømløbet til Tændpatronen. I
denne Mine findes ingen anden Sikkerhed end den, der
ligger i, at man om Bord afbryder for Elektricitets
kilden.

Ginocchi'ens Anlændingsmekanisme bestaar af en
Rekylklods , der er anbragt let forskydelig i Minens
Længderetning. Den holdes i sin agterste Slilling af en
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Fjeder og bærer en fremadvendende Perkutør. som i An
slags øjeblikket, naar Rekylklodsen farer fremover, vil
ramme en Tændhætte og saaledes antænde Ladningen.
Rekylklodsen vil bevirke Antænding, naar Farten aftager
med over 0,5 m i Sekundet. Hvis Slæbelrossen f. Eks.
kappes, vil Ginocchi'en øjeblikkelig eksplodere. Til Sik
kerhed imod utidig Antænding er der foran Perkutøren
mellem denne og Tændhællen anbragt en tynd Plade,
der kan bevæges og staar i Forbindelse med en hydro
statisk Ventil. Naar Ventilen ved ca. 6 m Vandtryk er
trykket i Bund, vil et Bul i Pladen korrespondere med
Perkurørens Spids og tillade den al slaa frem mod Tænd
hætten,

Det er vanskeligt at sige, hvilken af de tre Miner
der har den mest tiltalende Form for Anlænding. Den
engelske Mine kræver en direkte Berøring af Stødhor
nene mod Maalet, den tyske skal rystes kraftigt, og den
italienske behøver kun en ringe Nedgang i Farten for
at bringes til Eksplosion. Den engelske Mine synes at
være den, hvor man har størst Garanti imod, at den
eksploderer i Utide og i det hele tagel al være den sikreste
at arbejde med, men man kan formentlig ogsaa risikere,
at den ikke eksploderer ved Anslag mod en Il-baud,
hvis f. Eks. kun Styrepinnet fisker noget af det opstaa
ende, og selve Stødhornene ikke komme.' i direkte Be
røring med U-banden. I et saadant Tilfælde vilde begge
de andre Typer virke efter Bestemmelsen.

Udsætningen af Slæbeminer skal kunne foregaa let
og farefrit ved den størst mulige Hastighed. Der kræves
derfor i Slæbefarløjet en særlig Bom eller David agter
og et Spil til Slæbetrossen eller Knblet. Ginocchi'en kan
udsættes ved 20 Knobs Fart og bjærges med Haandspil
ved 10-12 Knebs Fart og kan ligesom det engelske
"High Speed Submarine Sweepli slæbes med en Hastig
hed af 25 Knob. Det er indlysende, at der ved saa høje
Hastigheder gaar megen Kraft paa Slæberen. For Ginoc-
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chi'ens Vedkommende er Trækket i Slæberen ved 25 Knob
dog kun ca, 1600 kg. Til Sammenligning er Trækket
i en Paravane af Type C ved samme Hastighed ca, 5 Is
og formentlig noget lignende for den engelske Slæbe
mine. Ginocchi'en egner sig derfor specielt for smaa
Fartøjer.

Hvad en rolig Gang i Dybden angaar, maa den
tyske Mine være den bedste. Det kan ikke undgaas, at
der kommer en vis Vandring, hvor man anvender Planer
i Forbindelse med hydrostatiske Dybdemekanismer som
i den engelske Mine, og Glnocchi'ens Planer skal være
meget nøjagtigt indstillede for at give en rolig Gang.
Det vil næppe under almindelige Forhold kunne und
gaas, at disse Planer faar Stød og mindre Skævheder,
og en meget nøjagtig Kontrol er derfor nødvendig inden
hver Brug.

Med Hensyn Ul Anvendelsen af Slæbeminer er det
vanskeligt at give bestemte Regler. Faar et Patrcuille
fartøj øje paa en Il-band, bliver det som Regel kun et
Glimt af Periskopet, saa ser det intet mere og ved der
for kun, at D-baaden paa et vist givet Tidspunkt har
været paa et bestemt Sted. Herfra kan Il-banden have
fjernet sig i en eller anden Retning i den Tid, der
gaar, inden Patrouillefarløjet er naaet hen til Pladsen,
hvor Periskopet observeredes, og man behøver bare med
en Passer paa et Stykke Papir at tegne en Række kon
centriske Cirkler med Mellemrum svarende til den Di
stance, man bevæger sig i 2 Minutter med 5 Knobs Fart,
for at overbevise sig om, at der ikke skal gaa lang Tid,
inden Eftersøgningen af U-banden med et enkelt Fartøj
bliver ren Hasard.

Det gælder med andre Ord om saa hurtigt som
muligt at søge hen til Stedet, hvor Periskopet saas og
ligeledes hurtigst muligt at faa udsat sin Slæbemine.
At slæbe rundt med den til Stadighed maa anses for
formaalsløst, fordi man til ingen Nytte slider paa Grejerne
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og hæmmer egne Manøvrer. Er der kun et enkelt Far
tøj til Stede med Slæbemine, kan det - hvis ikke sær
lige Farvandsforhold taler for en anden Fremgangsmaade
- foretage en kredsende Bevægelse om Stedet, hvor
Periskopet forsvandt og gøre Kredsene større og større
eflerhaanden ved f. Eks. at foretage 4 Stregers Drej med
bestemte Tidsintervaller (findes let paa Tegningen med
de koncentriske Cirkler), men udover 15 11 20 Minuller
vil det være formaalsløst at slæbe med Minen, thi da
vil U-baaden kunne være saa langt fra sin oprinde
lige Plads, at der ikke er nogen Sandsynlighed for at
fange den.

Raader man over indtil 4 Fartøjer, kan man lade
dem starte en lignende Skruebevægelse samtidig fra
hver sin Kvadrant af Cirklen med Periskopets Plads
som Centrum og opnaar derved en større Chance for
at ramme U-baaden; raader man over mange Fartøjer,
vil det ratlonelleste være at gennemstryge Farvandet
paa en bred Front, men stadig maa man huske, at
det kun er i de første Minutter efter Opdagelsen af
et Periskop, at det kan lønne sig at slæbe Minen efter
Il-banden.

Fartøjer, der slæber med Slæberniner, kan ikke sam
tidig benytte Hydrofoner og kan derfor ikke ad anden
Vej faa nogen Underretning om Il-bandens Plads, og
Fartøjer, som til U-baads Jagt udelukkende er udruslet
med Slæbeminer, er derfor ikke til særlig megen Nytte.

Men som Supplement til Dybdebomben kan Slæbe
minen være særdeles god.

Et Fartøj, der er udrustet med begge disse Vaaben,
vil ved Mødet med en U-baad se sin Fordel i straks at
anvende Dybdebomber paa U-baadens formodede Plads,
for derefler at sætte Slæbeminen ud og benytte den
Chance dette Vaaben har.

Fordelen ved Brugen af Slæbeminen i Stedet for
Dybdebomben ligger i dens Prisbillig hed ; den forlises
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som Regel kun, naar den træffer sil Maal; men til Gen
gæld har Dybdebomben den Fordel, at den, selvom den
ikke direkte naar al ødelægge U· baaden, tillige udøver en
stor moralsk Virkning paa U-baadens Besætning. Staar
man overfor Valget mellem Dybdebombe eller Slæbernine,
maa dette derfor absolut falde ud til Gunst for Dybde
bomben.

Man kan - men ogsaa kun til en vis Grad - sam
menligne de to Vaabens Effektivitet ved al betragte de
Resultater, der er opnaaet med dem under Verdenskrigen.
Det hævdes fra engelsk Side, at medens der med Dybde
bomber er ødelagt 35 og alvorligt beskadiget mere end
80 tyske Il-baade, er der med Slæbeminer kun ødelagt
4 U-baade af engelske Fartøjer. Ganske vist brugtes der
saa ogsaa 16000 Dybdebomber for at opnaa disse Resul
tater, og rent procentvis kan Slæbeminen maaske opvise
bedre Træfning, men man mener alligevel, at den af
Dybdebomberne udøvede moralske Virkning utvivlsomt
havde en saa stor Andel i den endelige Nedkæmpelse af
Undervandsbaadsfaren, at Dybdebomben absolut bør fore
lrækkes for Slæbeminen.

U-baaden har to Maader al undgaa Slæbeminen paa,
enten kan den lægge sig stille paa Bunden udenfor Slæbe
rninens Rækkevidde, hvis der er Vand nok, eller ogsaa
maa den hurtigst muligt søge væk fra det Sted, hvor den
er observeret af det patrouillerende Fartøj.

I vore Farvande vil det i Almindelighed ikke være
let at bruge Slæbeminer, navnlig ikke af italiensk eller
engelsk Konstruktion, hvad et Blik paa Søkortet hurtigt
vil overbevise en om, men der findes alligevel Steder i
Kattegat, Store Bælt og Østersøen, hvor de vil kunne
tænkes anvendt imod danske U-baade.

Skulde det være lykkedes at skabe Interesse for et
Vaaben, som vi maa være forberedt paa, vil kunne blive
anvendt imod os selv, vil Formaalet med denne Artikel
være opnaaet.
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En kortfa.ttet Oversigt."

Af Kaptajn C. Baron D i r c ki n c k- Ho Imfeid.

Den Udvikling, som Skibenes nautiske Instrumenter
bar genneragaaet i de sidste 100 Aar, kan spores i alle
de mange Grene, hvori Navigeringen deler sig, og hvoraf
bver enkelt bar sin Betydning for Skibets Sikkerhed under
dets Sejlads over Vandene.

Lige fra Kristian den fjerde opreltede sin Naviga
tionsskole paa Bremerholm med den bekendte Bagge
Wandal, der tillige var Kongens Kompasrnager, som Di
rektør, og indtil vore Dage, el' Marinen gaaet i Spidsen
for Udviklingen og Forbedringen af de nautiske Instru
menter og for at indføre nye Typer.

Dette har ikke alene haft sin store Betydning for
Marinen selv, men tillige for Søfarten i Alrnlndelighed,
idet mangfoldige af de Forbedringer og Opfindelser, som
gennemprøvedes og indførtes i Marinens Skibe, derefter
antoges og nylliggjordes af Handelsmartnen.

Medens alt Flaadens nautiske Instrumentmateriel,
undtagen Kronometre, nu er samlet ved Flandens Kom
pasvæsen - jeg maa dog desværre ogsaa herfra und
tage Gyrokompasser - har dette ikke altid været Til
fældet, idet Refleklionsinstrumenter og Rikkerter samt
Vagtsure, Barometre og Termometre først er indlagt her
under i den senere Tid.

Ved det nitlende Aarhundredes Begyndelse var det
en tjenstlig Pligt for Chefen, naar han udkommanderedes

* Som Kilder er benyttet Artikler i Tidsskrift for Søvæsen bl. a.
af Kapt. C. Clausen, Prern . Lnt. C. Tro Ile o. a., ældre Værker over
Navigationens Historie, Artikler 1 udenlandske Tidsskrifter m. m.
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paa Togt, at forsyne sig med •behørige Sae-Korter,
Bøger og Instrumenter Navigationen vedkommende. og
i Følge Reglementet af 1849 var det de subalterne Offi
cerers Pligt paa Togt ' at være forsynet med Kikkert,
Sekstant eller Cirkel.

Det var jo ret haarde Betingelser at paalæggs de
kun daarligt aflagte Officerer, hvorfor der lige til 1861
gjaldt den Bestemmelse ror Søkadetakademiet, at enhver
Kadet ved Optagelsen skulde indbetale 100 Rdl., som ved
Vedkommendes Argang fra Akademiet udbetaltes mod
Forpligtigelse til under Udkommando at være forsynet med
Kikkert og Sekstant .

I 1788 var" Det søemilitaire Kaart-Archiv og Biblio
tek-Selskab- blevet indsuttet for bl. a. paa en økonomisk
lempelig Mande at gøre det overkommeligt for de ud
kommanderede Officerer at opfylde Lovens Bestemmelser
vedrørende Forsyning med nautiske Instrumenter og Sø
kort under Udkommando.

Del gik dog kun langsomt med Anskaffelsen af [n
strumenter, i 1823 var Beholdningen saaledes 1 Cirkel,
4 Sekstanter og 7 Kikkerter. Selskabet ' talte den Gang
81 aktive Medlemmer. Senere bedredes Forholdene be
tydeligt, saa al Selskabet efterhaanden "ar i Stand Lil
nogenlunde at hjælpe dets Medlemmer til at opfylde
Lovens Fordringer vedrørende Forsyning med Rikkerter
og Sekstanter.

Imidlertid bestemte Admiralitetet (i 1823), at Forsy
ninger med Søkaart tll Skibe i Fart udenfor Nordsøen
og Østersøeu skulde ske for kgl. Regning. Bestemmelsen
udvidedes i 1828 til at gælde alle Søkort og Kronometre.
Endelig i 1841 bestemtes, at alle Opmaalingsskibe og
Skibe, del' udrustes i videnskabelig Hensigt, skulle for
synes fra Søkaartarkivet med Kronometre , Instrumenter
og Bøger og yderligere (i 1854) skulde Arkivet anskaffe
Aneroider og Vagtsure til ethvert udgaaende Krigsskib.

Situationen udviklede sig efterhaanden derhen, at
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Søkaart Arkh'et forsynede ethvert udgaaende Krigssklb
med Søkort, Farvandsbeskrivelser, Kronornetre og Obser
vationsure samt Vagtsure og desuden Opmaalingsskibe
med Instrumenter, men efterhaanden blev det Praksis,
at Arkivet desuden medgav ethvert Skib Kikkerter og 1
å 2 Sekstanter.

11910 bestemte Marineministeriet, at fremtidig skulde
Flaadens Kompasvæsen overtage Skibenes Forsyninger
med Instrumenter, Vagtsure , l\ikkerter samt Barometre
og Termometre, hvorfor Søkortarkivets Beholdninger
heraf overgik til Kompasvæsenet. Og endelig overtog
i\Jarineminiliteriet i 1926 det Sømilitaire KaarL-Archiv og
Biblioteks Selskabs Beholdninger af Heflektionslnstru
menter og Kikkerter samt Barometre og Termometre ved
delte Selskabs Ophævelse.

Dermed var Skibenes Forsyninger med alt nautisk
Instrumentmateriel, undtagen Kronometre og Gyrokom
passer, overgaaet til Flandens Kompasvæsen, hvor det jo
ogsaa naturligt hører hjemme.

Med Skibsfartens rivende Udvikling i de forløbne
100 Aar steg naturligvis Fordringerne til de Hjælpemidler,
som udkrævedes til Skibenes sikre Navigering samt An
tallet af saadanne Hjælpemidler.

Jeg skal nedenfor ganske kort angive Gangen i
Magnelkompassets Udvikling i delte Tidsrum, medens jeg
vedrørende Udviklingen af de øvrige nautiske Instrumenter,
grunde I paa Pladsmangel i delte Hæfte, maa henvise til
en mulig senere Arlikel om delte Emne.

Ved det 18. Aarhundredes Afslutning var Ko m
p a s s e t set med Nutidens øjne meget primitivt.

Man kunde endnu finde Kompasser i Brug, hvis
Konstruktion laa helt tilbage i det 16-17 Aarhundrede,
og som bestod af en Trækasse, hvori Rosen, der var af
Papir, var ophængt.

Der fandtes kun en Naal, ofte rhombeformet, eller
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Naalen var sammensat af to Halvdele, der paa Midten
var bøjet ud til Siden for at gøre Plads til Duppen.

Ofte var Rosen ophængt saa lavt, at den under
Skibets Bevægelser tog mod Kassens Bund, idet man, for
at benytte Kompasset til at pejle med, havde forsynet
Siderne i Kassen med Udskæringer og anbragt Rosen
lavt nede.

Intet Under, at de Søfarende ofte beklagede sig over
delte primitive Navigationsmiddel, hvortil yderligere kom,
at Kompasserne ofte viste Fejl grundet paa Magnetismen
i Skibets Jærn, et Forhold, man vel var klar over, men
ude af Stand til at afhjælpe, da man intet Kendskab
havde lit Deviationslovene eller til Kompaskompensering.

Vi var i Danmark i denne Periode saa heldige til
Navigationsdirektør at have en meget dygtig Mand, der
netop overfor Kompassets Konstruktlon var særdeles frem
synet og som fremsatte Teorier vedrørende delte Emne,
der endnu i den nyere Tid har Levekraft.

Det var Professor C. Lous, der i flere nautiske
Værker fremkom med Forslag til Kompassets Forbedring,
og som derigennem i bøj Grad bidrog til en bedre og
mere sikker Navigering.

Han fastslog blandt andet, at Kompasnaalen bedre
bibringes Magnetisme ved Strygning med kunstige Mag
neter end med Magnetjærnsten, samt at man ved An
bringelse af fire paralelle Naale under Rosen ved samme
Vægt opnaar større Iudstllllngskraft.

Han var opmærksom paa, at Friktionen mellem Rose
og Pind bør være saa ringe som mulig, medens man
hidtil havde hævdet, at denne ikke maatte være for ringe.

Og endelig angiver han en Metode Lil Opnaaelse af
et • roligt [{ompas. , nemlig ved under Rosen at anbringe
Flydere, der gaar ned i en Vandbeholder paa Koppens
Bund, et Princip, som - naturligvis modificeret - an
vendes den Dag i Dag i Vædskekompasserne.

I sin Bog om •Styrmandskunst eller sankaldet Skat-
Tld.skr. f. Sov .. sen. 100. Aorg. 4
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kammer. giver han i 4. Oplag af denne Bog (1807) en
Beskrivelse af, hvorledes et Kompas efter hans Opfattelse
burde konstrueres.

Desværre vandt hans Anskuelser ikke saa megen
Indpas i Skibsfarten som ønskeligt. Man hjalp sig stadig
med de gamle Kompastyper, og kun langsomt vandt de
af Professor Lous foreslaaede Forbedringer frem i Praksis
herhjemme.

Dog omtaler saavel S. Tuxens ø Lærebog i Styrmands
kunst. (1833), som Tegners nautiske Astronomle- (1844)
Kompasser med flere paralelle Naale efter Lous' Princip,
medens samtidige udenlandske Værker kun omtaler Kom
passer med een Naa!.

Man faar et ganske godt Indblik i Kvaliteten af
Marinens Rompasser ved Aarhundredets Midte ved at
læse en Artikel i •Nyt Archiv for Søvæsen- for 1852,
hvori Kommandør J. Seidelin vedrørende disse meddeler,
at han i 1844 efter Ordre besigtigede Marinens Kom
passer og kasserede 67 Stk., medens Resten paa 29 Stk.
nær burde kasseres, naar de kunde erstattes med nye
og bedre.

I 1845 og følgende Aar anstilledes Forsøg for at
fremstille en ny Kompastype, hvor de Erfaringer, som
Forsøgene havde bragt, udnyttedes. Den Type, man an
befalede, beskrives i nævnte Artikel saaledes:

Rosen, der var af Marienglas, havde kun en enkelt
Naal, anbragt paa Højkant, hvorved man dels opnaaede,
at den magnetiske Meridian angaves nøjagligere end om
Naalen var anbragt paa Fladen, dels at der opnaaedes
nogen -Luftdæmpnlngs , hvilket vilde give et roligere
Kompas: Af sidstnævnte Grund var Kornpaskoppen enten
af Kobber eller forsynet med en Kobberring indvendigt
i Rosens Højde for at udnytte ({obberets n beroligende.
Indflydelse. Rosens Dup var forsynet med en sleben
Agat, der vandrede paa en Messingspids paa Pivoten.

Som man ser var Professor Lous' Anbefaling af at
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anvende flere Naale ikke fulgt, og Kommandør Seidelin
skriver herom, at efter Forsøg, han har foretaget med
engelske •Standard. Kompasroser med flere Naale, er
han kommet til det Resultat, at disse Roser ikke er saa
• rolige s , som Roser med een Naal, hvorfor han anbe
faler at bruge lette Roser med een Naal fremfor tunge
Roser med flere Naale.

Man kan imidlertid ikke godt omtale Kompassets
Udvikling i denne Periode uden at berøre, hvorledes
Kendskabet til Skibsmagnetismens Indflydelse og ({om
passemes Kompensering er fremkommet og har ud
viklet sig.

Ved det 19. Aarhundredes Slutning var man klar
over, at Kompasset fik Deviation grundet paa det i Skibet
benyttede Jærn, og den føromtalte Professor Lous fore
slaar som Middel derimod, at der indenfor 9 til 10 Fods
Afstand fra Kompasset ikke maa forefindes svært Jærn.

Desuden angiver han en Metode til at fremstille en
Deviationstabel nemlig ved 'gensidig Pejling. fra et
Kompas i Land til Skibet og fra Skibet til Kompasset
i Land, medens Skibet svajedes rundt.

Som man ser har Professoren atter her vist sit
Fremsyn.

( Udlandet havde man . ligeledes Opmærksomheden
henvendt paa delte Emne. Jeg skal nedenfor kort nævne
enkelte af de Forskere, som har vist Vej til Kendskab
til Deviation og Kompensering.

Det var navnlig i England, at man søgte at komme
Ondet til Livs, især efter at Jærnets AD\'endelse i Skibene
tiltog mere og mere, og der derved tilkom en ny Aarsag
til Deviation, nemlig Skrogets permanente Magnetisme.

Englænderen Kapt. Flinders It 1814) foreslog saa
ledes Anvendelsen af den efter ham opkaldte Flinders
Barre til delvis Ophævelse af Virkningen af Magnetismen
i Skibets lodrette Jærn,

Forskere som Dr. Scoresby, Kapl. Sabine og ikke

4*
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mindst Sir G. Airy, er Mænd, som i den første Halvdel
af det 19. Aarhundrede i høj Grad har bidraget til Løs
ningen af Problemet vedrørende Kompassernes Kom
pensering.

Fremstilleren af Grundlaget for de den Dag i Dag
benyttede Deviationsformler var imidlertid Franskmanden
Poisson, der gennem sine Ligninger vedrørende Devia
tionen har bidraget saa mægtigt til Løsning af Problemet.

I 1854 nedsattes i England den saakaldte • Liver
pool Kompaskomtte« for paa Basis af de da fremkomne
Teorier at udpege en klar og bestemt Vej ud af Vanske
lighederne. Komiteen fastslog bl. andet, at for at holde
Deviationen indenfor smaa Grænser og for at udligne
Direktionskraften, var en Kompensering af Kornpasset nød
vendig uden at dog en Devialionstabel kunde undværes.

Imidlertid tiltog stadig Anvendelsen af Jærn i Ski
bene, Kompensationsmidlernes Antal og Størrelse tiltog
i tilsvarende Grad, men samtidigt viste det sig, at deres
Anbringelse i for stor Nærhed af Kompasset førte til
nye Devialionsforstyrrelser, idet der fremkald les oktan lal
og sekstan lal Deviation.

Herpaa raadedes tildels Bod ved efter Forslag af
Archibald Smilh åt anbringe Magnelnaale efter den be
kendte 30 o Regel.

Nævnte Archibald Smith samt [{apl. Ewans anslillede
efter Admiralitetels Ordre omkring 1860 Forsøg med Kræng
ningens Virkning paa Kornpassets Visning, og som Re
sultatel forelaa i 1862 Paavisningen af Anbringelse af
Krængningsmagneter.

Dermed var en af Grundene til et »urollgt- Kompas
bortskaffet, idet Krængningsdeviationen som bekendt i
høj Grad bevirker, at Kompasset bliver •uroligt. i høj
Sø. Jeg skal her omlale, at man allerede tidligere havde
forsøgt at bringe Kompasset udenfor Skibels Lokalaltrak
tion ved at hæve Kompasset saa højt, at det kom uden
for Skibsmagnetismens Paavirkning, hvorved der fremkom

-- ---------------
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det saakaldte • Pælekompas •. Men Resultatet var, at man
opnaaede et saa -urollgt« Kompas, at det daarligt kunde
benyttes,

Klagerne vedrørende de urolige Kompasser tillog
imidlertid stadig, dels laa Gunden i selve Kompaskon
strukUonen med den tunge, hurtigsvingende Rose og
ringe Dæmpning, dels var Anvendelsen af Krængnings
magnet endnu forholdsvis ukendt

Man maalle overgaa Lil. en helt ny Kompastype og
en saadan fandt man i Vædskekompasset. der ved delle
Tidspunkt (ca, 1860) omtrent samtidigt fremstilledes i
U. S. A., England og Frankrig.

Hvorledes Udviklingen af denne Kompastype er fore
gaaet til de nyeste Tider, skal jeg ikke komme nærmere
ind paa i denne ArUkke!. Man søger nutildags saavidt
muligt al fremstille Speciallyper til de forskellige Skibs
typer, idet Hovedvægten lægges paa al opnaa et saa
• roligt. Kompas som muligt svarende til Skibstypen,
samtidig med at det magnetiske Moment er tilstrækkeligt
Lil at opnaa god Indstilling.

Vædskekompasset er i Øjeblikket absolut domine
rende i Skibene og vil med Tiden sikkert mere og mere
fortrænge Tørkompasserne.

I 1876 fremkom Sir William Tbomson første Gang
med sine bekendte Tørkompastyper, som hurtigt og lige
op til vore Tider har opnaaet en meget stor Udbredelse.
Delle Kompas' udmærkede Egenskaber og de Teorier,
paa bvilke det er basseret, er saa kendte af Tidsskriftets
Læsere, at jeg ikke skal komme nærmere ind herpaa.

Endelig skal jeg omtale Pelehis Inlensitetskompas.
Paa Steder, hvor Oirektionskraflen er særlig ringe, saa
som pansrede Kommandotaarne, Styrepladser om Læ
omgivet af større Mængder Jærn, er det vanskeligt at
opnaa tilstrækkelig Indstillingskraft ved almindelige Kom
passer.
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Herpaa skulde ovenanførte Kompas raade Bod, idet
Peichl ved Hjælp af en Række Stænger af blødt mag
netisk Jærn anbragt radielt rundt om Rosen, forøgede
Indstillingskraften.

Typen vandt dog aldrig rigtig Indpas og er nu helt
forladt, navnlig efter at Fremkomsten af Gyrokompasser
kan erstatte Magnetkompasser paa rle nævnte Steder.

Ved Flaadens Kompasvæsen er Bestræbelserne i Nu
tiden gaaet ud paa samtidigt med at fremskaffe det for
Skibstyperne bedst egnede Kompasmateriel tillige at ind
føre Ensartethed i dette, saaledes at en bestemt Korn
pastype udelukkende anvendes i een bestemt Skibstype.
l Orlogsskibene benyttes saaledes Tørkompasser efter
Sir W. Thomsens System med nogle af Kompasvæsenet
indførte Forbedringer og i Inspektionsskibe, Torpedo
baade og Undervandsbaade Vædskekompasser, saaledes
at hver Skibsgruppe har den for Gruppen bedst egnede
Kornpastype.

Endelig udkræver Flyvebaadene en særlig Kom
pastype, en Type, som stadig er under stærk Ud
vikling.

Ovensiaaende forhindrer naturligvis ikke, at Kom
pasvæsenet aarvaagent følger med i Magnetkompassernes
Udvikling og nøje gennemprøver nye fremkomne Korn
pastyper, hvilket det er fortrinligt i Stand til gennem de
Undersøgelsesapparater, Prøvekammeret for Skibslys og
Kompasser er i Besiddelse af.

Naar det er lykkedes Kompasvæsenet paa det nær
meste at opnaa denne Ensartethed i MaterielIet, samtidig
med at delle er tidssvarende og holdbart, skyldes det i
høj Grad Kornpasvæsenets i 1926 algaaede Bestyrer Kap
tajn C. Clausen, hvis mange Opfindelser og Furbedringer
paa NavigationsmnterieIIets Omraade gennem en næsten
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30-aarig Virksomhed som Leder af Afdelingen er kommet
denne tilgode.

En af de Opfindelser, som nøje er knyllet til Mag
netkompasset, er Kapt. Clausens Universaldeflektor.

Enhver farende Officer i Marinen kender dette for
trinlige Hjælpemiddel ved Kompensering og Deviatlons
undersøgelse uden Hjælp af Pejlinger, som ikke alene
indenfor Krigsmarluen, men ogsaa i Handelsmarinen, saa
vel i Indland som j Udland, vinder mere og mere Indpas.

Prøvekammeret for Skibslys og Kompasser.

Efterhaanden som Antallet af de Hjælpemidler, der
udkrævedes Lil et Skibs sikre Navigering tiltog, og sam
tidigt Fordringerne til disse Hjælpemidlers Fuldkommen
hed voksede, blev del mere og mere nødvendigt, at Staten
fik Lejlighed til at føre Kontrol med de nautiske Instru
menters Godhed og Anvendelighed, for derigennem at
sikre sig, at Skibenes Navigering foregik paa en betryg
gende Maade, saaledes at Menneskeliv og Materiel ikke
udsættes for Risiko paa Grund af Anvendelse af ufor
svarligt eller utilstrækkeligt Navigationsmateriel i Skibene.

En Undersøgelse af nautiske Instrumenter under
Statens Kontrol er slet ikke af ny Oprindelse.

Under Spaniens Storhedslid som førende søfarende
Nation i Midten af det 16. Aarbundrede oprelledes saa
ledes en obligatorisk Undersøgelse af visse nautiske In
strumenter ved Handelsdepartementet for de indiske Be
siddelser, og enhver, som forhandlede denne Slags In
strumenter, var ansvarlig for, at de havde gennemgaaet
en saadan Undersøgelse og var forsynet med Bevis derfor.

I Tidernes Løb har de fleste søfarende Nationer
oprettet særlige Anstalter, hvor Undersøgelse af nautiske
Instrumenter finder Sled. I England var det eanledes lid
ligere -New Observatory-, der foretog disse Undersøgelser,
nu er det Marinens Kompasundersøgelsesanstalt i Slough
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samt National Physical Laboratory, i Tyskland. Deutsche
Seewarte « med dets talrige Filialer i de større tyske
Havnestæder. Holland, Sverige og Norge har ligeledes
deres UndersøgelsesanslaHer, kort sagt, saadanne har
vist sig uundværlige for enhver søfarende Nation.

Medens Marinen allerede for lang Tid tilbage fik
Skibslysene undersøgt ved Orlogsværftets Prøveanstalt
for Lanterner, og Kompassene ved Kornpasvæsenets Prøve
kammer, fandtes der for Bandelsmarinen ingen tilsva
rende Prøveanstalter.

l 1897 og 98 blev der givet Handelsmarinen Adgang
til at indsende henholdsvis Skibslys og [{ompasser til
Undersøgelse ved Orlogsværftets to ovenfor nævnte Prøve
anstalter, men først i 1904 oprettedes et samlet Prøve
kammer for Skibslys og Kornpasser. Nærmere Regler for
Beskaffenheden og Anbringelse af Lanterner var allerede
udstedt af Indenrigsministeriet i 1902.

Gennem Skibstilsynel overvaager nu Ministeriet for
Industri, Handel og Søfart, at de af Ministeriet udsted le
Bestemmelser vedrørende Beskaffenheden af Skibslys ,
Kompasser m. m. overholdes, samt at Skibslysene og
Kompasserne er forsynet med Certifikater, udstedt af
Prøvekammeret.

Det var et for Skibsfartens Sikkerhed meget betyd
ningsfuldt Skridt, der gjordes ved Prøvekammerets Op
rettelse i 1904. Et Par Tal vil bedst illustrere Virk
somheden i de forløbne 24 Aar.

I alt er der i denne Aarrække undersøgt 38170
Skibslys, hvoraf 36634 har opnaaet Certifikat. Af Korn
passer er i samme Tidsrum undersøgt 9718, hvoraf 9202
opnaaede Certifikat.

Foruden ovennævnte Undersøgelser af Skibslys og
Kompasser, kan der ved Prøvekammeret tillige foretages
Undersøgelser af Retlektionsinstrumenter, som tidligere
maatte sendes til en udenlandsk Prøveanstalt for at opnaa
Certifikat. Desuden kan Undersøgelser af Dybdemaalere,
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baseret paa Vandtrykkel og Luftens Sammentrykkelighed,
samt af Aneroid Barometre foretages her.

Som man ser er Prøvekammerets Virksomhed sær
deles omfattende og betydningsfuld for Skibsfarten, og
det staar nu - udstyret med første Klasses Undersø
gelsesapparater - fuldt ud paa Højde med lignende
Virksomheder i Udlandet.

Foruden at udøve en kontrollerende Virksomhed har
Prøvekammeret desuden ogsaa en raadgivende og hjæl
pende Mission at opfylde saavel overfor Skibsfarten som
overfor Fremstillerne af nautiske Instrumenter og Skibslys,
nnar disse skulde ønske Prøvekammerets Assistance.



Om Sigteapparater
og Midler til Torpedoskydningens Ledelse.

Af Kaptajn S. W. Frandsen.

Den stadig forøgede Rækkevidde, man i de senere
Aar har opnaaet for Torpedoerne dels ved at gaa over
til større Kalibre (53 cm, 55 cm og 60 cm) dels ved en
mere rationel Udnyttelse af Torpedoens Luft- og Brænd
stofbeholdninger, har naturligt maattet medføre en ændret
Form i Sigteapparaternes Udførelse og Torpedoskydnin
gens Ledelse. Det tidligere almindeligt anvendte saakaldte
engelske Sigteapparat, som er fortræffeligt ved Skydning
paa korte Afstande under en hurtig opslaaende Situation,
viste sig at være for groft Lil Anvendelse ved Skydning
paa de Afstande, der nu er Tale om. for det første er
Systemet Kærv og Falk ikke nøjagtig nok (delle er dog
de fleste Steder forbedret ved paa Sigteliniealen at an
bringe en Sigteklkkertl, for det andet kan Apparatet ikke
indstilles med fornøden Nøjagtighed i sin almindelige
Form, hvor der ingen Inddeling er for Maalets Inklina
tion. Man er derfor i de større Mariner gaaet over til
at benytte andre Sigteapparater.

1. I England benyttes som bekendt den saakaldte
De fl e c ti o n - F in d er i Forbindelse med et Sigteapparat.

Deflectionfinderen er et Instrument, hvor man ved
Hjælp af Skibets gissede Kurs (eller Inklination) og Fart
udtager Maalels Delleetion d. v. s. Maalets Fart tværs
paa Retningen til dette. Ved Hjælp af den udfundne
Deflection og Torpedoens Fart indstilles Sigteapparatet.
Dette er altid forsynet med Kikkert med Traadkors, og
Indstillingen kan foretages med stor Nøjagtighed.
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2. P e r is k o Ps ig te i Forbindelse med Tabeller eller
et Instrument lil Udtagning af Sigtevinklen. Paa Tabel
lerne eller Instrumentet udtages Sigtevinklen ved Hjælp
af Maalets glasede Inklination og Fart samt Torpedoens
Fart. Periskopet indstilles paa Sigtevinklen.

3. Vic k e r s S i g t e a p pa r a t. Delte bestaar af et
samlet Hele og kan være forsynet enten med Sigtekik
kert eller Periskop. Kikkerten eller Periskopet er anbragt
ovenpua el Hus, der paa sin skraa Forflade bærer Haand
hjul med tilhørende inddelte Skiver for MaaIets gissede
Kurs (eller lnklinatlon), Maalets gisaede Fart, Torpedoens
Fart, og Udskydningsapparaternes Baksning. De forskel
lige Haandhjul er inde i Huset forbundet til Tandhjul,
og disse Tandhjul er aller i indbyrdes Forbindelse paa
en sandan Maade, at naar de forskellige Indstillinger er
foretagne, omsættes de automatisk gennem et .Regneled.,
som er i Forbindelse med en Indikator, der peger hen
over en Inddeling paa en stor Skive udvendig paa Huset.
Henover den samme Inddeling peger en Viser, som er
i Forbindelse med det Haaodhjul, hvormed man bevæger
Kikkerten eller Periskopet. Naar Viseren korresponderer
med Indikatoren vil Stregen i Kikkerten eller Periskopet
være indstillet paa Sigtevinklen.

Torpedoskydningens Ledelse er i alle større
Mariner centraliseret paa Kommandobroen eller i Kom
mandotaarnet, saaledes at Affyringen af alle Torpedoer
kan foretages herfra. I Jagere og Krydsere er Udskyd
ningsapphraterne i Reglen opstillet i Grupper paa 2
eller 3. Foruden Sigteapparaterne paa Broen er hver
Gruppe forsynet med et Sigteapparat, saa at Torpedoerne
ogsaa kan affyres af den Befalingsmand, der hører til
hver Gruppe, saafrernt Ledelsen fra Broen skulde svigte.
Ved elektriske eller mekaniske Meddelelsesmidler kan
Ordrer fra Broen overføres til Grupperne angaaende Ud
skydningsapparaternes Baksning, Torpedoernes Indstilling
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m. m. og Sigteapparatets Indstilling. Der findes een Af
sender paa Broen og een Modtager ved hver Gruppe.

Aftrækket paa Broen er i Reglen elektrisk; der fin
des en Aftrækker eller Trykknap for hvert Apparat. I
Forbindelse med det elektriske Aftræk er anbragt et elek
trisk Signalhorn ved hver Gruppe, saaledes at Signal
hornet lyder, hver Gang et af de til Gruppen hørende
Udskydningsapparalers Aftræk paavirkes. Signalhornene
har forskellig Lyd, saa at man tydeligt kan skelne hvil
ken Gruppes Aftræk, der er paavirkel. Da Affyringen af
en Gruppes Udskydningsapparater altid foregaar i en
beslemt Orden, kan Beljeningsmandskabel ved Gruppen,
naar Signalhornnt lyder, paavirke det paa Udskydnings
apparatet anbragte mekaniske Aftræk, saafreml det elek
triske paa Broen ikke skulde virke. Skydningen ledes af
Torpedoofficeren og foregaar altid fra Broen, hvor man
vil være bedst orienteret m. H. t. den foreliggende Situa
tion. Skydning fra Apparaternes Plads er kun Reserve,
saafremt Centralledelscn skulde svigte.

Bedømmelsen af Sigteapparatets Faktorer.

Af de til Indstilling af Sigteapparatet nødvendige
Faktorer er kun Torpedoens Hastighed kendt, medens
de to andre, Maalets Kurs (eller Inklination) og Maalets
Fart, maa gisses eller, hvis man har Midler dertil, be
regnes. I Jagere er man henvist til Gisning eller, om
muligt til al faa de to Faktorer opgivet fra [{rydsere
eller Skibe i Hovedstyrken. .

G i s n i n g. For at træne Betjeningspersonellet op i
Gisning, benyttes Lejligheder under Øvelser mellem
Eskadrer til at foretage Gisningsøvelser. Ved at bear
bejde Resultaterne af saadanne Gisningsøvelser har man
i den franske Marine bestemt Gennemsnittet for Afvi
gelserne ved Gisning fra de virkelige Forhold paa 3000 m
Afstand til følgende:
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Afvigelse v. Gisning af Gisning af Maalets Kurs + 10,05.
Fart -t 21(nob.

Kommer man op paa større Afstande, maa Fejlene na
turligvis blive meget større. Gisning bør saaledes kun
danne Grundlaget ved hurtigt opstaaende Situationer,
eller naar der ingen Mulighed er for at faa nogen Op
givelse af de to Faktorer.

En Metode at indøve Gisning af Maalets Kurs be
staar i, at man udfører Modeller af forskellige Landes
Orlogsskibe og tager Film af dem set under forskellige
Vinkler. Filmen forevises for Personellet paa Torpedo
skoler og standses saa i forskellige Stillinger j man skal
da afgøre under hvilken Vinkel Maalet ses. Derefter
bekendtgøres den virkelige Vinkel, og Opmærksomheden
henledes paa de Ejendommeligheder, der er ved Skibet,
naar det ses under den paagældende Vinkel.

B e r e g n i n g. Beregning eller Maaling af Maalets
Kurs (Inklination) kan foretages ved Hjælp af Inklino
meter, et optisk Instrument, der er baseret paa Kend
skab til Maalets Længde og Afstanden til det. Inklino
meter kan benyttes, saa snart Maalet kan ses og Afstanden
dertil manles. Beregning af Kurs og Fart kan desuden
foretages ved en grafisk Nedlægning af Fjendens Kurs,
den saakaldte -Plouing«. Denne Metode er baseret paa
konstant Maaling af Afstand og Pejling til Maalet og
Afsætning heraf i Forhold lil eget Skibs Plads. • Plot
ting. kan foretages enten med Baanden eller kan fore
gaa automatisk. l begge Tilfælde behøves en Observa
tionspost udelukkende til delle Brug og el Rum, hvori
PIotLingen kan foretages . Paa Observationsposlen fin
des Pejlskiver og Afstandsmaalere, Maalingerne videre
sendes til • Plotting-Stationen- pr. Meddelelsesmiddel.
Ber findes foruden Modtagere for de nævnte Observa
tioner, Modtagere for Aflæsning af eget Skibs Kurs og Fart.

Ved Aflæsninger med 1 Minuls Mellemrum og der
efter følgende Afsætning af Pladserne er man med Øvelse
efter 6 Minullers Forløb i Stand til at kunne udtage Maa-
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lets Kurs med en Nøjagtighed af ca. 2 0 og Farten med
en Nøjagtighed af ca, 0,5 Knob,

Det samme kan udføres automatisk. Den hertil
nødvendige Installation er i store Træk følgende:

Papiret, hvorpaa sanvel Maalets som eget Skibs
gennemløbne Veje afsættes, er anbragt paa el stort cir
kulært Bord. Bordet er inddelt i 3 Zoner, en central
som staar fast i Forhold til Skibet, uden om denne en
Zone, der er i Forbindelse med Skibets Gyroskopkompas
og ailid vil være indstillet paa Nord-Syd, og uden om
denne igen en tredie Zone, som holdes indstillet efter
Pejlingen til Maalet. Papiret bevæges henover Bordet
ved Hjælp af en lille Motor med en Hastighed, der staar
i Forhold til eget Skibs Fart. Ved en Mekanisme staar
Papiret i Forbindelse med BordeLs anden Zone, saa at
det altid vil være indstillet paa Retningen Nord-Syd.
Midt over den centrale Del af Bordet er anbragt en Stift,
som saaledes aftegner Maalets Vej. Den udven'dige Zone
har en radiel Rille. Ved Hjælp af en Molor, hvis Gang
sætter er i direkte Forbindelse med Pejlskiven paa Broen,
vil denne Zone drejes paa en saadan Maade al Hillen
til Stadighed holdes i en Retning, der svarer til den
Azimut, Maalet har set fra eget Skib.

I Rillen vandrer en Skyder frem og tilbage. Dens
Vandring bestemmes af Afstandsmaaleren, idet det til
denne hørende Meddelelsesmiddel er koblet til en lille
Motor, der drejer den Spindel, hvorpaa Skyderen vandrer,
saaledes at Skyderens Afstand fra Bordets Midtpunkt vil
staa i et bestemt Forhold til Afstanden til Maalet. I
Skyderen er anbragt en Naal, som ved Hjælp af en
Elektromagnet med bestemte Tidsmellemrum vil fare
frem og prikke et Hul i Papiret. Paa denne Maade vil
Maalets Vej paa Kortet dannes som en fortsat Række
Prikker. l\led passende Mellemrum mærkes Prikkerne
ved Klokkesle; og Kursen og Farten udrnaales. Sigte
vinklen udregnes og sendes pr. Meddelelsesmiddel \ i.lere
til Udskydningsapparaterne.



Stereomaalere kontra Koincidens- og
Invertmaalere.

Af Kaptajnløjtnant C. V. Th. Heiberg.

Ved Verdenskrigens Ophør i 1918 havde de 3 for
skellige Konstruktioner for Afstandsmaalere: Ko i n c i
dens-, Invert- og Stereomaalere hver for sig med
Held bestaaet den Prøve, de i Praksis var blevet under
kastet i de forskellige maritime [{ampsituationer, hvor
de var blevet anvendt.

I engelske, franske, amerikanske og italienske Skibe
havde man udelukkende benyttet Koincidens- og Invert
maalere, dog hovedsagelig Kolncidensmaalere, og i tyske
samt østrigske Skibe hovedsagelig Stereomaalere.

Aarsagen til denne forskellige Udrustning af de
allieredes og Ententens Skille med Afstandsmaalere maa
søges deri, at Stereoprlnclppet var blevet særligt udar
bejdet og perfektioneret af det tyske Firma Zeiss, samt
at den tyske Marine var blevet klar over, at Stereo
maalere under visse Forhold har en Del Fordele frem
for de to andre Konstruktioner for Afstandsmaalere, der
i Maaleprincippet kan regnes for at være identiske, idet
det er monokulare Afstandsmaalero, til Forskel fra Stereo
maalere, som er biokulure.

Stereoprincippet var allerede før Verdenskrigen ble
vet indført i Tyskland, idet den tyske Bær anvendte
Stereomaalere med fa s t Ma a Ie m æ r k e, og den tyske
Marine Stereomaalere med bevægeligt Maalemærke.
Af disse to forskellige Konstruktioner for Stereomaalere
var den førstnævnte den, der først blev udført og an
vendt i Praksis, samtidig med at Firmaet Zeiss' for
skellige udenlandske Kunder var underrellet om dens
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Eksistens. Stereomaaleren med bevægeligt Mual e
mær k e var forbeholdt den tyske Marine, og man vaa
gede i den Grad over dens Konstruktlonsdetailler, at
end ikke den lyske Bær var vidende om, at Marinen an
vendte en anden Konstruktion for Stereomaalere.

Fordelene ved Stereomaalere i Modsætning lil de
to andre Konstruktioner for Af~tandsmaalere skulde være
følgende:

1) Man betragter Maalet paa naturlig Maade med
b eg g e ø j n e, saaledes at det enc øje ikke er ubeskæf
tiget og rnaa lukkes, hvad der træller Observatoren og
fremkalder ukontinuerlige Maalinger.

2) Man ser et Rumbillede af Maalet og dets Om
givelser, hvorved Observatoren har bedre Mulighed for
at kunne bestemme Manleis Udstrækning, Bevægelser og
Kursændrluger.

3) Man kan observere Nedslagenes Beliggenhed i
Længden i Forhold til Maalet, selvom disse ikke er overeet
med Maalet i Sideretningen, sanledes al Observatoren
derved kan give meget nyttige Oplysninger til Ildlederen.

4) Man anvender hele Okulareta Synsfelt, medens
man ved de monokulare Afstandsmaalere kun højst kan
benytte det halve Synsfelt

4) Man behøver ikke at holde Maalbilledet i For
hold til en bestemt Maalelinie, og Instrumentets Ind
stilling i Bøjden og i Siden behøver ikke at være saa
nøjagtig som ved de to andre Systemer for Afstands
maaling.

6) Man behøver ingen linieformede Konturer eller
bestemt markerede Punkter paa Maalet for at kunne fore
tage en Maaling, men man kan maale til en hvilken
somhelst Genstand, uden Hensyntagen til dennes Form
og Udseende.

Til Trods for disse Fordele havde Stereo
maalerne dog den store Ulempe, at de krævede et Be
tjeningspersonel, der blev udvalgt efter talrige fysiske
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og psykolekniske Prøver, og som kun omfallede en for
holdsvis ringe Procentdel - ca, 20 - af det Personel,
der ellers kunde anvendes til Afslandsobservalorer ved
de lo andre r{onslruklioner for Afslandsmaalere.

Som ovenfor skitseret var Situationen med Hensyn
lit Aflllandsmaaler-Materiellet i 1918: England med de
dermed allierede Stater foretrak Koinctdens- og Invert
princippet, medens Tyskland hævdede, at Stereoprincip
pet var det bedste, og det er saaledes nærmest delle
Modsælnigsforhold mellem de to forskeIlige Anskuelser,
der karakteriserer Udviklingen efter Verdenskrigen.

Belært af de tyske Erfaringer med Hensyn til de
gode Hesultater, de tyske Skibe havde opnaaet ved Stereo
maalerne, saaledes at de havde faaet en hurtig og nøj
agtig Indskydning under Nordsøslaget, genoptog del en
gelske Firma Barr & Stroud Konstruktionen af Stereo
maalere, der blandt andet i en Aarrække har været til
Prøve i den engelske Marine, med det Resultat, at man
aller har forladt disse til Fordel for Koincidensmaalerne,
idet man fra engelsk Side fremhæver, at uagtet Stereo
maalernes Fordele under visse Forhold, har de dog føl
gende Ulemper, der gunske borteliminerer Instrumentets
Fordel:

1) Vanskelighed ved Observatorernes Uddannelse.
2) Observatorerne bliver psykisk paavirket ved Skud

afgang fra eget Skib, hvorved Maalingen kan blive fejl
agtig.

3) Observatorerne bliver psykisk paavirket ved Træf
fere i eget Skib og ved fjendtlig Nedslag i Nærheden af
eget Skib.

Disse psykiske Paavirkninger skal have større Ind
flydelse paa Maaleresultatets Nøjagtighed ved Brugen af
en Stereomaaler end "ed en Koincidensmaaler.

I Modsætning lit denne engelske Opfattelse startede
de lyske optiske Firmaer en kraftig Propaganda for Stereo
maalere, der resulterede i, at ikke faa Lande anskaffede

Tid••kr . f. Søvæ ••n. 100. AlLrg. 5
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Stereomaalere med bevægeligt Maalemærke og paahe
gyndte en Række omfattende sammenlignende Forsøg
mellem de forskellige Systemer for Afstandsmaalere. Paa
Basis heraf kan man formentlig fremføre følgende Punk
ter vedrørende Spørgsmaalet Stereomaalere kontra Koin
cidensmaalere:

1) Med samme Basislængde, fra et roligt Underlag
og med lige vel uddannede Observatorer, faar man den
samme Maalenøjagtighed med en Stereomaaler som med
en «oincidensmaaler.

2) SLereomaalerens Overlegenhed overfor Roincidens
maaleren viser sig, uaar man maaler fra et bevægeligt
Underlag, og naar der maules i diseL Vejr.

3) Det har vist sig, at Observatorerne under Maa
Jing indenfor et længere Tidsrum hurtigere bliver -Irætte II

ved MaaJing med Stereomaalere. Dette Forhold er man
i den tyske Marine kommeLudover, ved at man for hver
Stereomaaler har 2 Observatorer, der med passende
Tidsmellemrum tomer om Maalingen.

4) Ved l\Jaaling fra Skib lil Mnal paa Land - som
f. Eks. ved Bombardement - har det vist sig, at Koin
cidensmaaleren er absolut at forelrække for Stereoman
leren, da den Omslændighed, al ~Iaalemærket skal II brin
ges ned. i Billedel af Maalet i Land, bevirker, at den
stereoskopiske Opfattelse formindskes, snuledes at Maa
lingerne bliver unøjagtige.

5) Nøjagtighe den af Stereornnalereus Maalinger for
mindskes i høj Grad, naar der i Ar~tandsmaalerens Syns
felt befinder sig Billeder af Genstande, der er saavel
foranfor som bagved Billedet af Maalet, idet Observa
torens stereoskopiske Opfattelse derved bliver svækket,
sanledes at l\laalingerne bliver unøjagtige.

6) Naar man derfor staar overfor Valget: al anvende
Stereo- eller «oincidensmaalere mod el i\Jaal paa Jor
dens Overflaade, kan et Lands geografiske Forhold faa
en ikke ringe Indflydelse.
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7) Til Maaling mod Luftfartøjer er Stereomaalere
decideret de bedste, dels som Følge af Maalets store
Hastighed og Bevægelsesfrihed i Retning af de 3 Kocrdl
natakser. og dels 110m Følge af Maalbilledels Projektion
paa en som Regel -uberert« Baggrund.

8) Hvad Inverlmaalere angaar, da synes delle Sy
slem al være gaaet -ud af Kurs«, manske som Følge af
at de i maalemæssig Henseende danner et Mellemled
mellem Koincldens- og Slereomaalerne, uden at de dog
i særlig Grad har nogle af de ovenfor nævnte Appara
ters Fordele.

9) Efter Verdenskrigen havde man forventet kun i
ringe Udstrækning at anvende Stereomaalere med fa s t
Ma a Ie m æ r ke, hvilken Konstruktion jo var den første
Udførelse af Slereomaalere, specielt til AO\'endelse for
Landarlilleri, idet Slereomaaleren med b e væ g e Iig t
Ma al e mæ r ke senere blev konstrueret til Marinebrug.
Men i Løbet af de sidste Aar er Interessen for de først
nævnte aller kommet frem, idet forskellige europæiske
Stater har anskaffet Stereomaalere med fa s t Ma a Ie
m æ r ke til Anvendelse om Bord i Skibe, særligt i Tor
pedo- og Undervandsbaade, til Maaling til saavel terre
striske Maal som til Luftfartøjer, idet det synes at have
vist sig, at man ved Maaling fra et let bevægeligt Un
derlag hurtigere kan bestemme Afstanden til Maalet mod
en Stereomaaler med fast Maalemærke end med en
Stereomaaler med bevægeligt Maalemærke, da man
i det første Tilfælde har bedre Chancer for at faa • ind
stlllet« Manlet paa den rigtige Afstand, end naar man
først skal til at -bevæge- Maalemærkel -hen i. Maalets
lodrelle Plan, hvilket man som kendt maa gøre med en
Stereomaaler med bevægeligt Maalemærke. Denne
Fordel ved Stereomaaleren med fast Maalemærke har
f. Eks. ogsaa gjort sig gældende, naar man fra et større
Skib skal maale Afstanden Iii el pludseligt opdukkende
Periskop.
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10) Til Maaling til Luftfartøjer bør man udelukkende
anvende Stereomaalere - særligt med fa s t Ma a Ie
mæ r k e - saavel i Artilleriskibe som i mindre Far
tøjer.

Man vil saaledes forstaa, at der er et ikke ringe
Antal Forhold, der gør sig gældende i ens Overvejelse,
naar man staar overfor Valget om Anskaffelsen af Af
standsmaalere til en bestemt Marines Skibe, hvilket og
saa vil fremgaa af den efterfølgende Oversigt, der i
Hovedtrækkene angiver de forskellige Landes nuværende
Beholdning og Anskaffelser af Afstandsmaalermateriel:

Argentina: formenes at være gaaet fuldstændig over til
Stereomaaler.

Chile: formenes at være gaaet fuldstændig over til Stereo
maalere.

Danmark: For hver 3 Afstandsmaalere med stor Basis
længde til Maaling mod terrestriske Maal haves 2
Koincidensmaalere til 1 Stereomaalere.

Til Maaling mod Luftfartøjer anvendes Invert
og Stereomaalere, idel del dog er Hensigten ude
lukkende at gaa over til Stereomaalere - specielt
med fast Maalemærke.

England: anvender udelukkende Koincidensmaalere til
Maaling mod saavel terrestriske Maal som mod Luft
fartøjer.

Frankrig: Da man hovedsagelig anskaffer Afstandsmaaler
materiel fra England, har man indtaget samme
Standpunkt som delle Land.

Holland: anvender udelukkende Stereomaalere.

Italien: har endnu ikke taget endelig Stilling til Spørgs
maalet: Stereomaalere kontra Koincidensmaalere.

Norge: Som England.

Sovjet: For hver 4 Afstandsmaalere med stor Basislængde
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til Maaling mod terrestriske Maal haves 3 Stereo
maalere og 1 Koincidensmaaler.

Til Maaling mod Luftfartøjer benyttes kun Stereo
maalere.

Spanien: Der synes at være størst Tilbøjelighed til ude
lukkende at gaa over til Slereomaalere.

Sverige: anvender for nærværende samme Princip som
Sovjet, idet der dog synes at være en Tendens li!
udelukkende at gaa over til Stereomaalere.

Tyskland: benytter udelukkende Stereomaalere.

U. S. A.: har endnu ikke taget endelig Stilling til Spørgs
maalet: Stereomaaler kontra Kolncldensmaaler.



Flaadens nye Luftfartøjer at' H. ~1. IL-Typen.
Af Saløjtnant J H. Ja s t r a u.

I Efteraaret 1927 indhentede Flyvevæsenet Tilbud paa
en ny Luftfartøjstype, der skulde afløse de gamle Mono
planer eller li . M. I Typen, som dens Betegnelse er
Flyvevæsenet.

Denne Type, der har gjort fortrinlig Tjeneste i
Flyvevæsenet siden 1919, tilfredsstillede selvsagt ikke
mere de stærkt !brøgede [{rav, der maatte stilles til et
moderne Rekognosceringsluftfartøj.

Efter at have fastsat Kravene udsendles Forespørgs
ler til en Række Firmaer i England, Frankrig, Holland,
Amerika, Tyskland og Italien.

Da Besvarelserne indløb, blev det klart, at Firmaet
Ernst Heinkel Flugzeugwerke G. m. b. B. i Warnemiinde,
kom de stillede Krav nærmest.

Et af Hovedkravene fra Flyvevæsenet var, at Mo
toren skulde være en Armstrong Siddeley Jaguar, (luft
kølet) fordi man forlængst havde besluttet saavidt muligt
at have en Enhedsmotortype ved Flyvevæsenet. dels for
at opnaa større Økonomi (bl. a. færre Resenedele m. rn.),
dels af Hensyn til selve det tekniske Personel (Mekani
kere). Fordelene herved skulde synes indlysende.

I de ca, 31/2 Aar, Flyvevæsenet har haft Dankok
Jagerne - forsynet med en 385/400 H. IL Armstrong
Siddeley Jaguar Molor - hur det vist sig, at Tilliden
til denne Motor har været fuldt ud berettiget, ligesom
de Erfaringer, der er indvundet her, selvsagt, il komme
Flyvevæsenet til Gode ved den nye Type.

For en Fuldstændigheds Skyld skal det anføres, at
.Avro. Skoleluftfartøjerne ved Flyvevæsenet er for synet
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med en 180/200 H. It Armstrong Siddeley -Lynx« Motor,
der nærmest maa karakteriseres som 1/2Jaguar. Cylindre,
Ventilstænger m. m. kan skiftes fra den ene Motortype
til den anden. -

»Jaguar» Moloren er i det sidste Aar blevet ud
viklet, derved at man har indført en Udveksllng mellem
Motor og Propeller :J; Motoren er gearet sanledes. al Pro
pelleren løber langsommere end Moloren. Herved op
naas, at Propelleren har faaet el for en god Virkningsgrad
passende Omdrejningstal, medens samtidig Molorens Heste
kraft er forøgel ved at sætte dens Omdrejningslal op.

l den gearede Jaguar Motor er Omsætningsfor
holdet 0,657 : l. Max. Molol'omdrejningerne er sat op
fra 1850 i den ugearede til 2035 i den gearede, hvorved
Max. Heslekraften er forøget fra ca, 425 til ca, 455.

I Foraaret 1928 blev der sluttet Kontrakt med Ernst
Heinkel Flugzeugwerke G. m. b. H. Warnemiinde om Le
vering af 6 Luftfarløjer, hvoraf det første skulde forsynes
med en ugenret Jaguar de andre hver med en gearet
Jaguar, dels uf Hensyn til Leveringstiden af den gearede
Motor, dels for at faa et Sammenligningsgrundlag for
de to l\1otortypers Anvendelighed i Luftfartøjerne. I Kon
trakten erhvervedes License til at bygge et ubegrænset
Antal af denne Luftfarløjslype i Danmark.

Forbilledel for denne Luftfarløjslype var den saa
kaldle lJ E 5, et Monoplan paa Ponlonner, forsynel med
en 450 HK vandkølet Napler- Lion Motor, som havde
vundet Sødyglighedskonkurrencen ved Deutsche Seetlug
Weltbewerb i Warnamunde 1926, en Konkurrence hvori
dellog praktisk talt samllige Firmaer, der bygger Søluft
fartøjer i Tyskland.

Heinkel Firmaet kaldte den til Flyvevæsenet byggede
Type for H E 8 (Eleinkel Eindecker 8, Byggenumrene 311
-16), idet den adskiller sig fra H E 5 ved foruden en
anden Molorlype at være forsynet med Planer af et andet
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Profil. l:Ierhjemme kaldes Typen B. M II (Hydro-Mono
plan II. Type) og vil faa Numre fra 99 nedefter.

16. Ausus; 1928 blev det første Luftfartøj forsynet
med den ugearede Motor efter endte Modtagelsesprøver
i Warnemfmde Døjet til Luftmarinestationen København.

8. September blev det første Luftfartøj med den
gearede Motor efter afsluttede Modtagelsesprøver hjem
Døjet.

Nr. 3. Luftfartøj, gearet i\lotor, hjeml1øjet 22/ 9•

- 4. 20/10.

5. 29/10.

- 6. sendtes i Kasser til København
for at anvendes som Model paa Orlogsværftets Flyve
maskinværksted ved Bygning af nye Luftfartøjer.

Byggebeskrivelse.

Forskelligt. Bygningen er foretaget under D V L's
(Deutsche Versuchsanstalt ml' LufLfahrt) Kontrol ligesom
de betydende Typeprøver er kontrolleret af D. V. L.,
der i Henhold til Kontrakten udsteder tysk Luftdygtig
hedsbevis for Typen.

Type: Tresædet Ponton-Monoplan.
Anvendelse: Bekognosceringsluftfartej.
re r o p p e n (FusiJagen) er en Staalrørekonstruktiou.

Motoren sidder i Forenden af Fusilagen ; agten for
Motoren mellem denne og Flyverens Plads findes et
Brandskod.

De 3 Rum er anbragt i Række efter hverandre med
Flyverens forrest. I Rum Nr. 2 opholder Observatoren
sig normalt, men skalObservatorgeværet bruges, rnaa
han bevæge sig hen i 3. Hum, hvor Gevær og Gevær
ring findes; derfor er Sæderne til at slaa ned, saaledes
al hurtig Passage mellem Rum 2 og 3 let kan finde Sled.

Flyverens Sæde el' indrettet til Faldskærm af lrvin
Typen (som i Dankokjagerne).
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Fusilagen er betrukket med Lærred, dog er den
forreste Del omgivet af Aluminiums Skærme.

r la n er n e er Trækonstruktioner med Staalrørsstøtler
og er overtrukket med Lærred.

Paa Agterkant og yderste Halvdel af Planerne sidder
Klapperne, der er ballancerede.

I hvert Plan findes en Brændstoftank tæt inde ved
Fusilagen. Hver Tank rummer 320 Liter.

Planet er konveks saavel paa Over- som paa Underside.
Haleparli og Rorflader er Staalrørskonstruk

tioner og beklædt med Lærred. Den lodrette Halefinne er
indstillelig i Siderelningen - men kan ikke ændres under
Flyvning. - Baleplanet er indstilleligt og kan ændres af
Flyveren svarende til de forskellige Vægt-Anbringelser,
saaledes at Luftfartejet kan bringes i en hvilken som
helst Trimning, ved en hvilken som heil tilladelig lle
lastning i de 3 Rum.

Sideroret er hallanceret. derimod ikke Døjderorel.
Un d e r s t e II e t bestaar af Staalrør, der for nogles

Vedkommende er omgivet af strømlinieformede Alumi
niumsskærme, og maa anses for at være meget solidt.

p o n t on n e r. Disse er forfærdiget af Træ, er gan
ske svagt kølformede og har paa Undersiden 1 Trin.
Over Ponton er inddelt i 6 vandtætte Rum ved Hjælp
af Skodder. Hvert Rum har paa Oversiden et Haandhul
og paa Undersiden en Bundskrue til Lænsning.

Mo to r a n Iæg e t. 1 Stk. A. S. Jaguar gearet, (2°/455 HK,
der startes ved Baandstartsving.

Propelleren er 2-bladet af Træ med Metalbeslag.
Brændstoftanke som omtall i Planerne. Brændstoffet
pumpes fra Tankene Lil Karburatoren v. Hj. af 2 motor
drevne, selvregulerende Pumper, (Syslem A. M.j. Den
ene Pumpe er Reserve for den anden, idet een Pumpe
giver tilsLrækkeligt Brændslof Lil Flyvning. Olietanken
findes i Fusilagen umiddelbarL agtenror Brandskoddet.
Olietanken rummer 42 l.
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Byggedata.

Spændvidde ea.16,8 m
Største Højde .
Største Længde .
Planbredde .
Areal af Planer med Klapper ..
Samlet Bæreflade .
Ponton-Indhold .

Længde .
- Højde .
- Bredde .

Ars I. mell. Pontou-Midlerne . .
Største Dybgunende .

- 4,55-
11,6 
3,0 
45 m2

47 -
2300 I
6,9 m
0,7 
0,85 
3,6 
0,4 -

ugeuret Motor gearet
385/ 400 HrLA.S. Jaguar MIL IV. 420/ m l:HL A.S.Jaguar MK.VI.

Normale O/M 1700 1850
MaximaleO/M 1850 2035

Planbelustning en. 49 kg/m2

H[{-Uelastning - 5-6 kg/HIL

Propeller.

ugearet Motor
Stigning: 178 cm.
Diameler : 3,00 m

gearet Motor
275/283 cm
3,420 m

Instrumenter og Tilbehør.

Nav i g u t lo n s be lys n In g e n drives af et Akkumu
latorbatteri anbragt i 'Underkant af Fusilagen umiddel
bart agtenfor Brandskoddet og betjenes af Flyveren.

Na t la u d i n g s m i d l e r. Disse bestaar af 4 B1us
2 paa hver Side - anbragt paa Undersiden af den
yderste Del af Planerne; de betjenes af Flyveren og
tændes elektrisk.

S i g n a Im i d Ier. Pau Undersiden af Fusilagen vel
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aglen for Pontonneme for at give et saa stort Synsfelt
som muligt findes en Signallampe, der betjenes ved
Hjælp af en Morsenøgle, anbragt saavel i Flyver- som
Observatorrummel. Desuden Ilades en Lyskuglepistol i
Observatorrummet. Lyskuglepatronerne er anbragt i en
Holder udenpaa Fusilagens Il Il Side, som ved et enkelt
Ilaandgreb kan bringes Iii at falde af i Tilfælde af Brand.

Jldslukningsmidler. I Flyverrummet findes en
automatisk Minimax-Ildslukker med Slikledninger Iii Kar
burator, Motorrum, m. m., i Observatorrummet et Haand
slukningsapparat; desuden findes i Flyverrummet en hurtig
lukkende Brandhane, som lukker af for Tilførslen fra
Brændstoftankene.

Na vig a t io n s ro i d Ie r. Foran Flyverens Vindskærm
sidder et Vædske-Styrekompas, mellem l. og 2. Rum
anbringes et aperiodisk Kompas med Pejlanordning.

Til Hjælp for Flyvning i Skyer og Taage findes
yderligere i Flyverrummet et særligt Instrument - en
Gyrorector (Borisontkrelsel) - der sammen med Kom
pas og Højde-(f'art)-Maaler angiver Luftfartøjets Stilling,
om det flyver lige ud eller drejer, stiger eller sættes paa
Næsen. Apparatet bestaar af 2 Dele, nemlig en Hæld
ningsrnaaler, der angiver Luftfartøjets Stilling om en
langskibs Akse, samt en Drejnlngsmaaler, der paavirkes
af en luftdreven Gyro.

FastspændingsbæIter. Flyveren kan spænde sig
fast i Sædet med et Bælle, der lægges baade omkring
Livet og over Skuldren.

Observatoren kan spænde sig fast i siddende Stilling,
saafremt han sidder i 2. Rum - hvis han betjener
Geværet i 3. Rum, kan han spænde sig fast i staaende
Stilling og saaledes, at han uhindret kan betjene Geværet.

Installationer og Udrustning.

Ar m e r in g. Armeringen er foretaget efter al Luft
fartøjerne er overtaget af Flyvevæsenel. Paa højre øver-
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ste og indvendige Side af Fusilagen foran for flyver
rummet sidder et fast installeret Rekylgevær - Fr on t
g e væ r - af Fabrikat Dansk Rekylriffel Syndikat - som
skyder i flyveretningen hen over Motorcylindrene og ud
gennem Propellerplanet. Patronlilførslen sker fra en Tromle,
der sidder under Geværet, ved Hjælp af et Bælte, der føres
op til Magasintuden. Aftrækket sker v. Hj. af en An
ordning, der sidder paa Rallet. Affyringen i det rigtige
Øjeblik bevirkes af en Synkronisator mel1em Gevær og
Motor. Syukronisatoren er mekanisk. Tromlen rummer
ca. 350 Patroner med Led.

Ladehaandtaget er ved en Trækstangsforbindelse
ført bagud, saa det kan betjenes af Flyveren.

I 3. Rum sidder Geværringen - der er i For
bindelse med en Vindkompensator, som er ført agterefter
ind i Fusilagen og har Leje der. Vindkompensatoren
tjener til at hjælpe Geværringens Drejning fremefler
(mod Vindretningen) og modarbejde dens Drejning ag
terefter (med Vindretningen], hvilket har vist sig at være
nødvendigt j Luftfartøjer med relativ stor Flyvefart. Selve
det drejelige Observatorgevær er af Dansk Rekyl
riffel Syndikats Konstruktlon. Patronfødningen sker fra
et Tromlemagasin indeholdende 100 Patroner. Antallet
af Magasiner, som kan medføres, er meget stort.

løvrigt skal bemærkes, at Luftfartøjets og særligt
Halepartiets Konstruktion til1ader en meget stor Skyde
frihed og giver meget smaa blinde Vinkler agterefter
og nedad, hvad der maa siges at være en stor for
del, da de defensive Egenskaber dermed forøges be
tydeligt.

R a d i o i n s t a II a ti o n e n. Hvert af Luftfartøjerne
er forsynet med en Radiostation fra Firmaet Telefunken
af Typen 262 F. Stationen sidder i 2. Rum til For
kant og sidder saaledes godt beskyllet mod Regn- og
Savand. Generatoren er anbragt udvendig paa Fusilagens
Stb. Side.
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Antennelromle og Telegrafnøgle sidder bekvemt for
Observatoren. l Flyverrummet er der ogsaa anbragt en
Telegrafnøgle, sanledes al Flyveren i visse Tilfælde kan
betjene Stationen.

Til hver Station er medgivet 2 Mikrofonhætler 
til Flyver og Observator - saaledes al de kan tale
sammen, naar Telegrafnøglerne staar i -en beslemt Stil
ling. Stationerne er indrettet saavel til Telegrafi som til
Telefoni.

Max. Rækkevidde er for Telefoni ca. 200 km., for
Telegrafi ca. 5-600 km. Den øvrige normale Udrust
ning bestaar af:

Overtræk til Propeller, Molor og Rummene.
Kortkasse.
2 Ildslukningsapparater,
Drivpose m. Line.
Anker m. Line.
Hejsestrop.
Signalpistol m. Patroner.
Værktøjsmappe med 2 Haandlamper.
Nadprovtant.
2 Nødraketter.
Haandllag.
Hanefod.
Landlagsblus.

Af ovennævnte Udruslningsgenstande betegner Ankeret
en Nyhed, som vil være af Værdi under Havnernanøvre
og under kortere Ophold paa Vandet.

V æ g t e. Luftfartøjets tilladte Fuldvægt er normalt
2862/ 2366 kg li Henhold tll Lufldyglighedsbeviset).

Luftfartøjet
m. ugenret Motor. m. gearet Motor.

Tornvægt
Nyttelast

ca. 1465 kg.
897 -

ca. 1500-1515 kg.
865
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Under visse Forhold kan Fuldvægten sælles op tll 2750 kg.
:J: Nyttelasten kan forøges med ca. 400 kg. I Praksis
betyder delle, at man med en Besælning paa 2 Mand,
Frontgevær og 350 Patroner, Observatorgevær og 500
Patroner, Radiostalion saml Luftfartejets øvrige alminde
lige Udrustning vil kunne starte og flyve med Brænd
stof- og Olietank fulde, hvilkel atter vil sige, at man
med Marchfart har en Aktionsradius paa ea, 61{2 Timer
eller ca. 1000 km i Vindstille.

Flyveegenskaber.

ManøvreevnelI paa Vandet er god, i Luften endda
overordentlig god, tværskibs og langskibs Stabilitet god,
Start og Afløb meget renlog jævnt.

Ved Modlagelses-Typeprøverne. i Warnemiinde op
naaedes følgende Resultater henført til Normaldag.
Luftfarte] m. ugenret Motor. Luftfartøj m. gearet Motor.

Nyttelasl 830 kg IKontraktens Fordring) Nyttelast 863 kg
Max.-Fart 204 km/Time....... 216 km/Time

March Fart 152-155 1:;5
v.ca.1500 olM ..••... v

Min. Fart 95-110 . . . . ... 95-110
Landingsfart 85- 95 . . . . . .. 85- 95

til 1000 m 3.5 :Vlin. 3 Min.
- 2000 - 7.4 " . " .. .. .. .. 6.4
- 3000 12.1 . . .. .. .. .. .. . 10.7
- 4000 - 18.3 . . . . . . .. . . . .. 16.2
- 5000 - 28.0 .. . . . . . . .. . . . 24.2

5500 . .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . .... 30.3
6000 m 51.3 Min.

Tophøjde , en. 6200 m.

Indførelsen af denne Luftfartejstype belyder en meget
værdifuld Forøgelse af Flyvevæsenets Rekognoscerings
materiel, hvorved del bliver i Stand til at løse betydelig
flere Opgaver, end det hidtil har været muligt i Samar
bejde med Flaaden .



FIK, 1 viser Tnstrumentbrædtet i FIY"errummet med følIlende Instrumenter. Fra venstre : Magnetarbryder. Ur. Maaler
ror Olietemperalur, Inatrumentlampe, OJietrykmaaler. Brændstultrykmaaler, ovenover: Kontakter til Kompas- og
Navigallona[y., øverst: Kontakter til Landitigsblus, OmdrejnlDllstæller. Højde- og Farhnaaler ; under Instrument
brædtets højre Del ees Startmagnet og NøK!e ti! Bundlanternen. Udskæringen i højre Kant af Instrumentbrædtel
er til Frontgeværets bageste Del. Gyrorecloren er nu anbragt under Instrumenlbrædtets midterats Del, hvor Ske-

maet ror Brændstofsystemet SOB. Delle er llytlet hen til B B Side af Rummet.
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Fig. 3. Luftfartøjet paa Jorden.
Dot 3. Sæde er paa Billedet forsynet med et Dæksel. hvis Fjernelse tillader

Anbringelse af Observatorgevær og Geværring.

Fig. 4. Luftfartøjet i Luften.

TIdaskr. t. Søvæ8en. 100. Aarg. 6



Om Undervandsbaadsvaabnets Anvendelse
og Krav til Materiellet.

Ar Kaptajn J. H. Maeganrd.

Karaktertstisk for Undervandsbaadsvaabnet er dets
Evne til at optræde i Farvande, der - efter de før
Vaabnets Fremkomst gældende Begreber - er under
Fjendens Kontrol, ja endog indenfor en Kampskibseska
dres direkte Skudfelt. Dette gør Ilndervandsbaaden til
den underlegne Sømagts naturlige Yaahen,

Undervandsbaadenes fremtrædende Rolle i Verdens
krigen er vel kendt, men hvis man af deres Anvendelse
i Krigen vil søge at drage Lære med Hensyn til den
fremtidige Undervandsbaadstaktik, maa det erindres, at
det var første Gang, Yaabnet blev brugt i Krig. End
videre maa tages i Betragtning, at Yaabnet i Perioden
fra omkring Aarhundredskiftet til 1914 gennemgik en
saa gennemgribende og hurtig teknisk Udvikling, at ingen
Flaadekommundo ved Krigens Udbrud havde haft Lejlig
hed til at erhverve sig indgaaende Erfaringer unganende
de nye Anvendelsesmelhoder, som Vaabnels Forbedring
havde aabnet Udsigt til.

Denne, ved Krigsudbruddet herskende Usikkerhed
forklarer, at den tyske Flaade ved ({rigens Begyndelse
i kke anvendte sine Undervandsbaade i taktisk Samvirke
med den øvrige Flaade, skønt en af Grundsætningerne
i Krigskunsten byder at forsøge et saadant Samvirke.

Fra tysk Side (Kaptajnløjtnant A. Gayer) er det op
lyst, at man ved Undervandsbaadsvaabnet havde ventet
en saadan Anvendelse af Undervandsbaadene ved Krigens
Udbrud, fordi Flaademanøvrerne i Maj 1914 havde vist,
at man kunde have grundet Haab om Undervandsbaadens
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Effektivilet, naar man anvendte den i Samvirke med Over
flades tyrker.

I den ovennævnte Usikkerhed ligger ogsaa en natur
lig Forklaring paa, at den engelske Flaadeledelse gik ud
fra, at Tyskland v i Id e anvende sin Flaade paa oven
nævnte Maade (j fr. Admiral Jellicoes Brev til Admirali
tetet af 80/10 1914), og derfor radikalt ændrede Flaa
dens Taktik i Overensstemmelse med denne Antagelse.

Der forløb imidlertid næsten 2 Aar, før den tyske
Flaade blev sendt ud for at tilføje sin Modstander Skade,
og følgelig blev den før Krigen udtænkte og netop paa
begyndte samlede Flaadetaktik med Udnyttelse af samt
lige Vaaben ikke prøvet i hele dette Tidsrum. Først
under Admiral Scheer's Kommando begyndte Flaadefrem
stødene i Nordsøen og dermed Muligheden for at prøve
Taktikken. I Nordsøslaget var der dog endnu intet tak
tisk Samvirke med Undervandsbaadene, men ved Frem
stødet d. 18. og 19. August 1916 ser man det prakti
seret, om end i ret løs Form.

Da Bandenes Fart ikke tillod dem at følge Skibene,
blev der i Forvejen udlagt 2 Linier af Undervandsbaade
paa de Steder, Fjenden sandsynligvis maatte passere
under sin Opmarch og under den eventuelle Forfølgelse
af Skibene, men Linierne skulle kunne tlyUes, eftersom
Situationen udviklede sig. Saaledes blev Undervandsbaa
den e for første Gang i Krigen ledet direkte fra Flaadeo.
Resultatet blev, at 2 moderne engelske [irydsere sænke
des af Undervandsbaade.

Under Krigens videre Forløb naaede man overhove
det ikke længere i denne Udvikling, da alle Kræfler nu
blev sat ind paa Handelskrigen.

Denne Handelskrig, der blev den tyske Flnades Hoved
indsats i Krigen, førtes med Undervandsbaadene ude paa
selvstændige Strejftogter, medens Resten af Flaaden dæk
kede Baudenes Ud- og Indpassage ved at opretholde et
begrænset Søherrcdømme i Helgolandsbugten og Øster-

6$
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søen. Denne Undervandsbaadsvirksomhed udgør et Kapi
tel for sig af Søkrlgshistorlen j i denne Forbindelse har
det kun Interesse at omtale enkelte af de mange Midler,
der opstod under Krigen til Jagt paa og Ødelæggelse af
de i Handelsøjemed udstationerede Undervandsbaade.
Det egeutlige Vaaben, hvormed der kan tilføjes Baadene
Skade, Dybdebomben, kan, anvendt i stor Stil, være
farligt nok for enhver stedbestemt Undervnndsbaad,

Det saa meget omtalte Middel til Stedbestemmelse,
Hydrofonen, kræver .. Stilhed i Vandet .. (ikke andre Skibs
skruer i Nærheden) for at have nogen Rækning af Be
tydning, hvis blot Undervandsbaadene afholder sig fra al
benytte Undervandslydsignaler; det vil altsaa næppe faa
nogen Belydning overfor Undervandsbaade i taktisk Sam
virke med Overfladeskibe. Derimod maa det formenllig
kunne anvendes med Held overfor Undervaandsbaade,
der uden Dækning ligger ude i Farvandene for al af
vente og observere eller angribe fjendtlige Styrker, hvis
Fjenden har Lejlighed og Midler til grundig l al gen
nemkrydse Farvandene med let Materiel inden Grosset
sendes frem. Selvom del ikke skulde lykkes, at uskade
liggøre Baadene, er der stor Sandsynlighed for, at deres
Tilsledeværelse i el Farvandsafsnit kan konstateres, sær
lig i Betragtning af, at Fjenden efter Krigen yderligere
har faaet et fortræffeligt Middel hertil i Luftvaabnet.

Kendskab li! Undervandsbaadenes omtrentlige Op
holdssted spiller en stor Rolle for Fjenden, da de fleste
af de velkendte Modforholdsregler mod Undervandsbaads
angreb, som en Flaadeslyrke kan benytte sig af, kun
kan have Maximum af Effektivitet indenfor en ret be
grænset Tid. Naar man endvidere tager i Betragtning,
at den underlegne Flaades Basis maa forventes holdt
under Observation fra del TIdspunkt, en truende Situa
tion opstaar, saa Bandene allerede før delle Tidspunkt
maa være udsendt paa Post, vil man indse, at en selv
stændig Anvendelse af Undervandsbaadene byder Vaab-
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net meget vanskelige Kaar. Betydelig større Effektivitet
kan formentlig opnaas paa andre Maader, hvorfor disse
- taktisk set - bør foretrækkes.

Hvis andre Forhold (politiske og strategiske) dog
tvinger Flaaden ind paa den selvstændige Anvendelse
af Vaabnet, bør Flaaden konsekvent søge hele dette
vanskelige Spørgsmaal belyst gennem Forsøg, Øvelser
og Overvejelser.

Et Punkt synes dog allerede godtgjort, nemlig at
Undervandsbaade, der er tvunget til at opholde sig i et
af Modstanderen behersket Farvand, allid - ogsaa om
Natten - bør gøre sig saa lidt bemærket som muligt,
indtil det Øjeblik deres Angreb falder. De bør altsaa
ikke benyttes til fremskudt Patrouille om Natten, hvor
de udsættes for Tilintetgørelse af Jagere.

Undervandsbaade, der i mange Døgn skal opholde
sig ude i første Linie, ikke hvilende paa Bunden, men
i en saadan Stilling, at de kan modtage Ordrer og Med
delelser, maa rumme gode Beboelsesforhold for en noget
større Besætning end nødvendigt til knebent 2 Vagter.
Denne Fordring kan for vore Baades Vedkommende kun
opfyldes gennem en Forøgelse af Deplacementet, hvilket
altsaa maa være Konsekvensen, hvad Materiellet angaar,
af den her omhandlede Anvendelsesmaade.

Under hele Verdenskrigen anvendtes det tyske Iln
dervandsbaadsvaaben efter dette System, i Begyndelsen
overfor I{rigsfartøjer, men snart blev Vaabnet rettet mod
Handelsskibe, og først da viste det sig effektivt. Aar
sagerne til det forholdsvis ringe Resultat overfor Krigs
skibe var, dels at Undervandsbaadene ikke kunde op
søge eller tiltrække Fjenden, dels at denne som oftest
var ganske frit stillet med Hensyn IiI Anvendelse af
alle de hurtigt opstaaede Modtræk mod Undervandsbaads
angreb.

Vore Farvande skaber gunstigere Betingelser for
Opnaaelsen af Kontakt, men næppe i væsentlig Grad
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med Hensyn li! det andet Punkt (Flaadestyrkens Mod
træk), særlig i Betragtning af, at Lokaliseringen og Be
kæmpelsen af Baadene lettes ved Farvandenes Beskaffen
hed, ikke alene den ringe Udstrækning, men ogsaa den
ringe Vanddybde. Denne paa sine Steder meget ringe
Vanddybde udelukker ligefrem Undervandsbaadenes Op
træden i visse Omraader, idet en Undervandsbaad aldrig
bør færdes, hvor Vanddybden . ikke tillader den at sejle
neddykket, og den bør ikke dirigeres i Angreb mod
dækkede Styrker, paa Steder, hvor Vanddybden ikke til
lader den at passere under Dækningen. Saadanne Far
vande bør forbeholdes Minevaabnet.

En særlig Form for selvstændig Anvendelse af Under
vandsbaade i Verdenskrigen var Mineudlægning med der
til byggede Baade, hovedsagelig i Nærheden af fjendt
lige Baser. De forholdsvis faa Miner, der kan udlægges
paa denne Maade, er særlig farlige, fordi de kan optræde
ganske overraskende. Den moralske Virkning af Mine
undervandsbaade er stor.

Undervandsbaadenes største Resultat overfor Krigs
skibe opnaaedes i Dardanellerkampagnen, idet 5 engelske
- ganske vist ældre - Kampskibe sænkedes, men her
var Undervandsbaadenes Virksomhed ogsaa begunstiget
af den vigtige Faktor, at der forelaa en Art Samvirke
med Kystarttlleriet. Et saadant Samvirke synes altsaa at
love gode Resultater.

Med Kyslforsvarsskibe kan det taktiske Samvirke be
staa i, at disse opretholder det begrænsede Søherre
dømme, der er nødvendigt for at Baadene kan sendes
frem paa en kortere Ekspedition mod en averteret fjendt
lig Styrke, og saaledes faa bedre Vilkaar, end hvis de
skulde have ligget ude i lang Tid og afventet Fjendens
Komme.

Men det taktiske Samvirke kan ogsaa udstrækkes
til selve Søslaget. Angaaende dette inlimere Samvirke
kan det, i Mangel af J{rigserfaringer, være interessant
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at se, hvad Admiral JelIicoe i sit tidligere nævnte Brev
udtaler om .the tactlcs of the actual battlefleld- : • De
tyske Undervandsbaade kan anvendes paa en af to
Maader, hvis de, som det ventes, bruges sammen med
Flaaden:

(a) med Krydsere eller muligvis med Jagere.
(b) Med Karnpllaaden.

I det første Tilfællle vil Undervandsbaadene sand
synligvis af Krydserne blive ført til en Position, der er
gunstig for at angribe vor Kampllaade, naar denne gaar
frem for at deployere, og i det andet Tilfælde kan de
tænkes holdt i en Stilling bag ved eller ude til Siden af
Fjendens Karnpflaade, som saa vil bevæge sig i den
Retning, der egner sig til at bringe vor Flaade i Kon
takt med Undervandsbaadene •.

Videre udtaler Admiralen, at den første Anvendelses
maade (a) kan bekæmpes af egne Krydsere, medens den
anden (b) tænkes modgaaet ved at undlade at forfølge
den fjendLlige Kampflaade, naar denne drejer af.

Overføres disse Betragtninger paa vore Forhold,
kommer man lit det Resultat, at et taktisk Samvirke
mellem Undervandsbaade og Krydsere eller Torpedobaade
ikke kan tænkes at krones med Held, medens Under
vandsbaadenes Samvirke med Kystfors,·arsskibene synes
særdeles anbefalelsesværdigt. Selvom Tilstedeværelsen
af Undervandsbaadene ikke vil afholde en overlegen
Flaadestyrke fra at forfølge vor Flaadestyrke, er dog
Muligheden for at tilføje den overlegne Styrke følelige
Tab vokset betydeligt.

Kan det taktiske Samvirke mellem Kystforsvarsski
bene og Undervandsbaadene yderligere forbedres ved at
Undervandsbaadene faar samme Overfladefart som Arlilleri
skibene, opnaas herved, at Chancen for at de for Hæv
delsen af ethvert nok saa begrænset Søherredømme nød
vendige Artilleriskibe skal blive tilintetgjort af en plud-
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selig opdukkende fjendtlig Styrke, nedsættes i ganske
betydelig Grad.

For Undervandsbaadsvaabnet frembyder delle Sam
virke de bedst mulige Vilkaar, idet Fjenden, naar Vaab
net sælles ind, er bundet i sine Bevægelser af Artilleri
kampen, og har en Del af sin Opmærksomhed henvendt
paa denne.

All synes saaledes at tyde paa Ønskeligheden af
fremdeles at udvikle og indøve den samlede Flaade
taktik.

Dennes Krav til Materiellet er en ringe Forøgelse af
Undervandsbaadenes Overfladefart.

En saadan vil dog næppe kunne opnaas uden en
Forøgelse af Deplacementet, og for at dette ikke skal
blive aItfor stort, vil det (med Henblik paa Skrogformen)
være uheldigt at opretholde Fordringen om fire Torpedo
rør i Stævnen. Som bekendt gælder for Undervandsbaade,
al hvis Vægten af Maskinerne eller Armeringen i et Pro
jekl skal forøges med 1 Ton, vil dette medføre en For
øgelse af Deplacementet paa indtil 2,7 Tons.

En Forøgelse af Deplacementet uden Forøgelse af
Armeringen, vil formentlig ikke medføre nogen For
dyrelse af Betydning, da Konstruktionen og Bygningen
af en saadan Baad bliver simplere end de eksisterende
Baades.

Som l\1aalestok for, hvad der med Billighed kan
fordres af Teknikerne, skal Hoveddatane paa den nyeste
Type af smaa Undervandsbaade 12 i Frankrig til Letland
byggede Baade) anføres: 392 t, 14/10 Knob, Virknings
radius i Overfladen 1600 Sml. v. 14 Knob; neddykket
85 Sml. v. 9 Knob, Dybgaaende 3,0 m. Besætning 27
Mand, Armering 6 Stk. 45 cm Torpedorør, hvoraf 2 Stævn
rør og 2 dobbelte drejelige Dækskanoner. Arlilleri 1
75 mm L.K. og 2 Maskingeværer. Del ser ud til, al de
14 Knob ikke er Fuldkraftfart, men en Fart, der kan
holdes i lang Tid.
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Yderligere kræves af Teknikerne, at Ilndervandsbaa
dens eneste Angrebsvaaben, Torpedoen, holder Tril med
Udviklingen af de vigtigste Modforanstaltninger mod Vaab
net: Skibenes bedre Undervandsbeskytlelse og højere
Fart. Endvidere maa Kræfterne sættes ind paa at gøre
Udskuddet og Torpedobanen saa usynlige som muligt.
En Forøgelse af Sprængvirkningen uden Vægtforøgelse,
synes ingenlunde utæukelig; hvis Sprængningen kunde
bringes i Stand under Skibsbunden i Stedet for ved An
slaget mod Siden, vilde Maa1et være naaet. Som en an
den Løsning kunde tænkes at lade Sprængningen fore
gaa i to Tempi.

En radikal Farlforøgelse synes at være det vanske
ligste at opnaa.

Under Verdenskrigen opstod meget hurtigt effektive
Modtræk mod Undervandsbaadsvaabnet, der dog vedblev
at have en meget stor moralsk Virkning, delvis paa
Grund af Ukendskab til Vaabnet. I Fremtiden kan Vaab
nets moralske Virkning kun opretholdes ved at forbedre
dets Effektivitet. To vigtige Midler hertil er: Forbedring
af de taktiske Methoder og Forbedring af Materiellet.



Skibets Styreevne og dens Indflydelse paa
Økonomit'n.

Af Direktør for Orlogsværftet N. K. N l e Is e n.

Den økonomiske Fremdrivning af Skibe har ganske
overordentlig Betydning for Skibsfarten, hvorfor ener
gis ke Bestræbelser har været sat og stadig sælles ind
for at gøre de størst mulige Fremskridt paa dette Om
raade.

I Sejlskibenes Dage hæftede man særligt Opmærk
somheden ved Skibsliniernes og Takkelladsens Udvikling,
men havde samtidig en klar Forstanelse af, at Skibets
Styreevne var en vigtig Faktor, hvorfor man ikke blot
tilstræbte Skibsformer, der gav ringe Modstand mod
Fremdrivning, men man stillede tillige vidlgaaende For
dringer til Skibets Evne til at holde Kurs og satte en
Ære i at kunne sejle Skibe l uden Brug af Ror.

I det mekanisk drevne Skibs Tidsalder er det i
højere Grad Ingeniøren end Nautikeren, der har arbejdet
med Problemet, og ganske naturligt har Teknikerens
Interesse i særlig Grad gaa.et ud paa at udfinde Skibs
former med ringest Vandmodstand , Maskinanlæg med
lavest Damp- og Brændselsforbrug og Propellere med
maksimal Virkningsgrad, medens Betydningen af de me
kanisk drevne Skibes Styreevne i for høj Grad er blevet
tabt af Syne indlil de seneste Aar, da et forbedret Sam
arbejde mellem Naulikeren og Teknikeren har aabnet
Blikket for Styreevnens store Betydning for Økonomien,
hvorefter Bestræbelserne for at sikre Skibet god Styre
evne paany er vakl til Live.

Det falder uden for denne Afhandlings Ramme at
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behandle de mangeartede og store Fremskridt, SOlD

Teknikken i den nyeste Tid har gjort vedrørende For
bedring af Skibsform, Maskinanlæg og Propeller, hvor
imod en kort Omtale af de sankaldte Contra-Propellere
eller Ledetlader vil være paakrævet, da disse i den nyeste
Tid i mange Tilfælde er blevet kombineret med forbed
rede Rorkonstruklioner.

Ledefladernes Hovedformaal er at genvinde lil nyttig
Fremdrivning den Energi, som Skruepropelleren for at
suge og kaste Vandet agterefter, maa tildele Skruevandet
i Form af Rotationsenergi, hvilken ikke kommer den
effektive Fremdrivning til Gode og derfor maa betragtes
som et uundgaaeligt Tab.

Det er Prof.Wagners Fortjeneste at have paavist Nytte
virkningen af saadanne Ledetlader, der anbragtes agten
for Skruen, f. Eks. med 4 eller 6 paa formaaltstjenlig
Maade vredne Blade - arrangeret i Stjerneform paa
Rorstævnen.

Paa Grund af de fremspringende Blades udsalte
Stilling og Havaritilbøjelighed - ikke mindst iisfyldt
Farvand - er disse Ledetladers Form blevet ændret ved,
at de vredne Blades Antal er indskrænket til 2, hvis
Agterkant fæstes til Rorstævnens Forkant og i Plan med
samme.

Endvidere paaviste Prof. Bass, at en lignende Gevinst
kan erhverves ved foran for Skruen at anbringe Lede
flader, som har lit Formaal at lede de af Agterskibet
forstyrrede Vandstrømme paa en for Skruepropellerens
Virkning gunstig Maade.

I Fig. 1 er vist et enkeltskruet Skibs Agterstævn
med paasatte Wagner-Flader og Hase-Flader. Udnyttelse
af Patenterne angaaende disse er lagt i Hænderne paa
Selskabet Star-Con trapropeller Ltd.

Som nedenfor anført, har saadanne Fladers Tilstede
værelse tillige Indflydelse paa Skibets Styreevne og kan
kombineres med særlige Rorformer, men en nøjere Paa-
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visning af deres Virkemaade og Omtale af ' de mange
foretagne Model- og F'arlprøveforsøg med Skibe, samt
af de opnaaede Energibesparelsers Størrelse, ligger uden
for nærværende Afhandlings Ramme.

Derimod skal Forholdene vedrørende Skibets Styre-

T
I

Flg.!.

evne og1 den nyere Tids Bestræbelser for at forbedre
denne, bl. a. med Økonomiforbedring ved Sejladsen for
øje underkastes en nøjere Behandling.

Skibets Styreevne kan deles i 2 Dele, nemlig: Dets
Evne til at holde Kurs - Eurebevartngsevuen - og
dets Evne til at manøvrere eller dreje - Drejeevnen.

Et Skibs Kurshevaringaevne er den Evne, som Skibet
besidder til at modsætte sig Afvigelser fra den jævne
Bevægelseslinie samt Evnen til at vende tilbage til den
jævne Bevægelseslinie efter at være tvunget ud af samme.

Ved el Skibs Drejeevne forstuar man den Evne,
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som Skibet har til at ændre sin Bevægelsesretning ved
Hjælp af Rorvirkningen.

Man vil heraf se, at Kursbevaringsevne og Dreje
evne er modgaaende Egenskaber, hvorfor den ene kun
i særlig Grad kan udvikles paa den andens Bekostning.
Den Opgave at sikre et Skib god Styreevne bestaar der
for i Almindelighed i at træffe saadanne Foranstaltninger
ved Skibets [{onstruktion, at det færdige Skib Iaar pas
sende Kursbevaringsevne og passende Drejeevne, medens
der ved specielle Skibstyper - særligt indenfor Krigs
skibsbygningen - ofte stilles specielle Fordringer med
Hensyn til Drejeevnen, (f. Eks. i Panserskibe, Mineud
lægningsfartøjet etc.) eller med Hensyn til Kursbevarlugs
evnen (f. Eks. ved Undervandsbaades Dybdestyring).

Til nærmere Forklaring af Betingelserne for Til
stedeværelsen af disse Egenskaber skal her erindres
om Ligevægtsbetingelserne under Skibets Drejning samt
om KraftbiIledets Udseende, dels naar en Drejning ind
ledes, dels naar Drejningen er blevel jævn. Se Fig. 2.

Skibet antages at sejle med jævn Hastighed langs
den retlinede Bane AA. Lægges Roret, viger Skibets
Tyngdepunkt G ud fra Linien AA for at følge den
krumme Bane AB. Derved vækkes en tangielt virkende

Inertikraft - Inerlivirkningen M :: og en radielt virkende

2
Inertikrafl- Centrifugalkraften = M ~ til Live.

r

Her er M = Skibets Masse,
v = Hastigheden,
r = den instantane Bevægelses Krumnings

radius,
l = Tiden.

Samtidig virker Rorkraften T, Skruens Drivtryk D
og endelig Vandmodstanden V, som nu ikke længere
ligger i Skibets Diametralplan. a er den øjeblikkelige
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AfdriftsvinkeI. a er Rorkraftens Momentarm med Hen
syn til Skibets Tyngdepunkt. b er Længden af den
vandrette Projektion af Liniestykket OG, idet O er Vand
modstandens Skæringspunkt med Skibets Diametralplan.

Flg. 2.

Bevægelsens Vinkelacceleration betegnes med e, og
Skibets polære Masseinertimoment med Hensyn til en
Akse gennem G betegnes med lp.

Ligningerne for Ligevægtsbetingelserne er da (se
Fig. 3):

Fremdrivningsresuitant =
dv v!

D -7- Vx-Tx= M d- COSa + M - . sina (1)
t r
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Afdriftsresullant

Drejningsmoment

Styremomentet

dv v2

= T7-VV = M
d
- sina-M- cusc (2)

. t r

d28

= T • a + V7 • b = Jp • dt2 eller (3)

d!8
=T.a=-V7·b+Jp dt2 (3a)

af D og Centrifugalkraften
i Linien CG.

Højre Side af 3a kaldes ofte for Kursstabilitets
momentet eller blot Kursmomentet, og bestaar af 2 Led,
hvoraf det første V7 • b kun er afhængig af Skibets Form

d28

og Horkonstruktionens Art, medens det andet Jp dt2 for-

trinsvis er afhængig af Massefordelingen i Skibet.
Da V7 • b kun afhænger af Skibsformen, er man i

Stand til at finde denne Slørrelse ved Modelforsøg, idet
man ved valgte Hastigheder holder Hastigheden kon
stant, medens Afdriftsvinklen varierer.

Endvidere er man i Stand li! ved tilsvarende Hastig
heder og Afdriftsvinkler at finde de maksimale Styre
rnomenter T· a.

I Fig. 3 er disse Størrelser afsat som Kurver, men
det maa vel erindres, at disse gælder kun for jævn

d2 8
Drejning, hvor Leddet Jp ' dt2 = O.

Hvor de 2 Kurver skærer hinanden, taber Skibs
formen sin Kursstabilitet.

Med ovenslaaende 8elragtninger som Udgangspunkt

Efterhaanden som llevægelsen i Drejningen bliver
jævn, nærmer Inertivirkningen og Inertivirkningens Mo-

. dv d2 8
ment sig O. d. v. s. Mdt og Jp dt2 falder bort.

Kraftbilledet "il da ændre sig saaledes, at hvis C,
er Skæringspunktet mellem T og V, vil Resullanten af
disse være ligestor med og modsat rettet Resullanten

,,2
M - med Retninger liggende

r

L
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"il man se, at Kursbevarlngsevnen i særlig Grad er af
d2g

hængig af Vy' b, Jp dt2 og T . a.

dl/g
Konstruktørens Frihed overfor Valget af Jp d l2 er

altid meget indskrænket, fordi Massefordelingen i Skibet
lvinges ind i bestemte
Baner af Skibets An
vendelsesformaal, som mt

ikke fastsættes af Kon
struktøren,

Men man kan gaa
ud fra, at Konstruk
tøren kun under Tvang
tillader, at store Masser I afririJ'uinlt,(rt.

forlægges mod Skibets i. OC mM'

Ender (f. Eks. i Olie- Flg. 3.
tankbaade og Panser-
skibe). Skibets Fører søger endvidere ved Lastens Stuv
ning saavidt muligt al koncentrere Masserne mod Midten.
Størrelsen Vy . b er som allerede nævnt kun afhængig
af Skibsformen med tilhørende Ror og Propeller, og
Konstruktøren kan udøve sin Indflydelse . paa denne
Størrelse ved:

1. At lægge Skibets Tyngdepunkt fremefter. Friheden
er dog paa delle Omraade ret ringe, fordi Beatræ
belsen medfører saa fyldige Forlinier, at Hensyn til
Fart og Søegenskaber hurtig sæller en Grænse. Dog
anvendes Foranstaltningen i stor Udstrækning ved
Konstruktion afUndervandsbaade, som gennem Kravet
om gode Dybdestyreegenskaber stiller store For
dringer til Kurabevariugsevnens særlige Udvikling
(Oybde- og Sidestyring).

2. At tilstræbe, at O kommer til at ligge passende i
Forhold til. G, idet b bliver positiv, hvis O ligger
agten for G.
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I Almindelighed er det vanskeligt at opnaa at
faa b positiv - særligt i Skibe med fyldige Linier
- fordi Vandmodstandens Resultant da er lilbøjelig
til at rykke forefler. O's Beliggenhed er i nogen
Grad afhængig af Lateralplane-ts (den Del af Dlarne
tralplanet, som findes under Flydevandllnien) Form,
og Bestræbelserne gaar derfor ud paa at bringe
dettes geometriske Tyngdepunkt agterover ved at
-underløbe- Forskibet og bevare Dødho\let agter
eller endog forøge det ved Anbringelse af Finner
(f. Eks. i Undervandsbaade). Skibsførere griber ofte
til det Middel at trimme Skibet agterover for at
opnaa bedre Kurshevarlngsevne, men i langsomme
Skibe forøges den kun svagt ad denne Vej, fordi
Trimningen medfører, at store Vægte anbringes
agter, hvorved Skibets Tyngdepnnkt flyttes agter
efler.

3. At bringe Vandmodstandens Resultant agterover ved
Hjælp af Modstande i Agterskibet.

Denne Vej betræder Konstruktøren selvfølgelig
kun, naar ingen anden Udvej staar aaben. Som
Eksempler skal nævnes, at den Vandmodstand, som i
enkeltskruede Skibe med højreskaaren Skrue stammer
fra den bekendte Nødvendighed af, at Rorfladen
maa drejes noget til 88, indvirker befordrende paa
Kursbevaringsevnen.

I Skibe med 2 Agterror har man eksempelvis
forbedret Kursbevaringsevnen ved at anvende Rorene
med Rorfladerne drejet en lille Vinkel mod hinanden.

I Bugserhaade, som jo er bestemt til under
Bugsering at fan anbragt en stor Modstand agter,
kan man let opnaa større Kursbevaringsevne end
ønskeligt ved at anbringe Bugserkrogen for nær ved
Baadens Agterende.

4. Det af Propelleren agterudbevægede Vand, som ved
Skruepropelleren bevæger sig under stærk Rota-

Tldasl<r. f. Sovæsen. iOD• ..lari'. 7
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tion, afgiver en Art Raketvirkning, som medvirker
til Forøgelse af Kursbevaringsevnen, og paa dette
Omraade vil de allerede nævnte Ledefladers ens
rettende Indflydelse betyde en yderligere Forøgelse
af Kursbevaringsevnen.

Skruevandets her behandlede Indflydelse er ret
mærkbar i hurtigsejlende Fartøjer.

Hvad dernæst Midlerne til Sikring af Skibets Dreje
evne angaar, skal det nævnes, at man bestræber sig for
at hindre en skadelig stor Kursbevaringsevne og søger
at udforme Roret og dets Anbringelsesmaade saa rationelt
som muligt.

Tages det derfor i Betragtning, at Indflydelsen af de
forstyrrende, tilfældigt optrædende Kræfter, som stammer
fra Vindens Tryk paa Overskibet og Vandets Tryk og
Slag under Søens og Skibets Bevægelser, skal mod
virkes ved smaa Drejninger med Roret, vil man forstaa
Konstruktørens store Bestræbelser for at fremskaffe gode
Horkonstruktioner og indse Betydningen af, at disse
ganske særligt ved smaa Rorvinkler er virkningsfulde.

Det er en kendt Sag, at Rorvirkningen i Sejlskibe er
bedre end i enkeltskrnede Skibe. Aarsugen hertil er den,
at Forkanten af Sejlskibets Ror grænser op til Dødboltet
agter uden nævneværdig Spaltemellemrum. Denne An
ordning bevirker, at de langs Dødhollet ledede Vand
strømme tilføres Roret paa en særlig effektiv Maade med
god Rorvirkning som Besultat (smalle Rorflader).

I det enkeltskruede Skib maa Skruehullet udskæres
i Dødholtet, og dette gøres paa den bekendte Maade,
at Rorstævnen, som bærer Roret, formes med firkantet
Tværsnit af saa smaa Dimensioner, som Styrken tillader.
Mellem Rorstævn og Ror findes det Mellemrum, som
Anbringelsen af Rorløkker medfører, og ofte udføres
Roret som et Centerpladeror med udvendige Rorarme,
se øverste Del af Fig. 9. Trods Skruevandets virknings-
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forøgende Indflydelse paa Roret maa man dog anvende
Ror med relativt stor Bredde.

Anvendelsen af usymetrisk krumme Flader i Flyve-

~. " ~li---- ..- -"--

"·ig.4.

Flg. 5.

Fig. 6.

I

..........Eiii!ii!'!!3i[~
~9ne,.-Rør §/'br49l.

~.-
Flg. 8.

A

Flg. 7.

maskinens Bæreplaner gav Stødet til indgaaende aerody
namiske Laboratorieundersøgelser af saadanne Fladers
Egenskaber i Forhold til den plane Finde, og i den nyeste
Tid anvendes disse Resultater ved Konstruktionen af
Skibets Ror. Det er en kendt Sag, at den usymetrisk
krumme Flade (se Fig . 4) ved smaa Indfaldsvinkler giver
langt større Modstand (Opdrift) vinkelret paa Fladen end
den plane Flade (se Fig. 5), idet Modstanden paa den

7*
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krumme Flade særlig opstaar ved Fladens Forkant og
som Summen af et moderat Overtryk paa Fladens kon
kave Side og et stort Undertryk paa Fladens konvekse Side.

A~ o o

~--
c===@
D- I

~0.%'~ = _,, _u
_ o . • • ... _ ·D -- I

TUtt" -'Ro,.

Fig. 9.

I de omhandlede Rorkonstruklioner frembringes der
under Rorets Drejning en Efterligning af den usymetrisk
krumme Flade paa den i Fig. 6 viste Maade, som frem
stiller et vandret Snit gennem et Oertz-Ror. Et saadan
er vist i Fig. 7.

Som det fremgaar af Fig. 7, er der foran for den
bevægelige Del af Roret en •Rorstævn I med relativ stor
langskibs Dimension i Tværsnittet, Bom iøvrigt er sy-
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metrisk strømlinieformet. I dobbeltskruede Skibe maa
man for at opnaa lignende Fordele foretage passende Ud
skæring i Dødholtet. Til .Rorstævnens.s Agterkant slutter
den bevægelige Del af Roret sig uden at efterlade noget
Mellemrum. Det samlede Tversnit har stor Tykkelse
og er strømlinieformel.

Anordningens Fordele er hovedsageligt:

a. Stort Rortryk og derfor stort Styremoment (Ta)
specielt ved smaa Rorvinkler, hvilkel som paavist
er gavnligt baade ved Ophævelsen af srnaa Kursal
vigeIser og for Skibets Drejeevne.

b. Da en væsentlig Del af Rorkraften optages af den
fastsiddende .Rorstævna, bliver Momentet, der skal
udøves for at dreje det bevægelige Ror, relativt lille.

c. Ringe Formmodstand, hvilket giver god Økonomi
sammenlignet med de ældre Rorkonstruktioner, hvor
Rorstævn og Mellemrum mellem denne og Roret
giver Anledning til en Del Hvirvelmodstand, som i
Forbindelse med de omkring Centerpladerorets Arme
opstaaede for Strømlinieforløbel forstyrrende Hvirvler
nedsætter Rorets Virkning, hvilket atter foranlediger
Anvendelsen af større Rorvinkler og deraf følgende
større Modstand mod Fremdrivning.

d. Den store Virkning ved smaa Rorvinkler bevirker,
at Kurssvingninger kan imødegaas hurtigt, sam
tidig med at Rorets Modstand mod Fremdrivning
holdes nede paa det ved Anvendelsen af smaa Ror
vinkler skabte Minimum.

En lignende Rorform, Wagner-Roret, kombinerer en
Udformning af analog Art med Anvendelsen af Wagner
Ledetlader - anordnet som vredne, usymelrisk formede
Flader, der anbringes paa Forkant af Rorstævnen (se
Fig. 8).

Endelig kan nævnes Tutin-Roret (se Fig. 9), som
er en Art Balancerer, der ligeledes tilstræber Udnyttelsen
af de usymetrisk krummede Flader.
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Angaaende Flettuer-Boret, som i særlig Grad til
stræber Nedsættelse af Kravene til Styremaskine, hen
vises til -Tidsskrift for Sevæsen- 1923 og 1924.

(øvrigt maa en nøjere Beskrivelse af Rorformerne
anses som liggende udenfor nærværende Afhandlings
Ramme.

De her omtalte Økonomibestræbelser, som ventes
tilvejebragt ved forbedrede Skibsformers og Rorkonstruk
tioners Indflydelse paa Skibets samlede Styreevne. om
falter kort resumeret :

I Indskrænkning af Kursudsvingene, saa at Skibets
Vej bliver saa kort som mulig. En yderligere Be
stræbelse paa dette Omraade repræsenteres af de
automatiske Selvstyriogsapparater (AnschUlz, Sperry
o. fl.).

Il Den Modslaodsforøgelse, som opstaar i ethvert Kurs
udsving ved, at Skibets Diametralplan under Be
vægelsen skærer Fartretningen, reduceres, fordi Kurs
udsvingenes Størrelse formindskes.

III Besparelse i Modstand ved, at de anvendte Ror
vinklers Størrelse indskrænkes.

IV Besparelse i Modstand ved, at Ror og Stævne gøres
strømlinieformet.

V Opnaaelse af stort Rormoment under Anvendelsen
af lille Drejningsmoment og det deraf følgende lille
Kraflforbrug i Styremaskinen.

Anvendt Litteratur.
Jahrbuch der Sehlllbauteehnlschen GeselIsehaft.
Transactions of lhe Inst. of N. A.
Schilfbau.
Werft Reederel und Hafen.
Shlpbuildlng and Shipping record.
Zeilschrift des Vereines Deutscher lugenteure.
Engineering.

--- -- --- -------



Radiotelegrafiens Udvikling og Standpunkt.
Af Kaptojn Nørgaord.

Fra Ørsted i 1820 opdagede den elektriske Strøms
Virkning paa en Magnetnaal, og Faraday i 1832 paa
viste den elektromagnetiske Induktion mellem to Strøm
kredse, har Videnskabsmænd og smaa og store Opfln-

• dere tumlet med Ideen om at skabe elektrisk Forbin
delse mellem to Punkter i større Afstand fra hinanden,
uden at forbinde de to Punkter med nogen direkte Led
ning.

Det er forstaaeligt, at Opgaven fristede, thi Betyd
ningen af dens Løsning behøver jo ikke at forklares,
og det er forstaaeligt, at netop den elektromagnetiske
Induktion maalte synes at frembyde Muligheder.

Der opnaaedes i Aarenes Løb virkelig ogsaa For
bindelse paa forskellig Maade, men det viste sig dog
umuligt at naa ud paa virkelig betydelige Afstande paa
denne Maade, højst nogle Hundrede Meler.

De første, som synes at have arbejdet med Fæno
mener, som ligner de elektromagnetiske Bølger, er Ameri
kaneren Joseph Henry (1840), og S. F. B. Morse (1842),
men nogen klar Forestilling om, hvad de arbejdede med,
naaede de næppe.

I 1865 kom Englænderen J . Clerk Maxwell ad teo
retisk Vej til det Resultat, at der rnaatte eksistere elek
tromagnetiske Bølger, men først 1887 lykkedes det Ty
skeren Heinrich Hertz at frembringe sandarme ved Hjælp
af en elektrisk Gnist og i Praksis at vise, at de 
i Modsætning til et induceret Felt - forplantede sig
gennem Rummet uafhængig af den Mekanisme, der frem
bragte dem.

Derefter gik Udviklingen igen i Staa i nogle Aar,
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indtil Marconi i 1895 udførte sine Eksperimenter, for
endelig i 1896 at tage Patent paa den første egentlige
traadløse Telegraf, der dog til at begynde med kun rakte
100 Meter. Men dermed begyndte den traadløse Telegraf
den Sejrsgang gennem Verden, som endnu langt fra synes
at være standset.

Over 30 Aar er det altsaa, siden den første prak
tiske Gennemførelse af traadløs Telegrafi fandt Sted. 30
Aar er ganske vist ikke noget stort Spand af Aar, men
i Sammenligning med adskillig moderne Teknik og Viden
skab er det dog en ikke helt uanselig Alder. Naar der
for Radiotelegrafien stadig betragtes som noget meget
nyt, skyldes det sikkert for en Del, at den har været i
en stadig fortsat og voldsom Udvikling, samtidig med at
den har trængt sig ind paa saa at sige alle Omraader i
det praktiske Liv, og sidst men ikke mindst at de stadig
videre ~luligheder. der synes at aabne sig for hver Ny
opdagelse, har formaaet at holde Tidens Fantasi og Sen
salionstrang i Aande.

Snart har man været præsenteret for Dødsstraalen
som det uovertrufne og uimodstaaelige [{rigsmiddel, saa
for truadles Fjernstyring af enhver tænkelig Art, for
Ætermusik og Fjernsyn for Ekko fra Verdensrummet
o. m. m., hvoraf det meste er Overvurderinger eller Luft
kasteller byggede over et spinkelt og daarligt undersøgt
Grundlag.

Men selv uden enhver Form for Overdrivelse er
Radiotelegrafens nuværende Betydning saa stor og dens
Udvikling gennem de 30 Aar saa voldsom, at sikkert
kun de færreste, som ikke direkte beskæftiger sig med
Radiotelegrafi, har en virkelig klar Forestilling derom.

En ganske kortfattet Oversigt af Udviklingen vil da
formentlig være paa sin Plads, og vil, i Forbindelse med
en ligeledes kortfattet Oversigt over den nuværende Stil
ling, være af Betydning for et Forsøg paa at komme til
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Klarhed over, i hvilken Retning den nærmeste Udvikling
peger.

Den første praktiske Udførelse af traadløse Telegraf
stationer, baseredes som nævnt paa de saakaldte Hertz'ske
Bølger, frembragte ved Hjælp af en elektrisk Gnist, og
denne Art af Sendeslationer beholdt Førstepladsen heil
indlil omkring 1920. Ganske vist kom man ret hurligt
til Erkendelse af, at koutinuerlige Bølger, i hvert Fald
paa visse Omraader, maatte frembyde væsenUige Fordele
fremfor de diskontinuerlige eller dæmpede Bølger, men
man øjnede fra første Færd ingen anden Udvcj til at
frembringe udæmpede Bølger af passende Frekvens end
at anvende en Vekselstrømsmaskinc direkte, og denne
Opgave var den daværende Teknik ikke voksen.

Englænderen Duddell viste i 1900, at en Lysbue
under visse Forhold kunde frembringe kontinuerlige '
Svingninger, og i 1902 fremstillede Dr, Valdemar Poul
sen den første Lysbuegenerator af praktisk Betydning for
Radiotelegrafien .

•Poulsen-Buen. s vigtigste Fordele var, at den især
egnede sig Lil lange Bølger, og at det ved Hjælp af en
Buestation var muligt at anvende meget belydelige Energi
mængder, to Ting, der indtil for nylig betragtedes som
absolut nødvendige til Telegrafering over lange Distancer.

Særlig i Aarene fra 1910 og helt indlil 1922-23
spillede Poulsen-Systemet en betydelig Rolle og truede
med at blive eneherskende ved Storstationer. I sldste
Del af denne Periode blev dog Konkurrencen ret haard
med de tidligere nævnte Maskinsendere, Maskiner som
direkte frembragte den højfrekvente, udæmpede Veksel
strøm.

Maskinsenderne var dog dyre at anskaffe og van
skelige i Konstruktion og dermed i Drift, hvorimod saa
vel Buestalioner som Gniststalioner var simple i Kon
struktion, robuste i Drift og forholdsvis blllige at an
skaffe.
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Til Modtagning anvendtes fra første Færd -Kohe
reren- i Forbindelse med et Skriveapparat, som ned
skrev Morsetegnene med Prikker og Streger ligesom et
almindeligt Telegrafapparat. I Aaret 1900 fremstillede
General Ferrie den elektrolytiske Detektor, og kort efter
Marconi den magnetiske Detektor, som begge anvendtes
i Forbindelse med en Hovedtelefon.

Begge disse Detektorer fortrængtes senere af Kry
staldetektoren, som en Aarrække igennem praktisk talt
var eneherskende, men som nu igen heil er forvist til
speciel Anvendelse indenfor Radiofonien.

En Overgang til de nu almindelig anvendte Lamper
med 3 eller flere Elektroder til saavel Sending som Mod
tagning dannede Flemmings Lamper med t o Elektroder,
hvis særlige Egenskaber allerede i 1883 var paaviste af
Edison, men som man i lang Tid ikke havde fundet
nogen praktisk Anvendelse for.

Lampernes Indførelse i Radiotelegrallen fandt hoved
sagelig Sted under Verdenskrigen.

Her som paa alle tekniske Omraader, der kunde
llnde direkte Anvendelse ved Krlgsførelsen, arbejdedes
der, især i de store krigsførende Lande, med feberagtig
Energi, og de J>engemidler, som stod til Videnskabs
mændenes Raadighed, var nærmest ubegrænsede. Der
opnaaedes betydelige Resultater netop med Hensyn til
Lampernes Anvendelse og paa Hadlogonlometrlens Om
raade, men man savnede dog del internationale Samar
bejde, der netop paa et Omraade som Radiotelegrallen
er af uvurderlig Betydning.

Da Verden efter Krigen begyndte at komme i Lave
igen, tog derfor Radiotelegrafien et voldsomt Opsving,
der først og fremmest kendetegnes ved Lampernes ube
stridte Sejr baade som Svingningsgeneratorer, Detektorer
og Forstærkere m. m.

Gniststalionernes endelige Nederlag kendetegnes ved
den sidste Internationale Radiokonvenlion (Washington



Radiotelegraflens Udvikling og Standpunkt. 107

1927), hvori deres almindelige Anvendelse er forbudt fra
1940 og NyinstalIation fra 1930.

Et andet Hovedpunkl er Radioleiefoniens Udvikling
og den deraf følgende Udvikling af Radiofonien, som
turde være altfor velkendt til at omtales nærmere.

Den Udforskning af de korte Bølgers Egenskaber,
som for en væsentlig Del skyldes Radioamatører, synes
endelig at vilde medføre en fuldslændig Omvællning af
Begreberne med Hensyn til de elektromagneliske Bøl
gers Udbredelse i Rummet, idet det herigennem er ble
vet muligt at skabe Forbindelse over selv de største
Distancer paa Jordkloden med primitive Sendeslalioner
og ganske ringe Energi. Men der klæber dog stadig den
Mangel ved Kortbølgeforbindelser med ringe Energi, at
de er u s i k r e, afhængige som de er af delvis ukendte
Forhold, at der er visse mellemstore Afstande, hvor For
bindelse i k k e kan opnaas, og at den sikre, direkte For
bindelse kun gaar over en forholdsvis ringe Afstand.
Man ser da ogsaa af den seneste Udvikling, hvorledes
Kortbølgeatatlonernes Sendeenergi vokser og allerede
nærmer sig stærkt til Langbølgestalionernes, og større
Simpelhed i Konstruktion er der ikke mere Grund lil at
regne med. Fordelene ved Kortbelgetelegrafl- og Telefoni
ligger især i Udvidelsen af det anvendelige Bølgeomraade
og iøvrigt paa en Del Omraader, som dog for en Del
endnu maa betegnes som formentlige. Paa det specieIl
mililære Omraade maa Fordelene søges paa del allerede
nævnte Punkt, Udvidelse af Bølgeomraadet, og endvidere
i Vanskeligheden ved at bestemme Relningen til en sen
dende I{ ortbølgestation. Der synes Grund til at antage,
at korte Bølger skulde byde særlig Betingelse for Korre
spondance med neddykkede Undervandsbaade og Korre
spondance med Luftfartøjer, men det bør dog stadig fast
holdes, at det endnu kun er C h a n c e r.

Relningsbeslemmelse af Radiostationer har lige været
nævnt. Den tog el Opsving under Verdenskrigen og stod
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derpaa delvis i Stampe for først i de senere Aar at faa
virkelig praktisk Betydning, især til Navigationsbrug,
men ogsaa til militært Brug. Man bør dog overfor dette
Spørgsmaal i Forbindelse med Kortbølgetelegraferingen
ikke tabe af Syne, at det stadig er de lange Bølger, der
behersker den militære Forbindelsestjeneste, i hvert Fald
paa Søen, og utvivlsomt endnu vil være det i de nær
mest kommende Aar, og udfra delle Synspunkt er Radio
pejlstalioners sømilitære Betydning stor . En Afventning
af Udviklingen, for ikke at ofre unødvendige Penge, er
her som paa saa mange andre militære Omraader næppe
forsvarlig.

Retningstelegrafi, d. v. 5. Udsendelse i en bestemt
Retning eller Sektor, er i de allersidste Aar taget i Brug
ved kommercielle Forbindelser. Skønt den kunde synes
at byde adskillige Fordele militært set, vil dens mari
time Betydning dog formentlig altid blive begrænset,
derved at Telegrafretningen som oftest vil være ube
kendt.

Radiotelefonien, der i det civile Liv har faaet en
stor Betydning, synes mærkelig nok hidtil ikke rigtig at
være trængt igennem i den sømilitære Paksis. Teknisk
set er der imidlertid intet i Vejen for at skabe en god
Telefonforbindelse, men den praktiske Anvendelse har jo
ogsaa en taktisk Side, som maa tages i Betragtning.

Af de endnu mere problematiske Spørgsmaal om
Fjernstyring, Fjernsyn o. I. er det ikke muligt at se væk
fra Fjernstyringen til begrænsede militære Formaal, saa
meget mere som den allerede anvendtes hertil under
Verdenskrigen.

Men de fleste Pressesensationer i saa Henseende
skyldes Mangel paa Kendskab til de faktiske Forhold.

Ved en Bedømmelse af Fjernstyringens Betydning
bør man først og fremmest gøre sig klart. at Fjernsty
ring kun er mulig indenfor Synsvidde, altsaa betydeligt
under Kanonskudsarstand. Saa selvom Spørgsmaalet tek-
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nisk set er løst li! Fuldkommenhed - hvad det som
nævnt langt fra er - vil det først faa fuld Værdi i For
bindelse med Fjernsyn, men saa er man langt borte fra
den faste Grund under Fødderne, som hører til nøgterne
Overvejelser.

Det ovenfor anførte turde maaske betragtes som
medtagende Hovedpunkterne i Radiotelegraflens Udvikling
og nuværende Standpunkt med enkelte særlige Hensyn
til den sømilitære Betydning. Men en Redegørelse i en
saa kortfallet Artikel kan kun blive højst ufuldkommen,
og de efterfølgende Slutninger maa naturligvis for at
være fuldkommen begrundede tage langt videregaaende
Hensyn, end de her anførte. De maa efter mit Skøn
være følgende:

De lange Bølger - ber taget som Bølger paa over
2-- -300 Meter - er endnu den egentlige Basis for Radio
forbindelsen, den være sig telegrafisk eller telefonisk.

Sendestationerne maa være udelukkende Lampeeta
tioner, og Gniststalioner være banlyste saavel af Hensyn
til offenllig som militær Telegrafering og til Radiofoni.

Bølgeomraadet for de enkelte Stationer maa være saa
stort som muligt og Stationerne forsynede med hensigts
mæssige Indretninger til Bølgelængdeomskiftning. Det er
af stor Betydning, at der raades over stor Energi i For
hold til de Distancer, hvorover der skal telegraferes, men
paa den anden Side bør Energien kunne varieres fra
Maksimum og til den lavest mulige Grænse.

De større Enheder bør forsynes med flere Stationer,
som skal kunne arbejde uafhængigt af hinanden.

Til Korrespondance over store Afstande - oversøisk
Forbindelse - maa Opmærksomheden rettes mod de korte
Bølger - under ca, 200 m - og det samme gælder Korre
spondancen med neddykkede Undervandsbaade og med
Luftfartøjer.

Ogsaa til taktisk Forbindelse over ringe Afstand
bør der snarest afholdes indgaaende Forsøg med An-
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vendeise af korte Bølger, eventuelt med Anvendelse af
Telefoni.

Radiopejlingen bør indgaa som et selvfølgeligt Led
i Forbindelse med en udstrakt Lyltetjeneste, hvilket sidste
yderligere er nødvendiggjort ved den mægtige Udvidelse
af det disponible Bølgelængdeomraade, de korte Bølger
har medført. Jævnsides hermed maa følge Forsøg med
Pejling af korte Bølger.

I det hele taget vil det, for at være paa Højde med
Udviklingen, være nødvendigt at afholde Prøver og For
søg i betydelig Udstrækning, og disse bør selvsagt ledes
paa ensartet og planmæssig Maade.

Det turde være givet, at Værdien af enhver Nyop
dageise eller Opfindelse nøje bør undersøges, men paa
den anden Side er det nødvendigt stadig at have øjet
aabent for Faren ved at gribe det ny og uprøvede, omend
Chancen synes nok saa fristende, og til Fordel for delte
kassere det gennemprøvede og kendte eller undlade at
gøre det saa fuldkomment som muligt.

Endelig vil der maaske være Grund til at erindre
om, at selvet nok saa fuldkomment Materiel er til ringe
Nytte, hvis Personellet er utilstrækkeligt eller savner prak
tisk Uddannelse under Forhold, der saa nøje som muligt
svarer til de Forhold, hvorunder Personel og Materiel i
givet Tilfælde skal staa deres Prøve.

--------- --



Nekrolog.

Kaptajnløjtnant Poul Georg Ove Krarup var født den
15. Juni 1893 i København som Søn af Højesterets
dommer Viggo Krarup og Hustru Hermandine Cecilie,
f. Johnson.

Som Elev fra Metropolilånskolen blev han optaget
pau Kadetskolen i 1911 og afgik herfra den 20. Septem
ber 1915 som Sekondløjtnant.

Under Resten af Sikringsstyrken gjorde han dels
Tjeneste 11/2 Aar i -Skjold«, dels som Fører og Chef
for Patrouille- og Torpedobaade. I 1919 var han med
»Islands Falk. paa Fiskeriinspektion ved Island.

Efter i 1920 og 1921 at have sejlet som Chef for
-Fenrts«, -Havkatten- og .Gl'ønsund. kom han paa Sø
værnets Officersskole . I 1922-23 var han Næstkom
manderende i •Beskylleren « paa Fiskeriinspektion ved
Færøerne og udkommanderedes ved sin Hjemkomst her
fra som Chef for Torpedobaaden .Søløven«. To Dage
efter at have lillraadt denne Kommando overværede Kra
rup en Demonstration af de i Flaaden anvendte Taage
bøjer om Bord i Krydseren .Gejser. den 25. Maj 1923
og blev ved Taagebøjens Eksplosion stærkt forbrændt af
gult Fosfor, Hans Sygdom, som han bar med stor Taul
modighed, og den paafølgende Rekreation varede i godt
14 Maaneder, hvorefter han kastede sig over et Studium
af Opmaalingstjeneste.

I 1924-26 gennemgik han Hærens Officersskoles
geodætiske Kursus, hvorefter han et Par Aar gjorde
Tjeneste, om Sommeren i Opmaalingsskib og om Vinte
ren ved Søkortarkivet.

l November 1927 liltraadte Krarup Tjeneste ved
Marinestaben. Samtidig med sin Tjeneste her deltog han
i Hærens Kursus i Gaskrigstjeneste. l delle Tidsskrifts
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Juni-Juli Elæfte 1928 offentliggjorde han et grundigt
Arbejde om Gaskrig og dens Anvendelsesmulighed li! Søs.

l Foraaret 1928 modtog Krarup Udkommando som
Næstkommanderende j - lslands Falk«, men faa Dage før
sin Tiltræden af denne Tjeneste blev han angrebet af et
alvorligt Tilfælde af Blindtarmsbetændelse, som medførte,
at han maatte underkastes øjeblikkelig Operation, hvor
for hans Udkommando med »Islands Falk. bortfaldt.

I September Manned blev Krarup atter syg og ind
lagdes paa Marinehospilalet. Her afgik han den 15. Sep
tember ved Døden som Følge af en Blodforgiftning, der
havde angrebet Hjerteklapperne.

Kaptajnløjtnant Krarup interesserede sig meget for
sin Tjeneste i Marinen og søgte li! Stadighed at dygtig
gøre sig til denne, - noget der med hans udmærkede
Evner faldt ham let.

Han vandt sig, paa Trods af et tilsyneladende
baardt Væsen, mange Venner, men for de færreste lagde
han sin sande, gode Karakter blot. Navnlig bos disse
sidste har hans tidlige Død fremkaldt Sorg og efterladt
Savnet af .en trofast og ualmindelig retlinet Ven og
Kammerat.

Han efterlader sig Hustru, Annabeth, født Garde, og
4 Børn. C. lY.



Aleddelelser fra fremmede Mariner.
Ved Kaptajnløjtnant A. H. Ved el.

England.

Af de 4 Krydsere af London-Klussen, der var optaget I Ny
bygningsprogrammet nf 1926. pnabegynrlte London sine Prøver denI0". 1928.

Deronshire og Susse» ventes færdige I Marts 1929 og Shrupshire
I September 1929.

lIlInestrygerne Bridgewa/er og Sandwich er sut i Vandet hen
holdsvis den 16/ . og wI. 1928, Værkstedsskibet R"source den n/u
1928. Resource er det Ierste Skib uf denne Art, der særligt er bygget
til Flnaden, idet tidligere Værkstedsskibe alle hul' været omdannede
lIandeisskibe, (dette gælder dog Ikke Moderskibe for Undervnndsbaade},

Et Hangarskib Albatros. der er bygget til den australske Flaade,
ventes færdig i December d, A, Dets Ilata er føl~ellde : Deplacement
6000 ts: Længde 135,2 m; Bredde 20,7; Dybgaaeude 4,0 m; 1Ilnxl
mumsfart 20 Knoh ; Mnsklneriet er genrede Paraousturhlner ; Armering
4 Stkr. 12 cm, Kanoner ; Kulb eholdning 997 ts ; Besætning 450 Mand.

Frankrig.

Ligesom I de fleste andre Lande har man ogsna I Frankrig
taget Spørgsmaalet op om Flyvevæsenets Stilling inden for For
svaret ; men det er her sket Renere end r. Eks . i England, italien
og Sverige, Idet der først den ~". I Aar (19281 er blevet vedtaget en
Lov omhandlende dette SI\ørgsmnal; Loven gaar I Hovedsagen ud paa
følgende: (I Hovedtrækkene efter en Fremstilling I .Journal, Royal
1Jnlted Service Institution. November 1928):

Der opretres et Luftministerium , der har kontrollerende og
bestemmende Myndighe<l. over de - allerede exlsterende - Kontorer
og Afdelinger iMarlnemlnlsterlet, Krigsministeriet og Handelsmini
steriet, hvorunder de respektive Ministeriers Flyvevæsen sorterer.

Saaledes vil Kontorer, Afdelinger, Skoler m. m. saml del hertil
hørende administrerende Personel saml Budgetspørgsmaal direkle
ligge under LuClmlnisterlels Kontrol. Det flyvende Materiel er ude
lukkende underlagt dette Ministerium ligesom ogaaa alle Bygninger.
Værksteder og Landingspladser med Undtagelse af saadanne, som
horer til et Orlogsværft.

Af andre almindelige Bestemmelser skal særlig nævnes:
Budgetterne lægges af Luftminlsterlet efter Forhandling med

henholdsvis ~larlllemllllslel'iel.Krlgamlnlstertet og Handelamtnlstertet.

Tld ..kr . f . Snæ•••, loe. Aull'. 8
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Indkøb og Anskall"else af Lurtrartøjer, lIenzin- og Oliebchold
ninger m. m. paahvller udelukkende Luflminlsteriel.

Lnrtminlstcriet stiller riet nedvcndlee Materiel til Ulsposilion
for de 3 andre Ministerier til taktisk Ovelsc, Ul Samnrbejrle med
Hær og Frande og til samlede , kombinerede Øvelser.

Hegler om Udveksling af Personel \ II senere blive Iastsat.
Luftvaabnets Mobiliscring paahviler udelukkende Luftrninlsterlrt.
Om Hærens Flyvevæsen Indeholder Loven Bestemmelser

om, at det herunder tidligere hørende Personel (der dannede el sær
li l Korps inden fol' Hæren) overganr til Lurtministeriet; hel fIn und
lages dog Personellet ved visse Eskadriller til direkte Samarbejde med
Hæren saml Uallontjencslen og de hertil horende Kvarterer og Stabe.

l
I Mod~ælning til den almiIldelige lresternrnelse um Personellet

ved Hærens Flyvevæsen, forbliver all Marinens Flyvevæsens
Personel (detle har ikke urlligere dannet el særligt Korps inden fol'
Marinen) under Flundens Adnuntstratlon, men skal dog i visse llen
soender underlægges Lurtminisleriet.

Antal og Typer af Eskadriller til Ftaaden , ligesom disses Ba
serlng I Fredstid , ordnes ef/er Forhandling me-l ålarluemlnlsterlet
og i Overensstemmelse med dettes Forsvarsplaner. ..Es.k..adJ·jJlernes
Sammensælnlng ordnes af Luftrnlntstertet i Overensstemmelse merl
de strategiske og takliske Fnrdrlnuer, som Marinen stiller.

Som et Resume kan 'opstilles følgende: All Flyverpersenel.
med Undtagelse af Flnadens, vil for Fremtiden ligge under Luft
ministeriet med Hensyn Lil Rekrutering, Uddannelse og Forfrem
melse; men Luflministeriet sllller visse Enheder (Materiel Ol: Per
sonel) til stadig Disposition fol' de lo militære Ministerier i en sandan
Udstrækning, som el' nødvendig Lil en effektiv taktisk Uddannelse
for de to Værn.

Alle :\Iaterielspørl:smanl behandles af Lultrniulsterlet, som til
sin Disposition hal' en Stab af Teknikere, udannet i alle Luftfartejs
spargsmnul.

1\Ian mener, al en snudan Ordning vil have sin Fordel i en
Forenkling og Uesparelse i Administration, Uddannelse, Forsøg m, m.

Frankrig har saaledes - formentlig helært af Udviklingen i
sau mange andre Lande - Ikke turdet tage Skridtet fuldt ud til
Indførelse af et selvstændigt Luftvaaben - den her skitserede Ord
ning man nærmest belragles som en Mellemllng, el Kompromis ;
men om delte er en heldig Løsning, maa Fremtiden vise.

Ita.lien.

I Løbet af de 9 førsle l\Iaaneder af 1928 er 80 Krigssklhe med
en samlet Tonnnae af 87.993 ts , sat under Uygning.
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I samme Tidsrum er 59 Enheder sat I Vandet (samlet Ton-

nage 51.331 ts.], Le Temp. """ 1028

Flotilleføreren Nicolo Zeno blev sat i Vandet i Fiume den 11/.
1928. Den er den første af en Klasse paa 12 Fartejer il 1968 Ls ;
Armeringen bestaur af 6 Stkr. 12 cm. Kanoner og 6 Torpedorer ;
~lnxlmumsfarten er beregnet Ul 38 Knob, hvilket er 2'/. Knob mere

cnd Jaguar Klassen. JournnI, R. U. S. I. No... 1028.

Sverige.

Sum tidligere omtalt her I Tidsskriftet (Januar 1928) blev del'
den ,u/IU 1926 nedsat en Kommission med det Formaal at trem
komme med Forslag Lil en Omorgunisation IIf det svenske Forsvars
uverate og centrale Ledelse, bande med Hensyn Ul Ftaaden, Hæren
og Luftvnabnet.

Kommissionen fremkom den H/n 1927 med sin Betænkning,
og denne blev derefter tilstillet de højeste militære Myndigheder til
Udtalelse; for Ftaadens Vedkommcnde Chefen for 1I1arlnrstaben,
Chefl'n for Mnrlneforvallnlngen, Chefen for Kystlloaden, den kom
manderende Admiral I Karlskronn , Chefen for Flaadens Statlun i
Stuckholm, luspektureu for Undervandsbnadsvaabnet, og Chefen for
K~ startl Ilerlet.

Som det vII erindres, vor Hovedtanken I Kommissionens For
slag Opretteleen uf en Slilllng : Chef for Marinen, der direkte under
Kongen skulde huve det fulde Ansvar for Flnudens Krigsberedskab
ug derfor være Chef for Marineslyreisen, der Inddeltes i 3 Sektioner :
i\larlnestab, Marlnefonaltnlng Ol( KystorUllerlnfdellng.

Hertil hor de forskclllge Flaademyndlgheder fremsat en Del
Bemærkninger, gennerngnaeude af ret kritisk Art; og man har derfor
fundet det hensigtsmæssigt endnu en Gang nt underkaste hele
Spørgsmunlet en grundig Overvejelse. Med dette Formaul blev der
saa den 'I. 1928 nedsat en n~ Kommission, beataaende af 2 Ofll
cerer af Floaden og 2 af "æren med den Opgave at blstau Forsvars
departementet med eu fortsat Udredning af Spørgsmanlet 011I en
Omorganlsatiun af Forsvarets centrale Administration .

Denne Kummisslon el' nu ,"/to 192:;) fremkommen med en
Ilelænkning og med positive Foralag Lil en ændret Ordning af den
nuværende Overledelsesorganisatiun, og da meget I Betænknlngen
formentllg er IIf ikke ringe Interesse, skal Hovedpunkterne grn
gives her.

Efter en Indled ning og en Geunerngnng af Grundprlnclpperue
i de af de forskellige mllllære lIlyndigheder Iremantte Forslag guur
Betænkningen over til at paavlse de formenUlge Mangler herved og

8*
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diskuterer derefter de forskellige Mander, hvorpaa disse ~llIngler og
Fejl kan urhjælpes for endelig at konkludere i et positivt Forslag
til en forbedret Overledelsesorganisation. Dette er i Hovedtrækkene
Betænkningens Inddeling.

I Indledningen er optaget en Skrivelse (Uddrae ar Slatsraads
protokollen) Ira Chefen for Forsvarsdepartementet (Foravarsmlni
steren ) til Kongen, i hvilken den førstnævnte henstiller, at den nu
lige afsluttede Kommission nedsæues. Der siges, at den nugæl
dende Ordnin g med flere rorskel1ige Myndigheder. der alle ligger
direkte under Kongen, og hvis Arbejdsomraadel' fol' en stor Del
griber i1111 i hlunnden, j flere Henseender hnr vist sig ikke at være
hensigtsmæssig. Dette var som bekendt ogsaa Grnnden III den
Iurste Kommisstons ~edsættelse (""ho 1921;); men om dennes Ar
bejde siges nu videre:

•Ved Udarbejdelsen ar Kommissionens Forslag har det ledende
Princip været at sammenlægge rent militære Sager og Adminlstra
uonssager til Behandling og Afgorelse af cn og samme Myndighed.
Imod dette har tlere ar de militære Myndlghedcr tremfart Betænke
ligheder, og I de ar Chefen ror Marinestaben og Marineronaltnlngen
tremsutte Udtalelser har det nævnte Princip været Genstand ror en
indgaaende Kritik; det rremreres blandt andet, at Udviklingen ar
den militære Organisation - tværtimod hvad Kommissionsmed
lemmerne har Iereslaaet - i Almindelighed gaar i Retning ar at
befri de rent milllære Myndigheder fol' Admlnistrationsnrbejdet. Ikke
mindst ar Hensyn til Nødvendigheden ar at begrænse disse Myn 
digheders Arbejde inden ror det rimelige, Iorekommer de I denne
lIenseende fremsalte Indvendinger værd at tage Hensyn til. .

Paa Grund ar denne og andre Uoverensstemmelser mellem
den Iørste Kommission og de militære Sagkyndige blcv som nævnt
den anden Kommission nedsat el. 1928), og denne udtaler bl. a.
følgende om Sporgsmaalet: Een øverste Cher ror alle Mnrinens
Anliggender :

-Efter den tidligere Kommlsslons Forslag skulde Chefen for
M'1riTlen være :

1. Militærchef med Kommando over udrustede Fluadestyrkcr,
over Statlonseheler, over Korpschefer, over Chefen ror KystartIlleriet
m. m. og

2. Chef for Jllarinestyrelsen, under hvilken de Sager, som IIU

henhorer under Marineslaben, Marinerorvaltningen, Chefen ror Kyst
artilleriet. Inspektøren ror Undervnndsbaadsvaabuet, Korpscheferne
m. n. skulde henlægges.

Forslaget guar altsaa ud paa CII meget stærk Koncentration af
~Iarinens Ledelse. Chefen ror Marlneu repræsenterer en central
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Myndighed direkte under Kongen (ForsvarsdepartementeLl , og en
Myndighed med et meget omfattende Al'bejdsomraade. Chefen fur
Marinen skal dellage i Uehandlingen af og afgøre et stort Antal
Stabs- og AdminlstraUonssager, være den Afgørende inden for Marine
styrelsen, fremkomme med Udtalelser til Sager fra lavere Myndig
heder til Kongen og Ul Forsvarsministeren, i stor Udstrækning træITe
Afgørelse I Komm:ndosager, foretage InspektIonsrejser m. m. Alt
delle vII utvivlsomt blive ganske uoverkommeligt for een Mund, og
det menes Ilt vIlJe føre til, at hans Arbejdskraft, Tid og Interesse
~II optages af de daglige, løbende Sager, øg han vil ikke kunne
erstatte hverken Chefen for Marinestaben eller Chefen for Marlne
Iorvnltningen og vII Ikke kunne faa Tid til at beskæftige sig med
de store Opgave.' ; Forsvarsberedskab, Mobilisefingsplaner, IIlaterielil'ls
Udvikling m. m.

nIan mener derfor, at det Ikke vII være held igt - sanledes
som foreslaaet af den forste Komm 'sslon - at ophæve Marinestaben
og Marineforvallningen som selvll.tændige Inslllulioner og lade dem
indgaa som Sektioner i Marinestyreisen. I hvert Tilfælde synes \<'01'

delene ved den foreslaaede Nyordning ut vilde blive betænkelig smnu
I Forhold Ul de Fordele ved den nuværende Ordning, som ganr rabl.

Særlig da Chefen for Marinens Arbejde som anført bliver saa
stort, at han sandsynligvis Ikke vll kunne overkomme det, rnaa der
synes at ligge en Fare i, at de lidIigere selvstændige Instilutioner
mister deres Selvstændlghed.

Tilstedeværelsen nf nIarinestaben og Marineforvaltningen som
selvstændige Organ n medrører formentlig en storre Slkkerhed for,
lit de forskellige Sager bliver behandlede med fornoden Indsigt ug
Sagkundskah paa de respektive Omraader, eud dersom ult samles
i een Institution, der skal behandle Sager af vidt forskelligt Indhold,
bande Kommandosager og Adminislrationssager.

Delle er I Hovedtrækkene Kommissionsbetænkningens Syns
punk t over for den første Kommissions Forslag, der som det ses
krll/seres ret stærkt. Dog forekommer det mig, lit man ved Uehand
lIngen I fur hoj Grad har set bort fra de i Forslaget nævn le Sek
tionschefer Inden for IIlarlnestYl'elsen; d isse skulde fonuentltg i be
tydelig Grad kunne aflaste Chefen for Marinen ror meget Bouttuc
arbejde og ror mange løbende Sager. Sektionscheferne er efter For
slaget ældre Soofflcerer af Admirnls og Kommandørsgrad og skulde
som saadanne I mange Henseender være I Stand til at stolle og
nflllste Chefen for Marinen.

E{ler Che(en (Ol' J!farillfstabens Bemærkninqer til den [orste
Kommissions Forslag burde Chefen ror Marint'n, samtidig Cher {ur
Alarinestaben have under sig: En Kommandoa{deling, Marinestabe'l
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under en Souschef: Marineforvaltningen ug en Kystartilleriinspektion,
de tre sidstnævnte Institutioner samlede i en fælles Organisation, Marine
styrelsen; en Ordning, der som det vil ses i Hovedtrækkene slutter
si!! til Kornmtastonsfersluget, men dog stiller cle forskellige Under
afdelingschefer noget friere ou selvstændlgere og derved for en Del
formindsker Chefen for lIlarlnp./1S Arbejder.

Efler Illarilleforvaltningens Bemærkninger s~uld.! Chefen for IIla
rillen t'ære l. 1I111itter Chef Of] 2. IIfedtem of Marinestyrelsen, der skulde
dannes af Chefen for Marinen, Illarinestaben og Marine{orvaltningen.
I Sammenligning med sanvel Kommissionsforslaget som med Marille
stabens Forslag vil Chefen fur l/urinens Stilling efter llurlneforvlllt
ningcns Forslag hllve Iletydelig mere Ilegrænset og hovedsagelig
bøstun i cn militær Kommando over udrustede Ftnndestyrker, Flande
statluner Perseuclkorps m. m Hans Arb"jlle vil dog alligevel blive
ret betyd. Ilgt og inden fur Marinestyreisen ret vauskellgt,

Efter at den sidst nedsalte Kommission nu har gennemgauet
disse forskellige Forslaa og gjort .sine Ilemærkninger dertil, frem
sæller den I Hovedtrækkcue følgende Forslag :

~h'd den i Sverige nuværende Inddeling af Statsdepartemen 
ICI ne (Ministerierne) og Organisation nf Forsvarets Ledelse I Ø\ erste
Instans mener man ikke, at det vil være hensigtsmæssigt, at en
øverste Chef for Marinen forelægger Kommandosager (fol' KOII;!cn),
ej helier mener man, at Tjenesteforlllndelsen mellem hum og For
svarsmlnlstereun bør ordnes sanledes. at Chefen for Marillen fore
lægger Sager for denne sidste og sanledes bliver at regne for en
Emuedsmand inden for Forsvarsdepartementet. Ligeledes mener
man ikke, Ilt Chefen for Marinen samtidig hør være Chef for Marine
staben eller have denne direkte underlagt.

Det forekommer Kommissionen, at det vil være heldigere, om
MarineIIS højeste Myndigheder I næsthøjeste Instans - altsan den
foreslanede Chef for Marinen (som formentlig bedst bur benævnes
•Kommanderende Adrntral-] snmt Cheferne for Marinesta1Jen og
Murilleforvaltningen - i bedste Forstand samarbejder, samt nt de for
skellige Sporgsmaal Indgaar til Forsvarsdepartementet (Mi nisteriet)
i snu vidt mullg fuldt gennemarbejdet Form . Med andre Ord skal de
tre nævnte Chefer under Kongen udgøre en Overledelse for Marinen.

Det foreslaaes nu i Overensstemmelse hermed, at følgende Sager

\

og Tjenestegrene skal underlægges den kommanderende Admiral.
Den kommanderende Admiral skul være Chef for Ftaadcus

Oltlcerskorps (et Forhold, som alle de militære Myndigheder er
enige om, bør genindføres) og have Kommandomyndighed over
~Inrinens militære og civilmIlItære Personel.

Den kommanderende Admiral skal have Kommando over ud-
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ruslede Flandeatyrker og Skibe, Floadeslotloner, Kyslfæstnlnger,
Skoler og Uddannelsesanstalter samt ovrlge Marinen tilhorende
Orgnnlsutloner, dog Ikke over Seforsvnrets Kommandoekspedltlou ,
Marlnestahen og Mnrlneforvnltningen.

Den kommanderende Admiral skal stadig have sin Opmærk
somhed henledt paa Marinens Tilstand og hor Ansvaret for de ham
underlagte Institutioners Krigsberedskab ; saoledes skal han foretuge
Inspektlr.ner samt overfor Kongen foresloa eller selv vedtage san
danne Forholdsordrer, som "iser sig nødvendige, og han kan fru
Marinestaben og fra Marineforvaltn ingen forlange de hertil nødven
dige Oplysninger.

Den kommanderende Admiral skal være pligtig at yde For
svaramtnlsteren den Stolle og Sagku ndsknb, som han mantre ønske
ved Forberedelsen af de forskellige Sager.

Den kommanderende Admiral skol lede større krlgsrnæsslge
Øvelser, dersom Kongen Ikke selv overtager disse, eller der Ikke
Cl' andet beordret.

Det ses sanledes . at den kommnnderende Admirals Tjeneste
omrnade ogaaa efter den sldste Kommissions Anskuelser bliver ret
omfallende.

ltiarintstabens og ltfarine(orvaltningens nuværende Indre Or
ganisation bibeholdes I store Træk ; de væsentlige Ændringer er
Indlemmelsen af en særlig sIlkrigshistorisk Afdeling I Marinestahen,
der saoledes kommer lil al hestna uf 5 Afdelinger, og en Omordning
af 1I1urint'forvaltnlngens civile Afdeling .

Betænkningen har været udsat for en ret skorp Kritik i Pressen.
hnade fra konservaliv og fro socinldemokrolisk Side , idel begge
forlanger en mere koncentreret Ledelse med een ansvarlig Chef fol'
Flanden og een for Hæren .

Det synes derfor paa Forhaand vanskeligt ut sige, hvorledes
Spørgsmaalets endelige Løsning vil blive. Formenlilg bliver Kom
missionens Forslog endnn en Gong forelagt de militære Myndig
heder til Udtalelse, inden Forsvarsministeren optager Sagtn som
Lovforslag .

U.B.A,

l Løhet af det sidste Aar er Kølen lagt til seks 10,000 Is,
Krydsere; af disse har de 5 fanel Navne , nemlig : Northamptou,
Cllfs/er, Chicago, HmUl/on og Al/!llIs/a; to af disse ventes sat, i Vandet
I Foruaret 1929.



Meddelelser fra Fermande»
for

Sølieutenant-Selskabet.

PRISSPØRGSMAAL FOR 1929.

1. Er Rullerne i vore Orlogsskibe tidssvarende?
. Navnlig ønskes belyst Fordelingen under Artilleri
kamp, under Undervandsbaadsangreb, under Torpedo
baadsangreb og under Angreb af Luftfartøjer.

Hvorledes kan Sikkerhedstjenesten under Kamp
(Optræden i Tilfælde af Braude, Lækager, Gas) samt
Snaredes Behandling bedst organiseres?

2. Hvad Betydning vil mindre Motorbaade kunne have
for vort Søforsvar, og hvorledes kan delle eventuelle
Led i Søforsvaret tilvejebringes?

3. Anvendelsen af kunstig Taage og Høgskjul.

4. Hvorledes bør et Luftforsvar af Hovedstaden med
Flaadestationen organiseres.

5. Antl-Undervandsbaudsvaaben og Undervandsbaades
Forhold overfor disse, med særligt Henblik paa
danske Forhold.

6. En Studie efter frit Valg over et Emne, som kan
have Betydning eller Interesse fol' Marinen.

Den '27. November 1928.

L. Dornonville de la Oour,

B. Andersen. H. C. Ørsted.



Uddannelse af Lærlinge til Kadetskolen.
Et Forslag til Overvejelse.

Af Kaptajnløjtnant R a m l a u - Ha n se n og

Søløjtnant I Rostock-Jensen.

Om Halvfjerdsernes og Firsernes Søofficerer er der
sagt, at de i for høj Grad viede Skibenes ~avigering

deres Interesse paa Bekostning af Interessen for Skibe
nes krigs tekniske Virkemidler.

Den Hængen "ed Traditionerne, som den Tids Ny
bygninger bar Præg af, talte i saa Henseende sil tyde
lige Sprog.

I Tiderne, som fulgte, hvor Teknik ens rivende Ud
vikling maatte lægge overvejende Beslag paa Søofflcerernea
Interesse, nød de daværende Kadetter og unge Officerer
godt af de ældre Officerers Skepsis overfor Nytten af den
moderne Teknik, saaledes at der opfostredes en Søoffl
cersstand, der samtidig med, at den i egen Interesse
fulgte Teknikens Udvikling, erhvervede sig en solid sø
mandsrnæssig Uddannelse, fordi de ældre Officerer kræ
vede den Opfattelse respekteret, som i deres Tid havde
været eneraadende, at en Søofficer først og fremmest
skulde være Sømand.

Dette Gode, hvis Betydning næppe kan overvurderes,
staar Søofficererne i Begreb med at miste, hvilken Kends
gerning det lavrigt er unødigt at paavise, da dette Syn
paa Sagen vistnok deles af alle - ældre som yngre.

Teknikens Krav er umættelige, og det skal da ogsaa
villigt indrømmes, at der er mere end nok at tage fat i
for den unge Mand, der redeligt vil bestræbe sig for at

Tldaakr. f. SøvlIlaen. f GO. Aarg. 9
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naa til at beherske det tekniske Stof, der præsenteres
for ham i hans første Uddannelseslid, saa det kan være
vanskeligt nok at se , hvorfra Tiden skal tages. Men at
det kan blive skæbnesvangert, hvis Tekniken i den Grad
tager Overhaand, at den ikke levner Plads for den sø
mandsmæssige Uddannelse, turde være uomtvisteligt.

Et Forsøg paa at finde Udveje for, at der -næsteu
smertefrit. bibringes den vordende Søofficer saa megen
sømandsmæssig Uddannelse, at han, naar han som Sø
løjtnant II forlader Kadetskolen og skal til at anvende
sine teoretiske Kundskaber, ikke staar alt for famlende
og saaledes i ikke for høj Grad hæmmes i sin videre
Udvikling af Mangel paa sømandsmæssig Kunnen, men
saa at sige instinktmæssigt handler sømandsmæssigt
rigtigt, tør formentlig regne med at blive modtaget med
Interesse.

Tanken er ikke ny. Sønæringslovens Bestemmelser
om obligatorisk Sejlskibsfart for Navigatører har stadig
Gyldighed, selvom man, paa Grund af de med at skaffe
Sejlskibsfart forbundne Vanskeligheder, pautænker at ind
føre Lempelser. Dette er imidlertid noget, man kun
modstræbende gaar med til, og som kun dikteres af den
Nødtilstand, man rent faktisk befinder sig i, ikke fordi
man ikke i og for sig fuldt ud erkender disse Bestem
melsers Nytle, saalænge der blot er Mulighed for at
kunne kræve dem opfyldte,

Erhvervenes Interesse i Transporternes sikre Forløb
kræver i første Række en veluddannet Sømandsstand. og
at denne Uddannelse hurtigst og bedst tilegnes i et Sejl
skib er der Enighed om (jfr. - Kebenhavn«, • Viking. etc.),

Matrosen Belfast i Joseph Conrad's .NEGEREN
FRA NARCISSUS. rammer Hovedet paa Sømmet, naar han
siger, at han »aldrig mere vil gaa til Søs - men for
Fremtiden tage Hyre paa en Damper •.

Men naar dette gælder Koffardiofflceren, med hvor
meget større Ret maa da ikke de samme Betragtninger
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komme analogt til Anvendelse paa Søofficeren, som d es
u d e n skal have sin Opmærksomhed fæstet paa krigs
tekniske Installalioner, som KofTardiofflceren er lykkelig
fri for.

Delte er maaske Selvfølgeligheder, som enhver uden
videre vil liltræde.

Det afgørende er: Hvor skal Pengene komme fra.
Her, som saa ofte før, er det ikke saa meget den gode
Vilje som Pengene, det skorter paa.

Den sømaudsmæssige Uddannelse, Lærlingene faar
ved Udkommando med Mineskibet Il Lossen«, er selvføl
gelig ikke uden Betydning, men i samme Øjeblik det kan
paavises, at der for de samme Penge kan skaffes Lær
lingene en efter Formaalet Ijenligere Uddannelse, bliver
den førstnævnte Uddannelse uøkonomisk, og det følgende
skal derfor tjene som et Forsøg paa en Paavisning i den
her omhandlede Retning.

Det skal derfor nedenfor undersøges om:
1. Uddannelsen af Lærlinge til Kadetskolen efter de nu

værende Fordringer kan foregaa i et Sejlskib.
2. der findes et Skib, der uden større Ændringer kan

bringes til at passe til Formaalet; idet en Nybyg
ning anses for udelukket.

3. det er økonomisk muligt at lalle Uddannelsen fore
gaa i et Sejlskib.
ad. 1. Kan Uddannelsen af Lærlinge til Kadetskolen

efter de nugældende Fordringer foregaa i et Sejlskib.
Ministeriets Bestemmelser for Uddannelsen af Lær

linge til Kadetskolen findes i Kundgerelse B 9-19i3 Pkt.
1. med enkelte i denne Forbindelse uvæsentlige Æn
dringer af 1927. Herefter ordnes Uddannelsen i 2 Af
snit (~ 2):

a) Forskole i Land i ca. 2 Maaneder.
bl Udkommando i Flaadens Skibe i ca. 6 Maaneder.
Uddannelsen paa Forskolen omfatter nedenstaaende

Fag, hvorpaa der ugentlig ofres de vedføjede Timer.
9*
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Legemsøvelser '1
Yaabenevelser . . . . . . . 9 Timer
Friluftsidræt .
Svømning .. , . . . . .. 6
Roning 6
Signalering . . • . . . . . .. 3

Militær Anstand .... . '1
Instruklioner og Regle- 9
menter .
Haandvaabeneksercils. l
Marschøvelser. . . . . . J9
Haandvaabenskydning.

Med Undtagelse af, at der til Lærlingeuddannelsen
er kommet Haandvaabenskydning, svarer de øvrige For
dringer nogenlunde Lil, hvad der tidligere fordredes ved
Lærlingeuddannelsen til saavel Kadet- som Elevskolen,
blot med den kæmpestore Forskel, at Lærlingene da straks
blev sendt om Bord i et af de udrustede Skibe; for
Lærlingene til Elevskolen som Regel det for Eleverne
udrustede Skib, saaledes at de straks maatte finde sig
til Rette i et Skib og med øjne og Ører kunde opfatte
en Del af de Arbejder, Udtryk, Skibslone og - Vaner,
som nu møjsommeligt maa indprentes dem paa Søvær
nets Kaserne.

Ved Gennemlæsning af de Pensa, der skal gennem
gaas i Løbet af Forskolens 2 Maaneder, vil det være
aabenbart for enhver, at de kan naas fuldt saavel om
ikke nemmere om Bord i et Sejlskib paa Togt fremfor
paa Kasernen. Ja nemmere - idel der naturligt vil være
langt større Adgang lil Anskuelsesundervisning angaaende
Skildvagt, Ordonnans, Fartejsgaster m. m.

Haandvaahenskydnlngen vil kunne afholdes paa en
af Hærens Baner i Provinsen.

Uddannelsen under Udkommando med Flaadens
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Skibe omfatter nedennævnte Fag, hvorpaa ialt anvendes
det vedføjede Antal Timer.

Tjenestekendskab ..•... . . . . . .. ca. 30 Timer
Sømandsskab . • . . . • . . . . . • . . . .. ca. 30 Timer
Praktisk Navigation. . . . . . . . . . •. paa Vagterne
Teoretisk , ca, 30 Timer
Signalerlug Intet bestemt
Spledsning .. •..•.............
Teoretisk Artilleri............. ca, 30 Timer
Praktisk . . . • . . . • . . . . . Intet bestemt
Søminelære • .•..........•.... ca, 30 Timer
Fartøjstjeneste . . . . . . . . . . . . . . .. Intet bestemt
Legemsøvelser ....•...........
Maskinljeneste . . . . . . . . . . . . . . .. ca. 40 Timer
Engelsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Efter Samraad med

Kadetskolen.

De Emner, der under denne Del af Uddannelsen
skulde danne Hindring for at henlægge denne til et Sejl
skib, findes under -Praktlsk årtllleri«, -Søminelære- og
• Maskintjeneste c.

Under • Praktisk Artilleri. fordres Kanonbetjening.
Paa de tidligere Skoler, for hvilke der har kunnet frem
skaffes Ilndervlsningsprctokoller, har der været anvendt
nedensiaaende Antal Timer paa Kanonbetjening (Skyd
ninger, Afstandsmaaling o~ Artillerieftersyn medregnet,
hvorimod ikke TiI- og Afrigning af Skiver]. Af praktiske
Grunde er i de andre Kolonner medlaget hvor mange
Timer, der under -Sømlnelære« er anvendt til Betjening
af Skibets Tcrpedoapparater, Projektører og øvrige elek
triske Installationer, samt Antallet af Timer i Maskin
lære. Timerne til •Praktisk Artilleri. mener vi, maa kunne
indvindes derved, at de under den senere Uddann else som
Kadetaspiranter i [iadetskibet lages fra Faget -Sømandsskah
og 'Ijenestekendskab- (Kdg. B 12-1923 Pkl. 1. § 17).

Undervisningen i delle Fag for Kadetaspiranter om-
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Praktisk S ømiD elære
Artilleri (Betjening ,.f

Togt (Kanonbetj. Af- Apparator, Pro- Mask.inlære

standsmaaling, jektor og elektriske
Skydnlog) Anlæg

Oktober 1925- Illarts
1926 I Lossen og 16 t 45 m O 3 t

Pedel' Skram

6h 1927- 1/ . 1927 i
O O ONiels Juel

.
' IB1927- 6h, 1927 i

35 t 15 m ') l t 12 t 30 mLossen

*) heraf 14 t til Skydninaer ved Aflægning af Skytteprøve.
Denne Prøve næV II I'S ikke i Bestemmelser for Uddannelse af
Lærlinge Ul Kadelskolen .

faller bl. a. -Almindelige Betegnelser for Rpjming, Gods
og Sejl i Sejlskibe u , Skal denne Undervisning have nogen
Betydning, maa der efter vor MrnlOg ofres et betydeligt
Antal Timer herpaa. At lære Sejlskibes Rejsning, Gods
og Sejl ad teoretisk Vej om Bord i et Damp- eller Mo
torskib giver sikkert kun ringe Resultat; det skal terpes
ind og maa blive ren Udenadslære. Saafremt Lærlinge
uddannelsen derimod var foregaaet i et Sejlskib, var
disse Knndskaber kommet af sig selv med det daglige
Liv om Bord, og dertil vilde de sidde fast. De T imer,
der sanledes vil kunne spares i »Samandsskuh og Tjene
stekendskab • under Al'pirantuddannelsen ved at lade
Lærlingeuddannelsen foregaa i et Sejlskib, vil falgelig

kunne anvendes til »Praktisk Artlllerb , og der vil rime
ligvis endda kunne blive nogle Timer tilovers til Maskin
tjeneste.

Under •Søminelære • fordres bl. a. • Betjening af
Skibets Torpedoapparater, Projektører og øvrige elektri
ske Installationer- .

Da »Lossen« ikke er forsynet med Torpedoappa-
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rater, har man altsaa i de sidste Aar set bort fra denne
Fordring og vil vel ogsaa kunne gøre det i et andet
Skib uden Torpedoapparater.

Af foranstaaende Skema ses, at Uddannelsen i denne
specielle Del af Søminelære ikke har taget mere Tid, end
at de blivende Kundskaber, der er Resultatet heraf, med
god Samvillighed kan karakteriseres som tvivlsomme.

Eller man vil, efter vor Formening, ikke med den
Betydning, der hidtil er tillagt denne Del af Søminelære,
med Vægt af denne Grund kunne modsætte sig, al Ud
dannelsen overflyttes til et Sejlskib. Værre stiller det sig
med Uddannelsens største Fag .Maskintjeneste., hvor
paa der anvendes ca, 40 Timer for at bibringe Lærlin
gene -Kendekab i store Træk til Fremdrivningsmidler i
Flaadens Skibe samt Fyring og lidt Kendskab til Værk
tøjer og deres Anvendelse •.

At man under den senere Aspirantu.ddannelse i Faget
-Sømandsskab og Tjenestekendskab- skulde kunne ind
vinde alle 40 Timer, tør vi ikke tro, men dog nogle af
dem som foran nævnt under • Praktisk Artilleri-.

For at indvinde Størstedelen af de Timer, der anses
nødvendige (se foranstaaende Skema), mener vi, at man
praktisk kan overføre en Del af Navigationsundervisningen
fra Aspirantuddannelsen til Lærlingeuddannelsen. Under
denne fordres nemlig i teoretisk Navigation: • Kompas,
Stregregning. Lod, Log, Pejlskiven, Kursudlagning i Kartel,
Pladsbestemmelse med Land i Sigte, Bestikregning, Sø
mærkesystemet, Fyr og Lysbøjer , Inlernationale Søvejs
regler i store Træk e, og under Aspirantuddannelsen
fordres i Navigation: »Kompas og Pejlapparater og deres
Brug, Beslikregning, Sekstantens Indretning og Brug «,

Som man ser, er Navigalionsundervisningen i de 2
Perioder meget nær sammenfaldende, blot at man føjer
Sekstanten og dens Brug til under Aspirantuddannelsen.

Vi mener da, at man passende kan gøre Naviga
tionsundervisningen under Lærlingeuddannelsen saa meget
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fyldigere, at man under Aspirantuddannelsen kan nøjes
med blot at holde det læste vedlige og anvende de her
ved indvundne Timer i Forbindelse med de fra .Sømand
skab og Tjenestekendskab- indvundne til at supplere
Maskintjenesteundervisningen under Aspirantuddannelsen.

Ved Gennemlæsning af Fordringerne i de øvrige
Fag vil det være indlysende, at ingen af disse danner
Hindring for, at Uddannelsen overføres til et Sejlskib.

ad. 2. Findes der et Sejlskib, der uden større Æn
dring kan bringes til at passe til Formaalet, idet en
Nybygning anses for udelukket?

I 4 Aar har paa Flaadestationen ligget oplagt 2 af
den kongelige Grønlandske Handels 3 m. Barker .Ceres«
og n Nordlyset». Saa vidt vides, er det ikke Handelens
Mening at anvende disse mere til Sejlads paa Grønland;
der har endog og er stadig Tale om at afhænde dem
til Udlandet.

Det ligger da nær at undersøge, om ikke den danske
Stat i disse Skibe har el, der kan passe til Formaalet.

Fordringerne til el Øvelsessejlskib for Lærlinge maa
være:

a) Skibet i sig selv og Grejerne dertil ikke større
end at det hovedsagelig kan manøvreres af Lær
linge plus nogle enkelte Befarne.

b) Dæksforholdene saadan, al del kan anvendes til
Øvelser.

cl 8eboelsesforholdene saadan , at den i Ministeriets
Bestemmelser for Uddannelse af Lærlinge til Kadet
skolen fastsatte Fordrlug om, at holde Lærlingene
i Bakker for sig selv og adskilt fra den øvrige Be
sætning, kan ske Fyldest.

dl Yedllgeholdelsesnmkostnlngerne og Udrustningsom
koslningerne ikke for store. (Delte Punkt vil blive
behandlet under 3).

Tager man et Skib som »Ceres« eller »Nordlyset«
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bestod dets Besætning, medens det var i Fart under
den grønlandske Handel af:

Fører. " , , .
Styrmænd .
Steward .
Kahytsdreng ..••......
Baadsmand .
Tømmermand .
Matroser .
Dæks-Drenge .

1 Mand
2
1
1
1
1
4 •
2

lalt .... " 13 Mand

net vil sige, at den egentlige Dæksbesætning, var
4 Mand paa hver Vagt.

Omend denne Besætning ikke var beregnet til at
holde orlogsmæssige Manøvrer, saa var den dog tilstræk
kelig under de vanskelige Forhold, disse Skibe har været
udsat for. .

Efter vor Formening vil Besætningen i Skibet som
Skoleskib passende kunne sæltes til:

Chef .
Søofficerer .
Dæksofficerer .
Befarne .... " o •••••• o.

1 Mand
3
3
8 (heraf 1 Tømmer

mand og ISejImg).
Anåre Værnepligtige.... 5
Lærlinge , 12-15 Mand

lait. .. 32-35 Mand

Denne Besætning regnes at kunne udføre som Ma
nøvrer, hvad der med den samlede Ilesætning paa 13
Mand før udførtes som Arbl'jde.

I denne Forbindelse maa man jo vel erindre, at
.Frivillige Lærlinge. nulildags ikke mere er Drenge paa
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13-15 Aar, men unge Mennesker meIlem 17 og 20
åar, hvad der giver en væsentlig Forøgelse af deres fy
siske Styrke.

Det vil sige, at man under Sejlmanøvrer og Rejs
ningsmanøvrer har Iii sin Raadighed 23-26 Mand. Selv
om man ved de sværere Manøvrer muligvis nødsages til
at tage en Top ad Gangen, danner dette efter vor Me
ning ikke nogen saa væsentlig Hindring, at man af den
Grund ikke skulde kunne gennemføre Ideen.

Det skal her bemærkes, al der tidligere ved konge
lige Grønlandske Handel har været udarbejdet et løseligt
Forslag til Anvendelse af Skibene som Skoleskibe, og at
man deri regnede med en samlet Besætning paa 24
Mand.

Med Hensyn til 8eboelsesforholdene skulde man
tro, at der ved Skibenes Bygning var laget det mest
omsorgsfulde Hensyn til, al et af dem - forhaabenllig
da - skulde ende sine Dage som Elevskib i Marinen
under Søværnsloven af 1922 med dens Kråv paa Messer.
Saavel i -Nordlyset- som i »Ceres « findes agter 2 adskilte
Messer med Lukafer stødende ud dertil.

Glimrende til henholdsvis Søofficers- og Dæksof
flcersrnesse.

Midtskibs findes i Il Nordlyset. et lille Dækshus med
Kabys og Dobbelllukaf (Uddellngsrum evt.), Forude er
der under Dækket Plads i Stantikejer til ca. 12 l\1and.
Denne Plads kan enten anvendes til Lærlingene eller til
Skibets værnepligtige Menige. Hvilken af de 2 Kategorier,
man vil anbringe der, kan altid afgøres. Til den anden
Kategori vil der uden stor Bekos tning kunne skaffes
Plads i Storlasten. Over Storlugen kan der anbringes et
Skylight, og en Nedgangskappe kan anbringes over den
agten for liggende mindre Luge.

Forholdene i -Ceres« er meget nær tilsvarende, blot
at den Beboelse, der i .Nordlyset. ligger forude under
Dækket, her ligger i et stort Dækshus midtskibs.
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Skibene og Godset er vel vedligeholdt. Den staaende
Rigning er for -Nordlyset-'s Vedkommende hovedsage
lig af Wirer, sat i 1917. Kun Røjlbardunerne er af
Tovværk.

Til Skibene hører for de vigtigste Sejls Vedkom
mende 2 Sæt.

Alt Inventar og en Del Reservegods til Skibene fore
findes. Skibene er vel vedligeholdte og bygget meget
stærkt.

Til Orlogsbrug mangler blot passende Fartøjer, men
her vilde .Ingolf. 's Fartøjer kunne bringes til Anven
delse igen.

ad 3). Er det økonomisk muligt at lade Uddannelsen
foregaa i et Sejlskib?

Hvad koster det at holde et saadant Skib ude?
Besætningens Størrelse vil, som foran anført, pas-

sende kunne sæltes til:
1 Chef
3 Søofficerer
3 Dæksofficerer
8 Befarne
5 Andre værnepligtige (1 Kok, 1 Koksmath, 1 Hov

mester og Oppasser for S. O.F., 1
dilo for O. O., 1 Bødker og 1 Lan
ternegast)

15 Lærlinge

laIt 35 Mand

De Udgifter, der vil belaste Udrustningskontoen, er
optaget i nedenståaende Overslag.

Antat Mand å pr. Dag pr. Md.
Løn og Beklædning til Vær

nepligtige.
Lønning. . . . .. .. .. ... . . . 13 0,70 9,10 273,00
Tillæg (2 Rorgængere, 1 Dag-

vagt, 1 Kok, 1 Bødker,
1 Hovmester . . . . • . . 6 0,30 1,80 54,00



pr. Md.

6,00
672,00

108,00
192.00
99,00

270,00
210,00

1053,00
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Antal Mand il pr. Dag

Tillæg (1 rioksmath) . . . . . . 1 0,20 0,20
Beklædning. . . . . . . . . . . . . . 28 0,80 22,40
Særlil!e Ydelser til fast og

midlertidigt Personel.
Søtillæg, Søofficerer...... 4 2,71 10,84 352,20

Dæksofflcerer , . . . 3 1,75 5,25 157,50
Kostforplejning.
Chefens Repræsentationslill. 1 3,60 3,60
Kosttillæg, Søofficersmesse . 4 1,60 6,40

Dæksofficersmesse 3 1,10 3,30
Bespisnlng, Søofficerer.... 5 1,80 9,00

Dæksofficerer. . 4 1,80 7,'20
Værnepligtige . 26 1,35 35,10

Rpjser '1
Vadsk , ..
Fragt m. m. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 100,00
Sygepleje ..•.......... ..
Service fra Magasin .

lait pr. :\Jaaned.... I<r. 3552,70
d. v. s. 3600,00 Kr.

Hertil kommer Forbrugsgods samt Udgifter til dag
lig Vedligeholdelse, hvortil p.f1er Opgivende fra den Kon
gelige Grønlandske Handel medgaar ca . 4000,00 rir'. for
et Togt paa 7-8 Maaneder. Forhøjes dette Beløb p. Gr.
a. den større Besætning og de større Krav til orlogs
mæssigt Udsende til ca, 6000,00 rir. faas en maanedlig
Udgift til ovennævnte Forrnaal paa ca. 800,00 Kr., der
lagl til de ovenfor anførte 3600,00 Kr. giver en rnaa
nedlig Udgift paa ca. 4400,00 rir.

Beløbene for Sølillæg pr. Dag er beregnet efter
Gennemsnittet af de 2 sidste Lærlingetogter med. Lossen •.
(

15ho 25-18/ 2 213 og 11/ 8 27-6/ 12 27).
Il Lossen II kostede gennemsnitlig paa de 2 ovenfor

anførte Togter 11290,00 (ir. pr. 30 Dage d. v. s., al for



Uddannelse af Lærlinge Iil Kadetskolen. 133

hver Maaned, man kan holde • Lossen" ude, kan man
for de samme Penge holde -Nordlyset- ude i ca, 2,5
Maaned, eJler for et Minimumsuddannelsestogt for de fri
villige Lærlinge med • Lossen. paa 3 Maaneder, kan
man holde "Nordlyset. ude i ca. 71/2 Maaned.

Efter vor Beregning vil man altsaa for de samme
Penge som Lærlingenes 3 Maaneders Togt med • Lossen.
koster kunne give dem et Togt, til Søs i et Sejlskib paa
71/ 2 Maaned eJler med andre Ord i hele deres Lærlin
getid Ovfr. B. 9 - 1923 - ~ 2).

Samtidig med at de faar en efLer vor Mening langt
raskere og mere udviklende Uddannelse, faar man dem
gjort til noget mere Søfolk, og man faar givet dem
deres Lærlingeuddannelse, under Forhold, hvor der er
Lejlighed for Afveksling i Øvelserne. Desuden gives der
ogsaa yngre Søofficerer og Dæksofficerer en Lejlighed
Iii at lære Sejlskibe at kende, og sidst men ikke mindst
vil man kunne opfylde Ministeriets Bestemmelse om, at
2. Afsnit af Lærlingenes Uddannelse i Flaadens Skibe
skal være af ca. 6 Maaneder Varighed.

Foruden Udgifterne ved at holde Skibet ude maa
man imidlertid erindre Udgifterne ved Dokning, Vedlige
holdelse og TiI- og Afrigning.

Ber skal bemærkes, at efter Samraad med Skibsin
spektøren i Den kg\. Grønlandske Bandel beløber Ud
gifterne ved disse Arbejder sig til ca, 20000 Kr, aarlig.
Dette relativt lille Beløb er, hvad Marinen maatte ofre
for at opnaa en efter vor Formening langt fyldigere Ud
dannelse af de frivillige Lærlinge til Kadetskolen, samt
de Fordele det iøvrigt vil være for Marinen, om den
disponerede over et Sejlskib.

Muligt er det dog, at delte Beløb vil kunne redu
ceres noget, ved at lade en Del af Eftersynene foregaa
under Skibsdivisionen. Da Flaadens øvrige Skibe paa det
Tidspunkt, da Øvelsesskibet kommer hjem, (Februar
April) normalt har haft deres Eftersyn, og deres for-
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skellige Inventar er bragt i Orden (Torpedobaadenes), vil
der til daglig Tjeneste foruden Regnskabsføreren og 1
Dæksofficer kunne tilkommanderes Skibet et passende
Antal Dækskonstabler (S og Al og i de 2 Maaneder(Marts
og April), inden disse normall skal afgaa til deres Som
merudkommandoer, foretager de en Del af Arbejderne ved
Afrigning og Eftersyn samt Tilrigning af Skibet. Plads
forholdene i Skibets Lastrum og de foran nævnte Banjer
er saa store, at de er rigelig tilstrækkelige til aL afgive
Plads til Eflersyn af Rigning, Sejl og Inventar.

Om ønskeligt kan delle Eflersyn foretages som Ud
dannelse af Eleverne paa Dæksofficerselevskolen (Tov
værksarbejder, Skibmanding af Blokke, Isætning af Væv
linger m. m.),

Marinen faår derved en glimrende praktisk Skole
for faste Folk (midlertidige Befalingsmænd) i Sømands
skab, hvad sikkert for manges Vedkommende ikke er
upaakrævet.

Ovenstanende er - som udtrykkeligt nævnt i Over
skriften - et Forslag til Overvejelse og er paa ingen
Maade nogen Krltik af de beataaende Forhold.

Den store Forudsætning for det er, at det vil være
Marineministeriet muligt at faa overdraget fra Den kgl.
Grønlandske Handel en af dens 3 m. Barke med, hvad
de ligger inde med af dertil hørende Inventar, Rigning,
Sejl og Resenesejl samt Reservegods m. m.

I Udgiftsoversigten er der efter vor Mening regnet
med rigelig Højde, og vi mener derfor under ovennævnte
ForudsæLning aL kunne resumere: at ved at lade Uddan
nelsen af Lærlinge til Kadetskolen foregaa i et af de nu
Den kgl. Grønlandske Handel tilhørende Sejlskibe vil
Marinen for den samme Sum, som det nu koster at
holde "Lossen II ude i 3 Maaneder paa Lærlingetogt,
plus Udgifter til en aarlig Dokning med Bundrensning
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.af Skibet, samt Materialerne ved Eftersyn af Inventar og
Rejsning, opnaa at:

1) Lærlingene faar en fyldigere og mere sømands
mæsslg Uddannelse om nord i et Sejlskib paa Togt.

2) en Del yngre Søofficerer og Dæksofficerer faar
Kendskab Lil Sejlskibe i Praksis.

3) en Ilel faste Folk faar en god praktisk Skole i Sø
maudsskab.

4) Marinen er med til at holde den gode, gamle Sejl
skibsuddannelse f Live.
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Ar Kaptnjn cnnd. jur. H. E. E. Ko c h,

tjg. I Hærens ArkIv. *)

Jeg bringer Mnrineministerlet og
Rl g aar kf va r e n min ærbødige Tak for
Tilladelsen til at excerpere og offentlig
gøre de benyttede Arkivoplysninger. Lige
ledes takker jeg Arkivarerne Dr. phil.
WIII. Christensen og E. Mnrquard
for den venlige Imødekommenhed, hvor
med de støttede mig under Excnrperin
gen. Endelig takker jeg Capilaine A.
S o r n e ved den herværende franske Le
gation for den Iver og Interesse, hvor
med han hnr blstaaet mig ved mine Un
dersøgelser.

4. Dee, i928•

•NAPOLEON, par la gråce de Dieu el la volonte
nationale, Empereur des Franctais å. tous presents el a
venir, salut:

Voulant honorer par une distinction speciale les
militaires qui ont comballu sous les drapcaux de la France
dans les grandes guerres de 1792 å. 1815,

AVONS DECRETE ET DECRETONS CE qui suit:

Art. 1er. Une medaille cornmemoratlve est donnee
a. tous les militaires Iraneals et etrangers des arrnees
de terre et de mer qui onl combauu sous nos drape
aux de 1792 å 1815.

*) Det tilsvarende Emne for Hærens Vedkommende er behand
let af Arkivar Kaptajn K. C. Rockstroh I -Slægteri-s Januar-Num
mer 1927 samt i Mil. Tidsskr. I en samtidig hermed fremkommende
Artikel af undertegnede.
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Cette medallle sera en bronze et portera, d'un co le,
l'effigie de I'Empereur, de I'autre, pour legende: Cam
pagnes de 1792 å 1815. - A ses compagnons de gloire
sa derniere pensee, 5 mai 1821.

Fait au palals de Salnt-Cloud, le 12 aout 1857.

signe: NAPOLEON•.

Den 27. August 1857 Dk denne MedailJe af Kejser
Napoleon III Navnet n la rnedaille de Sainte-Helene», og
den 31. s. M. beordredes de franske Divisionsgeneraler
til inden 20. September at Indberette, hvilke af de dem
underlagte militære, der havde Ijent i de nævnte Aar.
For de afskedigedes Vedkommende havde Mairerne alle
rede faaet deres Instruktioner, og det tør vel antages,
at lignende Direktiver er meddelt de tilsvarende sømili
tære og diplomatiske Myndigheder omtrent ved sam
me Tid.

Frankrigs Minisler i København var den Gang Adolphe
Dotezac, der havde været her fra 1840 (fra 1848 som
ministre plenipotentlaire] og forblev her til 1869. Op
naaede han end ikke, saaledes som en af Frankrigs tid
ligere Statsmænd under Frederik VI, Elie Decazes, at
blive udnævnt til dansk Hertug af Olåcksbjerg, saa blev
ban dog Storkorsridder af Dannebroge og Dannebrogs
mand; og det er med fuld Føje, at Louis Farge skriver
om ham i »La grande Encyclcpedie«: »Takket være sit
lange Ophold i Danmark havde Dotezac forslaaet i delle
Land at skabe sig en exceptionel Stilling, der tillod ham
at yde saavel den Regering, han var akkrediteret, som
sit eget Fædreland de mest udmærkede Tjenesler •.

Dekretet om Sanct Ilelena-Medalllen synes at have
vakt Røre viden om. Eksempelvis findes delte i • Danne
virke. omlalt ikke mindre end flre Gange i Løbet af de
følgende Io Maaneder - sanledes :

15. Sept. 1857: .1 den sidste Tid vække de saa-
Tidsskr. f. Sovæsen. iOO.Anrg. 10
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kaldte Set. Helena-Medailler, som den keiserlige Rege
ring tilbyder alle Soldater, der have tjent under Napo
leon I, Opmærksomhed og Uro i Tyskland, Den kelser
lige Regering begyndte med at tlistaae enkelte Veteraner
i Tyskland Pension, nu indbyder den dem alle til at
søge Hæderstegn •.

28. sept.: -Jo ur n. de Franefort svarer Patrie
med den Bemærkning, at man ved Seinen slet ikke kjen
der Tysklands Stemninger. Man har krænket den tyske
nationale Følelse dels ved Se l. He Ie na me da i II e n,
dels ved Opfattelsen af den holsteenske Sag •.

29. Sept.: -Kongen af Neapel *) skal paany have
fornærmet det franske Elof ved at forbyde sine Under
saatter at modtag-e Set. Helennrnedaillen .•

1. Oct. 1858: •Agitalionen i Anledning af St. Hele
namedaillen vedbliver. Veteranforeningen i Tyskland be
kjendtgjør, at den vil udstøde dem af sin Midte, som
modtage den. Den franske Moniteur for Armeen beregner,
at Medlemmerne af 35 Nationer kunne gjøre Fordring
paa Medaltlen (deriblandt ogsaa Kopter, Mamelukker,
Arabere osv.), og at Individernes Antal skal udgjøre
300,000«.

Den Omstændighed, der i 1808 havde vakt saa store
Iletænkeligheder : at "De Danske paa Schelden« skulde
tjene under fransk Flag, kom nu vore Søfolk tilgode.
l\Iedpns de Landmilitære, der havde tjent i Auxiliair
korpset m. v., maatte afvente den Udvidelse, Dekretet
fik den 26/ 11 1857 til ogsaa at gælde allierede og aux
iliaire, var Flandens Personel i ({raft af Dekretets Ordlyd
berettigede til l\1edaillen straks fra dets Fremkomst. Alle
rede i September Maaned indkom da ogsaa de 3 første
Begæringer om Medaillen til Marineministeriet: fra Com
mandeureaplain J. C. P. Prytz, dateret 14/ 9, fra Contre
Admiral Jens Seit.lelin, dateret 2°/9, og fra Commandeur

*1 Ferd inand II (Bourbon).
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J. P. Gandil, dateret 21/9• Indtil den ovennævnte 26.
Novbr. indkom yderligere 24 Ansøgninger; Antallet af
dekorerede blev ialt 67. (Hertil kommer et Antal Begæ
ringer direkte til det franske Gesandtskab, der imidlertid
er vanskeligt tilgængelige, idet de nu opbevares i Paris,
hvorfor de ikke behandles her.)

Ovennævnte Begæringer, der saa godt som alle op
bevares i iVlarineministeriets Arkiv (i Rigsarkivet) under
Sekretariats- og Kommaudokontoret, er ikke blot af per
sonalhistorisk Interesse, men de illustrerer og supplerer
ogsaa - mangen Gang paa ret fornøjelig Maade - af
døde Kaptajn Otto Lutkens fortræffelige Værk om "De
Danske paa Schelden«, der sikkert vil være dette Tids
skrifts Læsere bekendt. Endelig fremdrager de ogsaa
smaa Erindringer om Kanonbandskrigen herhjemme, der
forøvrigt er udtømmede behandlet i C. F. Wandels Værk
om Søkrigen i de dansk-norske Farvande 1807-14. I
det følgende skal meddeles en Fortegnelse over dem,
der blev dekoreret med Medaillen ved Marineministeriets
Bistand. Det bemærkes, at naar saa faa har faaet Me
daillen, ligger det i, at de fleste af dem, som var beret
tiget til den, var afgaaet ved Døden, idet MedailIen, som
det frerngaar af Indledningen, blev uddelt mere end 40
Aar efter ({rigens Afslutning.

I etterstuaende Fortegnelse over de Sømilitære, der
fik Sankt Helena- Merlaillen gennem Marineministeriet er
disse opført i fire Grupper, nemlig:

1. Officerer, i deres Aldersorden 1808-13,
2. Faste Underofllcerer o. I. af Søværnet og
3. Menige af Holmens faste Stok, begge Grupper

ordnede i samme Rækkefølge, som i "Officielle Medde
lelser, som angaa Marinen-, samt

4. Udskrevne af Sø rullen, ordnede alfabetisk.
Umiddelbart efter Navnet er angivet det Sidetal i

de nævnte .Officielle Meddelelser., hvor den paazæl
dende findes opført; umiddelbart efter Ansøgningens

10·
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Dato Aktstykkets Nummer i Kontorets Registraturbog.
Det ved de Søludrullerede anførte Nummer er Hverv
nings-Nummeret, hvor el saadant er forefundet. Til Side
tallene svarer følgende Datoer for den paagældende offi
cielle Meddelelse: 138: 1712, 161: 29/6, 172: 2ho 1858
og 4: 19/1 1859. Gruppe 1-3 findes, hvor intet andet
er angivet, opført S. 138.

K i n c h, Peder Christian, Premierlieutenant, 27/8 1811
_80/4 1812 Ileutenant de vaisseau paa I'Albauais. 29/10
1857 (940 al: Generalkrigscommissair, Directeur i Mari
nemlnisteriet.

p ry t z, Johan Carl Peter, Secondlieutenant, 1809·10
lieutennnt paa Pullusk, R. af Dbg. »t, 1812, Dbm. 28h

1813. 14/9 1R57 (9.,10 b): afsk. Commandeurcaptain, fhv.
Charge d'affaires i Brasilien.

S c h u Il z, August Diderik, Secondlieutenant, 26/.
1812-28/6 1813 Iirutenant de vaisseau paa Dantzick,
R. af Dbg. 28/6 1809. 81ho 1857 (940 c): Vejle; afsk,
Commandeurcaplain og Toldlnspecteur.

Seidelin, Jens, 7/4 1811- 19/8 1813 Iieutenant de
valsseau paa le Dalmate. R. af Dbg. 28h 1809. 20/9 1857

(940. 716): Kjebenhavn ; Con tre-Admiral.
Fø n s s, Jørgen Martinus Ring, Secondlleutenant,

27 / 3 1811-28/2 1813 Prernlerlleutenant paa I'Albanais, R.
af Dbg, 28h 1810. 24ho 1857 (940 g): Aarhus; afsk. Ca
pitalnlieutenant, Vejer og Maaler.

v. Bertouch, Stanislaus Augustus Poniatowsky(161),
Secondlleutenant, I'Albanais 1811-13. 6h 1858 (27):
Ailona; Kammerherre, Capilainlieutenanl og Toldkasserer

for Otteasen m. v.
Gandil, Johan Peter, 10/! 1811-28/21813, Second

Iieulenant, del første Aar paa le Dalrnate, del andet paa
le Danzig. 21/91857 (717. 940): Kjøbenhavn ; Com man
deur.

S n e e d o r ff, Henrik Gerner, Secondlleutenant, 1808
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-09 Pultusk. 20/10 1857 (940 dl: Helsingør; afsk. Com
mandeurcaplain og Toldinspecteur.

BI u h m e, Johan Peter, Secondlieutenant, 1/1 1810
_28/6 1813. 1/10 1857 i940 el: Dragør; afsk. Capitain.

S Ie tt i n g, Peter Ephraim, Secondlieutenant, Pultusk
1/1_26/6 1813. 1/10 1857 (940 fj : Dragør; Capitain å la
suite, Lodsinspecteur og Toldcontrolleur.

R a ae, Mauritz (dekoreret direkte fra Gesandtskabet),
Maanedslieutenant. 6/8 1858 (151 - om Tilladelse til at
bære): Aarhus; Skibsfører og Dannebrogsmand.

Lu n n o e , Nicolai Wilhelm, f. 1787, Undereanoner
af 1. Div.s 1. Art. Comp. No. 6, Pultusk 26/4. 1812-8/ 6

1813, Dbm. 28/1 1812. slIo 1857 (940.940 h. 781): Dragør;
Overkanoner No. 10 i Søartillericorpset.

An d e r s e n, Ludvig, Tømmermand (Capt. Dolsteen)
19 / 8 1813-28/6 1814. 16/10 1857 (940): Formand i Sø
Etatens Haandværkercorps.

D a n s e n, Christopher, som foregaaende. 16/10 1857
(940/: Skibsbygger i Sø-Etatens Haandværkercorps, 2den
Afdlg. No. 30.

Gu II a c h s e n, Henrik, Baadsmand af 4. Dlv.s 3.
Comp. No. 5, PuILusk 26/6 1808-20/4 181a. 19/10 1857
~940. 940 I): fhv. Underofficer i Sø-Etaten; Baregaden
No. 7 i Nyboder.

B e r e n d t, Johan, Baadsmandsmath af 2. Div.s 8.
Comp. No. 11, Pultusk 10/6 1808-6/ 4. 1809. 21/10 1857
(940, 940 k): fbv. Underofficer i Sø-Etalen; boende Bro
gade 10 paa Christianshavn hos Svigersønnen, Uhrmager
E. B. Schrøder.

lUeisen, Andreas Peter, f. 1790, Matros af 2. Div.s
2. Comp. No. 72 (103), l'Albanais 27/8 1811 - 80/ 6 1813.
16/10 1857 (940. 940 I): fhv. Underofficer i Sø-Etaten,
Pens. Quartermester ved Hs, Maj. Kongens Chaluppe,
Løvegade 24, Kbhvn.

Se h r o d e r, Cbristian Peter, Heelbefaren af 3. Div.s
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1. Comp. No. 13, l'Albanais 1als 1811-3°/5 1813. 1.1/10
1857 (940. 940 ml: Pens. Værftsunderofficer i Sø-Etaten;
Nørrebro 19, b, 3, c, 2den Sal.

S c h æ ffe r, Johan Daniel, f. 1775, Over-Tømmer
mand af 1. Comp. No. 181, Pultusk 15/.11812-3/6 1813.
2°/10 1857 (940. 940 n): Pens. Quartermester af 2. Div.s
2. Comp. No. 113; Rosengade 19, Nyboder.

B e r m a n n, Christian Frederik, Menig af 1. Dlv.s
2. Cornp. No. 54, I'Albanais 27 /3 1811- uo/5 1813. 27/ 11

1857 (940).
Beimrath, Johan Christian, Trompeter af 3. Div.s

3. Comp. No. 30, I'Alhanais 13h 1811-3°/5 1813. (940).
MoII e r, Christopher, f.1794, Trompeter af 2. Dlv.s

1. Comp. No. 9, Pullusk U J.11812-3/61813,16/101857 (940.
940 o): Pens. Trompeter af Marinen; Haregade 10, Kbhvn.

L ti v e, Jacob Hansen, Tømmermand af Haandværkar
corpsets 4. Comp. No. 83. Dantzick 12/2 1810- 231s 1813.
23/ U 1857 (940. 940 p): Helsingør; Skibsbygmester.

G u ld be r g, Mads Jensen, Menig (Tømmermand! af
Haandværkercorpsets 3. Comp. No. 50, Pullusk 25/s 1808
_2°/4 1813. 27/11 1857 (940) : Pensionist No. 57; Kbhvn.

Sundsted, Hans Peter, Halvbefaren af 2. Div.s 5.
Comp. No. 58 , l'Albanals 2-1/3 1811-30/s1813. 27/111857

(940): Pensionist No. 120.
Mo t h, Carl Christian, Halvbefaren (Sjæll. Distr.)

No. 508 , Dantziek 30/S 1808-23/ 5 1813. 23/10 1857 (940.
940 q): Pensionist No. 63, Salvigade No. 15, Kbhvn.

An d e r s e n (Aanansen), Peter Christian, Halvbe
faren af 1. Div.s 1. Comp. No. 61, Dantzick 12/2 1811
13/s 1813. 27/11 1857 (940).

Gi 11 e r II p, Svend Petersen, Menig (Tømmermand)
(Capt. Holsteen) 19/8 1813-28/ 6 1814. 21/10 1857 (940):
Pensionist No. 98.

B i II e b r a n d t, Johan Frederik, som foregaaende 
18/6 1814. 2a!1O 1857 (940): Pensionist No. 69.
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S a Iii n g , Jens Olsen , Menig (Capt. Holsteen) 19 / 5

1813-28/ 6 1814. ~ s/1o 1857 1940): afsk, Tømmermand.
Ma t h i e s e n, Johannes, som Hillebrandt 19/10 1857

(940): Pensionist No. 209.

An d e r s e n (Troense), Christian (138), Saludrulleret
No. 1504 (Fyens Distr.), I'Albanais 1/5 ]2_26/5 13. 1/1'~

57 (941): Troense; Skibsfører.
An d e r s e n (Wigen), Peter (138), f. 1790, Sølnd

rulleret No. 370 af Frederikshalds Distr. , Dantzlck 7/5 08
_3/6 13. ~7/11 57 (940): Kbhvn.

A ren Izen, John (138), Søindrulleret No. 1267 (af
Fyens Distr.), Dalmate 10/1 11_27/ 5 13. 30/10 57 (908.
940): Kjerterninde ; Sømand.

Beck (Løkken), Jens Nielsen (Andersen) (161), Sø
indrulleret No. 474 (Vesterjyll. Distr.], Danzig m. fl. 29ir..

08-17/5 13. 8/ 12 57. (998): Løkken; Sømand.
Il ø Il g e r, Poul Clausen (161), Søludrulleret (af

Slesv.s Dlstr.), Pultusk 11 /.1 08-21/ 4 13. 2S/5 58 (408):
Løit ved Aabenraa.

Cl a u s e n, Friedrich (4), f. paa Bøgskovgaard 1793,
Halvbefaren (af Slesvigs Distr.) No. 1111, Dalmale 9/1 11
-st, 13. 8/s 58 (653. 973): Flensborg; Sømand.

E II i n g, Jørgen Nielsen (172), Søludrulleret. 2/10 58
(408): Nørre Lygum. - -Ansøgningen er bilagt med en
Attest fra Orlogsprovst Andersen, hvorefter han den 25.
Dec. 1811 er confirmeret ombord i .... Pultuske.

E s b en s en, Peter (138), Søindrulleret No. 218 (Sjæl
lands Distr.], Dantrick 3/2 11 - 2S/5 13. 27/11 57 (940).

Fran tzen, Frantz Nicolai (1611, f. 1779 i Kattry,
Søindrulleret (af Slesvigs Distr.) No. 387, Dantzlck m. fl.
20/7 08_1~/5 13. S/2 58 (106): ({allry.

F'rantzen, Bans Nicolai (161), f. i Kattry, Sølrid
rulleret (af Slesvigs Dlstr.). No. 396, Pultusk m. fl. 2°/6'
08-s/s 13. S/2 58 (106): Kallry.

F' r i t z s c h l e r, Christian (161), Søindrulleret No. 19
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(Slesvigs Distr.) 9/4 11 Dalmate-Pullusk 3/6 13. 24./12 57
(1017): Haderslev; Skipper.

Ha n s e n IAart'), Jeppe (172), Helbefaren (af Vester
jyll. Disir.) No. 29, Dantzick 29/5 08-2°/8 11. 25/5 58
(434): Sønderho.

Hansen , J. F. (161), Søindrulleret.
Hinrichsen, K. (161), Søindrulleret.
HoIIånder, Peler Hansen (1611, f. i Blans (Ulle

rup s.i 1785, Søindrulleret No. 29 (Slesvigs Dlstr.), Pul
tusk 26/4_ 14/5 12, Dalmale 15/512- 12/5 13. 7/1257 (998):
Flensborg, Mariæ S.; Sklbstømrer.

J e n s e n , Jens (li2), Søludrulleret (af 2. Sjæll. Distr.)
No. 866, I'Albanais 27/3 11- 3°/5 13. 25/s 58 (408):
Karrebæk.

Jensen (Sundbyøster) , Rasmus (138), f. 1792,
Søindrullerel af 1. Sjæll. Distr. No. 948, Danlzick 12/2

11_28/5 13. 21,/10 57 (940. 940 r): (Ama~er) Kbhvn.
Johansen, Johannes (138), SøindruIleret No. 1605

(Fyens Distr. No. 55), Dalmale 15/5 12-24/5 13. 30/l 0
57 (90~. 940): Kjerteminde ; Sømand.

Jørgensen, Hans (161), Baadsmandsmath No. 22
(Slesv. Distr., Flensborg), Dalmale 9/1 11_12/s 13. 1°/12
57 (1014): Skovopsynsmand ; Lambjerg Skov.

J ø r g e n s e n (Fænø), Jørgen (172), Matros (Fyens
Distr.) No. 104, Pultusk 11/4 12-3/6 13.

L a u s e n, Mikkel (161 ), SøindrulIeret (af Sjæll. Distr.)
No. 224, 29/5 08-26/5 12. 29/12 57 (27): Ostorp Gy, Taps
S.; nogle og firs Aar.

Lorentzen, Jens (172), f. 26/l0 1785 i Oevenum
af danske Forældre, Søindrulleret (af Slesvigs Dlstr.)
No. 651, Pultusk 1°/5 08- 3/6 13. 28/1 58 (175. 5121:
Oevenum paa Fohr.

Ma a g, Jacob Nissen (172), Sølndrulleret (af Slesv.
Distr.) No. 1238, le Dalmale 23/3 11-12/5 13. 23/5 58
(408): Løit ved Aabenraa.

Nielsen (Søraa), Jacob (161), Søindrullerel No. 608
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~3. jydske Distr.), 25/8 12-18/6 13 Pultusk -paa 84 Ka
noner. Min Admiral var v. Dockum, min Rapitain var
(Wolfgang) Kaas, min Lieutenant Liitken, formodentlig
alle ved Døden afgaaede •. 8/12 57 (983): Søraa, Dronning
lund S.; Aftægtsmand.

N i e Is e n (Il a Idl, Niels (138), Sølndrulleret No. 1607
(3. jydske Distr, No. 4), Pullusk %6/4 12-u / 6 13. 80/10
.57 (908. 940): Kjerteminde ; Sømand.

Petersen (Lundøe}, Christen (172), Helbefaren
(Vesterjyll. Distr.) No. 331, Pultusk 8/ 5 08-18/6.13. 26/ 6

58 (434): Løgstør.
Petersen (Sliftsgaard), Peter (172), Befaren (Slesv.

Distr.) No. 248, I'Albanais 27/8 ll-H / 6 13. 15/7 58 (940).
Poulsen (Basse), Poul (172), Helbefaren (Slesv.

Distr.) No. 936, Dalmate 28/311-12/513.28/558 (408): Løit.
p o u I s e n, Poul Winther (161), Søindrulleret (Øster

jyll. Distr.) No. 588, Pultusk m. n. 13/7 08-1% 13. 17/12

57 (27): Vesterø paa Læsø; Husmand.
R ø r d en, A. (161), Søludrulleret.
Rørden, F. (161), Saludrulleret.
R ø r d e n, J. J. (161), Søindrullerel.
Simons, R. (161), Søindrulleret.
T h i es en, Johann (161), f. i Husum %3/9 1785, Ma

tros 1807-15; Saludrulleret No. 784 (Slesv. Dlstr.),
rAlbanais 18/5 11- 14/5 13. 8/ U 57 (998): Pellworm;
Fragtskipper.

l' h o m s e n, Jens (161), hjemmehørende i Keitum
paa Sylt; Søindrulleret No. 469 (Slesv. Distr.), Dantziek
29/ 5 08- 17/ 6 13. IR/U 57 (998. 1858: 408): Keitum.

W i t ze n , Jes (Hansen) (172), Søindrulleret (Slesv.
Distr. ) No. 1236, le Dalmate 28/8 ll- u / 5 13. 28/5 58
(408): Løit.

Den 21/10 1858 meddeler Udenrigsministeriet Marine
ministeriet, at Herr Dotezac har bemærket, "at Udde
lingen af St. Helenamedaillen nu definitivt vil blive
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standsete. De Ansøgninger, der kom efter delle Tids
punkt, blev der derfor ikke taget Hensyn til. Enkelte blev
ikke bevilgede af andre Grunde. Naar saaledes fhv. Havne
foged i Aarhus Christian Peter(sen) Br u u n - den H/1o
1858 boende Brogade 15, Christianshavn - anfører:
.1 Krigsaarene '1807- 14 var jeg ansat som Baadsmand
ombord i Orlogsbriggen Kiel, der dengang var statione
ret i Norge .. , kan man vel forstaa, at han har faaet
Sølvkorset den 28/1 1813, men ikke netop, hvorfor han
skulde have Sankt Helena-Medaillen. lalt kendes Navnene
paa 1 Officer og 8 Underofficerer og Menige, der søgte,
men ikke fik l\'Jt'dail!en. Deraf var i hvert Fald de 4
utvivlsomt berettigede. Gode Grunde taler imidlertid for
nu at lade disse Døde hvile i Fred.

Ligeledes kendes Navnene paa 2 Løjtnanter, 1 Skibs
secretair og 4 SøindruIlerede, der i 1857-58 var nor
ske Statsborgere, og som har søgt MedailIen, men ikke
faaet den, uagtet de maa antages at have været beret
tigede dertil. Om Grunden er at søge i, at Bernadotterne
den Gang styrede i Norge, faar staa hen.

I Anledning af en Udtalelse fra en Korrespondent
til Hærens Arkiver følgende Spørgsmaal blevet forelagt
den franske Generalstabs historiske Afdelin~:

Af Indskriften paa Reversen har Efterkommere af
MedailIens Bærere her i Landet faaet den Opfattelse,
at Kejser Napoleon I selv paa Sankt Helena har be
skæftiget sig med Tanken om at indstifte en saa
dan Erindringsmedaille. Lader denne Opfattelse sig
verificere, og i bekræftende Fald: paa Grundlag af hvilke
Beviser?

Chefen for Afdelingen, Oberst Azan, erklærer i et
yderst imødekommende Brev af 5. Sept. 1928 Spergs
manlet meget interessant, men vanskeligt at besvare be
kræftende. Idet han iøvrigt henviser til nedenstaaende
Erklæring fra Afdelingen, slutter han: •Selvom Napoleon I
ikke udtrykkelig tilkendegiver sit Ønske om at se ind-
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stiftet en MedaiIle for sine gamle Soldater, staar det
ikke mindre Iast, at . hans sidste Tanke var viet dem,
Udlændinge som Franskmænd, der havde kæmpet saa
ærefuldt under hans ørne •.

Det Brev, der laa til Grund for Forespørgslen,
kendes formentlig kun af ialt 4 Personer, hvoraf ingen
Franskmænd. Det har derfor sin Interesse at sammen
holde det med Oberst Azans Udtalelser; det synes mig
at levere et interessant Bevis for, at Napoleon III til det
yderste har naaet sine Hensigter med MedailIen. Med
Brevskriverens Tilladelse gengiver jeg følgende Uddrag
(dateret 21/1 1928): • Da den store Napoleon, ... le petit
caporal o. s. v...., sagte ebbede ud derovre paa Set.
Helena, da kredsede alIe hans Tanker om hans gamle
Soldater, der havde kæmpet under hans faner og Ørne,
og da vi jo ogsaa herhjemme havde været hans Allierede,
saa havde han ogsaa Danmark i Tankerne. Hans sidste
Ønske var, at alIe skulde bære og have en Erindring
om ham og Storarmeens Dage; men først under hans
Brodersøn, den franske Kejser Napoleon III, realiseredes
hans ... smukke Tanke, og i Midten af 50erne ud-
delles saa delle fine Udtryk for den store Napoleons
. .. ædle ... 'l'anke •.

Erklæringen fra den franske Generalstabs historiske
Afdeling begynder med at citere det i Spidsen af nær
værende Afhandling gengivne Dekret og Instruktionen
af 31. (27.) August 1857 og fortsætter derefter som
følger:

.1 disse to officielle Tekster lægger kun een Vilje
sig for Dagen: Napoleon Hl's, Mnn kan deraf med næ
sten absolut Sikkerhed slutte, at han handlede paa eget
Initiativ uden at ledes af en Hensigt, - som han ikke
vilde have undladt at omtale, - hos sit Dynastis Grund
lægger.

Saafremt Napoleon I nærede Tanken om en særlig
Dekoration, der skulde uddeles til de Overlevende fra
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hans Hære, er det ikke omtalt, hverken i hans Testa
mente eller i deres Memoirer, Venner som Fjender, der
var Vidner til hans Landtlyglighed. *)

At forme et Ønske om denne Orden vilde have
været at fremkalde en Illusion hos sine gamle Soldater,
som han ikke selv kunde dele. Hvem skulde dog lade
slaa denne Medaille, der kun kunde bære hans Billede?
Han ved, at den Regering, som har afløst ham, vil igno
rere atten Aars Historie, at hans Billede er bandlyst, at
Statuerne af ham overalt er omstyrtede. Og Henrik IVs
Profil har afløst hans paa den Æreslegion, som han
har skabt.

Ban kan ikke andet end forudføle Bourbon'ernes
Fald, Orleans'ernes Komme, Muligheden af en Genop
rejsning for sin egen Familie. Men intet Steds i ..l'acte
de sa dernlere volonte» har han haft for øje Genop
retlelsen i Frankrig af en Regering, der endelig vil yde
hans Værk Retfærdighed. Hvis han havde udtrykt Øn
sket om at skabe en Medaille, kan man ikke tvivle om,
at denne Tanke allerede var blevet realiseret af Louis
Philippe, han som uden Bekymring om den Fare, i
hvilken han bragte sin e.gen Trone, gav Ordre til at op
fylde Kejserens sidste Ønske om at hvile .. paa Seinens
Bredder ...

En Forglemmelse? Ja, men paa hver Side af sit
Testamente er Napoleon jo netop optaget af deres Skæbne,
som har tjent ham; .. til de Officerer og Soldater, som
er tilbage af den franske Hær, der har kæmpet fra 1792
til 1815 for Nationens Ære og Uafhængighed, testamen
terer han Halvdelen af sin private Ejendom e , Om nogen

.) For øvrigt bør man, selvom det skrevne Stof angaaende
Napoleons sidste Aar er særdeles rigeligt, kun sløtte sig paa det
med yderste Forbeholdenhed. Passer Kejseren selv ikke paa, den
15. Apd1821, at desavouere "Le manuscrit de Saint-Helene
et autres ouvrages sous le tltre de lIIaximes, Sentences, etc....
que l'on s'est plu il publier depuis six ans .. . ." ?

Erklæringens Anmærkning.
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Dekoration er der ikke Tale i disse tre Linier, som dog
allerede leder Tanken hen paa dem i Dekretet af 1857.
Uden Tvivl har de Ret, der mener, at Napoleon JJI skabte
Sankt Helena-Medalllen for at bøde paa den Umulighed,
han befandt sig i med Hensyn til at opfylde den nævnte
Klausul. -

Efter at have gjort disse Bemærkninger bør man
tilføje, at Napoleon I altid viste sig velvilligt stemt over
for de .Hædersbevisninger-, som Revolutionen havde
afskaffet ,

En Tradition, der er vanskelig at verificere, be
kræfter, at han tilkendte sine bedste Soldater af Hæren
i Italien Medailier. I hvert Fald tog han det allerede i
denne Epoke, da Indstiftelsen af •Æresvanben- kun var
et Projekt, udkastet af Direktoriet, paa sin Kappe at lade
udføre -flreogiyve Grenadeer- og ti Ryller-Sabler med
Damascenerklinger og forgyldte Fæster, der var forar
bejdede af de bedste Haandværkere i Italien". Man over
gav dem Ilsom Vidnesbyrd om Fædrelandets Taknemme
lighed. til tapre i\liIi1ære, der havde udmærket sig ved
iøjnefaldende Bedrifter under de sidste Feluog«.

Da han var bleven Konsul maalle han overvinde en
næsten voldsom Opposition for hos Statsraadet at opnaa
Antagelsen af Æreslegionen. Som Hejser indsL1ftede han
Jern krone - Ordenen og Reunions-Ordenen; han paa
tænkte at skabe Ordenen des Trois toisons d'or, lian
ansporede dem af sine Brødre, som han havde gjort til
Konger, til ogsaa for deres Vedkommende at oprelle
Ridderordener.

Det andet Kejserdømme handlede godt i Overens
stemmelse med den napoleonske Tradition ved at ind
stifte Sankt Helena-Medaillen. Og Devisen, som det gav
den til Indskrift, gengav, med en Dato som Sammenfat
ning, paa den lykkeligste Maade den sidste Tanke, der
i Morgenstunden den ' 5. Maj 1821 blev opfanget fra
Kejserens Læber: I) France. o , Mon flis o • o Armee .. o •••



l\larinerevolutionen i Rusland og Sovjetflaaden
gennem 10 Aar.

Af Kaptajnløjtnant F.A.H.Kjølsen.

Da II Unionen af Socialistiske Sovjet Republikker.
(U. S. S. R:) fornylig fejrede sit 10 Aars Jubilæum, frem
kom en Del forskellig Litteratur om Forholdene i Sovjet
rusland, dets Udvikling, eller om man vil Tilbagegang
igennem de sidste 10 Aar. Desværre var det imidlertid
kun sparsomme og usikre Oplysnlnger, der fremkom om
Sovjetruslands Militærmagt og især om Flaaden, snart
læser man, at denne er reorganiseret og fuld af Initia
tiv, snart det modsatte, Til Oplysning for dem, der ikke
har haft Lejlighed til at følge disse Mpddelelser, samt
for at kaste et Strejflys over hele dette Spørgsmaal,
som ikke mindst er af saa vital Betydning for alle Øster
sømagter, er denne lille Artikel skrevet. Oplysningerne
hertil er væsentlig hentet dels fra Værker som »Revo
lulionen i Rusland, 10 Aat's Sovjetstyre« af E. Christi
ansen og A. Jørgensen, • La marine Busse dans la
guerre et dans la revolution" af H. Graf, II Vom Zaren
adler zur roten Fahne« af P. Krasnov, "Der kommuni
stische Jugeriverband und die rote Flotte" af W. Sof,
dels fra Avisartikler og eudelig fra Samtaler med tidli
gere russiske Søofficerer.

Inden Revolutionen i 1917 paa den kejserlige rus
siske Flaade behandles, som førte til dennes næsten
fuldstændige Tilintetgørelse, skal der gives en kort Over
sigt over det politiske Forspil til denne store Tragedie

*) Alle Forkortelserne i Parenteser er Betegnelsen pua russisk
og dannet af Forbogstaverne i delle Sprog.
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for derpaa at sluUe med Sovjets nuværende Reorganisa
tionsforsøg af Flaaden .

Ved Krigsudbruddet i 1914 befandt Rusland sig i
stærk politisk Gæring, som slammede fra Virknin~l'rne

efter Revolutionen i 1905-06. Denne Gæring fandies
ogsaa i Flaaden, hvor flere alvorlige Mytlfrier allerede
havde fundet Sted, f. Ex. i 1905 i Odessa ombord paa
Kampskibet -Poternkin- og .Otchakof., i 1906 i Seba
stopol ombord paa Skoleskibet -Parnjat Azova., i 1907
i Vladivostok paa Jageren -Skory«, samt det mislykkede
Mytteri i Sortehavsflaaden i 1912.

Umiddelbart efter Krigsudbruddet i 1914 aftog den
indre poliske Strid i Rusland mellem den kejserlige
Duma paa den ene Side og Regeringen med Zaren i
Spidsen paa den anden Side, for senere aller at blusse
op med fornyet Heftighed. Efter 3 Aars [{rig endte
denne indrepolitiske Strid, som stadig var blevet mere
og mere uforsonlig og til sidst førles med næsten alle
Midler, i en Krise, der kulminerede med Revolutionen
i 1917.

Alvorlige Hungerrevolter og Strejker blandt Petro
grads Arbejderbefolkning i Begyndelsen af Aarel 1917
voksede til Gadekampe, samt derpaa til at Tropperne i
Stedet for at bekæmpe Oprøret. sluttede sig til delle og
d. 12. Marts 1917 dannede deres egen Regering, det
saakuldte • Arbejder og Soldaterrand - i Petrograd. Denne
Regering og Dumaen indeholdt de lo Retningers CenIrer,
som i Forbindelse med talrige overalt i Landet oprettede
Raad (eller paa russisk: .Sovjet-) bejlede til Magten.
Foreløbig enedes de imidlertid om at fremtvinge Zarens
Abdikation, hvilket fandt Sted d. 15. Marts j hvoretter
Perioden, hvor Kerenski blev Rl'geringens Chef, fulgie
og som varede lige HI Bolsjevikernes (d. v. s. Ruslands
kommunistiske Partil fremkaldte et nyt Oprør d. 7. No
vember 1917, hvilket derefter gav hele Magten til Sovjet.

Medens disse Begivenheder udspilledes, deltog Bus-
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land som bekendt i Verdenskrigen, og dens Flaade var
hovedsagelig stationeret i Østersøen samt i Sortehavet,
medens der her ses bort fra de mindre Styrker, der
fandtes i Hvidehavet, i asiatiske Farvande m. m.

For at begynde med øs t e r s ø ri a a d e n, saa bestod
den ved Krigsudbruddet af 4 Kampskibe (a 13-17000
ts.), samt 4 større Kampskibe af Dreadnoughtklassen,

der imidlertid først blev færdige i Løbet af 1914. 6 Pan
serkrydsere (a 12-15000 ts.), 6 Krydsere (a 3-7000
ts .), c. 50 Jagere, 24 Torpedobaade og 12 Ubaade for
uden et Antal Kanonhaade, Skole- og Hjælpefartøjer af
forskellig Art .

I Krigens første l\Iaaneder var denne Flaadestyrke i
en meget kritisk Situation. Numerisk set lille uden
Støtte af ordenllig befæstede Baser, vilde den utvivl
somt have været et let Bytte for en energisk Flaade
aktion med en Landgang i Finskebugten til Maal, Da
Tyskland imidlertid var bundet af det maritimt overlegne
England, fandt delle ikke Sted, og medens Rusland tid
ligere altid havde lidt under Manglen paa Forstaaelse af
Sømagtens Betydning, relledes nu alles øjne mod Flaa
den, især til Forsvar af Hovedstaden Petrograd. Takket
være en belydelig Forstærkning af alle Flaadens Skibs
typer, samt Flaadebasernes Befæstning, løste den kejser
lige Flaade igennem Krigens 3 Aar sin Opgave, dels
som Bevogter af Finskebugten, dels som Flankeforsvar
af den russiske Armes forskellige Positioner. Hoved
styrken, der laa i Helsingfors, spillede dog i disse Aar
nærmest en »fleet in being's« passive Rolle, der
som bekendt er saa farlig for Besætningens Moral, og
ogsaa her førte til en Revolution. Uvirksomhedens Føl
ger sporedes særlig stærkt i de lange Vinlermaaneder,
hvor Isen dækkede Østersøens nordlige Del og de dertil
stødende Bugter og Havne, og derigennem lammede
enhver Flaadeoptræden.

I Aaret 1917's første Maaneder laa Østersøflaaden
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som sædvanlig indefrosset paa Helsingfors' Red optaget
af sine Vinterarbejder under Kommando af Viceadmiral
A. J. Nepenin.

Henimod Slutningen af Februar kulminerede de al
vorlige Rygter, der naaede Lil Flaadens Kundskab an
gaaende begyndende Oprør i Hovedstaden. Da al direkte
Kommunikation med Petrograd eflerhaanden ophørte ,
var man kun henvist til Radioforbindelse mellem Flaade
ledelsen i Helsingfors og Flaadekommandoen i Hoved
staden. Paa dette Tidspunkt indløb der et Telegram fra
Dumaens Præsident Rodzianko gennem Flaadekomman
doen i Petrograd til Admiral Nepenin, hvori der med
deltes, at der var udbrudt Oprør. Telegrammet oplyste
endvidere, at Dumaen havde dannet en provisorisk Ko
mite, der havde overtaget Magten, og som vilde forsøge
at bevare Monarkiet ved at lade Zaren abdicere til FoL'
del for sin Søn under Storfyrst Michaels Regentskab, og
sluttede med at forlange Admiralens Godkendelse heraf.
Efter et Krlgsraad var sammenkaldt paa Flaaden, og
indgaaende Overvejelser foretaget af Admiralen, beslut
tede han sig endelig til at anerkende den nye Regering
for derved at undgaa en Borgerkrig.

Hvad skulde Admiralen iøvrigt ellers have gjort,
han, der var ganske isoleret og aldrig tidligere havde
beskæftiget sig med politiske Spørgsmaal, kunde jo ikke
ane, at Rodziankos Telegram til Dels var et Falsum, og
at hans Anerkendelse af den nye Regering blev benyttet
til at formaa andre militære Chefer til ogsaa at svigte
Zaren og saaledes give det Udseende af, at disse var for
Regeringen, medens Cheferne kun gik ud fra, at Monar
kiet skulde fortsættes af Tzesarevilch og ikke kunde tænke
sig, at selve Dumaen var Revolutionens Centrum.

Senere har Admiralen dog masske haft Skrupler,
idet han afsendte flere Telegrammer til Zaren for at
underrette denne om en begyndende Gæring i Flaaden.
Fra flere Skibe indløb der nemlig nu Melding om Be-
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sætningernes begyndende Uro, som var næret af talrige
Agitatorer fra Land, der gjorde Oprørspropaganda blandt
Folkene. Den 16. Marts offentliggjorde Admiralen Zarens
Abdication for Skibene, der næsten alle modtog Bud
skabet med tilsyneladende Ro, der dog snart afløstes af
voksende Uroligheder.

Petrograds Sovjet udsendte nemlig nu den skæbne
svangre »Overkommando-Ordre Nr. I., der bestemte, at
alle Mililærgrupper skulde vælge Udvalg, og at disse
kun skulde underlægges Sovjet, at Dumakommissionens
Befalinger kun skulde adlydes, naar de ikke stred mod
Sovjets, at alle Vaaben skulde fratages Officererne og
disse iøvrigt staa under Udvalgets Kontrol, at alle Æres
bevisninger for Officererne skulde afskaffes m. m.

At denne Overkommando-Ordre senere tilbagekaldtes,
idet der hævdedes, at den kun havde været bestemt for
Petrogradgarnisonen, hjalp intet. Dens Gift havde virket,
Diciplinens Baand var løsnet, og da Flaadeledelsen fryg
tede Oprør d. 16. Marts om Aftenen, udstedtes Ordre
om, at alle skulde være ombord KJ. 19. I Løbet af
Aftenen udbrød der ikke desmindre aabent Mytteri; An
ledningen var, at Besætningerne vilde deltage i et Møde,
der skulde afholdes i Byen Natten mellem d. 16de og
17de, og hvor alle skulde møde bevæbnet. I de Skibe,
hvor Officererne satte sig imod dette med Magt, blev
de simpelthen myrdet; i de Skibe derimod, hvor Offi
cererne kun forsøgte at berolige og henstille til Folkene
at blive ombord, foregik Landgangen geonemgaaende
fredeligere. Telefonledniogerne til Skibene blev nu brudt,
og alle Fartøjer satte som Tegn paa deres Tilslutning
til Oprøret røde Toplanterner. Efter Mødet i Byeo, hvor
samviltighedsløse Agitatorer tilskyndede til Oprør og
Mord, løsnedes alle Diciplinens Baand, og de frygtelig
ste Mord paa alle Officerer paabegyndtes. Bevæbnede
Bander drev rundt i Helsingfors Gader, og myrdede alle
de Befalingsmænd, de mødte, de heldigste blev kun



SovjetOaaden gennem 10 AnI'. 155

skudt, men mange først efter de frygteligste Pinsler. Overalt
hørtes Riffel- og Pistolskud, Banderne trængte ogsaa ind i
Officerernes Hjem, myrdende og skændende, og hjærteskæ
rende Scener udspilledes paa Hospitaler og i Lighusene,
hvor paarørende blev nægtet Adgang til at hjælpe de
saarede og genkende de dræbte. Ombord paa Skibene
lykkedes det mange Steder besindige Officerer at holde
Besætningerne, der kom ombord d. 17. om Morgenen,
i forholdsvis Ro, men talrige Exempler paa Myrderier
fandt dog ogsaa Sted her, især paa alle ikke afholdte
Befalingsmænd.

Den næste Dag ved Middagstid forsamlede hele
Garnisonen og alle Matroserne sig paa Helsingfors Bane
gaardsplads for at modtage Medlemmerne af den provi
soriske Regering og de Deputerede fra Arbejder og Sol
daterraadet, som skulde komme fra Petrograd.

Flaadens Stab og Befalingsmænd var ogsaa "ind
budt. af Besætningerne til at give Møde d. v. s., de var
tvunget til at være lil Stede. Medens man ventede her,
herskede der stadig Uro, dels paa Grund af Rygtet om
Admiral Nepenins Mord, og dels fordi et Automobil ,
som rummede en General, blev beskudt. Hans Vogn
blev standset, og han blev opfordret til at aflevere sine
Vaaben; da han nægtede delle, blev han øjeblikkelig
skudt, og disse Skud gav Anledning lil , at alle disse
bevæbnede Bander blev grebet af Panik, troede der blev
skudt paa dem, og derfor selv gav Ild, flygtende eller
kastende sig ned paa Jorden. Endelig RI. 16 kom det
saa længe ventede Tog med den nye Minister for Finland
Boditoheff, den Deputerede Skobeleff og 2 Sovjet Re
præsentanter, som alle blev modtaget med endeløs Jubel;
og først efter talrige Taler var udvekslet, spredtes Mæng
den og gik ombord eller til deres Rvarterer.

Rygtet om Mordet paa Flaadechefen paa Østersø
flaaden, Viceadmiral Nepenin, viste sig desværre at tale
sandt, og de nærmere Omstændigheder hermed var føl
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gende. Mellem Viceadmiralerne Nepenin og Maksimoff
havde der længe beataaet et Modsætningsforhold, idet
den sidste, der var den ældste, i sin Tid havde følt sig
meget tilsidesat, da Admiral Nepenin blev Øverstkom
manderende. Da de første Revolutionssymptoner viste sig,
lod Maksimoff, der iøvrigt savnede [{valifikationer til en
saa vigtig Post, sig efter bedste demokratiske Forbilleder

vælge til Øverstkommanderende. Valget var imidlertid
meget problematisk, idet Vælgerne kun bestod af hans
Stab. Efter. Valget .. kørte han, smykket med en mæg
tig rød Roset og ledsaget af sine Adjudanter, der lige
ledes var pyntet med røde Baand, i et Automobil, der
førte den Øverstkommanderendes Flag til dennes Hoved
kvarter paa Yachten -Kretchet .. for at meddele Admiral
Nepenin, at han var afsat. Adm~ral Nepenin sva
rede imidlertid kort og godt, at han ikke aner
kendte nogen valgt Øverskommanderende, og at kun han
var Chef og ansvarlig for Flaaden overfor den proviso
riske Ilegering. Uanset delte kørte Maksimoff til Mod
tagelsen paa Banegaarden som Øverstkommanderende,
og imidlertid blev Admiral Nepenin skudt, sanledes at

Maksimoff nu automatisk blev Øverstkommanderende. En
stor Hob Matroser var nemlig trængt ombord paa n Kret
chet- og opfordrede Admiral Nepenin til ogsaa at give
Møde paa Banegaarden til Modtagelsen; da denne fryg
tede, at hans Vægring kunde give Anledning til Excesser,
Plyndring af Dokumenter og vigtige Papirer i Staben,
bestemte han sig til at gaa ledsaget at sin Adjudant og
fulgt af hele Hoben. Da Admiralen Klokken ca, halv to
steg op ad Sveaborgs Havnetrappe, blev han skudt ned

bag fra af en Mand, der hidindtil havde gaaet lige efter
ham med sin Riffel i Anlæg. Adjudanten blev trukket
til Side med Magt i Skudøjeblikket og frelst af nogle
Matroser, som vilde ham det godt. Efter disse d. 16. og
17. Marts blodige Myrderier fulgte nogle Dage, hvor alt
aandede Spænding, da ingen Officerer følte sig sikre for
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deres Liv. Frygtelige maa disse blodige Dage og Nætter
have været i Land, men ogsaa meget alvorlige ombord.
Anden Kampskibsdivision bestaaende af • Imperator Pave l
I. og -Andrei Pervozvanny-, hvor Kontreadmiral Nebol
sine havde hejst sit Flag, førte an i Oprøret. Den 16.
om Aftenen vilde Admiralen paa Grund af den alvorlige
Situation konferere med Flaadechefen, men næppe var
han naaet ned paa Isen, før der blev skudt paa ham,
og da han vendte om for at gaa op ad Falderebet, skød
Skildvagten ham.

Den vagthavende Officer blev ved denne Lejlighed
ligeledes skudt, hvorpaa begge blev kastet ud paa Isen
og udplyndret. Derpaa vilde de oprørske Matroser kaste
sig over de øvrige Officerer, som imidlertid med Chefen
Kommandør G. O. Gadd, i Spidsen lukkede sig inde i
et Kassemal. Efter længere Tids Indespærring lykkedes
det Chefen at faa talt Matroserne nogenlunde til Rette,
da han alene, ubevæbnet og udsat for Geværild viste sig
paa Dækket, saaledes at Myrderierne her ombord ind
skrænkedes til Admiralen, 2 Oflicerer og flere Under
officerer. Derpaa fulgte nogle Dage og Nætter, hvor Of
ficerne maatte forblive samlet i Messen, idel de udsatte
sig for at blive myrdede, hvis de enkellvis gik til deres
Lukafer. Den stadige Frygt og Spænding, disse ulykke
lige Mennesker levede i, havde til Følge, at flere blev
sindsyge og maatte sendes til Hospitalet, hvortil de dog
aldrig naaede, idet de Matroser, der skulde ledsage dem,
skød dem, saa snart de kom ned paa Isen.

Eksemplet fra de Skibe, der førte an i Oprøret,
smittede hurtigt, og Anarkiet bredte sig som en Løbe
ild fra det ene Skib til det andet. Paa Naboskibet -Im
perater Pavel I. myrdedes en Række Officerer med
Bajonetter og Kulhamre, da Agitatorer fra Land havde
indbildt Folkene, at Officererne var betalle Polilispioner.
Krydseren »Diana«, som til at begynde med ikke havde
fulgt Ordren om at sætte sine røde Toplanterner, blev
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ved Truselom Beskydning fra Nabokrydseren •Grorno
boy. tvunget hertil, og ogsaa her blev en hel Række
Officerer nedskudt. Paa Minestrygerflottillen og de min
dre S kibe forløb Revolutionen relativt med mindst Blods
udgydelse, kun een Chef og nogle subalterne Officerer
blev skudt. Her udførtes Myrderierne fortrinsvis af Folk
fra Land eller fra de store Skibe, som oftest ved at Offi
cererne blev kaldt op paa Dækket og nedskudt, idet de
stak Hovedet op af Nedgangstrappen. Nogle mærkelige
7\lodsætninger mødte man ogsaa paa disse mindre Skibe.
hvor Officererne aahenbart maa have haft mere Kontakt
med deres Besætninger end paa de større Skibe, f. Ex.
paa Jageren »Gnldarnak«, bvor hele Besætningen mødte
sørgende ved Chefens højtidelige Begravelse. Han var
blevet dræbt af en omstrejfende Mordel'bande, der havde
benyttet Lejligheden , medens Besætningen var til Møde
i Land, til at trænge ombord og skyde ham ned. En
kelte Tilfælde af Troskab forekom dog ogsaa paa de
større Skibe, f. Ex. pan Krydseren •Rossla«, der laa
yderst paa Reden, hvor Besætningen med Vaaben i Baand
mødte saadanne Morderbander ved Falderebet og saale
des forsvarede deres Officerer. 'lan forstaar ogsaa, at
Matrosernes Begreber var ganske forrykkede, og at in
gen efterhaanden vidste hvad Ret var, naar det rygtedes,
at den nye Krlgsrninister GoutchkofT paa denne Tid i
Petrograd selv havde dekoreret en Sergent iVolynski
Regimentet med Set. Georg's Korset for at have myrdet
sin Bataillonschef.

All i alt regner man med, at disse blodige Døgn
kostede et halvt hundrede Søofficerer Livet i Helsingfors ,
og her er ikke medregnet Tallet paa myrdede Under
officerer eller Befalingsmænd tilhørende Garnisonen. Efter
haanden lykkedes det energiske Officerer støttet af den
mere besindige Del af Besætningerne at faa standset
Myrderierne~ særlig skabte Kommandør Gadd igen nogen-
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lunde taalelige Forhold i sin Division, som han havde
overtaget efter Divisionschefens Mord.

Længe varede det dog ikke inden Matrosraadene,
de saakaldte Sklbskomite'er, der selvfølgelig var sam
mensat af de uroligste Elementer, fik mere og mere
Magt, og Forholdene igen nærmede sig til at blive ka
otiske.

For at berolige Gemytterne gik Kommandøren bl. a.
ind paa midlertidig at afskaffe Officerernes Skulderdi
stinktioner og Underofficerernes særlige Kendetegn, men
da Fordringerne trods det stadig steg, og Forholdene
blev mere og mere fortvivlede, besluttede denne frem
ragende Officer sammen med mange andre at opgive
Forsøget paa at skabe ordnede Forhold og forlod Tje
nesten.

Vender man sig derpaa til de andre Flaadebaser i
Østersøen, ser man, at Revolutionen her foregik over
ensstemmende med de forskellige Forhold, som Besæt
ningerne levede under, samt ikke mindst efter den
Opmærksomhed de politiske Agitatorer havde skænket
Stedet.

Re val var den næststørste Flaadebasis, og her over
vintrede Iste Krydserdivision, bestaaende af Krydserne
.Rurik-, -Bayan« og -Dvlna- , Ubaadene og en Del
Jagergrupper. Da alle disse Skibe havde været meget til
Søs, ofte været i Aktion mod Fjenden og i det Hele
taget haft mere at gøre end Bovedstyrken i Helsingfors,
var Aanden og Diciplinen her saaledes, al Medde
lelsen om Petrograd Revolutionen og Nyheden om
Zarens Abdication blev modtaget med forholdsvis Ro.
Trods Excesser i Byen, hvor bl. a. Fængslerne blev stor
met, led ingen Officerer Overlast, tværtimod beholdt disse
Ledelsen i deres Hænder og organiserede ikke alene
Matrosraadene, men ogsaa en Organisation til Forsvar
for Officerernes Rettigheder. Senere - i April Maaned
- lykkedes det dog ogsaa her ved en energisk Agila-
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tion fra Bolsjevikernes Side, at sætte Officerer og Mand
skab op imod hinanden, hvilket snart førte til ligesaa
utaalelige Forhold for al Kommando som i andre Orlogs
havne.

r Mo o n s u n d foregik Omvæltningen ombord paa
Kampskibet »Tzesarevitch« og Krydseren »Admiral Ma
karof'«, paa samme forholdsvis rolige Maade, som først
i Reva\.

Derimod antog Mytteriet i Kronstadt, der var den
tredie og sidste Flaadestation , en særlig ondartet Karak
ter. Kronstadt benyttedes ikke under Krigen som egent
lig Basis fol' den aktive Flaade, men her fandtes Rekrut
skoler, Stralfekompagnier og Skoler af forskellig Slags,
altsammen ikke under Kommando af aktive Søofficerer,
men af unge Reserveofficerer eller Landofficerer.

Alle disse Folk i Forbindelse med Værftsarbejderne
var et yperligt Materiale for Agitatorer, der overalt præ
dikede ti Fred fol' enhver Pris". Delte var et Gode som
ikke kunde opnaas, uden at Officererne blev bortryddede ;
endvidere hævdede de, at Officererne var Forræddere og
Tyskernes betalte Agenter. Den energiske og dygtige
Viceadmiral Viren, som var Guvernør over Kronsladt
saa sig i Lighed med sanmange andre Chefer i disse
kritiske Dage ganske overladt til sig selv uden nogen
Forbindelse eller Ordre fra det nærliggende Petro grad.
Ved personlig at deltage i politiske Møder og ved Pro
klamationer til Befolkningen gav han et udmærket Ex
ernpel, Ligeledes udstedte han mange energiske Ordrer til
Ordenens Opretholdelse i Byen og lod alle Byens Brænde
vinsdepoter ødelægge for at forhindre Drukkenskabs
excesser. Desværre var Landtropperne netop i denne Tid
meget ophidset over, at en Yiceadmiral var blevet Chef
for Befæstningerne i Stedet for en Generalmajor. Det
lykkedes derfor Agitatorer al benylle sig heraf til at for
lede Hæren til at begynde Mylleriet, og derpaa fulgte
Matrosernes Revolte Natten til d. 14. Marts.
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Arsenalet blev først plyndret for Vaaben, og der
paa begyndte om Morgenen tidlig de systematiske Mord
paa Befalingsmænd. Guvernørens Bolig blev gennemsøgt
og udplyndret, og Admiral Viren nedskudt paa aaben
Gade under Forsøg paa at berolige Oprørerne. Stabs
chefen, den tapre og modige Kontreadmlral Boutakoff,
blev skudt af en Flok Matroser og Soldater, idet han
stod fast ved sin Troskabsed li! Zaren, trods gentagne
Opfordringer om at anerkende det ny Regime. Ved et
Tilfælde blev han myrdet ved Foden af Admiral Maka
roffs Monument, som han faa Aal' tidligere havde sraaet
Model til. Kasernekommandanten og Chefen for Skole
skibet -Imperator Alexander II u blev brutalt nedskudt
paa Isen, medens Næstkommanderende paa et andet Skole
skib levende blev skubbet ind under Isen, ligesom mange
andre Exempler paa Mord kunde nævnes.

Myrderierne fortsalles paa den mest bestialske og
grusomme Maade, og man regner, at der paa denne
blodige Dag i Kronstadt myrdedes 80 Officerer af alle
Grader.

Desværre indtraf først nu Meddelelsen om, at Østersø
flaaden havde sluttet sig til den provisoriske Regering
-- men om Myrderierne havde kunnet forhindres, der
som denne var indtruffet den foregaaende Dag, er dog
mere end tvivlsomt. Alle de overlevende Officerer blev
nu afvæbnet og sat i Fængsel, og her blev de gennem
lange Tider sultet, forhaanet og tilsidst for manges Vedkom
mende ganske planløst henrettet; blandt Ofrene var ogsaa
den ærværdige, gamle Admiral Rein foruden mange andre.

Da Sovjet nu maatte forsøge at holde nogenlunde
sammen paa Flaaden ener disse vilde Myrderier, ind
førte den forskellige Reformer, først og fremmest de
sankaldte Skibskomite'er, der bestod af valgte Repræ
sentanter .for hvert Skibs Besætning. Det var først Me-
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nlugen, at de kun skulde staa som en Slags Kontrol
institution mellem Ledelsen og Mandskabet og fortrinsvis
beskæftige sig med Besætnigernes direkte Fornødenheder.
Længe varede det dog ikke, inden de tilrev sig mere og
mere Magt, og alle, selv afgørende militære Beslutninger,
kontrolleredes af dem. Resultatet heraf udeblev heller
ikke, snart vilde et Mineskibs Besætning ikke udlægge
Miner, og snart vilde en Jager ikke paa Patrouille, da
Skibskomiteerne mente, at dette var forbundet med Ri
siko. Repræsentanter for disse Skibskomiteer dannede
igen gruppevis Afdelinger f. Ex. fra Kampskibene, [{ ryd
serne, Ubaadene eller Kronstadt Værft, og disse i For
ening dannede en Overledelse, som hed: •Central-Ko
miteen for Østeraøflaaden-, kaldet •Centrobalt- med
Sæde i Helsingfors. Denne var først ligestillet med Flaade
ledelsen, senere tog -Centrobalt- hele Magten og var
sluttelig fuldstændig suveræn.

Da man først var kommet saa vidt, indlogerede
»Centrobalt- sig paa de to - ogsaa herhjemme - saa
velkendte Kejseryachter •Kretchet- (Ex.• Polarstjærnen-]
og -Standart«, i hvis før saa elegante Spisesaloner, man
nu til Stadighed kunde træffe et halvt Hundrede snav
sede Matroser i alle Paaklædninger, drikkende og ry
gende, holdende Møde og diskuterende alle Spørgsmaal.

•Centrobalt- var igen delt i talrige Underafdelinger
med hver sit Speciale, som igen forhandlede med Sam
menslutninger af Sygepassere, [{okke, Musikere o. s. v.
uden om Sklbskomiteerne. Som man ser et overordent
lig indviklet System, som iøvrigt er meget typisk, og
som man stadig trælTer i den bolsjevistiske Statsadmini
stration, hvor mange Sager drukner i Papir ved at
passere utallige Komiteer, Udvalg og Raad.

Den næste Følge af Marts Revolutionen var Afskaf
felsen af Officerernes Epauletter, samt andre særlige
Distinktioner hvorved den Uniform blev ændret, som den
russiske Søofficer havde baaret i over 100 Aar.
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Endvidere frigjorde Sovjet sig for en for dem gene
rende Klasse, nemlig Underofficererne og de Menige,
der ved at have tjent i mange Aar havde opnaaet en
vis Rang, simpelthen ved at afskedige disse Kategorier,
hvilket selvfølgelig yderligere bidrog til at formindske
Flaadens Effectivitet. Endelig forandredes de gamle tra
ditionsrige Skibsnavne og blev erstattet med demokra
tiske og nmaritime Navne.

Det maa her erindres, at Skibenes Navne i Rnsland
for det første var fortløbende, det vil sige, naar et Skib
af en elIer anden Grund udgik af Flaadelisten, fik Er
statningsskibet det samme Navn, for det andet havde
man tidligere ofte brugt at •straffe. et Skib ved at fra
tage dets Navn, saaledes omdøbtes f. Ex. Kampskibene
.. Knlaz Potemkine 'l'avrttchevsky« og nOtchakoff« til ..Pante
lelmon« og .. Kagul« efter deres Oprør i 1905. Medens
disse Skibe nu fik deres oprindelige Navne, omdøbtes
f. Ex. af Østerseflnadens Skibe: • Imperator Pavel I. til
•Respubllca-, -Tzesarevitch« til .. Grajdanine « id. v. s.
Borgeren), .. Imperator Alexander II" til .. Zaria Svobody«
(d. v. s. Frihedens Morgenrøde l), medens i Sortehavet
•Imperator Alexander IIIII korn til at hedde •Volla»
(Frihed), -Ekaterlna II. til u Svobodnaia Hossia- (Det
fri Husland) o. s. v., som det iøvrigt frerngaar af Flaade
listerne.

Talrige Omskiftelser af Kommandoer og Chefsposter
fandt selvfølgelig uafbrudt Sted i Løbet af Foranret og
Sommeren 1917, hvilket alt bidrog til at gøre Flaaden
ringere og ringere. I Juli afskedigede den proviso
riske Regering den saa herostratisk berømte Admiral
Maximoff og erstattede ham med Kontraadmlral Ver
derevsky. Afløsningen foregik ikke uden dramatisk
Effec t, idet Maximoff hejste sit Flag ombord i et Kamp
skib og udtalte, at han ikke halede det ned, føl' Kano
nerne havde talt. Det lykkedes dog den nye Admiral,
der ogsaa havde hejst sit Flag at formaa den anden til
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al lrække sig tilbage uden Blodsudgydelse. Det var
imidlertid en meget vanskelig Tid al overlage Kornman
doen paa, lhi intet kunde udføres udenom »Centrobalt«,
hvis Fordring stadig steg ; snart satte de sig mod mili
tære Operationer, snart beskæfligede de sig med at over
give Officersmessen til Besætuingen; midt i alle disse
evindelige Forhandlinger brød imidlertid del første Bol
sjevikoprør ud i Petrograd.

Den provisoriske Regering forlangte i sin Frygl straks
Hjælp af uCentrobalt-, som imidlerlid nægtede dette, baade
fordi den havde Sympathi for Bolsjevikerne, og fordi
del kunde være forbundet med Risiko. Da Oprøret
imidlertid alligevel blev nedkæmpet, kaldtes Admiral
Verderevsky til Petrograd, hvor Kerenski lod ham fængsle
for Højforrædderi, fordi han ingen Hjælp havde send(liI
Trods for al det var Centroballs Nægtelse, der havde
foreliggel og ikke Admiralens. Senere lykkedes del imid
lertid Verderevsky ikke alene al komme paa fri Fod, men
korl Tid efter al blive Marioeminisler, medens den ener
giske og dygtige Admiral RasvosolT overtog Stillingen
som Flaadechef paa Østersøflaaden.

Den 8. Seplember brød en ny Opstand ud i Petro
grad, ved hvilken Lejlighed den bekendte General Kor
niloff rykkede mod Hovedstaden for al bringe Orden i
Forholdene. Hans Foretagende mislykkedes som bekendt,
idet Soldalerne gik over til Sovjet, og Jærnbaneperso
nalet iøvrigt nægtede al befordre hans Tropper. Gene
ralen blev fængslet, og Kerenski, efter hvis Ordre Fore
tagendel var startet, svigtede ham ganske.

Begivenhederne var imidlertid skæbnesvangre for
mange Søofficerer, idel flere Myrderier fandt Sled rundt
i Fluadestatlonerne. Ligeledes blev mange Officerer myr
det ombord i Kampskibel •Petropavlovsku i Helsingfors
paa den mesl oprørende og meningsløse Maade. Grun
den hertil var nemlig, at Skihskomiteerne frygtede, al



SovjeUlaaden gennem 10 Aar. 165

Officererne hemmelig havde konspireret med General
Kornilov.

Det er forstaaellgt, at Tyskland benyttede sig af
Lejligheden og i September gennemførte deres glimrende
udførte Angreb paa Rigabugten, saaledes at den des
organiserede russiske Flaade maatte opgive Moonsund
og Reval og trække sig tilbage til Helsingfors. Om Re
sultatet havde været lige saa stort, dersom Revolutionen
ikke havde været Tyskland en saa god Forbundsfælle,
er maaske el Spørgsmaal, naar man pautænker al Riga
bugtens Forsvar, med nye Forter og Uddybning af
Moonsund til 40' m. m., lige var fuldendt

(For tsættes).



Boganmeldelse.

Paa Hagerups Forlag har Kommandør Hammer ud
givet en meget interessant Bog om sin Fader: Kaptajn
løjtnant O. C. Hammer. En Livsskildring.

Kaptajnløjmant Hammel's Deltagelse i de slesvigske
Krige ved sit berømte Forsvar af Vesterhuvsaerne er jo
almindelig kendt og dog læses det her med den største
Interesse, Det var jo næsten utroligt, hvad Hammer fik
ud af Forsvaret i Betragtning af de Midler, han havde
lil Raadighed.

Men, som det fremgaar af Bogen, var Hammer alle
rede ved Krlgens Begyndelse en Mand med nogen Krigs
erfaring, idel han som Sekondløjtnanl paa el Togt til
Guinea Kysten med Briggen •Ørnen. havde hafl Kom
mandoen over en selvstændig Ekspedition i Land og
kæmpelog forhandlet med fjendtligsindede Negerhøv
dinge.

Dette Afsnit af Bogen giver el udmærkel I.lillede af,
hvorledes Forholdene var i denne fjerne Koloni, og store
Tanker faar man just ikke om Danmarks Evne til at
kolonisere. Stationerne var anlagt paa aaben Kyst, saa
at Skibene havde usikker Ankerplads og Forbindelsen
med Land var vanskelig paa Grund af Brænding. Og
som sædvanlig blev der hjemmefra ikke gjort tilstræk
keligt til at ophjælpe Kolonlen - man har her altid
ment, at Kolonisation betød at besætte nyt Land, saa
vilde Udbyttet straks vælte ind, og naar det ikke gjorde
det, lod man det hele passe sig selv, og dertil kom, at
man desværre ofte havde upaalidelige Folk til at bestyre
Stationerne.

Da Briggen »Øruen- paa det omtalte Togt kom til
Kolonien, var Situationen saaledes, at Fort Prinsensten
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var afskaaret og stod i Fare for at blive erobret af
Negerne. Hammer fik Kommandoen over en lille Land
gangsstyrke og undsatte Fortet om Natten og afslog
næste Dag et Overrumplingsforsøg - hvorefter han for
handlede med Høvdingen og fik fastsat Fredsbetingelser.

Dette maa jo siges at være noget udover, hvad en
Sekondløjtnant nutildags kommer ud for.

Da Krigen udbrød i 1848 var Dammer 25 Aar og
Sekondløjtnant. I 1848 og Begyndelsen af 1849 gjorde
han Tjeneste paa Fregatten II Thetis«, men fik derefter
Kommandoen over Sluppen • Larsens Plads«, som var
Tender for Eskadren ved Elben og holdt Postforbindelse
med Christianasand. I 1850 begyndte hans Tjeneste
paa Vestkysten, idet han blev Næstkommanderende hos
Kommandørkaplajn Ellbrecht, som havde Kommandoen
paa Vestkysten.

Hammer blev dog hovedsagelig anvendt til selv
stændige Ekspeditioner - navnlig ved Besættelsen af
Højer, hvorefter han havde Kommandoen paa denne Del
af Kysten.

Han viste sig her at være den rette Mand paa den
rette Plads og gjorde fortrinlig Nytte saavel paa egen
Haand som i sil Samarbejde med Hæren, blandt andet
med Oberst Helgesen, med hvem han vedligeholdt Ven
skabet.

Efter Krigen blev Hammer Krydstoldinspektør paa
Vestkysten og bosatte sig i Wyk paa Føhr.

Hammers Deltagelse i den 2. slesvigske Krig er
beskrevet af ham selv i en Bog: • Vesterhavsøernes For
svar i 1864. som udkom allerede 1865 og Afsnittet
derom i nærværende Bog er et Uddrag deraf.

Ved Krigens Udbrud fik Hammer Overkommandoen
over Vesterhavsøerne og gik med vanlig Energi straks
i Gang med Forberedelserne. Han havde jo her de aller
bedste Betingelser l da han jo skulde operere paa et
Omraade, hvor han var godt kendt i alle Retninger.
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Han havde imidlertid mange Vanskeligheder med de
danske Autorileter, som jo ikke saa paa Vesterbavsøer
nes Betydning med de samme øjne som Hammer og
som derfor afslog hans stadige Anmodninger om For
stærkninger - navnlig var det galt med lavtgaaende
Dampskibe, uden hvilke Hammer var yderst uheldigt
stillet overfor Fjenden.

Da Dannevirke var rømmet og Forsvaret af Sønder
jylland var svinget over til Dybbøl, faldt Spørgsmaalet
om Støtte for Hærens Flanke bort, og Vesterhavsøerne
blev derfor en lille isoleret Krigsskueplads, hvor Ham
mer helt var overladt til sig selv og sine egne Hjælpe
midler. Skønt disse ikke var synderlig store, blev de
dog udnyttet saa godt, at saafremt Hammer ikke havde
faaet et forhastet Telegram om Vaabenhvile, er der al
mulig Udsigt til, at Slillingen paa Øerne havde været
betydelig gunstigere ved Fredsslutningen, end Tilfældet
blev, idet kun Fanø var i dansk Besiddelse.

Da Hammers Embede jo efter Fredsslutningen blev
nedlagt, var han uden Beskæftigelse, og trods sin smukke
Krigstjeneste lykkedes det ham ikke at faa noget andet
Embede. Da Ventetid og Uvirksomhed ikke laa for ham,
tog han selv fat og fik stiftet et Hvalfanger- og Fiskeri
selskab paa Island.

Han deltog selv i Ekspeditionerne og havde under
disse mangen haard Tørn, navnlig efter Havarier i Isen
- og her havde han god Lejlighed til at vise sig som
en udmærket og uforfærdet Sømand.

Der havde imidlertid været mange Vanskeligheder
at overvinde og mange Uheld og Havarier ramte Sel
skabet, saa at det efter nogle Aars Forløb maatle give op.

Hammer tog som sædvanlig straks fat igen og slog
sig nu paa Skovbrug. Han fik startet en Savmølle i
Sverige, som han, da han blev træt, efterlod til sin Søn.

Del er en Fornøjelse at læse om en Mand som
Hammer - en Mand der altid er paral til at skabe
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noget Nyt, og som med en ganske usædvanlig Energi
og Beslutsomhed fører sine Planer igennem trods alle
Vanskeligheder.

Bogen om ham er velskreven, klar og overskuelig
og man mærker igennem den Forfatterens Veneration
for sin Fader Minde.

H. G.

Tid••kr . f. s. ..·•••. 100. Allrg. 12



Nekrolog.

Kommandør Hans Peter Holm er født i Køben
havn den 19. Juli 1847 og Søn af Orlogskaptain Peter
Christian Holm og Hustru Louise Margrethe r. Hetsch,

Ban blev optaget som Kadet paa Søkadetakademiet
1861, var i Krtgsaaret 1864 udkommanderet med Kadet
skibet, liorvetten Jlalkyrien og udnævntes til Løjtnant
den 14. August 1867. Straks efter sin Udnævnelse Iil
Officer blev han udkommanderet med Korvetten Dagmar
til Rio Janeiro og Vestindien, i 1869 var han med Pan
serfregatten Danmark paa Togt i Atlanterhavet, og den
28. December s. A. udnævntes han til Premierløjtnant.
l de følgende Aar val' han hvert Aar udkommanderet
paa Marinens forskellige Togter. Af disse skal særlig
nævnes, at han i 1871 var med Fregatten Jylland, i 1875
-76 med Konetten Dagmar til ;\liddelha\'eL, 1879-80
Næstkommanderende i samme Skib til Vestindien, i 1881
med Fregatten Jylland og 1882 og 83 Næstkommande
rende i Kongens Dampskib Dannebrog. Den 21. Juni
1883 blev han udnævnt til Kaptain. I 1884 var han
Chef for Skonnerten Absalon i Troppetransport og i 1885
Trediekommanderende i Fregatten Fyen. I 1887 var han
Meddommer i Kadetskibet, Korvetten Dagmar, og derefter
Chef for Kanonbaaden Møen i Kadetøvelsesdelingen. 1887
- 91 var han Underbestyrer ved Meteorologisk Institut
og 1888 og 91 Næstkommanderende i Panserskibet Hel
goland. Den 20. Februar 1898 udnævntes han til Rid
der af Dannebrog. I 1893 var han Chef for Skonnerten
Diana, Stationsskib ved Færøerne og Island, 1894 Chef
for Briggen Ørnen, Øvelsesskib for Underofficerselever,
og 1896 Chef for Krydseren Geiser i Eskadre. Den 27.
April 1897 forfremmedes han til Kommandør, og 8. April



Nekrolog. 171

1898 benaadedes han med Dannebrogsmændenes Hæ
derstegn. Fra 1897 iii 1901 var han Ekvipagernester
og Chef for Matroskorpset, og 30. Januar 1901 udnævntes
han til Kommandør af 2. Grad af Dannebrog. 1901-02
var han Chef for Krydseren Valkyrien som Slationsskib
i Dansk Vestindien. Under hans Kommando bragte
Valkyrien herfra en virksom og hurtig Hjælp til Mar
tinique efter del store vulkanske Udbrud den 8. Maj
1902. I Ånledning af denne Ekspedition modtog han
den 21. Juli s. A. Fortjenstmedaillen i Guld. 1903-07
var han Chef for Søtransportvæseuet, og 19. Juli 1907
blev han afskediget paa Grund af Alder.

Kommandør H. P. Holm var gennem Familietradi
tionen nøje knyttet til Marinen. Hans Bedstefader var
den højtansete og dygtige Kaptain H. P. Holm, der var
Chef for Fregatten Najaden ved Lyngør 1812, og hans
Fader den uforfærdede Chef for Fregatten Jylland i
Kampen ved Helgoland. Det var derfor naturligt, at han
fulgte i Fædrenes Fodspor ved selv at blive Søofficer.
l\1an vil af de ovenstaaende Uddrag af hans Søtogter se,
al han var meget anvendt i hele sin Tjenestetid, og at
han har været med paa mange interessante Togter. Han
omfattede sin Stilling og Virksomhed med stor Interesse,
og han havde et grundigt Kendskab til alle Bestemmel
ser og Reglementer. Han oplevede en Tid, hvor Ma
teriellets Udvikling var hurtig, paa mange Felter endog
revolutionerende. Det er derfor ikke til at undres over,
at han - som saa mange ældre Søofficerer - ikke i
Længden kunde være i Besiddelse af den Elasticitet og
Tilpasningsevne som Materiel1ets rivende Udvikling for
-drede.

Ban var samvittighedsfuld og pligtopfyldende i sin
Tjeneste, og han forlangte ogsaa disse Egenskaber hos
sine Underordnede. Ban var i Besiddelse af gode al
mene Kundskaber og Kultur og havde blandt andet
ogsaa gode Anlæg for Malerkunsten, som han dyrkede,

12*
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naar Lejlighed gaves. Han var trofast mod sine Venner
og mod Marinen, som han havde tjent i de mange Aar.

Efter nogle Aars tiltagende S"aghed afgik han ved
Døden den 28. Januar 1929 i Kebenhavn og blev be
gravet paa Holmens Kirkegaard.

Han var gift 2 Gange; 1. Gang med Betzy Cathinka
f. Madvig, 2. Gang med Johanna Philippa f. Schulz.

T. J.



liarinerevolutionen i Rusland og Sovjetftaaden
gennem 10 Aar.

•\.f Kaptajnløjtnant F.A.H.Kjølsen.

(Fortsat).

Den 7. November brød den endelige Bolsjevikrevo
lution ud og gjorde en Ende paa Kerenskis Regering.
Denne Gang var Centrobalt villig nok li! - iøvrigt mod
Officerernes Protest - at sende Jagere og talrige Tog
med bevæbnede Malroser lil Petrograd. ganske vist ikke
til den provisoriske Regerings Forsvar, men derimod for
at bekæmpe den. Foruden Jagerne var Krydseren .. Au
rora" ankret op i Nevaen nær Nicolas Broen, saaledes
at Vinlerpaladset kunde beskydes; Kerenski havde her
forskanset sig med Regeringens Medlemmer, forsvaret
af Olflcersasplranterne og Kadetkorpsene. Flandestyrkens
Ankomst blev afgørende for Oprørets Sejr, idet Skibska
nonerne kunde skyde Vinterpaladset i Grus, og indseende
dette - efterat .Aurora. havde affyret nogle løse Skud
- overgav den provisoriske Regering sig til Sovjet, der
nu med Lenin i Spidsen overtog Magten, medens Ke
renski flygtede forklædt som en Kvinde. Helt sikre paa
Sejren havde Ilolsjevikerne aabenbart ikke følt sig, thi
de havde fortøjet Ubaaden -Ets« bemandet med trofaste
Parlililhængere, og lastet med røvede Kostbarheder ved
Nevakajen, klar til at kunne afgaa med Lenin og Trot
sky, hvis Oprøret skulde blive slaaet ned.

Med Bolsjevikernes Sejr nærmer Østerseflaadens
sidste Fase sig. Stillingen som Øverstkommanderende
bortfaldt i December, hvorfor Admiral RazvosolT forlod
Tjenesten, afløst af en menig Matros ved Navn Imailoff,

TIdsskr. f. Sovæsen. iOO.Aarg. 13
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der indlogerede sig i det tidligere Guvernørpalæ i Hel
singfors. Marineministeriet i Petrograd opløstes, og de
tiloversblevne Officerer skulde atter underskrive en Tro
skabserklæring til Sovjet. Derfor var der mange, der
trods Risiko og Mangel paa Eksistensmuligheder flyg
tede, idet de ikke kunde finde sig i de fortvivlede
Forhold .

Flandens Tab af Skibe i 1917 havde været større
end alle de foregaaende Krigsaar , og den resterende
Del af Flanden ødelagdes efterhaanden, da Matroserne
glat væk solgte Inventar fra Skibe og Værfters Behold
ninger.

Imidlertid rasede den røde Opstand i Finland, un
derstøttet af Centrobalt, men da General Mannerheim
efterhaanden havde Fremgang og tilsidst understøttedes
af den tyske Hjælpeekspedition . blev den røde Flaade
ledelse urolig over Situationen. Frygten voksede til Pa
nik, da den tyske Flaade viste sig ud for Hangø og
landsatte Tropper, hvorfor 4 Ubaade og et Værksteds
skib, som laa der omgaaende blev forladt og sænket.

Den tyske Kontreadmiral, der ledede Landgangsfore
tagendet, sendte nu Østersøflaaden et Ultimatum, hvori
han forlangte , at den skulde forlade Helsingfors Havn
inden d. 30. Marts. Det skabte Røre blandt Matroserne,
som frygtede udenvidere at blive hængt af Tyskerne.
De satte derfor •Centrobalt- ud af Spillet og overgav
Kommandoen til den ældste tilbageværende Stabsofficer
Kommandør A. M. Stchasny, som nu med stor Energi
satte alt ind paa at gøre Flaaden saa vidt mulig sejl
klar, at den kunde afgaa til Petrograd og saaledes und
gaa at falde i Tyskernes Hænder.

De engelske Ubaade, som havde ligget Vinteren over
i Helsingfors og oplevet Revolutionen under alt andet
end hyggelige Forhold ombord i deres Baade og Værk
stedsskib, uden dog at de oprørske russiske Matroser
turde røre dem, protesterede ivrigt og vilde have Flaaden
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ødelagt paa Stedet. Da Protesten imidlertid var frugtes
løs, slæbte de deres 4 Ubaade af E-Klassen og 3 af
C-(Uassen ud til Gråhare Fyr udfor Helsingfors og
sprængte dem i Luften.

Det lykkedes virkelig Kornmandør Stcbasny at faa
Størsteparten af Flanden sejlklar og afgaa i rette Tid.
Først afgik Dreadnougbt'erne, saa de større Skibe, der
efter Krydserne, Jagerne o. s. v. og til sidst Yachterne
•Standard. og »Poljarnaja Swjesda« med det uheldige
Il Centrobalt- ombord. Kun faa mindre Fartøjer til Dels
uden Værdi, og Værfter med tomme Magasiner blev efter
ladt til Tyskerne, som den 30. Marts stod ind til Helsing
fors og tog Byen i Besiddelse.

Efter en meget anstrængende Sejlads paa 9 Dage
gennem den endnu isfyldte Finskebugt, hvor flere Skibe
maatte lages paa Slæb, lykkedes det virkelig under store
Strabadser at faa Flanden frelst til Kronstadt. - Hvor
utroligt det end lyder, lod Sovjet kort efter Ankomsten
hertil rlommandør Stchasny fængsle, da man frygtede
hans tiltagende Popularitet og trods Matrosernes For
bøn blev han, efter en parodisk Proces, væsentlig paa
Trolzkys Foranledning, dømt og derpaa skudt d. 22.
Maj i Alexander-Militærskolen i Petrograd. Saaledes be
lønnede Rusland den Mand der uegennyttig havde
frelst Reslerne af Østersøtlaaden fra at falde i Fjende
haand.

Flaaden blev nu fordelt i r<ronstadt, i Nevaen og i
Schlusselburg for at beskytte Kysten, men efter stadige
Overgreb og Fængslinger af de faa resterende Officerer,
ophørte den i Løbet af Foranret - især efter Sovjets
Dekret af 29/1 1918 angaaende Flandens fuldstændige
Demobilisering - at eksistere som Flaade, og var nu
kun en Samling Skibe, der hurtigt rustede op. Offlce
rerne var myrdet, fængslet eller flygtet, og det Matros
korps som Enkekejserinde Dagmar af Rusland med saa
megen Stollhed havde været Æreschef for igennem
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mange Aar, var nu forvandlet til udiciplinerede Forbry
derbander, der væsentlig anvendtes til grusomme Fange
vogtere eller ubønhørlige Bødler i Sovjets talrige Fængsler.

Den russiske Østersøflaade havde ophørt at exlstere t

Vender vi os derpaa til den anden Del af Ruslands
Sømagt S o r t e h a vs fl a a d e n, saa bestod den ved Krigs
udbruddet af 4 Kampskibe (å 9-13000 ts) foruden 3
under Bygning (iL 23000 ts), 2 Krydsere (å 7000 ts),
26 Jagere og 9 Ubaade foruden et Antal Torpedofartøjer,
Mineskibe , Skoleskibe m. m.

Den havde en ganske anden Opgave og Stilling end
Østerseflaaden, idet den beherskede Sortehavet og ikke
tillod nogen Optræden af fjendlige Styrker af Betydning
indenfor sit Virkefelt, som paa den anden Side var ind
skrænket af Sortehavets Græn er. Dens Opgave: at be
skytte Kysterue samt støtte den kaukasiske Arme, løstes
derfor let, især efter at Admiral Koltchak i August 1916
havde overtaget Ledelsen. Delle, i Forbindelse med at
den opererede i et isfrit Farvand og derfor ikke i saa
høj Grad var tvunget til periodisk Uvirksomhed , samt
den store Afstand fra Petrograd . gjorde, at Revolutio
nens opløsende og frygtetige Indflydelse indtraf noget
senere her.

Under Maris Revolutionen i 1917 lod Admiral Kolt
chak hele Flanden staa til Søs fra sin Basis i Sebasto
pol, hvorved han delvis undgik politiske Urostifteiser
fra Land, og Forauret forløb derfor relativt roligt; for
inden havde Admiralen og Førerne for de politiske
Partier: Menschevikerne og de Social- Revolutionære
dog maattet indgaa i et Forbund, I Løbet af Foraaret
saa man hvorledes den revolutionerende Bevægelse og
saa her voksede i Omfang, og endelig i Juni indtraf en
Delegation af Østerseflaadens Matroser til Sebastopol,
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og foranstaltede nogle Massernøder. Paa det ene af
disse, hvor 15000 Mand var samlet, blev det vedtaget,
at alle Officerer skulde afvæbnes, og Admiral Koltchak
fængsles, da man frygtede , at han omgikkes med Pla
ner om en Kontrarevolution. Da Udsendinge fra Matro
serne derpaa meddelte Admiralen delte og anmodede
ham om al udlevere sin Sabel, fik de til Svar, at Japa
nerne i sin Tid havde ladet ham beholde sin Set. Ge
orgssabel, da Port Arthur kapitulerede, og beller ikke
nu vilde han godvillig udlevere den, hvorpaa han kastede
den udenbords over Hovedet paa Matroserne. For at
undgaa Blodsudgydelse gav han dog Tilladelse til, at alle
Officererne udleverede deres Vanben og lilfredsstillede
derpaa Matroserne ved personlig at trække sig tilbage
fra Overkommandoen; ligeledes maatte Menschevikerne
og de Social-Revolutionære Førere nu vige Pladsen for
de rene bolschevikiske Partiførere.

Admiral Koltchak's Efterfølger Admiral Nemitz stod
ligeledes overfor en vanskelig Opgave. Revolutionens op
løsende og demoraliserende Indflydelse føltes stærkt over
alt, Sklbskomlteer med en n Centronot- i Spidsen ind
førles ogsaa her, og Skibsnavnene ændredes ligesom paa
Østersøflaaden. Indbyrdes Stridigheder mellem Ledelsen
og Raadene hæmmede aitArbejde, og Anledningen til aabent
MyUeri og Mord paa Officererne blev derfor snart udnyttet.

I EfLeraarel1917 besluttede Centroflot nemlig, at sende
nogle bevæbnede Landgangsstyrker mod General Kalenln,
der i Spidsen for Donkosakkerne forsøgte at holde deres
Provins fri for Bolsjeviker. Disse Styrker fra Flaaden blev
imidlertid splittet og medførte, al bevæbnede Malrosbander
drev rundt, plyndrende og hærgende, samt ophidsede
Stemningen mod Officererne, der efter deres Mening var
Skyld i Nederlagene. En Hække Officerer af alle Grader
blev som Følge af denne Agilalion fængslet, dog for
trinsvis de, der havde været med til at dæmpe Oprøret
i 1912, og d. 15. December brød Uvejret saa for Alvor
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løs. En Secondløjtnant blev denne Dag nedskudt bag

fru ombord paa Jageren »Fidonisb , og dette gav Anled
ning til, at der fulgte en almindelig Massakre, først paa
alle de fængslede Officerer, senere paa mange andre,
men dog fortrinsvis paa dem, som Folkene personlig
vilde hævne sig paa. Flaadechefen, der ikke godvillig
vilde finde sig i disse frygtelige Mord, overgav Komman
doen til sin Stabschef Kontreadmiral 8ablin, og rejste
selv med en Del af sin Stab til Petrograd for at søge

Hjælp hos Sovjet , men om han nogensinde er naael frem,
vides ikke j han forsvandt nemlig paa Rejsen, og er sand

synligvis bleven myrdet paa Vejen med saml sine Ledsagere.

Der regnes med al c. 40 Officerer blev skudt i

disse Dage i Sebastopol, medens mange flygIede bort
fra Byen. Disse sidste i Forbindelse med nogle Land

officerer og enkelte ikke bolsjevistiske Troppeafdelin

ger dannede en Styrke til Selvforsvar med Hovedkvar

ler først i Byen Sympheropol, senere forskellige andre
SIeder paa Krim. De maatte imidlerlid snart bukke un
tier for den røde Overmagt, der søgte dem overalt og
foranstaltede frygtelige Massakre paa de overlevende.

I selve Sebastopol kom det til en fuldstændig Plyndring
af Byen i Februar under Flaadekommissær Romauovsky's

Ledelse, hvor Masser af almindelige Indbyggere foruden

de tiloversblevne Ofllcerer myrdedes. Disse forfærdelige

Tllstande standsedes først i Marts Maaned, da der udbrød

Stridigheder angaaende et Pengespørgsmaal imellem Ar
bejderne og Malroserne indbyrdes. Delle bevirkede, al

bevæbnede Arhejdere sluttede sig sammen med de al
mindelige Indbyggerværn, og de i Forening kunde holde

Matroserne Stangen og derigennem standse Plyndringerne
i Byen. Der regnes med, al de røde ialt myrdede c, 200
Officerer fra Sortehavsflaaden i delle Tidsrum.

I Begyndelsen af Aaret 1918 viste det sig, al Ty
skerne, til Trods for Brest-Litovsk Freden af 5/ 12 1917,
fortsatte deres Offensiv, og at Maalet øjensynlig var at
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sætte sig i Besiddelse af Sortehavsflaaden og Sortehavets
Havne. Der indløb derfor Ordre fra Sovjet til at forsøge
at trække Flaaden tilbage fra Sebastopol til den anden
større Sortehavshavn, nemlig Novrossiisk, dersom de
tyske Tropper skulde trænge videre frem paa Krim. Som
Følge heraf afholdtes et Møde mellem Centroflot, de for
skellige politiske Kommissærer og Admiral Sablin til
Drøftelse af eventuelle Forholdsregler. Medens de poli
tiske Partier kun kunde frygte Tyskernes Fremtrængen
og derfor tilskyndede til denne Flytning af Flaadens
Basis, hævdede Admiralen - der maaske ogsaa saa en
Mulighed for Frelse i de tysk-ukrainiske Troppers Frem
trængen - at Novrossiisk var uegnet til Flaadebasis,
men gik dog ind paa at afsende en Kommission til nær
mere Undersøgelse heraf.

Da de tysk-ukrainiske Tropper imidlertid i Begyndel
sen af April virkelig trængte videre frem paa Krim, blev
Matroserne i Sebastopol, ganske som Tilfældet havde været
i Helsingfors, grebet af Panik, alle kommanderede og ingen
lystrede, og først da Fjendens Ubaadspatrouiller viste sig
ud for Sebastopols Havn, opfordrede en Matrosdeputation
endelig Admiral Sablin til alene at overtage Kommandoen
og forsøge paa at frelse dem og Flaaden. Admiralen sam
tykkede heri, da der blev forsikret ham ubetinget Lydighed.
Hans første Handling var at give Ordre til at hejse det
ukrainiske Flag, hvorpaa han sendte en Parlernentær til
den tyske General v. Kosch og anmodede ham om at
stoppe sine Troppers Fremtrængen, idet Sortehavsflaaden
nu maatte betragtes som tilhørende Ukraine.

Medens Flaadens større Skibe alle adlød Flagordren,
nægtede en Del af Jagerne at udføre denne Ordre og be
holdt deres røde Sovjetflag. Da disse imidlertid fik et Ul
timatum fra Flaadeledelsen om at adlyde eller afgaa øje
blikkelig, lettede c. 20 Jagere og nogle Værstedsskibe med
Størsteparten af de tiloversblevne røde Soldater ombord
og stod til Søs for at gaa til Novorossiisk med det samme,
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medens Reslen af Jagerne sluttede sig lit Flaaden. Ge
neral v. Kosch lod sig imidlertid ikke standse af Admi
ral Sablins ukrainiske Flag, han foregav, at Admiralens
Skrlvelse først maatte sendes til Fellmarchal v. Eick
horn's Afgørelse i Kieff, og da dennes Svar tidligst kunde
ventes om 14 Dage , saa han sig nødsaget til at fort
sætte sin Fremmarch indtil anden Ordre forelaa. Da
Admiral Sablin endvidere hørte, at Tyskerne forlod de
ukrainiske Tropper og marcherede i Ilmarch mod Se
bastopol , besluttede han sig li! at forlade Havnen merl
hele den mobile Flaade . idet Admiral Ostrogradsky skulde
blive tilbage og sprænge de tiloversblevne Skibe i Luften.
Saa snart Skibene val' sejlklar, skulde Af/:angen finde
Sted samme Aften, og det var paa bøje Tid, thi tyske
Feltkanoner var allerede kørt op klar til at bestryge Havne
indløbet.

( sidste Øjeblik blev Afsejlingen forsinket. idet de
Folk, der skulde fjærne Bomspærringen til Bavnelndløbet,
var løbet deres Vej, saaledes at Admiralens Motorbaad
bemandet med ham selv, samt flere Officerer, personlig
maaue fjærne Bommen. Derefter lettede Skibene og stod
til Søs i Mørke og under Beskydning af Tyskernes Felt
artilleri, uden dog at besvare Ilden. Den vanskelige Ud
passage forløb heldigt med Undtagelse af Jageren -Onevny»
der gik paa Grund og blev sprængt i Luften. Med Hen
syn til de efterladte Skibes Sprængning. saa lykkedes
delte ikke, da næsten alle Folkene straks flygtede i Land,
dog med Undtagelse af Jageren .Zaretny", hvis Chef
personlig sprængte den i Luften.

Efter en vanskelig Sejlads paa Grund af Mangel
paa Søofficerer - næppe 100 var tilbage ialt, og heraf
var en stor Del Kadetter - ankom Flanden til Novo
rosslisk i Begyndelsen af Maj j mærkelig nok uden at
være bleven angrebet af de tyske maritime Styrker, der
opererede i Sorte Havet og her maatte have haft en ene
staaende Angrebsmulighed. Byen selv var Hovedsæde for
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Kuban-Sortehavs-Sovjet og rummede foruden sine Ind
byggere en Mængde forsprængte røde Troppeafdelinger
og politiske Urostiftere, der var flygtet hertil ved Tysker
nes sejrrige Fremtrængen. Det var allsaa ikke nogen
fredelig Basis for Admiral Sablin at komme til, men de
panikgrebne Matroser frygtede i Øjeblikket kun Tyskerne
og de valgte efter mange stormende Møder og paa trods
af de røde Soldaters energiske Protest Admiral Sablin
til vedblivende at være Øverstkommanderende.

Da Admiralens ({rav om ubetinget Lydighed var blevet
ham forsikret, overtog han Kommandoen og lod d. 17. Maj
1918 ved Flaglid det gamle russiske Andreas Flag, samt
alle kejserlige Kommandotegn igen hejse med fuld Hon
nør paa Skibene. De røde Tropper trak sig derpaa til
bage til Byen Ekaterinodar, og Flaaden besatte Novo
rossiisk . Denne blev nu sat i forsvarsdygtig Stand, og
Admiralen sørgede for Ro og Orden ved bevæbnede Pa
trouiller, medens Officerer fra General Korniloffs for
sprængte Arme, der sad fængslet i Byen, blev løsladt.
Ombord saltes al ({rafl ind paa Eftersyn af Maskiner og
Kedler, foruden at almindelige Øvelser blev afholdt, alt
foreløbig under Medvirken af alle Sklhskomlteer.

Efter nogen Tids Forløb modtog Admiralen imidlertid
et udfordrende Telegram fra Feltmurschal v. Eickhorn, der
udtalte, al da Sorlehavsflaaden havde bekæmpet Tyskerne
og derved brudt Brest-Litovsk Freden, maatte Flaaden
enten vende tilbage til Sebastopol eller udsætte sig for
Angreb i Novorossiisk. (Karakterilisk nok for Tyskerne
var Telegrammet stilet til General III Sablin) . Admiralen
svarede, at Flaaden som laa under Andreas Flaget og
under hans Kommando, ikke kunde auerkende disse Paa
stande og tilbød nærmere Forhandling paa et af Tyskerne
valgt Sted. Paa delle Telegram indløb der intet Svar,
derimod sporedes en tiltagende Aktivitet fra de lyske
Luft og Søstridskræfter, medens Rygter om Tyskernes
Fremrykning langs Sortehavskysten naaede frem ,
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Da Novorossiisk kun daarlig lod sig forsvare fra Land
siden og løvrigt manglede enhver Berettigelse som Flaade
basis, og ingen dertil egnet anden Bavn fandtes i Sorte
havet, befandt Admiralen sig saaledes i en saare vanskelig
Situation .

I Juni send le Moskva-Sovjet telegrafisk Meddelelse
om, at Tyskerne havde stillet det Ultimatum, at Flaaden
skulde være tilbage i Sebastopol inden d. 2. Juli. lrer
paa indtraf Ilere modstridende Forholdsordre i Cilfer
telegrammer fra Lenin og Trotsky, hvoraf det mest karak
teristiske lød saaledes: »De "il modtage et aabent Tele
gram ungeaende Opfyldelsen af Tyskernes Ultimatum om
at afgaa til Sebastopol, men denne Ordre skal ikke op
fyldes, tværtimod, ødelæg Flaaden, saaledes som Kom
missæren, der overbringer dette, meddeler«.

Da denne Ordre var af en sandan Art, at enhver kunde
forstaa, at Moskva Regeringen i hvert Tilfælde kunde
desavouere Admiralen, ligegyldig hvad han gjorde, beslut
tede han sig til, at afrejse li! Moskva fulgt af en Eskorte
for at faa klare Ordrer fra Sovjet, medens Kommandoen
overlodes til Kommandør TikhmeniefT.

Efter Admiralens Afrejse fulgte en Række stormende
Møder ombord og i Land, efter at Sagen var fore
lagt Sklbskorniteerne. Disse havde meget vanskeligt ved
at træffe en Afgørelse, ligesom Flaadeledelsen heller ikke
vidste, hvad den vilde. Valget stod mellem at udlevere
Flaaden til Tyskerne eller at sænke den paa Stedet. Det
sidste vilde maaske nok være militært set det rigtigste,
men Tyskerne vilde utvivlsomt benytte sig heraf til gan
ske at sprænge Brest-Litovsk Freden og besætte de rige
Korndistrikter langs Sortehavet.

Den kendte Kosakataman, General Krasnov'j, hvem
man havde indledet Forhandlinger med og nu spurgte til

*) Kendt frn Krigen og Revolutionen. Nu Mllitærforfnlter og bo
sat i Berlin, hvor han bl. a. hnr skrevet den kendte Roman : - Fra
Znrørncn til den rode Fane e ,
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Raads, tilskyndede til at lade Flaaden afgaa til Sebastopol
og der afvente bedre Tider; manske skræmte Komman
dør Stchasny's Exernpel fra Kronstadt ogsaa, kort sagt,
man besluttede sig endelig til at afgaa til Sebastopol og
valgte al kaste sig i Armene paa Tyskerne, hvilket mærk
værdig nok - efter stormende Møder - billigedes af et
knebent Flertal af Matroserne.

Flaaden blev dernæsl beordret sejlklar til d. 29. Juni,
men ulykkeligvis fremkaldte nogle unge Officerer nu
igen en energisk Agitation for Sænkning paa Stedet.
Delte gav igen Anledning til en Mængde Møder og
Taler og en Overgang saa det igen ud, som om hele
Afsejlingen skulde forhindres, især da røde Soldater og
Bolsjeviker igen begyndle at optræde med [{rafl i Byen.

Det lykkedes imidlertid, ved en meget energisk Frem
gaugsmaade fra Flaadeledelsens Side, at faa Kampskibet
II Yolla«, de oliefyrende Jagere »Dersky« , II Pospeshny«,
-Bespokoyny- og •Pulky« , de kulfyrede Jagere -Jivoy«
og -Jarky«, Hjælpekrydseren -Troyan« samt -Kresta«
sejlklar, og efter mange Genvordigheder afgik de Natten
til den 30. Juni. Da Vejret var gunstig, lykkedes Overfar
len trods utilstrækkelig Besætning og ringe Brændselsfor
raad, af hvilken Grund mange Skibe maatte lages paa Slæb.

Tilbage i Novorosslisk lan Kampskibet »Svobodunya
Bossia- , Jagerne II Kalia, Kria, Badjibey, Fidonici,
Kertch, Pronsitelny, Leutenant Shestakoff, Baranoff, Stre
mielelny, Slnetlivy«, saml 8 Ubaadsjagere foruden et
Anlal Bjælpeskibe, som væsentlig bestod af Exkoffardi
skibe. Under Ledelse af nogle Bolsjevikkommissærer, der
nu havde taget Kommandoen i Byen, blev alle disse
Skibe sænket, efter at Andreas-Flaget først var skiftet
med del røde Sovjet-Flag. Først blev Jagerne sænket i
yderhavnen ved at Søvenlilerne blev aabnet, dernæst blev
Kampskibet slæbt ud paa 26 Favne Vand og sænket af
Torpedoer fra Jageren •Kertch-. Kun Ubaadsjagerne blev
bevaret og senere sendt med Jærnbanen Nord paa til
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Volga. Efler vel udført Arbejde gik man ombord paa
\I Kertch-, hvor i Forvejen alle Værdisager var samlet,
hvorpaa den afgik til Havnebyen Tuapse, hvor Jageren
sænkedes, medens den røde Besætning og Passagerer
forsvandt med Jærnbanen.

I Sebastopols Bavn laa nu Resterne af Sortehavsflaa
den, sanlænge Tyskernes Herredømme her varede. Senere
efter deres Sammenbrud i 1918, da General Wrangel havde
trukket sig tilbage til Krim med sine hvide Tropper for der
at oprette sin saakaldte -Syd-Bussiske-Stat«, indgik Flaa
den som et Led i denne. Efter Sovjets Fredslutning med
Polen kunde den røde Arme anvende hele sin Krafl mod
General Wrangel, og Følgen var at hans Forsvar af
Perekoplinien paa Krimtangen i November 1920 fuldstændig
blev brudt. General Wrangel, der følte sig svigtet af
Vesteuropa, indskibede sig nu med sine Tropper, hvortil
sluttede sig Tusinder af Flygtninge, paa Flaaden og af
sejlede til Konstantinopel. Derefter gik Resten af Sorte
havsflaaden til den nordafrikanske By Bizerta, hvor Fransk
mændene, der i sin Tid havde anerkendt Wrangels Re
gering, internerede den, og hvor den ligger den Dag i Dag.

Sovjet har gentagne Gange og senest for faa Aar
siden forlangt Flaadeo udleveret, der endnu bestaar af
26 Enheder, men Frankrig har stadig nægtet delle, kraf
tig støttet af baade Rumænien og Tyrkiet, der begge
skyndte sig med at erklære, at de ikke kunde tillade en
Indpassage gennem Bosporus af den tidligere Sortehavs
flaade.

Søger man at udrede Grundene til Revolutionens
hurtige Gennembrud og frygtelige Forløb i den kejser
lige russiske Flaade, da finder man den først og frem
mest i den russiske Befolknings særlige Psykologi, samt
i de fortvivlede politiske Forhold i Rusland. Det kan
endvidere fastslaas, at man her, som ved saa mange Lej-
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ligheder, finder Flaaden - dog især den uvirksomme
Flaade - som en frugtbar Jordbund for politisk Agita
tion. Grundene hertil er mange. Koncentrationen af store
Flaadestyrker i faa Bavne, der som oftest er store
Industricentrer, frembyder en ideel Tumleplads for Agi
tatorer, fremfor mange spredte smaa Garnisoner. De
særlige Forhold ombord med den ofte slappere Diciplin
end i Bæren, Matrosens Kendskub til fremmede Forhold
og Skikke, samt endelig den russiske Flaades Uvirksom
hed om Vinteren, gav Matroserne mere Tid og Lejlighed
til at studere politiske Flyveblade end Soldaten i Skytte
gravene.

Alt i Alt frembyder Flaaden - Nationaliteten her
ufortalt - et ypperligt Virkefelt for politisk Propa
ganda, man behøver kun et pege paa hvad Historien
har lært os om Frankrig, Portugal og Tyskland.

Den russiske Revolutionslitteratur fortæller det sam
me, Kerenski havde saaledes in lens Forbindelse med
Flaadens Mandskab gennem lang Tid under sil Ophold
i Finland, inden han kom til Magten. Ligeledes har et
Medlem af det socialistisk-revolutionære Parti i Rusland
skildret den systematiske Propaganda, som fra Aarhun
drcdeskiftel Lil I{ rigsudbruddc\ førles i Flanden. Naar et
Skib skulde paa Togt, sendtes saaledes politiske Agenter
til de forskellige Bavne, der skulde anløbes, rigelig for
synet med Pengernidler og Propagandalitteratur. De op
søgte da Landgangsfolkene, vandt deres Tillid ved at •
traktere paa dem, samt ved at vise dem rundt og ved
at kunne tiltale dem i deres eget Sprog. Naar det gode
Forhold vel var etableret, begyndte den politiske Paavirk
ning, der dels var rettet mod Regeringssystemet, dels
mod Søofficererne, der fremstilledes som reaktionære
Bekæmpere af alt Fremskridt. Naar denne nedbrydende
Agitation havde virket i de fleste Anløhssteder, vendte
Skibet eller Flaadeafdelingen hjem med en politisk u be
arbejdet. Besætning, der ovenikøbet var rigelig forsynet
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med al Slags forbudt Propagandaliteratur til videre Ud
deling.

At alt dette bar sin Frugt, først ved de allerede
nævnte Marinemyllerier i Begyndelsen af Aarhundredet,
for saa at ende med det frygtelige Udbrud i 1917, som
hovedsagelig blev gennemført ved Matrosernes Støtte,
kan næppe forundre nogen.

Vender man nu tilbage til Østersøflaaden for at
følge dens videre Skæbne under Sovjetstyret, finder man
den i Aaret 1918 liggende i Kronstadt, og som Følge af
Brest-Lilovsk Fredens Betingelser, og paa Grund af Man
gel paa Officerer og Mandskab, i fuldstændig Uvirksomhed.

Efter Tysklands Sammenbrud i 1918, da ingen
tyske Skibe kunde forventes i Østersøen, paatænkle man
i Foraaret 1919 at lade Flanden foretage en Operation
mod de nyoprettede Randstater. Til alt Held for disse,
viste det sig imidlertid ganske umuligt al faa Skibene
sejlklar , og de faa der kom ud, blev i Sommerens Løb
delvis ødelagt af en engelsk - fransk Fluade , der var
blevet send l op i Østersøen og nedskød 2 Krydsere, 5
Jagere og 1 Ubaad.

I Efteraaret 1919 og i Begyndelsen af 1920 blev
Størsteparten af Flandens tiloversblevne Matroser sendt
ud i Borgerkrigen mod de forskellige •hvide. Generaler,
der bekæmpede. Sovjet.. , og Skibene forfaldt nu ganske.

l Kronstadt, som i 1917 havde værel Vidne til de
blodigste Rampe for Sovjet og kendt som et særligt
ondartet Hjemsted for Østersøflaadens Bolsjeviker under
Navnet •Kronsladt Hepubllkken- , brød der i Foraaret
1921 en Malrosrevolte ud, som støttede sig til den store
Utilfredshed, der paa denne Tid fandtes i Bondebefolk
ningen.

Efter at denne var nedkæmpet, foretog Sovjet en
sidste •Udrensnlng« af Personellet, som berøvede Flaa-
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den sit sidste brugbare tekniske Mandskab. Da Flaadens
Kampværdi imidlertid nu var naaet et Minimum, som
selv maatte falde Sovjet for Brystet, og da denne heldigt
havde bekæmpet sine indre Modstandere og begyndte at
kunne interessere sig for Udenrigspolitik, indsaa man
snart , at Landet ikke kunde bestaa uden en Flaade, og
begyodte derfor paa delle Tidspunkt at sysselsætte sig
med dens Genopbyggelse.

I December 1921 blev det besluttet paa deo 9. Bands
kongres at paabegynde en Hekoostruktioo af Flanden dog
foreløbig kun i Østersøen. Ved en gennemgribende Pro
paganda blandt Kommunisternes store Ungdomsforeninger
og ved Løfter om høje Lønninger, lykkedes det at paa
begynde Grundlæggelsen af en ny Mandskabsstamme.

Dernæst gik man i Aarene 1922-24 i Gang med at
udskille ubrugeligt Materiel fra Flaaden og solgte derfor
3 Kampskibe, 6 store Krydsers og en Mængde Smaafar
tøjer iii Udlandet til Ophugning. Efter et energisk Ar
bejde kunde derpaa Kampskibet •Marat. (Ex . • Petro
pavlovsk«) samt 4 Jagere meldes sejlklar i Slutningen
af Aaret 1922.

I 1923 tvang [{ontliklen med England Sovjet til yder
ligere at anspænde sine AnstrængeIser, der nu særlig
rettedes mod at søge at faa Mandskabsspørgsmaalet til
fredsstillende løst. Tidligere Underofficerer og dertil
egnede Kommunister beordredes til at gennemgaa fore
løbige Kursus paa c. 1/2 Aar for derpaa at kunne gøre
Tjeneste som Befalingsmænd, og de faa forhenværende
Søofficerer, der, fristende en kummerlig Skæbne, endnu
befandt sig indenfor Landets Grænser, blev lokket eller
tvunget li! at genindtræde som Instruktører.

[ 1924 udrustedes Kampskibet -Oktobeskaja Revo
lutla- (Ex."Sebastopole) , og samme AaI' saas Skole
skibene • Aurora. og • Kornsomuletz « (Ex.•Ozean-) bl. a.
i skandinaviske Farvande, medens 2 Mineskibe fra Sorte
havst1aaden, som man ou ogsaa begyndte at reparere,
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aflagde officielt Besøg i Tyrkiet og Italien. - Under
søger man den nuværende Flaadeliste , saa frembyder
den et Billede af en Flaade, som, selvom den er op
bygget paa Stumperne af Zarflaaden og kun udgør c.
40 % af dennes Tolaltonnage, dog materielt set er den
største i Østersøen med en samlet Tonnage paa c. 111000
ts. mod Tysklands nuværende c. 81000 ts., og som er
den eneste af Østersømagternas Flaader, der raader over
Skibe af Dreadnoughl-Typen.

»Arbejdernes og Bøndernes røde Flaade«, som er
den nuværende officielle russiske Betegnelse, bestaar i
Østersøen af: Kampskibene .Marat., -Parlskaja Kommuna
og -Oktobeskaja Bevolutia« paa hver c. 23000 ts., (hvoraf
dog den sidste menes ingen Kampværdi at have], foruden
arbejdes der paa Fuldendelsen af det fjerde Skib af denne
Klasse .Michael Frunse-. Alle disse Skibe ml' paabegyndt
under Zarregimet. En ny Krydser -Proflntern« paa
7000 ts., hvis Bygning ligeledes paabegyndles under Krig en,
blev færdig i 1927. En ældre Krydser .S. S. S. R.• (ex.
-Aurora.) bekendt fra Hevolutionen og dets Besøg i skan
dinaviske Hovedstæder i Sommer, pna 6800 ts., 8 store
Jagere, 13 ældre Torpedobaade, 11 Mincfartøjer, samt 9
Ubaade foruden Motortorpedobaade og Hjælpefartøjer m. fl.

Desuden siges der at være en 10000 ts. Krydser, nogle
Jagere, samt 3 Ubaade under Bygning.

Om Sovjets nuværende Industri imidlertid virkelig er i
Stand til at løse denne Opgave, altsaa ikke alene at reparere
eller fuldende tidligere paabegyndte Skibstyper, men at
skabe helt nye, man vist betragtes som et stort Spørgsmaal.
Man behøver her kun at henvise til Professor Karlgrens
interessante Værk »Bolsjevikernes Rusland«, hvor han
i Kapitel III, der omhandler Sovjets nuværende Industri,
efter en indgaaende Undersøgelse, karakteriserer denne
som en -Generalflasko u ,

Anvender man nu paa denne Flaade en almindelig
Gennemsnitsalder, kommer man til del Resultat, at Sovjets
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nuværende effektive Flaademateriel i Østersøen kan sættes
til 2 Kampskibe, 2 11 3 Krydsere, 14 Torpedofartøjer og
9 Ubaade,

I Sortehavet raader Sovjet over 1 Krydser paa c.7000 ts.,
3 brugelige Jagere og 4 Ubaade; desuden findes der mindre
Styrker i det kaspiske Hav, paa Floderne, samt ilshavet.
Flaadens samlede Budget for 1928 skal være paa742
Millioner Rubler.

Angaaende Bemandingen paa Sovjetflaaden kan efler
forskellige Oplysninger meddeles følgende:

O ffi c e r e r n e, eller som de nu kaldes Kommando
staben, er af meget blandet Oprindelse. Man regner, at
c. 15 % er Officerer fra den gamle Zarmarine, for Største
parten Folk, som var ganske unge under Krigen. Fler
tallet af disse er ansat i Stabe, paa Skoler m. m. og
indtager gennemgaaeode en reserveret, men dog loyal
Holdning overfor Sovjetregeringen. De næste 60 %

bestaar af Folk, der er uddannet af Sovjet i de senere
Aar. De faar nu en seksaarig Uddannelse, først paa
en Slags Forberedelsesskole , saa paa en Kadetskole
og sluttelig paa en Højskole for dernæst at udnæv
nes til -Junlorknmmandanter- i S. K. K. F. (Arbejdr.rnes
og Bøndernes røde Flaade). Resten af Officerskorpset,
c. 25 %, bestaar af tidligere Underofficerer, der skal
have ringe Chancer for Forfremmelser. Officerernes Løn
ning er efterhaanden - selv efter Sovjelforhold - meget
ringe, gennemsnitlig fra 80-100 Rubler om Maaneden,
deres Uniformering og Bevæbning er nærmest som i
vesteuropæiske Mariner, og de har deres egne Lukafer
og Messer, hvor de bl. a. har Pligt til nu og da at
invitere Menige. Politisk set regner man, at der af
Officererne kun er c. en Fjerdedel, som tilhører Kom
munistpartiet (V. K. P.) , medens Resten tilhører de
-Partiløse-, der er uden nogen politisk Indflydelse.

Tid•• kr. f . Søv...... 100. Aarr· 14
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Delle er løvrigt et Forhold, som er karakteristisk for
det russisk-kommunistiske Parti, der aabenbart frygter,
at Partiet skal falde fra hinanden ved for stor Tilgang .
Denne begrænses derfor ved en formelig Adganaspreve,
der bl. a. omfatter Kendskab til Marx' Teorier om Klasse
kamp og Verdensrevolutionen, men da Optagelsen i Partiet
imidlertid betyder store økonomiske Fordele, er dette
meget eftertragtet, trods Adgangsprøveu.

Ma n d s k a b e t stammer for Størsteparten fra den store
Ungdomsforskole til Kornrnunistpartiet {kaldet Kornsomolj,
som har overtaget en Slags Protektorat over Flanden ifølge
den store Ungdomskongres' Beslutning, der fandt Sted
d. 16. Oktober 1922. Tjenestetiden er 4 Aar (mod Zar
tidens 5) hvorpaa nogle holdes til fortsat Tjeneste, som
hvervede Folk til det fyldte 30 . Aar. Den tekniske Ud
dannelse regnes for relativ god, medens Mandskabets
sømandsmæssige Uddannelse formentlig ikke er tilfreds
stillende, der findes cgsaa meget faa Søfolk blandt de
antagne menige, da Sovjet saa godt som ingen Handels
flaade besidder.

Hvad D j c i PI i n e n angaar, saa er den baseret paa
en teoretisk frivillig Underkastelse af Chefen med Grund
sætningen : Kammeratskab mellem Officerer og Mandskab
udenfor Tjenesten, og strængeste Lydighed i Tjenestem

At det er svært at skelne mellem Tjeneste og ikke
Tjeneste ombord for den gennemsnitlig slet oplyste Ma
tros, siger sig selv, og Officerernes Autoritet er derfor
støttet af en slræng Straffelov.

Naar man omtaler Sovjets Flaadepersonel , kan man
ikke forbigaa dens mest karakteristiske Institution, nemlig
den, der udfører det store politiske Arbejde j Flanden.
Dette ledes af særlige politiske Kommissærer, hvis Op
gaver ikke alene bestaar i at opretholde den rette bols
jevistiske Aand, men ogsaa i en gennemgribende politisk
Kontrol med Befalingsmænd og Menige. Kommissærerne
bestaar alle af lutter overbeviste Kommunister, som har
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genneragnaet en særlig politisk Propagandaskole. Ledel
sen af delte Arbejde udføres af -Østeraeflaadens politi
ske Styrelse», som med hvert Skib udkommanderer en
eller flere Kommissærer.

Disse er absolut ligestillet med Officererne baade
hvad Rang, almindelig Stilling ombord og Lønning an
gaar, saaledes at den ældste er ligestillet Chefen og
saa videre nedefter. Paa de større Skibe findes 8 11. 10
Tilsynsførende, medens der er nogle færre paa de min
dre Skibe, men i alle Fald en Kommissær skal altid
findes ombord, selv paa Ubaadene. De danner tilsammen
Skibets politiske Lærere, der har Ansvaret for Skibets
politiske Boldning, og støues i deres Arbejde af valgte
Gruppeledere blandt Besætningen. Disse skal tilhøre det
kommunistiske Parti og har Ansvaret for hver sin •Celle.
paa 10 a 12 Matroser.

For nærmere at belyse hvor indviklet Kommissær
systemet er, skal her gives et Eksempel paa, hvor
mange Kemmissærer der findes ombord paa et større
Skib og deres særlige Opgaver: 1) Den øverste Kom
missær, der har Overledelsen og er ligestillet med Skibs
chefen. 2) Hans politiske Næstkommanderende. 3) Den
politiske Direktør, som forestaur Besætningens almene
politiske Instruktion, og som har Rang med den til
svarende subalterne Officer, hvad alle de følgende ogsaa
har. 4) Dennes Assistent. 5) Lederen af det særlige
panrussiske kommunistiske (V. K. P.I Parti ombord. 6)
Lederen af den dertil svarende Ungdomsforskole (V. L.
K. S. M.) 7) Lederen af den særlige Lenindyrkelse, som
bl. a. har Tilsyn med • Lenin Bummet- , der findes i
hvert større Skib og tjener til at værne om Lenin's
Minde. Det benyttes som en Messe for Besætningen og
her forefindes Aviser, Tidsskrifter m. m. Ban paaser lige
ledes, at ingen gamle Traditioner eller tidligere maritime
Skikke genindføres. 8l Lederen af de politiske Matroser
og endelig 9) Kommissærsekretæren.

14*
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Foruden de praktiske Vanskeligheder med at skaffe
Lukafpladser til alle disse Mennesker, har man ikke
vanskelig ved at finde dette Systems Skyggesider.

Vil man saa til Slut forsøge ud af alle disse For
hold at danne sig et Billede af, hvorledes Sovjets nu
værende (1928) Flaade egentlig ser ud, kommer man ti!
følgende Slutresultat: Materiellet er tilstrækkeligt til
ICystforsvaret af finske Bugt og Kronstadt, og er de
andre østersøstaters Flaader overlegen, medens det næppe
vil "ære i Stand til at optage Kampen med en jævn
byrdig Modstander. Der randes sikkert ikke over en
Industri, der for Tiden er i Stand til at foretage Ny
bygninger af Betydning.

Idet man ikke her kan komme ind paa en nærmere
Bedømmelse af Sovjelllaadens Diciplin og Moral, kan man
dog udtale, at selvom man ogsaa forudsæIler, at Sovjet
magten skulde have haft mere Held med sit Arbejde for
at skabe sig et brugbart Militærvæsen til Vands og Lands,
end den tilsyneladende har haft med sine øvrige Opgaver,
f. Ex. med sine Forsøg paa at skabe en ny Industri,
Handel , Landbrug og Skolevæsen, saa maa man .dog

erindre, at en Flaade, som en Gang har været saa grun
dig ødelagt, som denne, ikke igen kan improviseres paa
et kortere Tidsrum. Hvorledes Billedet af denne Flaade
imidlertid vil forme sig, naar der atter er hen løbet en
halv Snes Aar - ja derom kan kun Fremliden tale.



Uddrag af Aarsberetning vedrørende Artilleri
uddannelsen i Marinen i 1928.

Af Kaptajnløjtnant H. Frederiksen.

Artilleriuddannelsen i 1928 indlededes ved straks
ved Aarets Begyndelse at oprette et Kursus i praktisk
Artilleri, i hvilket deltog saa meget af vort Artilleriper
sonel som muligt. Formaalet med Undenoisningen paa
dette Kursus var at vedligeholde og udvikle vore Kanon
skytlers Skydefærdighed. Som Undervisningssted benyt
tedes de - ganske vist beskedne - men Lil deres For
maal dog særdeles nyttige Artilleriøvelseslokaler , som
findes i Søartillerlets Kanonhus ved Flaadestalionen.

Jævnsides med Kursuset i praktisk Artilleri opret
tedes en Specialskole for Afslandsobservalorer. Denne
Skole afhold les paa Marinens faste Afstandsmaalestation
paa Lynellen.

Medio Februar afløstes Kursuset af en Artilleriskole,
ligeledes i Land. Undervisningen omfallede, foruden en
Fortsættelse af de paa Kursuset paabegyndte Sigteøvelser
med Kanon, tillige en grundig Undervisning i vorl Ar
tillerirnaterlel , herunder praktiske Øvelser i Behandling
af Materiellet og Verificering af Kanonsigter j endvidere
Skydeleori med paafølgende Ildledelsesøvelser ved Hjælp
af det dertil anskaffede Øvelsesmateriel , saml endelig
Baandvaabenøvelser, Fartøjsøvelser, Signalering m. m.

I Artilleriskolen i Land deltog all del faste Artilleri
personel, der senere skulde udkommanderes paa Artilleri
skolen om Bord i Orlogsskibet Olfert Fischer og de Lil
Artilleriskolen hørende Torpedobaade.

I den sidste Maaned af Artilleriskolen i Land sup
pleredes Eleverne med Orlogsskibet Olfert Fisehers værne
pligtige Besætning, og en væsentlig Del af Undervisningen
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foregik derefter om Bord i Orlogsskibet, der blev stillet
til Skolens Raadighed. Delle er utvivlsomt en god For
anstaltning. En meget væsentlig Del af de indkaldte
værnepligtige er jo langt fra -søvante- og møder med
et meget ringe Begreb om Livet til Søs, og ingen af de
værnepligtige kan naturligvis have noget Kendskab til et
Orlogsskibs Indretning. Den ovenfor skitserede Ordning
af vore Artilleriskoler gør det imidlerlid muligt at give
de værnepligtige en - i Sammenligning med tidligere 
mere rolig og pædagogisk Undervisning, at Skolens sam
lede Personel kan være organiseret den Dag, Kommando
hejsningen i de til Artilleriskolen knyttede Skibe og
Fartøjer finder Sted , og at de værnepligtige kan have
modtaget foruden en almindelig militær Uddannelse til
lige en indledende Uddannelse i Artilleri-, Torpedo- og
Projektørbetjening. Endelig er det af stor Betydning for
den fortsatte Uddannelse om Bord, at Befalingsmændene
har lært de menige at kende . Thi fra den Dag Kom
mandoen hejses i Artilleriskolens Fartøjer - det skete
i 1928 i Slutningen af Maj - maa Tiden paa Grund af
de faa og kostbare Udrustninger udnyttes til det yderste.
Skydningerne maa afholdes Slag i Slag, Dag og Nat, og
det gælder om, at hver Mand er kommet paa sin rette
Plads, at ikke Tid gaar tabt ved Ombytmug af Personel,
som muligvis har vist sig mindre egnet til at udfylde
den Post, det først er blevet sat paa.

Som et Eksempel herpaa skal anføres, at det til
Sidesiglere og Reserveskyller udtagne Personel bør i
Løbet af Artilleriskolen i Land gennerngaa den senere
omtalte Synsprøve for Kanonskytter med paafølgende
psyke-tekniske Undersøgelse af deres Sigteevne (ved Af
fyringsmaaler).

Ved denne Undersøgelse, der maa strække sig over
nogen Tid, viser det sig ofte, at en Del af det udtagne
Personel maa kasseres som uanvendeligt til delle For-
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maal. Delle var paa Artilleriskolen i 1928 Tilfældet med
33 % af det Personel, som først blev udtaget. - - -

Kommandoen blev, som nævnt, hejst i Artilleri
skoleskibet Olfert Fiseher i Slutningen af Maj. Til Ar
tilleriskolen var knyttet 2 Torpedobaade og - en Del
af Artilleriskoletogtet - Orlogsskibet Niels Juel og Under
vandsbaadsflolillen med Værkstedsskibet Henrik Gerner.

Artilleriskolens samlede Personel var ca. 400 Mand.
Efter den 7 Ugers Artilleriskole om Bord afsluttedes

Artillertundervisningen i Øvelseseskadren , bl. a. ved Af
holdelse af Fæglningsskydninger.

A. Artilleriskolerne i Land.

1. Sigteøvelser med Kanon.

Sigteøvelserne omfattede Sigteøvelser med Sigte
øvelsesapparater og Skydning fra bevægelig Platform.

Der blev ialt afgivet ca. 60,000 Skud.
Erfaringerne har vist, at en systematisk Uddannelse

og Træning af Skytter lønner sig. Der føres ved Artil
leriskolerne en nøje Statistik over hver enkelt Elevs
Standpunkt og Udvikling, og man faar derigennem en
Kontrol paa, om de Undervisningsmetoder, som benylles ,
er de rigtige.

Imidlertid kan del ikke nægtes, at nogle af Skyt
terne burde kunne opnaa endnu bedre Resultater. Det
vilde derfor være ønskeligt, om Arlilleriskolerne i Land
blev af længere Varighed. Endvidere er det for faa
Elever, der gennemgaar disse Skoler. Artilleriuddan
nelsen som Helhed vilde fremmes, ved at flere Elever
blev tilkommanderet Artil/eriskolerne.

En meget vigtig Gren af Uddannelsen i Sigtning er
Anvendelsen af en af en svensk Læge Dr. Bostrørn kon
strueret AlTyringsmaaler, en Slags Krouograt, nærmest en

Modifikation af et i den moderne, experimentale Psy
kologi anvendt Undersøgelsesinstrument, ved Hjælp af
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hvilket man kan undersøge en Skyttes Sigteevne, der er
afhængig af øjets, Hjernens, Nervernes og Musklernes
Funktioner.

Delle Apparat er til stor Nytte ved Uddannelsen i
Sigtning. Der blev i 1928 foretaget ca. 35,000 Affyringer
med Affyringsmaaler.

Erfaringerne viste en Fremgang i Sigteevne for
samtlige Elever fra Undervisningens Begyndelse til dens
Afslutning. Saaledes kan anføres, at Middelfejlen af Af
fyringsfejlene blev bragt ned til det halve - et Bevis
paa, at de Veje, vi følger ved Undervisningen, er de rette.

2. Afstandsmaaling.

Specialskolen for Uddannelsen i Afstandsmaaling
havde til primært Formaal at uddanne det nødvendige
Antal faste Afstandsobservatorer til eventuel Mobilisering,
da Afstandsmaaling danner Grundlaget for Artilleriskyd
ning pna Søen og er et vigtigt Led i Ildledelsen.

Som sekundært Formaal opstilledes Løsning af for
skellige Spørgsmaal:

• Koincidensmaaleres Maaleevne i Sammenligning
med Stereomaaleres Maaleevne.,

• Den indvendige Verificerings Betydning for den
maalte Afstands Nøjagtighed« ,

"Maaleevnen hos Observatorer med paasat Gas
maske«,

•Undersøgelse af Maalenøjagtighed med Instrumenter
af forskellig Størrelse og paa forskellige Afstande" m. m.

Der blev paa Afstandsobservalorskolen i 1928 fore
taget ca, 50,000 Maalinger.

Der føres ved Afstandsobservatorskolen en gennem
ført Kontrol med de foretagne Observationer, der be
arbejdes og nedlægges i Kurver i Lighed med Resul
taterne fra Sigteøvelserne.

Erfaringerne viser, at en systematisk Uddannelse
paa en Specialskole er nødvendig for at give Afstands-
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observatorer den tilstrækkelige Færdighed i Maaling, for
at man kan udnytte Afstandsmaalingen under Artilleri·
skydning.

Løsningen af Spørgsmaalet om Koincidensmaaleres
Maaleevne i Sammenligning med Slereomaaleres Maale
evne har vi arbejdet med i el Par Aar. Dette Spørgs
maal har i længere Tid været Genstand for en Under
søgelse i de fleste udenlandske Mariner. For en lille
Marine - som vor - har Spergsmaalets Løsning ikke
mindst Betydning ved Anskaffelsen af Instrumenterne,
da man jo altid helst vil have det bedste ud af de be
grænsede Pengernidler, der kan afses til Anskaffelsen af
Afstandsmaalermateriel.

Vi har - netop paa Grund af Udlandels diverge
rende Opfattelse af dette Spørgsmaal - selv søgt ved
rationelle Forsøg at fremskaffe den for vore Forhold
bedste Løsning.

Erfaringerne hos os gaar ud paa, al ingen af de 2
Instrumenltyper kan siges al være den anden absolut
overlegen, men under nogle Omstændigheder el' Stereo
maaleren at foretrække, under andre Omstændigheder
Koincidensmaaleren. Det maa derfor anses for heldigt
at have baade Slereomaalere og Koincidensmaalere i el
Arlilleriskib. 1 Lil 2 maa anses for el passende Forhold ,

Betydningen af en Afslandsmaalers »indvendlge Verl
flcerlug «, hvorved man er i Stand til al verificere In
strumenlet naar som helst og hvor som helst, er afgjort
meget stor, da de hertil anslilIede Forsøg viser, at et
Instruments Maalenøjaglighed er megel afhængig af
Temperatursvingninger.

Paa Afslandsobsen'alorskolen blev der afholdt nogle
kombinerede Øvelser med det Formaal al uddanne Af
standsobservatorerne i Maaling til bevægeligt Maal, saml
al indøve del dertil udsatte Personel i Anvendelsen af for
skellige lldledelsesinstrumenter, i Særdeleshed saadanne
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Instrumenter, hvis Betjening er betinget af Bestemmelsen
af et Maals Kurs og Fart.

Som Maal anvendtes Krydseren Hjemdal samt Tor
pedobaade.

3. Synsprøver for Kanon- og Direktorskytter samt

Afstandsobservatorer.

Paa Foranledning af lIJ{ommissionen til Udarbejdelse
af et nyt Skydereglement for Flaaden« geunemgik Ele
verne paa Artilleriskolen i Land og paa Afstandsobser
vatorskolen en ny Synsprøve for Kanou- og Direktor
skytter samt Afstandsobservalorer. Denne Synsprøve, til
hvilken der stilles noget strengere Krav end til den al
mindelige Synsprøve for Antagelse af fast Personel, er
nu approberet af Marineministeriet og maa anses for
nødvendig for at sikre lilstrækkelig kvalificeret Personel
Lil Kanon- og Direktorskytter saml Afslandsobservalorer.

4. Præmier og Distinktioner.

Paa Grundlag af Konkurrencer i Sigtning , i Skyd
ning med Kanon og i Afstandsmaaling blev der paa
Artilleriskolerne uddelt Præmier og Distinktioner til
Skytler og Afstandsobservatorer, der tilfredsstillede nær
mere fastsatte Krav. En saadan Anerkendelse af Artil
leripersonellet , naar delle præsterer noget godt, virker
som el fortrinligl Incitament under Arlilleriøvelserne, og
man kan som en Følge heraf spore forbedrede Resul
tater blandt Skyllernes og Afstandsobservatorernes Præ
stationer.

B. Artilleriskole om Bord.

Paa en Artilleriskole om Bord fortsættes med Øvelser
af lignende Art som paa Artilleriskolen i Land, men fra
det Øjeblik Artilleriskoleskibene har kastet los og er
ankommet lit Skydepladserne, er det selvsagt Ar t i Il e r i-
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skydningerne, der danner Kærnen i Artilleriuddan
nelsen.

Artilleriskydningerne deles i:

1. Skytteprøver,
2. Ledede Skydninger fra Orlogsskibe,
3. Ledede Skydninger fra Torpedobaade,
4. Ledede Skydninger fra Undervandsbaade og
5. Fægtningsskydninger.

1. Skytteprøver.

Skytteprøverne har til Formaal at uddanne og kon
trollere vore Skyllers Skydefærdighed, før Skytterne an
tages Lil fortsat Uddannelse under de ledede Skydninger.

Skytteprøverne i 1928 gav ikke Anledning til særlige
Bemærkninger. Det skal dog anføres, at man netop ved
Skytteprøverne kunde spore den uheldige Indflydelse
paa nogle af vore faste Skytters Skydeevne, som er for
aarsaget derved, at en Del af vort faste Artilleripersonet
paa Grund af de fol' Marinen pengeknappe Tider rnaa

anvendes til anden Tjeneste: Tilsyn og Vedligeholdelse
af Skibsdivlslouens Materiel, forskellig Tjeneste ved
Flaadestationen sansom Politi- og Brandtjeneste, Kontor
tjeneste , Tjeneste ved Gymnastikinspektionen , Tjeneste
ved Flyvevæsenet m. m., som det vil ses en Anvendelse,
der ofte ligger fjernt fra Artilleri. De beskedne Udrust
ninger præger naturligvis ogsaa Skytteprøvernes Resul
tater. En rationel Anvendelse af fast Artilleripersonel
efter sit primære Formaal : Artilleritjeneste, er dyr, men
har man først antaget fast Personel, bør man formentlig
ogsaa ofre de fornødne Midler til en saadan rationel
Anvendelse.

2. Ledede Skydninger fra Orlogsskibe.

Ledede Skydninger fra Orlogsskibe omfatter Skyd
ninger med saavel Instruktionsammunilion som Kaliber
ammunition og deles i AnLi-Skibsskydninger, Anti-Tor-
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pedobaadsskydninger, Anli-Undervandsbaadsskydninger og
Anti-Luflmaalsskydninger.

Af de ledede Skydninger er naturligvis Skydningerne
med Kaliberarnmuultion de mest interessante; men det
bør dog fremhæves, at Skydningerne "med Instruktions
ammunition ingenlunde bliver negligeret.

Paa Artilleriskolen i 1928 blev der lagt endnu mere
Vægt end tidligere paa at lære noget af disse Løb, hvorfor
der efter hvert Løb blev afholdt en Krltlk af Løbet.
Denne Kritik bestod deri, at Eleven først nærmere gjorde
Rede for Skydningens Planlæggelse og Udførelse, hvor
efter Skoleforstanderen og Skolechefen føjede eventuelle
Bemærkninger herLil. Selvom der li! en saadan Kritik
»paa staaende Fod. efler hver Skydning medgaar en
Del Tid, maa denne Tid siges at være vel anvendt.

Af Anti-Torpedobaadsskydninger med Kaliberammu
niLion bør fremhæves nogle særdeles vellykkede Løb fra
Orlogsskibet Olfert Fiseher paa stor Afstand om Dagen
mod et hurtigtgunende Maal (22 Knob).

Anti- Skibsskydninger med Kalibernmmunition blev
afholdt baade fra Orlogsskibet Niels Juel og fra Orlogs
skibet Olfert Fischer.

I Orlogsskibet Niels Juel ønskede man under delle
Skibs Skydninger at faa undersøgt nogle nye :\'letoder
for Ildledeise og for Skydning med Centralsigte.

I Orlogsskibet Olfert Fiseher søgte man bl. a. at
indhøste Erfaringer vedrørende Skydning med paasat
Gasmaske. l et af Løbene var saaledes enhver Mand
om Bord forsynet med Gasmaske.

Ved samtlige ledede Skydninger med Kaliberammu
nition blev Opgaverne, som skulde løses af Skibscheferne
og Artilleriofficererne, opstillet paa Grundlag af nærmere
angivne, taktiske Situationer, der dannede Udgangspunkt
for det skydende Skibs og Maalets Manøvrer under Skyd
ningen .

Da Skydningerne fra Orlogsskibet Olfert Fiseher til-
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fredsstillede de af Marineministeriet fastsatte Krav for
Tildeling af Udmærkelsestegn (Sølvskjold) , blevet saa
dant tildelt Skibet.

Af de Erfaringer, der blev indhøstet under Skyd
ningerne fra Orlogsskibet Olfert Fiseher bør nævnes:

1) Vanskeligheden ved Skydning med 2 Kalibre mod
det samme MaaI. Betydningen af Enhedskalibret
blev stærkt understreget.

2) At der Iii den moderne Ildledelse bør kunne raades
over mindst 3 å 4 Kanoner. [Diskussionen om
fremtidige Artilleriskibes Armering bør der derfor
tages Hensyn til, at en rationel lIdiedeIse kræver
et vist Mi n i m li m af Antal deilagende Kanoner pr.
Salve. (Der eksisterer forøvrigt ogsaa et Ma k s i
m u m af Antal deltagende Kanoner pr. Salve, som
det af Hensyn til Ildledelsen - Nedslagsbedøm
melsen - vil være uhensigtsmæssigt at overskride).

3) At Skydning, hvorunder Personellet er forsynet med
Gasmaske, kan udføres med Udsigt Iii et rimeligt
Resultat, men at enkeile Led i lIdledelsesmaskineriet
f. Eks. Personel, der skal bruge optiske Instrumenter,
og 'l'alerørstjenesten er meget hemmet af Gasmasken.

3. Ledede Skydninger fra Torpedobaade.

Jo mindre et Skib er, jo færre Hjælpemidler og
mindre Hjælpepersonel kan der stilles til Disposition for
lIdIedeIsen, og jo vanskeligere bliver derfor Artilleriskyd
ningernes Udførelse. I vore smaa Torpedobaade maa
selvsagt de Opgaver, der bør stilles Artilleriet begrænses.
Kommer Torpedobaadene ud for Forhold, hvor de kun
med mindre Udsigt til at opnaa et positivt Resultat kan
bringe deres primære Vaaben (Torpedoen), i Anvendelse,
f. Eks. under Forfølgelse af Jagere om Dagen, maa de
helst søge Dækning bag et Artilleriskib.

Men Løsningen af selv de begrænsede Opgaver,
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(Jer stilles til Artilleriet i Torpedobaade, kræver megen
Øvelse.

Paa Artilleriskolen i 1928 blev der afset megen Tid
og Ammunition paa at give Torpedobaadspersonellet den
nødvendige Uddannelse, og Resultatet heraf maa siges
at være tilfredsstillende, men viste dog, at der stadig
maa lægges Vægt paa at fremme Artilleriskydningerne
fra Torpedobaade saa meget som muligt.

4. Ledede Skydninger fra Undervandsbaade.

Artilleriskydningerne fra llndervandsbaadene gav
mange, smukke Resultater. Undervandsbaadsskylterne
kunde fuldtud hævde sig under Skytteprøvernes Kenkur
rencer mellem de tilsvarende Skytter i Artilleriskibene,
og Ildlederne i Undervandsbaadene viste sig habile. Alt
i alt bør det fremhæves, at Artilleriskydningerne fra vore
Undervandsbaade helt igennem er præget af den Energi
og maalbevidste Plan, der kendetegner alle vore Under
vandsbaadsøvelsers Tllrettelæggelse og Udførelse.

5. Fægtningsskydninger.

Af disse skalomlales :

a. Almindelige Fægtningsskydninger.
b. Koncentrationsskydning.
c. Skydning med forlagt Sigte.

a. Al m i n d e Ii g e F' æ g t n i ng s s kYd n i ng e r.
Under almindelige Fægtningsskydninger uddeles Ska

desedier for at man gennem flngerede Havarier kan
studere virkelige Havariers Indflydelse paa Artilleriskyd
ning, Skibets l\1anøvrer og Flydeevne etc.

Organisation og Indøvelse af S i kk e r h e d s tj e n e
s te n , hvorved forstaas Personellets Optræden i Tilfælde
af Brand , Lækage, Havarier paa forskelligt Materiel og
under Gasfure er et Studium , der bliver mere og mere
paakrævet, jo mindre modstandsdygtigt Materiellet bliver
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overfor moderne Vaaben. Et Skibs Kampkrafl er baade
en Funktion af dets offensive Egenskaber : dets Vaaben,
og af dets defensive Egenskaber: Panser og øvrige Mod
standsevne, hvilken sidste er meget betinget af Sikker
hedstjenesten.

De paa Artilleriskolen i 1928 afholdte almindelige
Fægtningsskydninger bidrog i høj Grad til at skaffe
Klarhed over nogle af de mangfoldige Spørgsmaal, der
opstaar under Studiet af Sikkerhedstjenesten.

b. Koncenlrationsskydning.

Skydninger med Ildkoncentration fra 2 Skibe mod
der samme Maal blev udført fra Orlogsskibene Olfert
Fischer og Niels Jue\.

Skydningerne viste, at Koncentration af Ilden fra
2 Skibe mod samme Maal kan udføres, uden at IId
ledelsen bliver vanskeliggjort saa megel for begge IId
lederne, at Resultatet af den samlede Skydning bliver
ringere, end hvis Skydning kun blev foretaget fra del
ene Skib. Uvis der kun var Udsigt til et ringere Re
sultat, vilde Koncentratlonsskydnlng ikke være berettiget.

Men Skydningen viste tillige, at man ved Koncen
trationsskydnlng fra 2 Skibe ikke maa vente at opnaa
den dobbelte Virkning af Skydning fra 1 Skib.

Koncentrationsskydnlngen viste endvidere, at Ud
førelsen heraf kræver megen Øvelse.

c. S kYd n in g m e d fo r Ia g t S ig te.

Ved -Skydning med forlagt Sigte- er man ganske
fri for Skiver. De deltagende Skibe beskyder hinanden ,
idet Nedslaget ved Hjælp af DeOektionsprismer, anbragt
paa Sigtekikkerlerne, forlægges et passende Stykke fra
Maale!.

Naar der ingen Skiver anvendes, er de 'deltagende
Skibe fril stillet med Uensyn til Manøvrer, og disse Skyd
Ilinger afholdes derfor altid i Forbindelse med en tak-
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tisk Øvelse f. Eks. med Formaal: at indøve taktisk Re
kognoscering med paafølgende Opmarch (evt. Kamp om
Begyndelsesstilling).

I 1928 blev •Kampen.. udkæmpet i Farvandet Nord
for Samsø.

1\ Blaa Styrke« trængte efter forudgaaende Luftrekog
noscering ind i dette Farvandsafsnit for at opsøge en
u Rød Styrke« , Denne observeredes øst for Samsø, og
Kamp blev optaget og udkæmpet paa medgaaende Kurser,
indtil •Rød Styrke .. mnatte trække sig ud af Kampen ved
Anvendelse af Taageskjul.

Øvelsen understregede Betydningen af et nøje Sam
arbejde imellem Artilleriledelsen og Ledelsen af Skibets
Manøvrer, f. Eks. naar et Skib maa manøvrere for at
-ryste fjendtlig Træfning af sig«

6. Slutbemærkninger.

I Aarsberetningen over Artilleriuddannelsen i 1928
findes en Bearbejdelse af hver enkelt Skydning med
Kaliberammunition saavel fra Orlogsskibene som fra Tor
pedo- og Undervandsbaadene. Bearbejdelsen indeholder
endvidere Søartilleriets Kritik af Skydningerne.

Det vil føre for vidt i Tidsskriftet at komme nær
mere ind herpaa, Det skal kun til Slut understreges,
at der paa vore ArtiJIeriskoler lægges al mulig Vægt
paa at udnytte til det yderste den Tid og de Penge,
der ofres paa disse Skoler, ved stadig at bygge paa de
foregaaende Aars Artilleriskolers Erfaringer - alt med
det Formaal: gennem en hensigtsmæssig Uddannelse af
Personellet at højne Flaadens Kampværdi i artilleristisk
Henseende.



AnnwIdeise af' Bøger indgaaet i Marinens
Bibliotek Januar og Februar 1929.

Af Kaptajnløjtnant Hempel-Jørgensen.

H. v. WBldeyer-HBrtz: Unsere Reicbsmarine, 128 Sider,
Leipzig 1928.

Det er en populær Bog, der her foreligger - aaben
bart et Slags Oplysnings- og PropagandaskrifL for den unge
tyske Rigsmarine. Selv i sin kortfaltede og populære Form
giver den dog en udenforslaaende et fortrinligt Overblik
over den tyske Rigsmarines Organisation og Opbygning
efter Verdenskrigens Katastrofe, og man kan ikke andet end
beundre, hvad der allerede er naaet i de for.!øbne 10 Aar.

Af særlig Interesse er Afsnittet om Higsmartnens
Organisation, i hvilket bl. a. ogsaa omtales den meget
store Betydning, man belært af Krlgserfaringerne nu til
lægger Efterretningsvæsenet j Tyskland. Efterretnings
og Radiostationer er saaledes til Sladighed oprettet j

Pillau, Stolpmunde, Swinemiinde, Stralsund, Friedrichsort
ved Kiel, Neumunster, List, Flensburg-Murvick, Kuxhaven,
Wilhelmshafen ug paa Borkum. Disse Stationer sammen
falles i Grupper (Radiopejling?), hver underlagt en særlig
EfterretningsofOcer.

Man bemærker endvidere i hvilken Grad Admini
strationen betjener sig af Inspektioner, idet saadanne
findes - hver med sin Flagofllcer som Chef - for
Personeluddannelsen, for Artilleriet, for Torpedovæsenet,
herunder Mine- og Sprængstofvæsenet samt Radiotele
grafl, og endelig findes en særlig Inspektion for de for
skellige Marinedepoler .

Selve Teksten omfatter kun Bogens første 48 Sider,
medens Resten bestaar af et alsidigt og broget Billed
stof. For den, der paa en hurtig og nem Maade vil
danne sig el Indtryk af den lyske Rigsmarine, som den
er i Øjeblikket, anbefales Bogen til Læsning.

Tid...,r . f. SOVlllaen HIG.Aug. 15
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B. Weyer: Taschenbuch der Kriegs:f!.otten, 474 Bider,
XXV Aargang 1929, Miinchen 1928.

Denne for en Søofficer i saa mange Forhold uund
værlige Baandbog foreligger nu i sin 25. Aargang i nærlig
samme Størrelse som før Krlgen; til denne Størrelse hal'
den gradvis arbejdet sig op siden 1922, efter at den
i nogle Aar af økonomiske Grunde ikke var udkommet.
Foruden de sædvanlige Oplysninger og Billeder af alle
Nationers Krigsskibe findes i IV Del en fortræffelig Over
sigt over de forskellige Landes maritime Forhold, for
Stormagternes Vedkommende endvidere en nøjagtig For
deling af deres Flaudernuteriel.

For Ruslands Vedkommende oplyses bl. a., at de i
det forløbne Aar afholdte Flaademanøvrer ogsaa har om
fatlet Landsætniugsøvelser.

Jane's Fighting Ships 1928, 486 Sider, London 1928.

Denne Aargang fortsætler sine Forgængeres gode
Traditioner og bringer en Rigdom af Fotografier og Op
lysninger. Af særlig Interesse er de nye Oplysninger
og Billeder - som tidligere ikke har været offentlig
gjort - - vedrørende de engelske Krydsere af York- og
Londonklassen. Nyt Oplysnings- og Ililledstof af Interesse
findes endvidere for en Del af den japanske, russiske,
franske, amerikanske og argentinske Flaade.

EmU Alboldt: Die Tragodie der alten deutschen Marine,
212 Sider, Berlin 1928.

Udgiveren er afskediget Marinesekretær og Grund
læggeren af og første Formand for det tyske Dæksofflcers
forbund. Bogen danner en Særudgave af en Betænkning,
Udgiveren i August 1926 har tilstillet del parlamentariske
Udvalg, som den tyske Rigsdag i sin Tid nedsalte til Under
søgelse af Aarsauerne til Marinens Sammenbrud i 1918.

Bogen danner fra først til sidst et meget skarpt og
- for saa vidt en udenforstanende kan dømme - yderst
ensidigt Angreb paa den lyske Søofficerssland. Saavel
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i stort som i smaat kritiseres det lyske Søofficerskorps
sønder og sammen, og der er ikke den lave Ting stræk
kende sig fra Fuldskab over Smugleri og Tyveri til Med
virken (om end kun indirekte) til Spionage mod Tysk
land, som det ikke bliver beskyldt for. Lad være, at
der i en stor Marine kan forekomme isolerede Tilfælde
af den Slags, saa kan man dog ikke i den Grad gene
ralisere, som Forfalleren gør. At del er en Tendensbog
fremgaur af l i hvor høj Grad Underofficerer og særlig
Hæksofficerer forherliges paa Søofficerernes Bekostning.

Man læser Bogen med Interesse og konstaterer det
sørgelige i, at et saadant Klassehad, som denne Bog af
slører, kan skabes. Utvivlsomt bærer det gamle tyske
Søofficerskorps sit store og lunge Ansvar derfor, ikke
mindst gennem den skarpe Stands- og Klasseforskel,
som dengang herskede, og som har efterladt saa dybe
og tilsyneladende stadig virkende Spor.

J. Stefenson: Llirobok i Marinorganisationlil.ra, 132 Sider,
Stockholm 1928.

Bogen er udarbejdet til Undervisningsbrug for den
svenske Sjokrigsskolan og omhandler derfor i langt over
vejende Grad den svenske Militærorganisation.

Her gaas der i høj Grad i DetaiIler, og her har
Bogen ogsaa sin store Interesse for den, der ønsker
nøje at sætte sig ind i svenske Mililærforhold. Bogen
er godt og klart skrevet og forsynet med skematiske
Fremstillinger af de respektive Værns Adminislrations
og (Commandoforhold.

Foruden Redegørelse for den svenske Militærorga
nisation gøres der i korte Træk Rede for Marineorga
nisationen i de øvrige skandinaviske Lande, samt i Eng
land, Tyskland og De forenede Stater. For Danmarks
Vedkommende er Oplysningerne ikke heil korrekle, idet
forskellige Forhold fra Ordningen før 1922 i nogen Grad
~I' blandet sammen med den nugældende Ordning.

15·
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5
5
8 Undervaudsbaade il 200 ts,
6 Mineudlægningsfartøjer.

Udgifterne til det samlede Søforsvar skulde fordeles
som følger:

Flaaden. . . . . . . . .. 16 Mil!. Kr. heraf Nybygnings
kontoen 6 Mil!. Kr.

F. Beutlich: BjøvæbniDgen, Bjøforsvarsploblemet vårt
og dets Løsning, 125 Bider, Oslo 1928.

I Norge som i Danmark er Forsvarsproblemet stadig
brændende og nævnte Bog betegner et Indlæg i den i
Norge for Øjeblikket standende Strid om Maal og Midler
for det norske Søforsvar. Forfatteren gør sig til Tals
mand for et radikalt Brud med Fortiden og en Overgang
til en ny Ordning med den passive Defen iv som Hoved
princip.

Bogens 1. Del omfatter en historisk og militær Over
sigt, der giver Læseren et godt Indblik i Norges interne
Marinepolitiks Historie, og denne Del er det, der læses
med størst Interesse.

2. Del af Bogen omfatter Konklustonen af den hi
storiske Udvikling og Forfatterens Forslag om en Re
organisation og Heform af Sjøvæhningen, der i Hoved
sagen gaar ud paa Oprettelsen af et selvstændigt Luft
vanben og delvis Henlægning af Kystbefæstnlngen under
Marinen samt Skabelsen i Løbet af en 15-aarig Periode
af en Flaadestyrke, beståaende af:

Den søgaaende Styrke:

2 Kanonbaade il 2000 ts 4 il 5 Stk. 15 cm K. 15 Knob.

5 - 800 - 4 il 5 - 10 - - 20 -
8 Undervandsbaade 11 400 Is, og

Skærgaardsflaaden:

Flotille.' 11 12 Motortorpedofarløjer 2 Torp. 48 Knob.
24 -

Kystbefæstnlngen..
Luflvaabnet .
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Otto Groas: Beekriegslehren im Lichte des Weltkrieges,
. 234 Bider, Berlin 1929.

Paa Baggrund af Verdenskrigens. for Tysklands Ved
kommende saa bitre Erfaringer, søger Forfatteren at ud
lede den Lære, som kan uddrages heraf. Hau paaviser,
hvorledes det gamle Tysklands Ledere ikke var deres
Stilling voksen og ikke kunde opfylde de store og væg
tige Krav, der blev stillet dem, da Krigen først var der.
De førende Personel' halede hver i sin Ende, og man
savnede saavel den gensidige Forstaaelse som det over
legne Blik og Fremsyn, som Situationen krævede.

Ikke mindst Forholdene pan Søen og den specielle
Søkrigsførelse manglede de ledende Førere Forstanelse
af, og dette søger Forfatteren gennem en yderst klar og
velskrevet Fremstilling at belyse.

Bogen danner paa en vis Mande en Fortsættelse af
Clausewitz', Mahans og Corbetts kendte Værker, og de
i disse anførte grundlæggende Principper for Strategien
- bande i snævrere og i videre Forstand - uddybes,
belyses og klarlægges paa Grundlag af Verdenskrigens
Erfaringer.

Bogen vil indtage en fremtrædende Plads i Krigs
litteraturen og er et af de lødigste Værker der har set
Lyset efter Verdenskrigen.

Ikke alene Søofficerer, men j særlig Grad saadanne
administrative og politiske Myndigheder, for hvem disse
Emner i det daglige Liv ligger ret fjernt, men som i
givet Tilfælde pludselig og skæbnesvangert kan blive
stillet overfor dem, anbefales Bogen til Læsning og
Studium.



Organisationsspørgsmaal i Norge og Sverige.
Ved Kaptajnløjtnant A. H.Ve d el.

Under Henvisning til de af Viceadmiralen og den
fungercnde Chef for Marinestaben i Bemærkningerne til
"Forslag til Lov om Blgets Forsvar" fremsatte Udtalelser
om Marinens Overledelsesorganisation kan del maaske
paaregue Interesse at se, hvorledes delte Spørgsmaal for
nylig er behandlet i vore to Nabolande.

I • Oplysninger indhentede af Folketingets Udvalg
angaaende Forslag til Lov om Rigets Forsvar" har de
ovennævnte Myndigheder fremsat følgende Princip for
Marinens Overledelse (pag. 150):

,,1. Al der umiddelbart under Ministeren i Spidsen
for en Marines samlede Kommando - og administrative
Ledelse bør være een militær Chef. Denne Chef bør
være den i Grad højeste Søofficer, der gennem aktiv
Tjeneste i Flaadeu gennem alle Grader har vist sig at
være den bedst kvalificerede til øverstkommanderende.

2. At den øverste Ledelse for det samlede Forsvar
til Søs bør være etableret i Land i saa nær Tilslutning
til Regeringen og Lil den landmilitære Ledelse som mu
ligt. "

Forholdene i Norge er saaledes, at der i 1927 blev
vedtaget en ny Lov for Marinens Organisation m. m., og
denne nye Ordning skal træde i Kraft 1. Januar 1930.

I den tidligere (og altsaa indtil 1/1 1930 gældende)
Organisation, der stammer fra Aarene 1899-1901, be
stod Marinens øverste Ledelse af Marinestyreisen , den
kommanderende Admiral og Admiralstaben.

i\Jarinestyrelsen var Marinens Afdeling af For-
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svarsdepartementet og var underlagt den fælles Forsvars
minister. Marinestyreisen havde en militær. og en civil
Afdeling, hver med 2 Kontorer. Den første Afdeling
stod under en Søofficer og behandlede Sager vedrørende
Marinens Organisation og Administration, Undervisnings
spørgsmaal, Udnævnelser, Anskaffelser og Vedligeholdelse
af Materiel m. m. Den udarbejder tillige Marinebudgettet.
Den anden Afdeling lededes af en Expeditionschef og
behandlede Sager vedrørende Værnepligt, Straffesager,
Regnskabssager, Lønningsregulering, Lodsvæsen m. m.

Den kommanderende Admiral førte paa Kon
gens Vegne Kommandoeu over Marinen. Han havde den
overordnede Ledelse af Krigsforberedelserne og det øver
ste Ansvar for Marinens Krigsberedskab. Han førte Over
tilsynet med Uddannelsen af Marinens Personel og iværk
satte Øvelser og Skoler. Han inspicerede i Almindelighed
alle udrustede Krigsskibe og kunde desuden inspicere
Værfter, Orlogshavne m. m.

Admiralstaben sorterede direkte under den kom
manderende Admiral. Den udarbejdede Planer for Mari
nens Mobilisering og MaterieIlets Anvendelse under (irig,
fulgte Udviklingen af andre Landes Søforsvar, afgav For
slag til Øvelser m. m. Forøvrigt skulde den udtale sig
om og bearbejde de Sager, som forelagdes den af For
svarsdepartementet og af den kommanderende Admiral.

Med Hensyn til den nu vedtagne Ordnings Tilblivelse
henvises til delle Tidsskrifts Aargang 1926 Pag. 509 og
1927 Pag. 133. I store Træk har Gangen i Forhand
lingerne været følgende.

Den !2/ n 1923 oversendte Forsvarsdepartementet en
fra den i 1919 nedsalte Forsvarskommission modtaget
Indstilling om Marinens Ny - Organisation til den kom
manderende Admiral med Anmodning om en Udtalelse i
Sagen. Departementet modtog derefter i Slutningen af
1924 og Begyndelsen af 1925 fra den kommanderende
Admiral de sømilitære Myndigheders Bemærkninger til
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Forsvarskommissionens Forslag , hvorefter der i Departe
mentet blev udarbejdet en Plan for Hovedlinierne i S0
forsvarets fremtidige Ordning (i Lighed med hvad der
forelaa Ior Hærens Vedkommende). Den daværende Rege
ring fik imidlertid ikke Lejlighed til at underkaste Pla
nerne for Nyordningen for Søforsvavet den fornødne
Behandling, hvorfor denne ikke blev medtaget i Stor
lingsproposition Nr. 33 for 1926, der omhandlede til
svarende Spørgsmaal vedrørende Hæren.

Der kom nu en ny Regering, og ved Stortingsmed
deleise Nr. 19 for 1926 blev Proposition Nr. 33 tilbage
kaldt, væsentligt fordi man fandt det nødvendigt at faa
en samlet Behandling af Land- og Søforsvaret. Dette
er nu - efter forskellige Behandlinger og Drøftelser 
sket i Stortingsproposilion Nr. 60 for 1927, hvor et af
den kommanderende Admiral og Admiralstaben udarbejdet
Forslag (der indsendtes 28/3 1927) er lagt til Grund for
Behandlingen af Sagen for Marinens Vedkommende.

Ved Udarbejdelsen af den nye Ordning af Søfor
svaret har Udgangspunktet været at skabe en Organisa
tion, som inden for den angivne Ramme kan give Plads
for et rimeligt Nybygningsbudget og forsvarlige Øvelser,
og om den kommanderende Admiral og Admiralstabens
Stilling siger Stortingsproposilionen følgende.

A. Ko m m un de r e n d e Admiral.

Lighed med hvad del' er anført for Kommande
rende General, har Stortinget forudsal , at ({omrnande
rende Admiral skal sløjfes som særlig Stilling, og al hans
Forretninger skal fordeles mellem Departementet og Ad
mira1staben, hvis Chef samtidig skal forrette Tjeneste
som Kommanderende Admiral.

Kornmanderende Admirals nuværende Forretnings
omraade er bestemt ved Instruks for «ommanderende
Admiral fastsat ved kgl. Res. af 28de Juli 1910 saaly
dende:
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1. Kommanderende Admiral fører Kommandoen over
Marinen og de herunder hørende Befæstninger over
ensstemmende med gældende Planer og Reglementer
og med nedenstanende Bestemmelser.

Kommanderende Admiral er general Jurisdik
tionschef for Marinen.

2. Rommanderende Admiral har den overordnede Le
delse af Krigsforberedelserne i Marinen og har det
øverste Ansvar med Hensyn lil Marinens Krigsbe-
redskab: .
a. Han udfærdiger de fornødne Forskrifter for den

taktiske Uddannelse gennem Fastsættelse af de
for Øjemedet nødvendige Reglementer, Direk
tiver og Instrukser.

b. Han fører Overtilsynet med Uddannelsen af Ma
rinens Personel gennem Inspektioner af Marinens
militære Afdelinger, Skoler, Togter og Øvelser.

Han indtager fra de militære Myndigheder de
fornødne Rapporter med Hensyn Lil Øvelser, Ud
dannelse og Styrkeforhold.

c. Kommanderende Admiral kan inspicere Marinens
Værfter, Administralionsgrene, Oplagshavne m. v.
og afgiver i Tilfælde Rapport til Forsvarsdepar
ternenret om MaterieIlets Krigsberedskab og Til
stand forøvrigt.

Han anordner - i Tilfælde efter Forsvars
departementets nærmere Bestemmelse - de under
Togter og Øvelser nødvendige eller ønskelige
Forsøg Materiellet vedkommende og indsender i
Tilfælde Forslag til Forandringer i gældende
Regler for MaterieIlets Oplægning og Brug.

.<J. Angaaende mulige Mangler med Hensyn lil Ma
rinens [{rigsberedskab saavelsom med Hensyn
til ønskelig Samvirken mellem Flaade og Hær
indsendes i Tilfælde Forestilllug til Forsvardepar
tementet.
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3. Det pauhviler ({ emmauderende Admiral:

a. At iværksætte alle Øvelser og Kursus i Marinen,
forsaavidl den nødvendige Bevilning haves og
Sagen forøvrig ikke giver Anledning til Tvivl.

b. Al antage militære Lærere ved de sømilitære
Skoler.

c. Al anlage Censorer ved militære Eksaminer, for
saavidt ikke delle afgøres af underordnel Myn
dighed.

d. Al. udfærdige - i Tilfælde efter Forsvarsdeparte
mentets nærmere Bestemmelse - Rejseinslrukser
for Officerer, der tildeles militært Rejsestipen
dium, naar delle ikke vedrører specielt admini
strative Emner.

e. Al anlage og afskedige Underofficerselever, for
saavidt Sagen ikke afgøres af underordnet Myn
dighed.

f. Al afgøre Andragender fra Personer af Under
klasserne om Entledigelse fra fastlønnet Stilling
eller om Udvandringslilladelse, forsaavidt de ikke
afgøres af underordnet Myndighed.

4. Kommanderende Admiral indsender til Forsvarsde
partementen

a. Forslag til Beordring for Mobiliscringsterminen
af Marinens Officerer lil vigtigere Slillinger under
Krlg.

b. Indstilling om Beordring af Officerer til de i
Tjeneslereglemenlets Iste Del, ~ 7, Punkt 1, 2
og 4 første Punktum nævnte Stillinger.

c. Indstilling om Forfremmelse af Officerer over
ensstemmende med gældende Avancementsregler.

d. Forslag til Uddeling af Hæderstegn (Ordener og
Medaljer) for militære Fortjenester til militære
Personer.
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5. De egenLlige militære Kommandosager, som skal
fremmes til Afgørelse ved kgl. Resolution ad Kom
mandovej, skal omfatte Fastsættelse af:

al Krigsopsætningapluner,
bl Mobiliseringsplaner,
cl Forsvarsplaner med tilhørende Instrukser for

de højere sømilitære Chefer.
Disse egentlige militære Kommandosager frem

sendes i Fred til Forsvarsdepartementets Chef til
Forelæggelse for Kongen.

Kommanderende Admiral kan af Forsvarsde
partementets Chef paulægges at være tilstede ved
denne Forelæggelse for at give nærmere Oplysninger .

6. Kommanderende Admiral er Forsvarsdepartementets
nærmeste sagkyndige Raadgiver i sømilitære Anlig
gender. Kommanderende Admirals skriftlige Ud
talelse skal foreligge i alle større Spørgsmaal, som
hører ind under hans Stilling som Søforsvarels Leder
eller berører Marinens Krigsberedskab som f. Eks.
Organisatlons-, Uddannelses- og Øvelsesspørgsmaal,
AnskaO'else af Materiel og Udstyr, Spørgsmaal om
Anlæg af Replipunkter, Kystbefæstninger m. m.

I andre Sager, som berører Kommanderende
Admirals Virksomhed, men er af mindre Vigtighed,
skal han ved Forevisning forsyne del i Departe
rnentet udfærdigede Ildkast til Ekspedition med sil
Mærke, forsanvidt han er enig. I modsat Fald over
gaar Sagen til Behandling som for vigtigere Sager
bestemt.

7. Om Reglementer m. m., som ogsaa griber ind paa
andre Omraader end de rent militære, og som derfor
fastsættes af Forsvarsdepartementet eller ved kg!.
Res. ad Regeringsvej , afgiver Kommanderende Ad
miral Udtalelse, forinden de approberes.

8. Bos Kommanderende Admiral føres faste Ruller over
Marinens OfflcerspersoneI.
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For Hærens Vedkommende er foreslaaet , at Kom
manderende Gene1'31 foruden den øverste Dietplinar
myndighed for Hæren beholder de Forretninger, som
knytter sig til selve Kommandomyndlgbedeu og Ansvaret
for Hærens Uddannelse i Fred og Brugbarhed i Krig.

Resten af de Kornmanderende General nu tillig
gende Forretninger foreslaas overført til Departementet.

En helt tilsvarende Ordning vil passe mindre godt
for Marinen. Under Kommanderende Admiral sorterer
nemlig direkte en hel Del Sager, som i Hæren hører
under Divisionschefer og Vaabeninspektører, idet der i
Marinen ikke haves specielle saadanne. I Hæren er
Personellet fast knyttet til de forskellige Afdelinger. I
Marinen derimod danner Søofflcerskorpset en Enhed med
Kommanderende Admiral som Chef. Han fordeler og
beordrer Officerer til Tjeneste om Bord og i Land og
har i det Hele Ansvaret for deres Opøvelse og Disciplin.

Departementet vil foreslaa, al Chefen for Admiral
staben i Egenskab af Kommanderende Admiral foruden
den øverste Disciplinarmyndighed for Marinen beholder
de Forretninger, som knytter sig til selve Kommando
myndigheden og Ansvaret for Marinens Uddannelse i
Fred og Brugbarhed i Krig. Endvidere forudsættes, at han
fremdeles fortsætter som Søofficerskorpsets Chef, og at
han beholder sin nuværende Indstillingsmyndighed med
Hensyn til Forfremmelse og Beordring af Officerer m. m.
Paa samme Maade som hidtil bør han ogsaa fortsætte
som Departementets nærmeste sagkyndige Raadgiver i
sømilitære Anliggender.

Resten af Kommanderende Admirals Forretninger,
som væsentlig bliver af administrativ Natur, foreslaas
overført til Departementet.

De nærmere Bestemmelser om Fordelingen af Kom
manderende Admirals Forretninger mellem Departementet
og Admiralstaben forudsættes trutTet af Departementet.



Organlsatlcnsspergsmaal i Norge og Sverige. 217

Den nuværende Kommanderende Admirals Houtor
(Adjudantur) bestaar af:

1 Kommandørkaptajn,
1 Kaptajn,
1 Premierløjtnant,
1 Korpslejtnant,
10verkanoner,

1 Assistent og t fælles med Admiralstaben .
1 Ordonnans J

Delle Kontor forudsættes sløjfet.

B. Admiralstaben.

Efter den nye Ordning er det Forudsætningen, at
Admiralstaben skal beholde sit nuværende Arbejdsom
raade og desuden som foran nævnt overtage en Del af
Kommanderende Admirals Forretninger,

Admiralstaben er nu opsat saaledes:

1 Kommandør, Cbef,
l Kcmmandørkaptajn,
2 Kaptajner I For Tiden gør 3 Kaptajner og
3 Premierløjtn. f 2 Premierløjtnanter Tjeneste,
l Korpslejtnnut,
10verkanoner,
l Assistent og I fælles med Kommanderende
1 Ordonnans f Admiral.

Med de forudsatte øgede Bevillinger til Marinen,
hvormed følger en automatisk Forøgelse af Arbejdet i
Admiralstaben, og da denne kommer til at overtage den
væsentlige Del af Kommanderende Admirals Forretninger,
vil Departementet Ioreslaa Admiralstabens Personel opsat
saaledes :

1 Admiral, der forretter Tjeneste som Kornmande
rende Admiral, Chef for Admiralstaben og Søofficers
korpset,
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1 Kommandør.
1 Kommandørkaptajn,
4 Kaptajner,
3 Løjtnanter,
1 Stabsforvalter.
2 Specialofficerer,
1 Assistent,
1 Ordonnans.

Det bemærkes, at Admiralstabens næstkommande
rende bør være af Kommandørs Grad særlig af Hensyn
til, at han under Chefens Forfald skal forrette Tjeneste
som Marinens Chef.

Reduktionen af Personellet forsaavidt Rommende
rende Admlral og Admiralstaben angaar vil efter foran
staaende blive:

1 Kommandørkaptajn,
1 Korpsløjtnant.

Admiralstabens Personel forudsættes som hidtil givet
samme Lenuigsvilkaar som Generalstabens.

I Sverige har der som tidligere omtalt her i Tidsskriftet
været nedsat forskellig Kommlsstoner og Udvalg til Be
handling af Spørgsmaal vedrørende den svenske Marines
Overledelsesorganisation, idet den nuværende Ordning
ikke synes tilfredsstillende, og del er Hensiglen heil
al ændre Organisationen af Marinens øverste Ledelse.

Af særlig Interesse synes Chefen for Marinestabens
Udtalelser at være, og de skal her gengives efter II Tid
skrift i Sjoviisendet., 12te Hefte 1928.

•Om den kommanderende Admirals Stilling siger
Chefen for Marinestaben : "Den kommanderende Admiral
bør være Chef [Overchef] for Marinestaben , samt have
en vis Ret og Pligt til at tilstille Marineforvallningen
Direktiver". Denne Organisationsform motiveres med,
at de Sagkyndiges Forslag angaaende Chefen for Marine-
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staben og den kommanderende Admirals Arbejdsmaader
medfører, at disse paa forskellig Maade kommer til at
gribe ind i hinanden; dette skaber to konkurerende
Stabe og Systemet maa betragtes som overorganiseret.
Marinestabschefen fastslaar, at Ansvaret for den militære
Krigsforberedelse klart og tydelig maa lægges i een
Mands Haand, den kommanderende Admirals. Denne
bør som Følge heraf selv indgaa som Marinestabschef i
Hejkvarteret [der oprettes i Krigstld j. Men saa bør han
ogsaa i Fredstid være Chef for Marluestaben. For at
imidlertid den kommanderende Admiral samtidig skal
kunne varetage Stillingen som Chef for Marinen, fore
slaar Marinestabschefen , at der underlægges den kom
manderende Admiral en Souschef for Marinestaben (af
Admiralsgrad) ; denne skal have den direkte Ledelse aF
Staben og indgaa som Souschef i Højkvarteret.

Marinestabschefen gør endvidere gældende, at den
Inspeklionsmyndighed, som af de Sagkyndige er tillagt
den kommanderende Admiral, er altfor omfattende. •Det
vil være bedre «, siger han, "om Hovedvægten i en kom
manderende Admirals Arbejde lægges paa hans Ansvar
for de militære Krigsforberedelser og ikke paa en i
mange Tilfælde mindre nødvendig eller tidsspillende In
spektion. I saa Tilfælde kommer han kun til at kunne
følge og i store Træk holde sig underrettet om Uddan
nelsen og Øvelsernes Gang m. m. inden for Marinens
forskellige Skoler og Afdelinger, og mere behøves ikke•.

Den kommanderende Admiral (samtidig Chef for
Marinestaben) bør efter Marinestabschefens Mening ud
rustes med visse Rettigheder og Pligter med Hensyn
li! Forsvarets teknisk-økonomiske Ledelse j han bør have
en nærmere bestemt Ret til at tilstille Marineforvalt
ningen Direktiver, særlig vedrørende Sager, som angaar
de forberedende Arbejder ved Budgettets Opstilling samt
Sager vedrørende Planlæggelse og Konstruktion af Ny
bygninger eller vigtigere Forandringer eller Udrangering
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af ældre Fartøjer samt Anlæg af Kystbefæstninger eller
vigtigere Forandringer herved.

Angaaende den kommanderende Admirals Stilling
som Chef for Marinen siger Marinestabschefen :

»Som Chef for i\larinen indtager han den Stilling,
som Navnet angiver. Det kan dog i visse Tilfælde være
nødvendigt at undtage visse Styrker og Fartøjer fra hans
direkte Kommando (Statsishrydere, Inspektionsskibe, Skibe
paa Langfart med særlige diplomatiske Opgaver o. s. v.)
og stille disse direkte under Kongen [a: Ministeren) i
de særlige Tilfælde.

l sin Stilling som Chef for Marinen samt Inspektør
for Søkrigshøjskolen og Søkrigsskolen bør den kom
manderende Admiral rande over en Kommandoafdeling,
der kan betragtes som en ny Afdeling af Marinestaben
eller som en selvstændig Afdeling under en Kommandør,
som har direkte Referat til den kommanderende Admiral.
I denne Afdeling bør alle de løbende Sager, som skal
afgøres af eller forelægges Chefen for Marinen, behandles
samt endvidere alle de mindre Kommandospørgsmaal,
som man finder det hensigtsmæssigt at underlægge
Chefen for Marinen for at aflaste Forsvarsministeren i
dennes Referater til Kongen.

Samtlige Sager vedrørende Søofficerernes Udkom
mandoer og Ombytninger, særlige Uddannelse m. m., alt
delle der maa behandles samlet inden for eet Kontor,
bør flyttes fra den nuværende liommandoexpediLion til
den her foreslaaede l\ommandoafdeling. Efter at være
behandlet og forelagt af Chefen for denue Afdeling bør
visse Sager, saasom Kommandoer for Officerer af lavere
Grad end Stabsofficerer, kunne afgøres af den komman
derende Admiral, medens de øvrige Sager vedrørende
Søofficerskorpset indgives som Forslag til Kongen. Til
Afdelingen kan passende beregnes det Personel, som af
de Sagkyndige er foreslaaet til den kommanderende
Admirals Stab.
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Den kommanderende Admiral bør være Formand i
Flaadens Forfremmelseskommission , en Institution, der
bør bibeholdes. I denne Sammenhæng skal anføres, at
han derimod ikke - saaledes som af de Sagkyndige
foreslaaet - bør være Formand i Kystartilleriets For
fremmeiseskommission ; her bør Kystartilleriets Chef
indtræde.

Den her foreslaaede Iiommandoafdeling, hvis Virk
somhed i visse Henseender er at betragte som en Extrakt
af Kommandoexpeditionen, bør i Enkeltheder inddeles
efter Sagernes Art Bedst vilde det være, om Marine
staben og Kcrnmandoafdeliugen kunde have samme Expe
dilion; men detle maa underkastes nøjere Undersøgelse.

Ved den kommanderende Admirals Forfald bør Sous
chefen for Marinestaben indtræde i hans Slilling i herved
bør dog formentlig Retlen til al tils tille Marineforvalt
ningen Direktiver midlerlidig bortfalde •.

Om den nuværende Chef for Marinestabens Bemærk
ninger til Marinestabens Stilling, hedder det videre i
det svenske Tidsskrift :

•Af det foregaaende .fremgaar den Stilling, som
Marinestaben bør indtage i Forhold til den kommande
rende Admiral.

Efter en Gennemgang i store Træk af de Sager, som
naturligt skulde paalægges den af Marinestabschefen
foreslaaede Souschef udtales, at den nærmere Udform
ning af Sagernes Fordeling mellem den kommanderende
Admiral og Souschefen maa afgøres ved en senere Un
dersøgelse bygget paa Erfaringer.

Marinestabschefen udtaler videre, at de i 1925 fore
tagne Personelberegninger har vist, al det til Marine
staben udsalte Personel, er altfor knapt lilmaall, idet
der siden den Tid er paalagt alle Marinestabens forskel
lige Afdelinger et væsentligt forøget Arbejde. Del af de
Sagkyndige fremsatte Forslag til en forøgelse af Marine
stabens Arbejdskraft anses ikke for tilfredsstillende.

Tid••kr. f. Sevæse n. t 00. A.rg. 16
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(Marineetabschefens Udtalelser om MarineforvalLningen,
Chefen for Kystartillerlet l Inspektøren for Undervands
baadsvaabnet m. m.). - - - - - - - - - -

Marinestabschefen fremsætter derefter følgende Re
sume:

•Efter en Undersøgelse af de Sagkyndiges Betænk
ning er jeg saaledes kommet til en Organisationsform
for Marinens Ledelse. som ganske slutter sig til den
Organisation, som jeg den 19. Janaur 1928 foreslog i
Oemærkningerne til I{ommissionsbetænkningen af 1926.

Ledelsen bør sanledes bestaa af en OverstyreIse,
omfattende:

Den kommanderende Admiral (af Admirals
grad), samtidig Chef for Marinestaben, Chef for Marinen,
hvem følgende Myndigheder er direkte underiagie :

Marinestaben, under en Officer af Admiralsgrad som
Souschef og bestaaende af følgende Afdelinger :

Operationsafdelingen,
[{ommunikationsafdelingen,
Organisationsafdelingen,
Udenrigsafdelingen og
Den søkrlgshlstorlske Afdeling.

Kyst{æstningen under Chefen for Kyslarlilleriel som
Inspektør for ({ystfæstningen saml

Kommandoa{delingen under en Kommandør som Chef.

Under Kongen [o: Ministeren] og i visse Benseender
ligeledes under den kommanderende Admiral staar

Marineforvaltningen under en Officer af Ad
miralsgrad som Chef og bestaaende af følgende Afde
linger:

ArtiIleriafdeIingen,
Torpedo- og Mineafdelingen,
Den nautiske Afdeling,
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Fortiflkationsafdelingen (eventuelt
benævnet Kystfæstningsafdelingen),

Ingeniørafdelingen,
lntendanturafdelingen,
Sanitelsafdelingen og
Civilafdelingen.
Til Marineforvaltningen hører

ogsaa Admiralitetsraadet.

Under den kommanderende Admiral skulde i militær
Henseende staa følgende Myndigheder:

Den højstkommanderende over [{ysttlaaden og øvrige
Chefer for større eller mindre Styrker samt Skibschefer
(for saavidt der ikke i særlige Tilfælde bestemmes ander
ledes), Rommandanter , Stalionschefer , Inspektøren for
Undervandsbaadsvaabnet, Cheferne for de civilmilitære
Korps l Chefen for Søkrigshøjskolen og Chefen for Sø
krigsskolen.

Med Hensyn til Administration skal disse Myndig
heder ligesom Værnschefer, Kyslartilleriregimenlschefer,
samt Chefer paa Søen være underlagt Marineforvall
ningen •.•

Med Hensyn li! Chefen for Marineforvallningens
Bemærkninger skal nævnes l at denne i Modsælning til
Chefen for Marinestaben ikke anser det for rigtigt at
lade den Kommanderende Admiral være Chef for Sø
officerskorpset, idel samllige Søofficerer staar under
Stationscheferne i Stockholm eller Karlskrona som Per
sone\chefer. Det fremholdes, at den kommanderende
Admiral gennem disse og andre Personelchefer staar
som Chef for det samlede Personel.

Endvidere mener Chefen for Marineforvallningen
det ikke gørligt at forøge Marineslabens Personel.

11,"



Meddelelser fra fremmede Mariner.
Ved Kaptajnløjtnant A. H. Vedel.

Holla.nd.

To nye Motortorpedobaade (bYllget af Tornycrofu, der er be
stemt til den hollandske Marine til Brug I Kolonierne, har afholdt
Prøver paa Themsen I December Maaned. Baadene opnaaede en Fart
af 43 Knoh ; de er armerede med 2 Torpedoudskydningsrør, 2 Ma
skingeværer og kan udkaste Dybdebomber.

r-orsk Tidsskrift for Siø •••en I. Helle 1929.

Ita.lien.

2 Krydsere il ] O000 ts
3 il 5250 -

16 Jagere 11 2] 50 og ] 450 ts
8 store Undervandsbaade
2 mindre

For Tiden er følgende Skibe under Bygning pau italienske
Værfter :

Følgende Data opgives for de nye lelle Krydsere :
Deplacement 5250 ts .
Maximumsfart 37 Knob , tilsvarende Hestekraft 95000.
Armering 8 su-, 15,2 cm Kanoner, S Stkr. 10,2 cm .\ . L. K.

samt 4 Stkr, 53,3 cm Torpedoudskydningsror.
Der skat ialt bygges 4 saadanne Krydsere; de 3 er paabegyndt,

Le Temps 0'. t929.

Jageren Ugolino - Vivaldi er sat i Vandet den '°11 HJ29 som
den første af en Række pua 12. Følgende Data opgives for denne
Klasse:

Deplacement 2 HiO ts.
Længde IOS m.
Bredde 10,2 m.
Dybganeude 'I
~laximumsfart 38 Knob .
Armering 3 Stkr. 12 cm Kanoner (Taschenbuch der Krlegs

nolten 1929 angiver 6 Stkr. 12 cm Kanoner) , 3 Stkr. 40 mm A. L. K.

samt 2 Stkr. Tripleudskydningsapparater. Le Temps " il t929.
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Le Temps '0'. 1929.

4520830 Kr.
88670 -

4609500 Kr.

268 000 Kr.
52500 -

320500 -

89000 Kr.
88000 -

131000 -
16000 -

324000 -

337000 Kr.

53000 -
290000 -
240000 -
31500 -

951500 .-
-------

At overføre .. . 6215500 Kr.

Jugoslavien.

De to Undervandsbaade, der er under Bygning i Frankrig til
den jugoslaviske Flaade, SmeU og Owetnick, er sat i Vandet hen
holdsvis l Januar og Februar Maaned.

Deres Data er følgende :
630

Deplacement 830' ts.
u,s

l\laximumsfart 925 Knob.
Aktionsradius med 9 Knob 5000 Sømil.
Armering 1 Stk. 10 cm Kanon og 10 Stkr. 55 cm Torpedo

udskydningsrør.

Norge.

Forslag til FlaadebudgeUet for det kommende Flnansaar (li t
1929-'°/8 1930) er nu forelagt Stortinget; det beløber sig ialt til
12114424 Kr.. hvilket er 339035 Kr. mindre end for inde
værende Aar.

Budgetforslaget fordeler sig paa følgende Maade paa de for
skellige Konti :

A. Fast Personel :
Lønninger _ .
Forskelligt. . . ..•.... ... . ... ..

B. Marinens Skoler :
Lønninger .
Forskelligt. . .. ...• . . . . .• . .. .

C. VærneplIgtigt Mandskab :
Lønninger . " .
Beklædning .
Kost .
ForskelIlgt. . ....•.. .. ........

D. Togter og Øvelser:
Søgaaende Øvelser og Stambe-

sætningsøvelser .
Ovelaer paa Logiskib samt lIline-

øveiser .....•••..•. .... ...
Undervandsbaadenes Øvelser .
Flyvevæsenels Øvelser .
Forskelligt .
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3816000 -

6215600 Kr.

1106 824 
176000 -

804800 
5300 -

12114424 l{r.

175000 Kr.
40000 

420 000 
130000 

39800 -

Overført. ..

1000000 
635000 
100000 
27000 -

1985000 Kr,
69000 -

l. .\ nvendelse af Sjøkadettkorpsets Fonds ~lidler . .
------

I alt ...

G. Lægevæsen .
H. Andre Udgifter:

Rentetab ved Byggelnan • . . . . . .
Understølleiser ... .... .. .....•
Pens ioner til Arbejdere .
Frldagslan . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Forskell igt .

F. Marinens Stationer:
Vedligeholdelse.. . . . .. . .. .. . . . 731824 Kr.
Nybygning (Forbedringer ved Ma-

rinens Hovedværft) . . • . . . • • . 375000-

E. ~Iarinens Materiel og Forraad :
8. Vedligeholdelse:

Skibe med Inventar . • . .. . •
Forraad •. .. . ... . .........

b. Nybygninger m. m.:
Krigsskibsbygning .
Andre Anskaffelser .• .. ... .
Større Reparationer .
Forskelligt .. .. ••• ••.. .....

-----

ad Punkt D. Togter og Øvelser.

Ved Behandlingen i Stortinget er Budgettet dog foreslaaet
nedsat med 106060 Kr. til 12008364 Kr. Af Reduktionen falder
25000 Kr. paa Udrustningskontoen , 20000 Kr. paa Flyvevæsenets
Øvelser. medens de øvrige Ioreslanede Nedsættelser fordeles paa
forskellige mindre Poster.

,\( de til Budgetforslaget knyttede Bemærkninger synes følgende
af Interesse:

Tidligere blev Driften af et Inspektionsskib i Finmarken op
fort paa Marinens Budget, men delle er nu efter Stortingets Be
stemmelse overført lil FIskeribudgettet.

Den kommanderende Admiral har i sit Budgetloralag henvist
til sine tidligere Udtalelser angaaende Nødvendigheden af at forøge
Udrustningerne, og Admiralen mener at maatte gentage Henstillingen
om forøgede Bevillinger lil Marinens Øvelser. Som det nu er, kan
Personellets Tjenestedygtighed ikke holdes oppe, og det vil for hvert
.\ ar blive vanskeligere at vedltgeholde Marinens Krigsberedskab.
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Uddrag al Storting.proposition Nr. i i929 m. m.

Den kommanderende Admiral gør opmærksom paa , al den
nye Forsvarsordning forudsætter en Bevilling Ul Togter og Øvelser
paa 2460 000 Kr. eller ca, 1 1II1Ilion Kroner mere, end der er be
vilget for Indeværende Aar. Admiralen flnder det derfor rimeligt,
at ØvelsesbevIllingerne forøges jævnt henimod Omkostningerne ved
den af Stortinget fastsatte Normalplan for !Ilarlnens Øvelser. Pan
Grund af de okonomlske Forhold har den kommanderende Admiral
Ikke ment at burde gentage sit Forslag fra j Fjor om nt have
2 Panserskibe udrustede om Sommeren, Idet han kun foreslaar l
som nu. Forøvrigt opføres følgende Udrustninger:

1 Panserskib I 6 1IIaaneder i Sommerhalvaaret.
1 Krydser og 3 Torpedobaade i 3 Maaneder I Sommerhnlvanret.
4 lIlineudlæggere l ca. 11/2 Maaned samt 3 Undervandsbaade

hele Anrel.
ad Punkt E. Nybygninger.

Til Bygningen af Undervandsbaadcne B 5 og B 6 (se T. f. S.
1927 Pag. 222) er opført 130000 Kr. som sidste Rate, Idet der dog
gøres opmærksom paa , at det efter Prøv erne antagelig vil være
nødvendigt at bevilge endnu et Beløb. B 5 ventes at kunne paa
begynde sine Prøver ' /10 1929 og B 6 Foraaret 1930.

Til Hepnrationer og Forandringer af Undervandsbaadene B /
og B 2 (Skiftning af Periskoper, AnskaO'else af Loddeapparater, For
nye lse af Telefonbøjer m. m.) er budgetteret 170000 Kr.

Som 2den Bevilllng Ul et nyt Inspek.tionsskib (se T. f. S. 1928
Pag. 340) er budgetteret 700 000 Kr. Ski bet, der særlig er tænkt
anvendt i islandske og grønlandske Farvande, men ogsaa som In
spektionsskib i Finmarken og ud for den russiske Ishavøkyst, vil
Iaa følgende Dimensioner: Deplacement 1275 ts , Længde ca . 70 m,
Bredde ca. 10 m. Skibet bliver et Enkeltskrueskib med Lentr
maskineri paa ca, 2000 H. K. og en IIlaximumsfart paa ca, 15 Knob.
Aktionsradien var oprindelig bestemt til 3500 Sømil, men vII an
tagelig blive sat noget op. Det vil blive forsynet med særlige For
stærkninger baade ved extra Isapanter og ved Forstærkning af
Pladeklædnlugen, idet denne fordobles med ca, 12 mm tykke Plader
over hele Skibets Længde I en Højde af 3 m - 1 Dl over og 2 m
under Vandlinien. De forreste Pinder I Stævnen er 23 mm tykke.

Armeringen skal bestaa af 2 Sikr. 10 cm Kanoner og 2 Stkr.
47 mm Kanoner.

Skibet forventes at ville koste 1913000 Kr., hvoraf der I Inde
værende Aar er bevilget 400000 Kr. og som nævnt I det kommende
Finansaar foreaiaaet 700 000 Kr.

Bygningen, der snarest 'Vil blive paabegyndt, fonen tes at 'Ville
vare 2 Aar.



Meddelelser fra fremmede Mariner.

Polen.

I Efteraaret er der i Polen dannet en Flaadeforening med det
Formaal at skalTe Penge til Flandens Nybygninger og Udrustninger.

Y
Foreningen er dannet paa Regeringens Inlliativ og vedtaget "ed Lov.

r Enhver Polak kan blt ve Medlem af denne nationale Flaadeforening,
naar han kun betaler mindst 1 Zloty (= ca. 45 Øre) om Aaret.
Formanden i Foreningen skal være et fremtrædende Medlem inden

• for Rigsdagen; de fleste Ministre Ol: andre af Landets højeste
Embedsmænd er ogsaa Medlemmer.

Foreningen er delt i lokale Underafdelinger, hvls Formaal 'er
pa n enhver Maade at skaffe Penge til Flaaden, saaledes f. Ex. ved
Afholdelse af Foredrag, Theateropvisninger, Skal paa forskellige Ting
saasom SporvognsbiIlelter, Restaurationsregninger m. m.: det sidste
dog kun efter Indhentet Tilladelse hos de kommunale Myndigheder.

For at undgaa et for stort Organisationsapparat har Rigsdagen
indvilliget i at stille forskellige Regeringskontorer til Disposition
for Foreningen, der allerede nu angives nt have en. 70 000 Med
lemmer med 300 Lokalferenluger.

Den polske Ftaade opstod ved et Dekret nf General PIIsudski
af 4ft, 1918 og har siden 1926 haft Dasis i Gdingen (før den Tid
l Put;'1g). Flaaden bestaar nu af:

5 tidligere lyske Torpedobaade,
2 Kanonbaade 11 325 ts, bygget I Finland.
4 tidligere lyske Minestrygere,
1 Opmaallngssklb.
5 armerede Dampere (1\ ca . 110 ts ).
1 Trauspnrtdarnper, 6500 18.
1 Sejlski b til Skolebrug.
l Statlunssklb, den tidligere franske Krydser D'Butrecasteaux.

Endvidere er:

2 Jagere il 1540 ts under Bygning i Frankrig.

S Mine-Undervandsbaade 1\ .!lSD ts under Bygning I Frankrig.
1250 •

Et i 1924 vedtaget Byggeprogram angiver den polske Flaades
Størrelse til :

2 Krydsere,
ti Jagere,

12 Torpedobaade,
12 Undervandsbaade samt forskellige Hjælpesklbe,
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og der lyder ofte stærke Røster i de forsvars venlige Blade for at
fremskynde Bygningen af disse Skibe; til dette Formaal er ogsaa
den forannævnte Flaadeforenlng dannet.

Sverige.

Med Henblik paa de frlvililge Motorbaadskorps er følgende
Bestemmelse truffet:

I et Antal af indtil 30 kan unge Mænd i Alderen fra 15 til
17 Aar Iaa Tilladelse til - naar det kan ske uden særlige Ud
gifter for Staten - at deltage i et Kursus om Bord paa Stations
skibet Freja, I Henhold til nærmere Enkeltheder, som Chefen for
Marinestaben vil meddele Ledelsen af Sveriges frlvl1llge Motorbaads
korps. Der feretrækkes Personel, der er eller har i Sinde at blive
Medlemmer af disse Korps.

Undervisningen omfatter væsentligst grundlæggende Sømands
uddannelse og er underlagt den Højstkommanderende over Kyst
Oaaden.

Fra Tyskland har Sverige nu fundet sit første Torpedoplan.

Tyrkiet.

Den tyrkiske Rigsdag har efter Udenrigsministerens Forslag
tillraadt den lnternatlånale Konvention angaaende Forbud mod An
vendelse af Giftgas og lbakteriologlske Midler i Krig.

Le Teraps Git 1929.

Tyskland.

Af de nye tyske Jagere er Il/is i Slutningen af December
Maaned efter afsluttede Prøver indgaaet I 3. JagerhalvOotllle. Wolf
afholdt Prøver I December og Januar, og Tiger hejste Kommando
midt i Januar for at paabegynde sine Prøver.

Af Krydserne ventes Konigsberg, der blev sat I Vandet I Wil
helmshaven den '0/. ]927, færdig I delte Foraar, Karuruhe, der blev
sat i Vandet I Kiel den 'o/s 1927, i Løbet af Sommeren ; Kiiln, der
bygges I WIlhelmshaven og løb af Stabelen den 23/. 1928, er ved
at Iaa Maskineriet installeret og ventes eventuelt færdig omkring
Nytaar 1930; paa Krydseren E, der ligeledes er under Bygning i
WIlhelmshaven, er man for Tiden ved at anbringe det lette Panser;
den har en fra de andre Krydsere afvigende Skrogform, Idet Siderne
er mere udbyggede for at give Plads for Brændoliebeholdningen.

LInieskibet HannlWer (1905; skal I Indeværende Aar under-
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kastes en Hovedreparallon paa samme Maade som tidligere Schltsien;
der forventes herlil bevilliget 1.06 i\1II1. Mark i det nye i\larinebudget.

I December Maaned afgik Krydseren Emden pas sin anden
Jordomsejling, hvor bl. a. folgende Steder skul anløbes : Alexandria
- Aden - lrlombassu - Seychellerne - Java - Celebes 
New Zealand - Fidschl Oerne - Samoa - Honolulu - San
Diego (Nordamer ika) - Panama - Venezuela - en Del vestindiske
Havne - Phlladelphla - de kanariske Øer - Vigo. Den 5. Marts
1930 skal Krydseren igen være i Wilhelmsbaven.

I ECleraaret afløste Viceadmiral Dr, h. c. Raeder Admiral Zen ker
som Chef for lrIarlneledelsen , idet denne sidste efter eget Onske
trak sig tilbage fra den hojeste Stilling inden for den tyske Marine,
hvor han efter alle Udsagn har udført et meget betydeligt Arbejde,
men Ikke desto mindre af enkelte politiske Partier er blevet an
grebet for Forhold, som han selv kun ganske uegentlig kan siges
at bære Skylden fol'. Under Krigen var Admiral Zenker I Be
gyndelsen lilkommanderet Admiralstaben I det store llovedkvarter,
og I Nordsøslaget var han Chef for Panserkrydseren VOll der Tann.

Viceadmiral ltaeder, der nu bliver den 4. Chef for MarIne
Iedelsen efter Krigen og samtidig udnævnes Ul Admiral (de tidligere
har været Admiral v. Trotha, Admiral Behnke og Admiral Zenker),
har de sidste 31/~ Aar været Chef for lIlarinestationen i østersøen
og var under Krigen Stabschef hos Admiral Hipper.

U.S.A.

Der arbejdes stadig paa 1I10derniseringen af de ældre Kamp
skibe, og man er nu naaet til Skibene fra 1915: Ari.::ona og Penn
sylvania (33000 ts - 12 Stkr. 35,6 cm Kanoner - 21 li nob ), De
væsenlllgste Forandringer, der foretages, er Forøgelse af Kanonernes
Elevation, Indretning til Oliefyring Oll Installation af Katapulter Ul
Udsætning af Lurtrartøjer.

Flaadebudgellet for 1929 beløber sig til 349125482 Dollars
(=- ca, 1330 MIII. Kroner), Flyvevæsenets Budget tl1 140631 82!
Dollars ( ca. 530 Mill. Kroner). ~lililir Wochenblall "' /. 1929.

Fra midt i Februar til omkring 1. April foretager Størstedelen
af de udrustede Skibe (dog Ikke Undervandsbaade) et Togt til Syd
amerikas Vestkyst, hvor de fleste større Byer skal anløbes .



Søofficersforeningen i 1927 og 1928.
Følgende Møder og Sammenkomster har været afholdt.

1927.

Den 19. Februar Sammenkomst med A[tenunderholdning.
og Bal. (Afholdt paa Kadetskolen).

Den 1. MarIs ordentlig Generalforsamling.

Den 21. Marts Møde med Foredrag af Kaptajnerne i den
svenske Flaade Wahlstrom: Personelleis og dets Le
delse og Strombåck: Nogle Synspunkter paa den nu
værende Situation i Østersoen.

(Kommandørkaptajn Godfred Hansen har den
9. og 11. Marts holdt Foredrag i de svenske Søoffi
cersselskaber henholdsvis i Stockholm og Karlskrona:
Den ny militær-politiske Situation ved østersøen).

Den 5. April Møde med Foredrag af Oberstløjtnant i Ar
tilleriet C. J. C. Harholl: Nutidens Feltartilleri og dets
Anvendelse.

1928.

Den 18. Januar Sammenkomst med Foredrag af Dr. phil.
Knud Rasmussen: Den grønlandske Kvinde. (I Odd
Fellow Palæet). Efter Foredraget: Bal. (I Søoffi
cersforeningen ).

Den 28. Februar ordentlig Generalforsamling.

Den 20. Marts Møde med Foredrag af ({aptajn i Artilleriet
C. F. Raabye: Gaskrig og Gasbeskyttelse.

Den 20. November Møde med Foredrag af I{aplajn i den
svenske Flaade Blix: Flygvapnets Organisation.

Paa den d. 26. Februar 1929 afholdte ordentlige
Generalforsamling genvalgtes de afgaaende Bestyrelses
medlemmer, Revisorer og Revisorsuppleant.
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Bestyrelsens Sammensælning:

Kommandørkaptajn H. C. Gad (Formand),
Orlogskaptajn J. Wolfhagen,
Generalkonsul, Premierløjtnant IL Block,
Kaptajn H. E. Foss,
Kaptajnløjtnant Helberg (Formand i Søløjtnantsel

skabet).
Overlæge Brun-Pedersen,
Søløjtnant af 1. Gr. H. Jastran.

Revisorer:

Orlogskaptajn Augsburg,
Overintendant T. V. Ipsen.

Revisorsuppleant:

Marineingeniør A. Larsen.

Søofftcersforeningen i Februar 1929.
H. C. Gad,

Forma.nd.



FUNDATS
FOR

DET TEGNER'SKE LEGAT
TIL FREMME AF SØLIEUTENANT-SELSKABETS FORMAAL,

OPRETTET AF FAMIWEN TEGNER TIL MINDE 0)(

('O~mANJ)EUlt PETER YIT,H]~L1\I 'l'EGNER
15 - 7 - 1798 + 18 - 2 - 1857

VED PREMIERLIEUTENANT F. M. TEr.NER

1. JANUAR 1!B11

1. Legatets Begyndelses-Kapilal bestaar af 10,000 Kr.
i 41/ 2 % østifternes Kreditforenings Obligationer
med Rentecoupons fra 1. Januar 1929 noterede
paa Legatets Navn at deponere i aabent Depot i
en af Københavns Storbanker.

De Legatet tilhørende [{reditforenings-Obliga
tioner forsynes med Paategning om, at der ikke kan
disponeres over dem uden Marineministeriets Sam
tykke.

2. Renterne skal anvendes Lil kontant Belønning af
Prisspørgsmaal, som tilkendes Selskabets Guldme
daille, og Belønningen fastsælles til 500 Kr.

3. Udbetalingen af Belønninger finder Sted paa Com
mandeur Peter Vilhelm Tegners fødselsdag den
15. Juli, saaledes første Gang den 15. Juli 1930 for
eventuel GuldmedailIe for Besvarelse af Prisspørgs
maal for 1929.

4. Saafremt i noget Aar ingen GuldmedailIe .tildeles,
skal Renterne tilskrives Kapitalen og eflerhaanden
anlægges i tilsvarende Obligationer. Legatets kon
tante Midler indsættes paa en Sparekassebog lydende
paa Legatets Navn.

5. Naar Kapitalen ved saadanne Tilskrivninger og ved
fremtidige Gaver har naaet et Beløb af 25,000 Kr.,
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og der sanledes staar fornødne Rente-Indtægler til
Disposition, ønskes Prisbelønningen for Guldmedail
len forhøjel Iii 1,000 Kr., og overskydende Beløb,
som tidligere skulde anvendes til Tilskrivning, kan
da anvendes til Belønning for SølvmedailIe 500 Kr.,
og Broncemedaille 250 Kr. eller iii andet videnskabe
ligt Formaal efter Sølieutenanl-Selskabels egen Be
stemmelse.

6. Naar Kapitalen har naaet 25,000 Kr., ophører Bente
tilskrivningerne.

7. Legatet bestyres af Sølieutenanl-Selskabets Bestyrelse,
dog at Marineminisleriel i sidste Instans afgør alle
Spørgsmaal om Fundalsens Fortolkning og Anven
delse. Den til enhver Tid siddende Formand er
Formand for Bestyrelsen af Legalet. Selskabets
Kasserer er Legalels Kasserer og fører en særlig
Kassebog for Legatet. Ingen Udgift har Hjemmel
uden Formandens Bemyndigelse.

S. Beslyrelsen fører en særlig Protokol for Forhand
linger vedrørende Legatet.

9. Legalels Regnskab skal være afsluttet sammen med
Sølieuteaant-Selskabets Aarsregnskab og skal revi
deres af Sølieutenanl-Selskabels Revisorer.

København, den 1. Januar 1922.

(aign.) P. //1. Tegner.



Nogle Oplysninger om Sænkningen og Bjergningen
af den amerikanske lJndervandsbaad ,,8 4".

Af Kaptajnløjtnant Ra m la u - Han s en.

Den 17. December 1927 kolliderede udfor Provlnce
lown den amerikanske, neddykkede Undervandsbaad .S 4.,
Chef Lnt, Cmdr. R. IL Jones, med den amerikanske Coast
Guard Destroyer -Pauldlng-, Chef Lnt. Cmdr. John S.
Baylis.

•S 4. sank som Følge af Kollisionen og hele dens
Besætning paa 5 Officerer og 35 Maud druknede.

Banden blev løftet den 17, Marts 1928 ved Hjælp af
Pontoner.

Provincetown er en mindre By ca. 30 Sømil sø for
Boston. Den ligger i den nordlige Del af Cape Cod Bay,
der er en mindre Del af den større Massachusetts Bayudfor
Boston.

Udfor Cape Cod i en Afstand fra Kysten af ca.
1/2 Sømil og i Retning ca. NO-SW var af den ameri
kanske Marine i 1909 udlagt 2 Bøjerækker til Hjælp for
de Skibe, der vilde løbe paa en maalt Mil, hvorfor der
paa Cape Cod var rejst Banker. Denne maalte Mil er
særdeles velegnet for Undervandsfartprøver for Under
vandsbaade, fordi Banen ligger godt beskyllet i Læ af
Cape Cod, der er en jævn Vanddybde paa 17-19 Favne
Vand langs hele Banen, den ligger ikke særlig langt fra
de 2 Orlogsværfter Bosion og Portsmouth, samt ligger
den lige ud for den gode Ankerplads Provlncetown Har
bour, paa hvilken Trafiken kun er forholdsvis ringe og
hovedsagelig besørges af mindre Skibe. Banen har fra
den blev udlagt og 1iI d. 17. December 1927 været be
nyttet af Undervandsbaade til neddykkede Fartprøver i
ialt 49 Gange. .S 4. er bevilget i 1914 og færdig-

TIdukr. f. SOYIB••n. iOG. Aarg. 17
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bygget i 1917. Dens Deplacement 876/1094 Tons og
Armering 4 Stk. 53 cm. Torpedorør i Stævnen og 1 Stk.
4 inch. Kanon paa Dækket.

[{onstruklionsdybde 200 Fod.
-Paulding- er byggel Lil U. S. Navy i 1910, men

efter Krigen sammen med 24 andre Jagere overtaget af
Coast Guard Service. Alle Jagerne opererer paa Atlan
terhavskysten og blev overtaget, da Coast Gnard efter
Indføn-Isen af Forbudsloven ikke raadede over tilstrække
ligt Fartejemateriel til at holde en nogenlunde effekliv
Patroullle langs hele Kysten.

•S 4. havde lige gennemgaaet et større Eftersyn
paa Orlogsværftet i Portsmouth (~ew Harnpshire), hvor
alle de af Chefen Iorlangte Forandringer og Eftersyn
var blevet udført.

Forinden den forlod Portsmouth blev den prøve
dykkel til 200 Fod og befundet i Orden.

Efter dette Eftersyn afgik den d. 15. December 1927
til Provincetown for at afholde neddykkede Fartprøver
pna den maalte Mil ved Cape Cod. Samtidig skulde el
nyt Tachometer med elektrisk Visning i Kommando
rummet prøves.

Dens Søsterband .s 8. laa i Provincetown ligeledes
for Afholdelse af Fartprøver. Disse skulde afholdes i
Overværelse af og under Kontrol af Lnt, Cmdr. CaIlaway
fra Board of lnspectlon and Survey, Navy Departrnent,
og til Assislance under Farlprøverne var af ovennævnle
Board, Ilugserbaaden •Wandank « beordret til Province
town og laa ogsaa i Bavnen.

•S 8. havde afsluttet sine Fartprøver d. 16/12 og
havde under ingen af disse anvendt »Wandank« som
Ledsageband. Som flere af Undervandsbaadsofficererne
forklarede dels for del Underudvalg, som Senatets Ud
valg for Marineanliggender nedsatte Lil Undersøgelse af
Kollisionen mellem »Paulding« og .S 411 og dels for
Forhørsretten i Boston Navy Yard d. 4/1 1928, ansaa
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man ikke mere en sandan Ledsagebaad for hensigts
mæssig, oaar Hensyn loges til den Udvikling, der har
været i, og de Forbedringer, der er indført i moderne
Undervandsbaade specielt paa Periskopernes Omrunde
med disses større Længde (større I'eriskopdybde) og
bedre optiske Egenskaber.

Chefen for .S 8. Lnt. Cmdr. Frank L. Worden for
klarede for Forhørsretten i Boston, al han ikke brød sig
om noget Ledsagefartøj, da et saadant blot vilde betyde
et Skib til, som .den neddykkede Undervandsbaad skulde
passe paa, og -han havde som Følge deraf for sil Ved
kommende ikke anmodet Lnt. Cmdr. Callaway, under
hvem •Wandanko sorterede, om at faa den ud under
de Prøver, han havde afholdt med .S 8. i Tiden 12.
16. December 1927.

Desuden udtalte Cmdr. Boover, der har været Under
vandsbaadschef fra 1923 og desuden Divisionschef i
21/ 2 Aar for derefter at blive forflytlet til Navy Depart
ment som Undervandsbaadsekspert hos Chicf of Naval
Operations, i ovennævnte Underudvalg, at den alminde
lige Anskuelse i Undervandsbaadstjeneslen var, at et
Overfladeskib som Ledsagefarløj var mere en Trudsel
end en Ujælp for den neddykkede Ilndervandsbaad.

Endelig udtalte Chief of Naval Operalions, Admiral
Charles F. Bughes, overfor samme Underudvalg: •Vi har
ikke Ledsagefarløjer nok, men den Mand, der manøv
rerer en Undervandsbaad, ønsker ikke el Ledsagefartej.
Del betyder en Fare til. - Man kan aldrig fra et Led
sagefarløj nøjagtigt vide, hvor en Undervandsband er,
og hvis det prøver at følge tæt paa, vil det blive en
yderligere Fare for Undervandsbaaden •.

Medt'ns man sanledes ved Ilndervandsbaudstjenesten
og tilsyneladende ogsaa paa de ansvarlige Steder i den
amerikanske Marine ikke mere ansaa en Ledsagebaad
for ønskelig, log man ikke I{onsekvenserne heraf og
sørgede for, at i hvert Fald alle de Meddelelser og Kund-

17·
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gøreiser, man i sin Tid havde udstedt, da man ansaa
en Ledsagebaad for nødvendig, blev annuterede.

En Del af dem var endnu i [{rart. For Eksempel
var alle de af oHydrographic Offlce« maanedligt udstedte
.Pilot Charts« forsynet med følgende Passus: •Under
vandsbaadskendings- og -udvarselsflag hejses paa U. S.
U-baadstendere eller Moderskib for at markere, at Under
vandsbaade manøvrerer i Nærheden. Det bestaar af et
rektangulært, rødt Flag med hvid Midte, hvori i Sort
findes en Torpedo. Fartøjer der ledsager U-baade fører
ogsaa delle Flag. Skibe, der observerer delle Signal,
skal holde godt af Vejen for det ledsagende Skib og
holde godt Udkig efter Il-bande •.

Man bibragte derved de, der anvendte disse Kort
den Tro, at en Ledsageband med Advarselssignal vilde
følge neddykkede U-baade, i hvert Fald for saa vidt
Øvelserne tillod del. Desuden indeholdt den amerikanske
Flaades Signalbog bl. a. følgende Pasus : Il Undervands
baadsadvarselsllaget hejses paa Ilndervandsbaadenes Ten
dere eller Moderskib eller det Fartøj, der ledsager dem,
for at markere at neddykkede Undervandsbaade manøv
rerer i Nærheden •.

Til Trods herfor, men i Overensstemmelse med al
mindelig Anskuelse ved de amerikanske Undervandsbaade,
forblev »Wandank- til Ankers i Provincetown Harbour
uden at sætte Advarsselsflaget, da •S 4. d. 17. December
KI. 1280 forlod Havnen for at paabegynde sine neddyk
kede Fartprøver. Vejret var klart, Vinden NW-lig 3-4,
Søen NW-3, men med hvide Græmmer.

•S 4. foretog i Løbet af Eftermiddagen flere Løb
paa den maalte Mil. Naar den for SW-gaaende havde
afsluttet et Løb, drejede den Bb. over, samtidig med at
den gik højt for at markere sin Position overfor even
tuelle Fiskerfartøjer. Delte var den Maade, der almin
delig blev anvendt ved neddykkede Fartprøver ved Pro
vincetown, og var anvendt af saavel .S 8. de nærmest
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foregaaende Dage og ogsaa efter Observation af Perso
nellet paa Wood House Iledningsstarlon paa Cape Cod.
anvendt af .S 4. den paagældende Dag.

•Paulding- kom s. D. fra Inspektionslur i Massa
chusett llay rundt Cape Cod. med 18 Knob, for ener
endt Inspektion at gaa til Ankers i Provincetown Har
bour. Den fulgte den almindelige Rute langs Kysten
ret tæt til den ydre Bejerække.

•S 4. havde netop endt et Løb for SW-gaaende og
var i Drej Bb. over og var i Færd med at gaa højt, sam
tidig med at .Paulding.. kort før [{I. 15 s7 gav Ordre
•Til Bb.« til Roret for at dreje ind til Provincetown
Harbour. Endnu før den var kommet i Drej Bb, over
observeredes i en Afstand af ca. 60 l\1eter. 2 Periskoper,
der kom hurtigt ud af Vandet. Ordren til Roret blev
straks ændret til .Til Styrbord helt over. samtidig med,
at der blev slaaet •Fuld liraet Bak« paa alle 3 Skruer.

Afstanden var imidlertid for lille Lil at undgaa Kol
lision og m. 1587 ramles .S 4., der da havde Overbyg
ningen ca, 8/4 ude af Vandet, paa Styrbords Side lige
foran for den 4 inch. Kanon.

n S 4. gik ned med Stævnen først og sank paa
102 Fod Vand paa 42° 00' 39'1 NUr., 70° 10' 57" Wlgd.

Fra .Pauld ing. blev straks sat et Fartøj i Vandet
til at optage eventuelle overlevende, Stedet mærkedes af
med en Bøje, og Pladsen bestemtes ved Pejlinger.

•Pauldlng- radierede straks til Chefen for 1. Marine
Distrikt, Admiral Andrews, i Boston om, at den havde
kollideret med en neddykket Undervandsbaad udfor Pro
vincetown. Delle Telegram gik videre Lil Chefen for
Naval Operations. Hvilken Undervandsbaad, det drejede
sig om, blev først opklaret senere.

Den 17. December var en Lørdag, hvorfor der paa
Værnet i Boston var skejet ud tidligt, saaledes at en
stor Del af Skibenes Besætninger var i Land. Som
Følge deraf forlod det første Fartøj, Minestrygeren -Lark«
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ikke Boston før [{I. 18 40 , forsynet med Dykkergrejer og
Autogenskærebrændere.

Undervandsbaadsrnoderskibet Il Bushnell- med Chefen
for den Flotille, hvortil .S 4. hørte, Cmdr. Saunders,
forlod Portsmouth Kl. 19 med Oykkergrejer, Ingeniører
m. 11. undervandsbaadskyndige Officerer l Jageren .Stut
want« med Chefen for den Division, hvortil .S 4. hørte,
Cmdr. Strother, forlod Boston [{I. 19 45• Chefen for -Con
trol Force. Rear-Admiral Ilrumby forlod New London
ombord i Iljergningsdamperen •Palcon- [{I. 19 10• Ved
sin Ankomst til Ulykkesstedet d. 18. December [{I. 7 06

overtog Admiralen Ledelsen af hele Bjergningsarbejdet.
De 12 Iljergningspontoner (hver med en Løfteevne af
ca, 80 Tons), der havde gjort saa glimrende Fyldest ved
Iljergningen af »S 51. efter dens Kolllslon i Efteranret
1925, var stalloneret 6 paa Værftet i New York og 6
paa Orlogsværftet i Norfolk. De 6 i New York blev be
ordret slæbt til Provincetown (med Ankomst d. 19. De
cember om Formiddagen), og de 6 i Norfolk. blev lastet
i Regeringsdamperen • Wrlght« og fragtet til Ulykkes
stedet. Under Bugseringen af Pontonerne fra New York
gik den ene tabt i daarligt Vejr.

Et af de første Telegrammer fra Navy Department
til Admiralen i Boston angav, at Navy Department vilde
billige enhver Udgift, der blev anvendt til Forholdsregler
for at frelse Besætningen fra og Bjergningen af •S 4.,
for at Admiralen ikke i sine Dispositioner skulde føle
sig bundet af Hensyn til Penge.

Captain King, der havde haft meget at gøre med
Bjergningen af .S 51., blev beordret til straks at fra
træde som Chef for -Wrlght», der laa i Norfolk, og
snarest muligt melde sig som Stabschef hos Admiral
Brumby. Han ankom iii Provincetown d. 18. December
({I. 23. Fra alle Stationer blev der desuden sendt Bjerg
ningsmateriel og Dykkere til Ulykkesstedet.

Alt, hvad den amerikanske Marine havde af trænede
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Dybvandsdykkere , blev sendt til Provineetown, ligesom
en Del private Dybvandsdykkere blev antaget og ind
rulleret i -Nava! Ileserve •.

I Provincetown var Bestræbelserne naturligt gaaet
ud paa at stedbestemme "S 4. saa hurtigt som muligt.
Medens der endnu kom Olie og Bobler op fra .S 4.
d.17. RI. ]7, havde Bugserbanden »Wandank« sat 2 Ihljer
saa nær Stedet som muligt. Vinden var imidlerLig vokset
Ul Styrke 6 og Søen tilsvarende. Kl. 20 fik en Coast
Guard I\edningsbaad Ilold i .S 4" med et Dræg og
holdt fast i delle, ludtil det d. 18. RI. 3 slap sil Hold .

•Lark- og • Bushnell« var imidlertid ankommet til
Ulykkesstedet lidt over Midnat, men fandt hlot, at den
Dybde, .S 4. lna paa , ikke tillod Anvendelse af de af
dem medbragte Dykkergrejer. Uestræbelserne gik derfor
efter KI. 3 ud paa alter at lokalisere .S 4., hvilket lyk
kedes med Dræg Kl. 10'5 d. 18.

Bjergningsdamperen • Falcon« med Admiral Brumby
om Bord var som nævnt ankommet s. D. RI. 7 05, og den
blev nu lil. 10 45 hurtigt og dygtigt manøvreret ug ankret .
op over .S 4. med Agterfortøjninger op i »Lark « og
Jageren • Mallard e , Il Fulcon- fik Drægtovet om Bord,
og det anvendtes som Ledeline for den 1. Dykker, der
gik ned KI. 13 15, og landede paa .S 4-, (2P /2 Time
efter Kolllslonen havde fundet Sled).

Dykkeren fastslog, at »S 4. var ramt ca, 8 Fod
foran for Kanonen, at Lækken gik helt ind til midtskibs,
at der blev svaret paa Bankesignaler fra Torpedorummet
for, men at der ikke var Tegn paa levende i Agterskibet.
Banden var sunket med Stævnen først og havde boret
denne ned i :.\1udderet, saaledes at de 2 underste Tor
pedorør var dækket deraf.

Da den Mulighed ikke kunde udelukkes, at der var
Folk i Live i Agterskibet, men at de blot ikke var i
Stand til at svare paa Bankesignaler• bestemt es det, at
der skulde gøres Forsøg paa at blæse Baudens Tanke
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læns og paa den Maade faa Baaden til Overllaaden.
Man regnede her med, at kun et af Bandens Rum var
vandfyldt.

[<I. 16 27 var Forbindelsen til Svilzerstudsen i Orden,
og Udblæsningen iværksattes, efter at •Falcon- var halet
et Stykke af Vejen for ikke at ligge lige over .S 4•.
Der pumpedes Luft til Banden i ca. 1 Time, da Luften
begyndte at boble op i nærlig samme Mængde, som der
pumpedes ned til den. Dette visIe, at i hvert Fald een
af Uaadens Tanke var læns, samtidig med at yderligere
Blæsning i Tankene vilde være formaalsles , da Luften
naturlig fra nu af vilde følge den korteste Modstands
linie og fortrinsvis søge gennem den Tank, der var læns.
(Ledningerne til de enkelte Tanke har formentlig ikke
kunnet spærres af særskilt) .

Det blev derefter bestemt, at Bestræbelserne skulde
gaa i Retning af at faa LufUilførelsen i Stand til Torpe
dorummet for.

Vinden var imidlertid taget sanmeget til i Styrke,
at -Falcon« laa og svajede betydeligt. Dykning til 102
Fod maaue saaledes anses for et overordenllig hasar
deret Foretagende, men blev alligevel udført under de
alvorlige Omstændigheder, hvor det gjaldt om at frelse
Mennesker i den yderste Nød.

Dykkeren l\Iichaels, den mest erfarne Dybvandsdykker
paa Stedet, blev sendt ned, men han var ikke i Stand til
at faa Forbindelsen i Orden til Svitzersludsen til den
indenbords løbende Luftledning, der havde Slik til hvert
Rum. Grundet paa det daarlige Vejr maatte sanvel Luft
slange som Livline til Dykkeren holdes meget slæk, og
under Forsøgene paa at etablere ovennævnte Forbindelse
kom Dykkeren selv uklar af Luftslange og Livline og
disse af Wirer paa Dækket af Undervandsbaaden, saa
ledes at han ikke kunde komme op selv, men telefone
rede efter Assistance for at komme fri.

Dykkeren Eadie, en ligeledes erfaren og trænet Dyb-
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vandsdykker, paatog sig under disse Omstændigheder at
gaa ned igen trods det, at han kun havde været oppe i
ca, 1 Time efter sidste Dykning. Det lykkedes ham at
faa Michaels fri og begge Dykkerne kom op. Michaels
havde da været nede paa 102 Fod Vand i over 3 Timer.

Michaels blev straks anbragt i Decompressions
kammer og laa bevidstløs hele Natten. Hen paa Natten
maalle »Falcon o lade Agterfortøjningerne i Jagerne gaa
og svaje op for egne Ankre.

Da Vejret ikke legnede Lil at blive bedre, og som
det var udelukkede yderligere Dykning, afgik • Falcon«
Mandag Morgen d. 20. [O. 6 80 til Boston med Dykkeren
Michaels, som stadig laa i Decompresslonskammer, og
ikke kunde fjernes fra -Falcon«, da denne var det eneste
Fartøj der paa Stedet, der havde Decompressionskammer.

•Fatconu vend le tilbage til Provincetown samme
Dag om Aflenen. Da den afgik var •S 4.'s Plads be
slemt ved:

l) Krydspejlinger taget af Coast Guard .
2) Ved de 2 af • Wandanku udsatte Bøjer, hvor Bobler

og Olie kom op efter Kollisionen.
31 Ved Vinkelplads laget i »Paulding«.
4) Ved den lige efter Kollisionen af •Paulding " ud

satte nøje.
5) Ved Vinkelplads taget i -Falcon l.

6) Ved Pejling og Afstand laget i -Falcou- lil Ende-
bøjen i den maalte Mil. .

7) Ved en Uøje i Tampen af den af den første Dykker
i • S 40 fastgjorte Nedsligningsline.

8) Ved en Bøje i Tampen af den til Svitzerstudsen
til Tankene fastgjorte Luftslange.

Medens • Fulcon- var i Boston med Ilykkeren Mi
chaels, havde .S 8. været i Forbindelse med .S 4. ved
Hjælp af U. T., og ved Bankesignalering fra •S 4. fast
sloges, at der var 5 Mand og 1 Officer, Lnt. Fltch , i
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Live i Torpedorummet, samt at dette Rum var forholds
vis fri for Vand.

Paa Forespørgsel fra .S 8., om de havde aabnet
for Stikket til Svilzerledningen til Rummet, svarede de,
at de havde forsøgt det, men at der kom Vand ud af
det. Det kunde tyde paa , at Ledningen var brudt et
Stykke før, den kom til Torpedorummet og sanledes stod
i Forbindelse med Søen.

Bjergningslederen ansaa ved sin Tilbagekomst dette
for at være Tilfældet og yderligere Forsøg paa at tilføre
Rummet frisk Luft ad den Vej for formaalsløs.

Del skal straks her bemærkes, at ved en Under
søgelse senere, da Banden var bjerget og sat i Dok,
viste denne Ledning sig at være i u t ak t.

Man ser der, og vi kan herhjemme i givet Tilfælde
blive udsat for det samme, at selv om de Møtriker, der
dækker over Svilzerstudsene skrues haardt an mod deres
Læderpakning (hvad de ikke rnaa være. De skal kunne
bevæges med Haanden for i givet Tilfælde ikke at nød
vendiggøre Anvendelse af Skruenøgle for at faa dem af),
kan der lække Vand ind og i hvert Fald vil Høret fyldes
med Vand, naar Dykkeren skruer Slangen paa , ligesom
en Del af Slangen vil være vandfyldt, saaledes al man
man være forberedt paa, at det første , der kommer gen
nem LufUilførselsrøret, skal være Vand, og man maa
ikke straks deraf tage Anledning til at skrue Lukke
proppen i nede i Baaden.

Ilele Mandag d. 19. og Tirsdag d. 20. umuliggjorde
Vejret ethvert Forsøg paa at bringe •Fatcon- paa Plads
og paa Dykning.

Tirsdag Aflen Kl. 18 20 hørtes de sidste Bankesig
naler fra Folkene i Torpedorummet i el Svar paa et
Telegram fra Mrs. Fileh til LnL Fitch.

Paa Forslag fra Offlce of Naval Operations blev der
gjort Foranslallninger til ved første Dykning at sende
Luft tll Torpedorummet gennem U.T. Røret.
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Onsdag d. 21. bedredes Vejret og - Falcon- begyndte
KI. 8 16 at manøvrere sig paa Plads over -S 4•.

KI. 1380 formentes den paa Plads og en Dykker gik
ned; men -S 4. var ikke at flnde for ham.

net viste sig da, at samtlige de forannævnte ud
lagte Bøjer var drevet, samt at samllige de i .S 4" fast
gjorte Ender og Luftslanger i det daarlige Vejr de fore
gaaende nage var skamfilet over og drevet bort.

Drægning blev straks paabegyndt og Dykkere sendt
ned for at Onde -S 4", men da Bunden var dækket af
et tykt Lag Mudder , kunde disse sidste kun daarligt
bevæge sig. (Den første Dag' var f. Eks. en af Dykkerne
faldet i Mudderet udfor Tuaruet og sunket i til Brystet
og blev kun med Besvær halet op igen).

KI. ca. 16 "ar .S 4. imidlertid atter lokaliseret, og
den første nykker fastgjorde 2 Ledeliner den ene midt
skibs og den anden ved Torpedolugen. Snarest derefter
blev en Luftslange med særligt Forbindelsesstykke skruet
paa U. T. Røret og ({I. ca, 22 kunde Trykudligningen
mellem Torpedorum og Atmosfære begynde. Det viste
sig, at Trykket i Rummet ikke var særlig stort, hvori
mod en Prøve af Luften viste et COs-Indhold paa ca, 8 %.

Omend Kallpatroner til l.Irl1g ved Luftrensning kunde
rekvireres til de amerikanske Undervandsbaade, er det
neppe sandsynligt, de har været for Ilaanden i .S 4 •.
Den almindelige Mening blandt de Undervandsbaadsoffl
cerer, der senere blev afhørt: var, at de ikke havde været
til Stede, idet det ikke var almindeligt at rekvirere dem,
fordi man ikke ansaa dem for hensigtsmæssige ligesom
den Plads, de optog, kunde anvendes til bedre Formaal.

Herefter begyndte en langsom Luftpumpning lil
Rummet indtil Trykket steg til 4 pounds pr. inch 2, hvor
efter Trykket aller udlignedes. Rensning af Luften paa
denne Pulseringsmetode fortsattes i 45 Timer. forbin
delsesslangens Diameter 1/4 ineh. Senere paa Dagen
blev den anden Gren af U.T. Iløret ogsaa forbundet med
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en Luftslange , snuledes at Udstrømningsarealet derved
fordobledes. Denne sidste forbindelse var etableret korl
efter Midnat d. 21.-22. December. Fra Torpedorummel
svaredes ikke paa Bankesignaler fra Dykkerne.

Torsdag d. 22. [{I. 1180 viste en Luflprøve fra Tor
pedorummet et C02 ·lndhold af 2 %.

Vejret var stadig godt og •S 4. 's Stilling kunde nu
bedre undersøges. Torpedohællerne lil de 2 øverste Rør
var lukkede, medens Hætterne li! de 2 underste Rør ikke
kunde obseneres p. Gr. a. Mudder. Banden laa med 3 o

Hældning til su ., Siderorel 15° li! Ilb., agterste Dybde
ror 15° op. Midtskibs laa Baadeu i 5 Fod Mudder.
Dykkerne arbejdede med at grave en Kanal ud i Mud
deret under Forskibet for at faa en Løflewire under
Stævnen paa den.

Lut. Cmdr. ElIsberg, der havde ledet Bjergningen af
.S 51" i 1925 og 1926, men senere var gaaet over i
privat Virksomhed, meldte sig straks ved Efterretningen
om .S 4.'s Forlis til Tjeneste og blev indrul1eret i Flua
dens Reserve. D. 22. gik han selv ned forat undersøge
Havariets Omfang. Saavidt han kunde afgøre paa Stedet,
var Overbygningens Dæk og Spanter helt skrællet væk
paa ca. 10 Spantcdistancer, Tank I intakt paa Ilb. Side,
hvorimod den var stærkt havareret paa Stb. Side.

D. 23. arbrjdede Dykkerne med at udgrave en Kanal
under Agterskibet, tilsvarende den under Forskibet.

Udvadskningcn af disse [{analer var et ret omstæn
deligt Arbejde og paa ingen l\Iaade ufarligt for Dykkerne.
For at komme under Bunden maatte de graves ca.B Fod
ned og gøres lige saa brede for at forhindre Siderne i
at falde ned over Dykkerne.

l\larineministeren og Chief of Naval Operations ankom
s. D. til Ulykkesstedet og efter en Konference med Iljerg
ningslederen bestemtes det, at man skulde opgive Forsøg
paa at redde Besætningen og udelukkende sætte Ilestræ
belserne ind paa at bjerge Banden, el Foretagende hvor
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Tiden ikke vilde spille den store RolIe, som den maaue
gøre det, naar det gjaldt om at redde Besætningen.
Vinden trak sig denne Dag noget vestligere og friskede,
sanledes at al Dykning ophørte Lørdag d.24.

Dykkernes Ledeliner og Luftslangerne blev bøjet af,
og • Falcon- maaue lade sine Agterfortøjninger gaa,

D. 25. blev anvendt til at udlægge 6 svære Varp
ankre rundtom .S 4. til faste Fortøjninger for -Falcon •.
Ligeledes gjordes Dykkerne bekendt med Installationerne
i .S 6. (en Søsterbaud til .S 4.), for at de kunde vide,
hvad de vilde møde af Rørledninger, VenLiler m. m.,
naar de kom ind i .S 4 •.

D. 28 . erklæredes Besætningen i .S 4.. for døde,
undtagen de 5 i Torpedorummet, der var erklæret døde
d.21. De Paarørende blev underrettet desangaaende.

I de melIemliggende Dage var Dykning foretaget,
naar Vejr og Vind tillod det. Da Dykkerne arbejdede
2 og 2 sammen, havde Bjergningslederen ikke tilstræk
keligt Antal trænede Dybvandsdykkere til sin Disposi
tion, og fra Scoutlng Fleet saavel som fra private Fir
maer sendtes trænede Dybvandsdykkere til Provincetown.
Naar Vejrforholdene ikke tillod Dykning, holdtes Demon
stration i .S 6. for Dykkerne.

D. 30. skred Siderne i Kanalen under .S 4. agter
ned over en af Dykkerne, som imidlerlid blev hjulpet fri
af de andre.

Da Admiral Brumby samtidig var Chef for .Control
Force», blev der s. D. indført et særlig l Radiokaldesignal
for Bjergningslederen.

Tidligere var der af Bjergningslederen blevet rekvi
reret specielt stærke Lamper Lil Brug for Dykkerne. Da
de ankom d.31., viste de sig uanvendelige, da • Falcon
ikke randede over den lilslrækkelige Spænding. S. D.
fjernedes alt Træværk rundt Lugerne til Dieselmotor- og
Eleklromotorrum for at aabne Lugerne dertil. Disse var
ikke til at aabne udefra, men Lukkemekanismerne dertil
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ellers som vore lil Ilovedlugerne. Da Mølrikerne var
fjernet fra den centrale Tap, og Lukkemekanismen slaaet
ned i Bnaden , begyndte Vand at løbe ind i Rummet,
hvilket beviste, at der ikke var særligt Tryk i det Hum
følgelig heller ikke trængt særlig meget Vand ind deri.
Heri saa Iljergningslederen en Uekræftelse paa det riglige
i sin Fremgangsmande først at sætte Luftslanger til
Svitzerstudsene til Tankene forud fur at sætte dem til
Rummene. D. 3. Januar 19:!8 sendte Bjergningslederen
i sin daglige telegrafiske Rapport til de maritime Myn
digheder for første Gang Oplysning om, at der havde
været Besværligheder met! Dykkernes Luftslanger. llan
siger deri: -Elter omhyggelig Rlargøring af alle Dyk
kernes Luftapparater foretog -Falcou- Prøver i Gaar
RI. 9 i Provincetown IIarbour, Luftens laveste Tempe
ratur 17 ° F. Dykkerhjelmene blev benyllet med Kontrol
ventilen paa Normalindstilling. Prøven viste, at Oyk
kernes Luftslanger paa Dækket lilstoppedes med Is og
Sne paa omlrent 5 Minutter. Luftslangerne lilstoppedes
ogsaa med Is og Sne med IIjelmen udenbords nær
Runden. •Fatcon- genlog Prøverne senere paa Dagen
merl samme Resullat. Før del forsøgles al sende D)'k
kerne ned i Dag geniages og udvidedes Forsøgene i
Nærheden af .S 4. under særdeles gunstige Forhold
m. B. t. Vejret og Søen. iiI. var ca. 9, Luftens Tempera
tur 22°, Vandels Overfladetemperatur 36°, Bundtampe
ratur 38°, der opnaaedes de samme Ilesultater. Der
vil ikke blive forelaget nogen Dykning, saalænge disse
Forhold vedvarer.•

Senere indberetter Bjergnlngslederen, at han har en
.Oummy Dykker. klar, som vil blive flret ned paa Prøve
hver Dag, forinden Dykning foretages, saml at der, saa
fremt der ikke viser sig Is og Sne i Dykkernes Luft
slanger, vil blive sendt en Dykker ned under Iagttagelse
af .største Forsigtighed.

Grunden til denne Is og Sne i Dykkernes Luftslanger
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laa i, at den komprimerede og derved opvarmede Lufts
Fugtighed ved at komme i Berøring med den kolde Lufl
slanges Indervæg (den Del af den der ligger paa Dækket
af Bjergnlngsskiben furtættes og slaar sig pua Slangens
Inderside, hvor den efterhnanden fryser til Is, som efter
haanden tilstopper hele Slangen.

Delle Forhold blev senere afhjulpet ved et Apparat,
der principielt var lig det, der i sin Tid var foreslaaet
fra Bjergningslederen af •S 51- Lnl. Cmdr. ElIsberg.

Under det første Forsøg paa at løfte den Baad,
forefaldt under den sidste Dykning, før Vinterstormene
udelukkede al Tanke om yderligere Dykning d. 30 No
vember 1925, 2 Tilfælde, hvor Luftslangerne forsloppedes
af Is . (. Fulcon- var ogsaa den Gang Bjergningsskib).
Den ene Dykker, en af dem, der nu arbejdede ved .S 4"
lykkedes det at faa op hurtigt, idet han varskoede for,
at Lufltilførselen var i Uorden (han sagde senere, at
Luften kom i Pusl). medens den anden Dykker lige
naaede al give Faresignalet, før han besvimede. Han
havde da været nede i ca, 10 ~Iinuller. Da han kom
op, var Dykkerdragten klappet sammen om ham, og han
selv helt blaa i Ansigtet.

Det Apparat, der installeredes i »Falcon- d.24.
25. Januar, bestod i Hovedsagen af en Køler og en Op
varmer for Luften. Naar den sammenpressede Luft kom
fra Pumpen, lededes den igennem Køleren, hvorved dens
Temperatur bragtes meget nær ned til Overfladevandets
Temperatur. Herved udskilles en hel Del Vand og endog
lspartikler. Ved derefter at lede Luften gennem en Op
varmer, forøges dens Temperatur til et saadant Punkt,
at dens Dugpunkt ikke naaes under dens senere Passage
gennem:

1) Dykkernes Luftslanger paa ca. 400 Fods Længde
med Forbindelsesstykker for hver 50 Fod og

2) dens Ekspanslon gennem Dykkernes Kontrolventiler
(fra 90 pounds til ca, 45 pounds pr. lnch. 2
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Ved afholdte sammenlignende Prøver mellem det
samlede Apparat, og Apparatet uden Opvarmer og Ap
paratet uden Køler og Opvarmer viste det sig. at det
samlede Apparat meget nær fuldstændig hindrede Is
dannelse i Slangerne under samme Forhold, hvor Appa
ratet uden Opvarmer og uden saavel r{øler som Opvarmer
gav det. I Forbindelse med de Prøver og Forsøg, der
førte til ovensiaaende rekvirerede Ujergningslederen den
4' Midler Ul at bestemme Luftens Fugtlghedsgrad , idet
de Midler, der forefandtes i Il Fulcon - (vaadt og lørt
Termometer) ikke var anvendeligt i Frostvejr.

Senere samme Dag steg Luftens Temperatur noget,
og efter at en •Dummy Dykker- havde været nede, og
dens Luftslange befundet i Orden, gik en rigtig Dykker
ned og aabnede Maskinlugen.

Derefter gik 3 Dykkere ned, hvoraf de 2 gik ned i
Baaden, medens den 3. holdt deres Slanger klar i Lugen.
Der bjergedes 3 Lig ud af Banden (Maskinrummet), og
de blev straks bragt til Boston. Døren mellem Maskin
rum og Kommandorum var vandtæt lukket med alle Vri
derne for.

Den 5. forhindrede Vejret al Dykning.
Den 6. og 7. bjergedes 14 Lig ud af Maskinrummet.
Dykkerne gik sidstnævnte Dag ind i r{ommando-

rummet, men fandt ingen Lig der. Døren fra Komman
dorummet og forerter til Batterirummet fandtes lukket
nogenlunde vandtæt med kun 3 Vridere. I Kommando
rummet fandtes næste Dag forskellige aabne Ventiler,
der havde Forbindelse frem til Batlerirummet, hvor Il Paul
ding. ramte »S 4-, bl. a. en Klapventil paa Ventilations
ledningen til Batteriet.

Under det daarlige Vejr de følgende 2 Dage af
holdtes Forsøg med Dykkernes Telefoner, idet det var
observeret, at naar Dykkerne havde indstillet deres Ven
tiler til at give megen Luft, kunde de ikke høre i Tele
fonerne.
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D. 11 kom Dykkerne agterud til Elektromotorrummet,
hvor der endnu over Døren Lil Maskinrummel og i Luge
halsen stod en Del Luft. Herinde fandtes 15 Lig, som
blev bragt op. Der var saaledes ialt bjerget 32 Lig
fra .S 4 •.

Arbejderne gik fra nu af ud paa at tætne alle Rum
mene fra hinanden og gøre dem klar Lil at blæses læns. ·

Fra d. 1Sft til d. 25/ 1 var al Dykning ved .S 4. ude
lukket hovedsagelig p. Gr. a. Is og Sne i Luftslangerne,
idet dog Vejret en enkelt Dag vilde have lagt EJindringer
i Vejen, selvom LufLforsyningerne havde været i Orden.

Admiral Brumby afløstes d. 25. Januar som Bjerg
ningsleder af sin Stabschef, Captain King, for at Admi
ralen mere kunde hellige sig sit Arbejde som Cbef for
•Control Force •.

Samme Dag var som nævnt de Apparater, der skulde
hindre Isdannelse i Luftslangerne, installeret i • Fatcon •.
Apparatet blev de følgende Dage gennemprøvet ved Hjælp
af -Dummy Dykker. i Provincetown Harbour. D.27.
forsøgtes at brænde Hul i Torpedorummel for at mon
tere udvendig Svitzerstuds til Rummet deri, ved IIjælp
af Gasskærebrænder. Forsøget mislykkedes imidlertid
p. Gr. a. Fejl i Tændingsanordningen Lil Flammen, og da
samme Skavank gen Log sig den følgende Dag, anmodede
Bjergningslederen om al faa tilsendt elektriske Skære
brændere.

Jeg vil her bemærke, al selvom Bjergningsanord
ningerne i vore Bande er gode, og Bandene smaa, kan
vi ikke se bort fra, al vi i givet Tilfælde kan faa Drug
for Skærebrændere, der kan skære under Vandet. Jeg
vil blot som nærliggende Mulighed nævne, at det meget
vel vil kunne tænkes, at den tynde Dro eller et af Peri
skoperne er bøjet ind over øverste Taarnluge, sanledes
al denne ikke kan aabnes. Herved falder enhver Tanke
om Udslusning af Ilesætningen gennem Taarnet til Jor
den, før øverste Tauruluge er klar .

TJd8lkr. f. SøTlIl.en. 100. Aerg. 18
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Saadanne Skærebrændere findes ikke paa Orlogs
værftet eller hos -Burmelster og Wain«. Svitser's Bjerg
ningsentreprise derimod er i Besiddelse af et Par Stykker

' almindelige Skærebrændere, der er omdannet til at kunne
skære under Vand, men de er ikke prøvet til at kunne
skære paa en Dybde af 102 Fod Vand, som .. s 4. var

-sunket paa. 102 Fod er jo imidlertid ikke mere, end
at vi herhjemme ogsaa maa dykke derpaa.

n. 30. og 31. arbejdedes paa at faa lukket foran
nævnte Klapventil paa Ventilulionsledningen paa Skodtet
mellem det havarerede Batterirum og r\ommandorllmmet.
Ventilen sad fast i aaben Stilling, sanledes at Vandet
straks efter Kolisionen trængte gennem Ventilationsled
ningen og ind i Kommandorlllllmet.

Grunden til at denne Ventil, der skulde lukke, naar
større Vandmængder kom igennem, sad fast, opklaredes
d. 31., da Oykkerne fik fjernet Ventilationsledningen .
Herved viste det sig, at der i Ventilhuset fandtes for
skellige Tegninger (Lystryk), som vel mest sandsynligt
maa antages at være glemt der under Montering af Ven
tilationsledningen. Ved del gennem denne Ventil ind
strømmende Vand er Besætningen drevet fra Kommando
rummel ind i Dieselmotorrummet og omkommet her.
Inden de har forladt Kommnndorummet , har de dog
faael Tid til al aabne for Udblæsning til Tankene, men
uheldigvis ogsaa for Udblæsning af den Tank, der hava
rerede ved Kollisionen, hvorved hele Trykluftbeholdningen
er undveget den Vej til ingen Nytte.

Der kunde maaske her være Anledning til al nævne
en ganske praktisk Foranstaltning, nemlig paa Spanterne
indenbords i Undervandsbaade at lade male paa lydelig
Viis de forskellige Tankes Udstrækning. Ved til daglig
at have for øje for Eksempel, at Tank II gaar derfra og
dertil, vil man have større Udsigt til i den givne Sliua
tlon at kunne skønne rigtigt om, i hvilken Tank, den
eventuelle Kollision har fundet Sted.
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O. l. Februar forsøgtes aller at blæse Tankene læns,
men uden Held. Bjergningslederen antyder j sin Rap
port til Whashington, at Grunden muligen ligger i, at
Ventilerne i Baaden ikke er stillet rigtigt. Da Vejret
d. 2. umuliggjorde Dykning afholdtes Instruktion for Dyk
kerne i Søsterbaaden "S 6", ligesom der i -Falcon« for
beredtes at sætte Hajtryksluft gennem .S 4.s Svitzer
ledninger, da man ikke kunde se bort fra den Mulighed,
at disse kunde være forstoppede, -probably from long
disuse •.

Da Dykkerne derefler d.B. kom ned Lil .S 4-, ob
serveredes i denne paa de udenbordsløbende Svilzerled
ninger i lukket Stilling flere Venliler, som ikke
fandtes i Søsterbaaden u S 6 •.

Efter disses Aabning forsøgtes atler al blæse Tan
kene læns, men uden Held, formodenllig paa Grund af
en Læk paa S\ ilzerledningerne. Dykkerne arbejdede
fortsat paa at lukke vandtæt imellem Kommando- og
Batterlrum , samt paa at gøre Torpedorurnmet vandtæt
for at kunne blæse dette læns ogsaa. D. 5. blæstes
Elektromotorrummet læns, ligesom det lykkedes ved Ce
ment og Bandager at stoppe Svitzerledningerne til nogle
af Tankene.

Under alle de ovennævnte Arbejder inde i Baaden
var der af Dykkere udenfor Baaden gravet Kanaler ind
under Baaden for Wirer, hvorved Pontoner skulde fast-
gøres til den. ,

Hvilke Besværligheder, der har været derved, samt
hvilke Erfaringer, der kan drages derudaf, udover de
allerede nævnte, er jeg ikke i Stand til at fremføre.

I hvor høj Grad Vejret samt Is og Sne i Dykkernes
Luftslanger lagde Bjergningsarbejdet Hindringer i Vejen
ses af, at i de 35 Dage fra d. "/12 til d. 28/1 blev Dyk
ning udført paa 14 Dage. Vejr og Sø forhindrede Dyk
ning i 141/ 2 Døgn og i 61/2 Døgn liIlod Vejret Dykning,
men den kunde ikke gennemføres p. Gr . a. 15 og Sne i

18*
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Dykkernf's Luftslanger. I de 3 i\1aaneder, Arbejdet stod
paa, . kunde der ialt arbejdes i 4.J,1f2 Døgn. Under disse
sendtes 102 Gange Dykkere ned.

D. 17. Marts 1928 var samllige Tanke, der kunde
blæses læns Brændolietanken iberegnet læns, samt var
der paa hver Side af Forskibet anbragt 2 Pontoner (a
80 Tous) og paa hver Side af Agterskibet l Ponton af
samme Størrelse. Alle Pontoner og Bandens Rum vand
fyldttl. Vejret var godt omend koldt, Søen rolig, Under
vandsbaaden .S 6. fortøjet paa Siden af -Falcon- med
dens Trykluflpumpe forbundet til Luflforgreningsstyk
kerne, hvorfra 20 Slanger var forbundet til Bandens 5
Rum, 6 Pontoner (2 til hver) samt Baudens intakte
større Tank.

[{I. Il' paabegyndtes Udblæsningen. Først blæstes
Bandens Rum læns Batteri rummet saa meget som den
af • Paulding • frembragte Læk tillod. Derefter Ponto
nerne paa Siden af Agterskibet, og sidst Pontonerne
paa Siden af Forskibet.

Meget nær paa Minuttet 3 Maaneders Dagen efter
.S 4. sank, d. 17. December 1927 [{I. 15 87, kom dens
Kommandotaarn over Vandet d. 17. Marts 1928 KJ. 15 22•
Den ca, 900 Tons store Undervandsbaad kunde betragtes
som bjerget fra 102 Fods Dybde.

I Ilaaden fandtes endnu Ligene af 8 Mand af dens
Besætning, 6 forude i Torpedorummet samt 2, man
endnu ikke havde kunnet finde. Ca. m. ]7 paabegyndtes
Bugseringen ar Banden til Boston af 2 Slæbebande eskor
teret af 2 Jagere. »Falcon« slæbtes agter i .S 4., for
hundet dertil foruden af Slæbewirerne af de 20 Luft
slanger, idet det var nødvendigt til Stadighed at blæse
i Pontonerne sanvel som i Bandens Tanke og Rum.

Under Bugseringen til Boston mødtes pua Ilalv
vejen en Del danrllgt Vejr, men ved at lade Jagerne
gaa saa tæt som muligt til Pontonerne paa Luvsiden,
lykkedes det at naa Boston uden Uheld d. 18. MarLs KI. 9 2•
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Den 19. blev den sat i Tørdok. Samme Dag blev
de 8 Lig ført fra Banden.

Del, der forbavser mest, var, saa lille del Hul var,
som »Pauldlng« havde frembragt i .s 4,,'s Trykskrog.
Del var 1 fod bredt og 21/ 2 Fod langt. De Teknikere,
der undersøgle Baaden, udtalte, at saafremt der ikke var
hændt et eller andet i Kommandorummet, vilde delte
Hul ikke have været lilstrækkeligl til at sænke Banden
og Captain King udlalte: -Selv med Datterirummet fyldt
med Vand vilde den være forblevet flydende, hvis man
ikke havde mislet Brugen over de Organer, som fandtes
i Kommandorummel. Hvad det var, der drev dem fra
Kommandorummel, ved vi endnu ikke".

Grunden til, at de 34 Mand i Dieselmotorrummet
kun kunde opretholde Livet i mindre end et Døgn,
medens de 6 i Torpedorummet opretholdt Livet i ca.
3 Døgn, kan muligvis søges i dels det større Antal
Mand, dels kan man opstille den Hypotese, at det har
været nogen Tid, inden Døren mellem Kommandorum
og Dieselmotorrum er blevet lukket muligen aller paa
Grund af det større Antal Folk, der skulde igennem,
saaledes at en Del af den ved Søvandets Indtrængen i
Batterirummet dannede Klor har kunnet forplante sig Lil
Dieselmotorrummet og gjort Luften der endnu mere
uskikket Lil Indaanding.

I Torpedorummet fandtes endnu en interimistisk
Tætning af Kuejet i Døren ind til Batterirummet be
stanende af Gummislumper drevet ind i Lækken rundt
Glasset og disse Gummistumper sprosset af med Træ
stykker.

Et af de Signaler, Lnt. Filch havde sendt ud til
Bjergningsfolkene, var en Anmodning om at skynde sig,
da Luften hurtigt blev daarligere. Naar man nu med
ret stor Sikkerhed kan gaa ud fra som foran nævnt, at
Kalipatroner ikke har været anvendt, hvorimod Banden
var forsynet med Iltbeholdere , saa synes det, som om
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man mere har frygtet en for lav Ilt % end en høj
C02 %, og derfor kun har taget Forholdsregler mod
den ene Fare. I Torpedorummet fandtes efter Bjerg
ningen en 11l11aske med betydeligt Tryk paa endnu .

Man kan muligen heraf udlede, at Lnt, Fiteh har
villet spare denne Iltflaske til Anvendelse i den aller
sidste Tid og saa alligevel er blevet overmandet af
COs'ens sløvende Indvirkning eller, at han ad praktisk
Vej har lært, at naar først C02 % er blevet stor, ned
sælles dens bedøvende og sløvende Virkning ikke, selv
om der tilføres Luften ren Ilt.

Lnt. Fitch saa lidt som Chefen har, saavidt jeg har
kunnet skalTe oplyst, ikke efterladt sig noget Budskab
om Aarsagen til Forliset. Det eneste Budskab, der fand
tes, var fra en af de menige, med Bestemmelse om,
hvorhen hans Lig skulde bringes.

Forhørsretten (court of inquiry) der blev nedsat med
Rear Admiral Jackson som Formand for at undersøge
Aarsagen til Kollisionen m. m. udtalte i sin d. 6/2 1928
afgivne Beretning m. B. t. Ansvaret for Kolllstonen, at
sanvel Chefen for .S 4. som Chefen for -Paulding«
var ansvarlige derfor, og al de begge havde paadraget
sig alvorlig Dadel derfor.

Endelig udtalte den angaaende den første Bjerg
ningsleder Hear Admiral Brumby, at: •Rear Admiral
Brumby's Forklaring for denne Ret viste:

at han ikke var saa fortrolig med de vigtigste Detailler
i Undervandsbaadenes Konstruktion,

at han ikke besad den Kendskab til Bjergningsskibe
og den Kendskab til det Arbejde, som hans Under
ordnede virkelig udførte, der var nødvendigt til en
forslandig Ledelse af de vigtige Arbejder, som var
under hans Kommando.
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Skønt de af ham godkendte Planer, der var lagt af
en fortrinlig Stab, hvoraf Captain [Hng var den ældste,
var logiske og forstandige, og blev rask udførte med
godt Omdømme og størst mulig Fart, lykkedes det dog
ikke Rear Admiral Brumby at tilføre den overlegne og
forstandige Vejledning, Kraft og det kloge Omdømme,
der kunde forventes af en Offlcer med saa lang Tjeneste
tid, Erfaring og Position.

Retten skal derfor henstille, at Rear Admiral Frank
H. Brumby frakommanderes som Chef for -Coutrol Force-.«

Det var en saare sønderlemmende Kritik for en
Officer, der havde 31 Aars Tjeneste bag sig.

Marineministeren, som fik denne Beretning, anmodede
the Chief of Bureau of Navigation, the Cllief of Naval
Operations samt Admiral Brumby selvom en Udtalelse
i Sagens Anledning.

Efter at de var modtaget udtalte Marineministeren
i en Skrivelse af 13. April 1928, al under Hensynstagen
til, at de Vidnesbyrd, hvorpaa Retten støttede sine Ud
talelser væsentlig drejede sig om rent tekniske Spørgs
maal, hvorpaa Admiralen ikke ønskede at udtale sig be
stemt paa staaende Fod uden at conferere med sine
Optegnelser, samt fordi han (Admiralen) vidste, at flere
af hans tekniske Sagkyndige skulde afhøres lige efter,
saa resolverede Ministeren, at: •der er intet i hans Op
træden i Forbindelse med Rednings- og Bjergnings
arbejdet , som anses dadelværdigt eller andet end ros
værdigt, og under alle Omstændigheder er enhver Fejl
tagelse eller Overseen eller Fejl i hans Vidneudsagn
utilstrækkelige til at overskygge hans glimrende Række
af Fortjenester, der dækker over mere end 31 Aars
Tjenestetid i Flaaden , paaskønnet som de er blevet af
hans Overordnede og af Forfremmelsesraadet, hvis Re
commendatten fornylig resulterede i hans Forfremmelse
til Rear Admirals Rang ••



1\leddelelser fra Kompasvæsenet og
Prøvekammeret.

Af Kaptajn C. Baron Dlrcklnck Holmfeid.

I de senere Aar har Elektriciteten i stedse større
Udstrækning fundet Anvendelse ved Konstruktionen af
del nautiske Malerielog har paa mangfoldige Omraader
indenfor dette ført li! Nykonslruklioner, der har vist sig
al være af megel stor Betydning for Skibenes Navigering.

Denne Anvendelse af Elektricitet indenfor el Om
raade , hvor den hidtil var ukendt, er vel nok blevet
mødt med nogen Skepsis af de søfarende , men Udvik
lingen har medført, at man ikke kan undvære Elektricl
teten for ved dens Hjælp at opnaa Konslruktioner, der
virkelig betyder noget nyt og bedre for Navigeringen,
og selvom Maleriel1ets Konstruktion derved bliver noget
mere kompliceret og ogsaa kræver mere sagkyndig Pas
ning, saa er disse Ulemper dog al anse for ringe i For
hold til de Forbedringer, de medfører.

En helt anden Sag er del naturligvis, at man ikke
kan undvære det ældre veltjente Materiel, men maa bi
beholde delte som en Reserve til Anvendelse, saafremt
Elektriciteten skulde svigte. Derfor vil det altid blive
en Skønssag og et Pengespørgsrnaal, hvorvidt man mener
at se sin Fordel ved at indføre Nykonstruktionerne med
Bibeholdelse af del hldtll benyttede Maleriel som Reserve,
eller forelrækker at holde sig udelukkende til delte.

Det Omraade, indenfor hvilket Elektriciteten direkte er
taget i Navlgutionens Tjeneste, er eflerhaanden betydeligt.

Gyrokompasserne har jo forlængst bevist deres
EksislensbereUigelse og navnlig fundet udbredt Anven
delse i Krlgsmarlnerue , saml i større Passagerdampere.
Den forholdsvis store Anskaffelsessum og den kompli
cerede Mekanisme vil dog sikkert indtil videre stille sig
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i Vejen for deres Anvendelse i større Udstrækning for
Skibsfarten i Almindelighed. Det gælder her i høj Grad,
at Magnelkompasset maa bibeholdes som Reserve.

Ved alle akustiske Loddeappa rater indgaar Elek
tricitelen som en uundværlig Faktor.

Der er her i Tidsskriftet indgaaende gjort Rede for
de forskellige Konstruktioner af disse Apparater. For
uden Prisen vil selvfølgelig ogsaa Driftsikkerheden, samt
hvor kompliceret Apparatet er, og om det kan passes
af ikke sagkyndigt Personel, være de afgørende Faktorer
for den almindelige Skibsfart. Endnu er disse Apparater
ret kostbare at anskalfe, men Bestræbelserne hos de
ledende Firmaer gaar ud paa at fremslille et for den
almindelige Skibsfart egnet Apparat, saavel hvad Pris
som Simpel hed i Konstruktlou og Pasning angaar, og
som med Nøjagtlghed og Driftsikkerhed kan udvise de
Dybder, Navigeringen har Interesse af (indtil ca, 250 m).

Den Tid synes derfor ikke fjern, hvor Skibsføreren
eller den Vagthavende oppe paa Broen ved Tryk paa en
Knap til ethvert Tidspunkt paa et Viserværk kan aflæse
Vanddybden under Kølen,

Disse Loddernetoders rivende Udvikling og nuvæ
rende Standpunkt vil formentlig fremgaa af nedenslaaende
Redegørelse.

I 1923 udgav Hydrographic Offlce i Washington det
første .Pilot chart«, hvori var nedlagt akustiske Lod
skud, og fra dette Tidspunkt har Hydrografien i større
og større Ildstrækning taget de akustiske Loddernetoder
i sin Tjeneste, ligesom disse ogsaa i ikke ringe Ud
strækning har fundet Anvl'ndelse ved den almindelige
Navigering i Handels- og Krigsskibe.

Metoderne har desuden vist sig højst anvendelig
ved Udlægning af undersøiske Kabler, samt er anvendt
en Del af Fiskedampere til Konstatering af Fiskebanker.

De store søfarende Nationer benyller nu i høj Grad
de akustiske Loddemetoder ved Søopmaalingen, og saavel
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fra England, Frankrig, Tyskland som U. S. A. foreligger
Meddelelser om, at disse Metoder er indgaaet som et
fast Led i Søopmaalingen.

I En g Ia n d og Do m in i o n s benyttes den af Ad
miralty's Hydrographic Departrnent konstruerede u Echo
Sounder- , der fremstilles paa det bekendte nautiske
Firma H. fJughes og Sons Fabrikker.

Der fremstilles to Typer, den ene beregnet til mindre
Dybder (0-130 Fathoms), den anden til store Dybder
130-4,500 Fathoms).

Foruden at benyttes ved Søopmaalingen i England
og Ilominions, har bl. a. den finske, hollandske, spanske
og japanske Marine anskaffet Apparater af disse Typer
til Anvendelse ved Søoprnaalingen.

Ile har desuden fundet Anvendelse i en nel Han
delsskibe, navnlig større Passagerbaade og Kabeldampere,
og jeg kan anføre, at herhjemme er D. F. D. S. Amerika
baad •Frederik VIII. blevet forsynet med et Apparat til
mindre Dybder, hvilket efter Sigende skal funktionere
tilfredss tillende.

I F ra n k r i g benytles ved Søopmaalingen Langevin
Florissons ultra -sonore Loddeapparat , som oftest i
Forbindelse med Marlis Registrator, der grafisk regi
strerer Dybderne, og store Omraader af de franske Far
vande er opmaalL med disse Apparater, som under rolige
Vejrforhold giver udmærkede Resultater.

Ligesom ved det engelske Apparat har flere andre
Mariner anskaffet Typer af Langevin-Florissons Apparat,
sanledes bl. a. den italienske, polske, græske, japanske
m. fl. a.

Desuden er flere større Passagerbaade, Kabeldampere
og Fiskedampere udstyret med disse Apparater.

Herhjemme er Inspektionsskibet -Istands Falk. ud
styret med ovennævnte Apparat, hvilket har vist sig at
være til god Nytte under Skibets Navigering i de grøn
landske og islandske Farvande.
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Som bekendt udsendes Bølgerne ved denne Type
som et kegleformet Straalebundt i lodret Retning, naar
Skibet ligger paa ret Køl. De er «retnlngsbestemte e,

hvilket under visse Forhold kan have sin Betydning.
U. S. A. og Ty s k Ia n d benytter hovedsagelig ens

Type, i Amerika fremstillet af -Submarine Signal Cor
poratious- i Boston, i Tyskland af •Atlas Werke a i
Bremen, og som benævnes henholdsvis II Fathorneter- og
•Atlas Lot«.

Begge Firmaer arbejder i Fællesskab vedrørende
delle Omraade.

Der er med delle Apparat, hvormed alle forekom
mende Dybder kan maales, opnaaet fortrinlige Resullater
baade ved hydrografiske Arbejder og ved den alminde
lige Navigering, og det har da ogsaa fundet bereUiget
Anvendelse saavel i Krigs- som i Bandelsmarinen.

Af danske Skibe er Havundersøgelsesskibet • Dana
forsynet med et Atlasloddeanlæg, hvormed det hidtil har
opnaaet gode Hesultater,

I det nye Inspektionsskib til grønlandske Farvande,
•Hvidbjørnen ", vil der blive installeret et saadant Anlæg.
Anlægget er forsynet med gruppeanordnet Sendere og
Modtagere, hvorved man opnaar et nedadrettet vifteformet
Lydfelt.

Det er mig bekendt, at et Atlasloddeanlæg paatænkes
anvendt i D. F. D. S:s projekterede nye Amerikabaad.

Jeg havde Lejlighed til i Marts 1928 at se Appa
ratet i Funktion ombord i Norddeutscher Lloyds Damper
-Columbus. (32,000 Tons) under en Rejse fra Bremer
hafen til Southampton.

Vejret var meget usigtbart, og Kaptajnen erklærede,
at han aldeles ikke kunne tænke sig at undvære Ekko
loddet, som under saadanne Vejrforhold i høj Grad be
tryggede Navigeringen.

Atlas Werke har nu fremstillet et mindre Fatho
meteranlæg , efter samme Princip. Det udviser Dybder
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fra 2 m under Kølen til indlil 250. Visningen foreguar
udelukkende ad optisk Vej. Apparatet er pautænkt an
vendt ved den almindelige Navigering, og da det er
enkelt i sin Konstruktion og forholdsvis prisbllllgt, vil
det sikkert have en stor Fremtid for sig. En stor Fordel
fremfor det større Apparat er det ogsaa, at saavel Sender
som Modtager kan anbringes umiddelbart paa Bundens
Inderside, sanledes at det ikke er nødvendigt at gennem
bryde Skibsbunden, samt al Skibsnettets Spænding direkte
kan anvendes ved Apparatets Orm, sanledes at den ved
det større Apparat nødvendige Omformer kan undværes.

Dets yderst simple Iletjenlug og praktiske Visning
gør det saaledes anvendeligt i ethvert Skib, uden at der
fordres særligt uddannet Personel.

Et Anlæg af denne Konstruktion vil blive installeret
i Inspektionsskibet •Fylla•.

Som det formentlig vil fremgaa af ovenstaaende,
har de akustiske Loddernetoder i den korte Aarrække,
de har været anvendt, vist deres Berettigelse li! Hjælp
ved Navigeringen og de hydrografiske Arbejder, og de vil
sikkert paa disse Omraader vinde mere og mere Indpas.

Ved en stor Del af de hydrografiske Institutioner
rundt om i Landene overvejer man for Tiden, hvorledes
man i Søkortene skal angive de Dybder, som Ekkoloddet
registrerer. Heldigst vilde det jo være, om man herom
kunde naa til en international Overenskomst, og det
internationale hydrografiske Centralbureau i Monaco har
DU lagel Sagen i sin Baand for muligt at naa til en
Løsning af Spørgsmaalet,

Man maa skelne mellem Udsendelse af almindelige
Lydbølger, der som bekendt spredes kugleformigt, altsaa
til alle Sider, og den retningsbestemte Udsending, som
f. Eks. finder Sled ved del ultra-sonore Loddeapparat.

Ved den sidstnævnte Form er Udsender og Mod
tager samme Organ, medens der ved den første Form
anvendes særskilt Sender og Modtager.
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Ekkoloddet angiver det Tidsforløb (Ekkotiden), som
Lydbølgerne har brugt til at gennemløbe Vejen fra Af
senderen til det Sted, hvorfra Ekkoet afgives og tilbage
til Modtageren.

Er Afstanden mellem Afsender og Modtager ringe i
Forhold til Afstanden mellem Skib og Ekkostetl, kan
Ekkoafstanden mellem disse to sidste Punkter anses for
ligestor med den Vej, som Lydbølgerne har tilbagelagt
i den halve Ekkotid.

Ekkoloddets Skala er som Regel saaledes indrettet,
at man i Stedet for Ekkotiden direkte aflæser Ekkoaf
standen , idet man gaar ud fra, at Lydens Hastighed
overall er dan samme.

Et bestemt Apparat er derfor konstrueret med en
bestemt Lydhastigbed som Basis.

Den virkelige Oybde kan imidlertid af to Grunde
afvige fra de Dybder Ekkoloddet angiver.

Lydens virkelige Hastighed varierer med Tempera
turen, Saltholdigheden og Trykket, idel den vokser med
hver af disse Størrelser.

For derfor nøjagtigt at kunne bestemme Dybderne
efter Ekkotiden l maatte man i Loddeøjeblikket kende
Indflydelsen af disse tre Faktorer i de forskellige Dybde
lag af Havet.

Ønsker man at konstatere de virkelige Dybder, maa
man altsaa foretage en Korreklionsberegning for al finde
den virkelige Ekkoafstand.

Kaldes denne d, vil d = d e . ~, hvor d e er den af
ve

læste Ekkoafstand og ve den af Apparatet benyttede Lyd
hastighed, samt v den virkelige Lydhastighed paa Stedet.

I samtlige Have kan Lydens Hastighed i de for
skellige Ilavdybder variere mellem 1400 og 1620 m/sec.
og Middelhastigheden ved Overfladen og ved Bunden
mellern 1450 og 1540 m/sec. Korrektionen paa Middel
værdien vil være mellem -;- 3 % og + 3 %.
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Ved Dybder under 200 m, der jo har størst Interesse
for Navigeringen, vil mindre Variationer i Lydhastig
hederne være uden Betydning for de maalte Dybder.

Saafremt man paa større Dybder ønsker større Nøj
agtighed, maa man foretage en [{orrektionsberegning.
En sandan lader sig udføre paa Steder, hvor man kender
Indflydelsen af Variationerne i de ovennævnte tre Fak
torer. Der foreligger enkelte Korrektlenstabeller her
over, nærmest beregnet ad teoretisk Vej, men Spørgs
manlet tiltrænger yderligere Undersøgelse, for man kan
fastsætte Standardværdier for Korrektlonerne.

Den anden Aarsag til Afvigelser mellem den virke
lige Dybde og Ekkoloddets Angivelser er følgende:

Det kan ske, at Rel1ektionsstedet for det første Ekko
ikke ligger lodret under Skibet, og at Ekkoafstanden af
den Aarsag ikke repræsenterer Dybden.

Ved stærkt kuperede Bundformer vil ved den kugle
formede Udsendelse sanledes selve Bunden ikke give
Ekko, naar Afstanden fra de skraanende Sider til Skibet
er mindre end den største Dybde, medens dette tildels
er undgaaet ved de retningsbestemte Systemer (ultra
sonore Loddeapparat samt Atlas Werkes Apparat med
gruppeanordnede Sendere og Modtagere).

Ønsker man derfor de virkelige Dybder, maa man
tage dette Forhold i Betragtning.

U. S. Coast and Geodetic Survey har udgivet grafiske
Korrektionstabeller • hvoraf man kan udtage de I{orrek
lioner, der er nødvendige for at faa de virkelige Dybder.

Tallene gælder dog kun for jævnt skraanende Flader,
i alle andre Tilfælde kan man ikke foretage saadanne
Korrektioner, med mindre der foreligger saa talrige Lod
skud, at man nærlig kan bestemme Bundformen.

Spørgsmaalet er nu: Hvilke Lodskud bør indføres
Søkortene, enten de saa vidt muligt i Henhold til
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ovenstaseude korrigerede Dybder, eller de Ekkolodskud,
som er benført til en overall gældende Lydhaslighed, hvor
man sanledes ikke forbedrer de modtagne Ekkoafstande.

Meningerne herom er delte, det første Standpunkt
er vel mest videnskabeligt rigtigt, men til Gengæld van
skeligt og undertiden umuligt at gennemføre, det andet
Standpunkt er vel det mest praktiske, og det som bar
mest Interesse for den almindelige Navigalion.

De nyeste automatiske Logkonstruktioner er
høj Grad baseret paa Anvendelse af Elektricitet.

Den j delle Tidsskrifts Februar Hefte 1928 omtalte
S. A. L. Log er sanledes nu omkonstrueret til en »Elek
trolog " hvor kun Membranapparatet og Luftopsamlere
samt Pitotrør og statisk Rør med tilhørende Ledninger
er bibeholdte fra det oprindelige Apparat, medens de
øvrige Dele er elektriske Anlæg.

Som det fremgaar af hosstaaende Skitse, overføres
det eventuelle Farttryk gennem l\Jembranapparatets Bund
og Spindelen til en Tab paa et Anker, der i riuglelejer
drejer mellem Polerne paa to Eleklromagnetkerner.

Fast forbundet med Ankeret er anbragt en Viserarm,
paa hvilket sidder en Kontaktfjeder, der glider langs en
Kontaktbane paa en Modstand.

l Nulstillingen er Kontaktfjederen udenfor (til venstre
for) Kontaktbanen, saaledes at Modstanden er strømløs.

Kontaktfjederen er løvrigt serieforbundet til Magnet
kernernes Bevikling.

Saasnart Skibet begynder at gøre Fart, vil Fart
trykket gennem i\1embranapparatets Bund og Spindelen
dreje Ankeret og dermed Viserarmen med Kontakt
fjederen. Derved vil Strømmen kunne passere gennem
Modstandens højre Del og over Kontaktljederen Lil de
serieforbundne Elektromagnetvindinger.

Den vil her frembringe et magnetisk Moment, der
paavirker Ankeret i modsat Retning af Farttrykket, An-
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keret vil derfor dreje sig saa meget, at Konlaklfjederen
netop bevæger sig saa langt hen ad Kontaktbanen, at

.------------+

4} ) 2 2 Z J ) ) I ) l 2 7 Z 2 Z Z (2 II Z1_4
- -------

Fig. I.

der derved indskydes en saa stor Del af Modstanden,
at den forøgede Strømstyrke netop frembringer et mag
netisk Moment, der svarer til Farttrykkets Moment.

I Henhold Lil Pitots Lover Farllrykket eller deltes
Moment paa Ankeret proportionalt med Kvadratet paa
Hastigheden l og da det magnetiske Moment er propo-
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tionall med Kvadralet paa Strømstyrken, vil S t r ø m
styrken direkte angive Skibets Fart.

Heri ligger Løsningen af et af Mekanikkens vanske
ligste Problemer, nemlig Integreringen af en kvadratisk
Funktion ved Anvendelse af ,en enkelt bevægelig Del.

I et særligt Indikatorapparat er anbragt en Distance
viser og en Fartviser med dertil hørende Modstande samt
en Kontrolomskifter.

Distanceviseren er en særlig konstrueret Ampere
timemaaler, hvis Rotor for hvert Distanceminut roterer
300 Omdrejninger.

Fartviseren er et Milliamperemeter indsat i Serie
med Dlstancevlseren. Ligger Skibet stille, staar den før
omtalte Viserarm paa Ankeret i Nulstillingen og Distance
og Fartviser faar ingen Strøm, idet denne først sluttes,
naar Farttrykket drejer Viserarmen og liontaktfjederen
hen paa Modstandens Kontaktbane.

Strømkilden er et Nife AkkumulatorbaUeri paa 10
Celler.

En anden automatisk Log, der i den senere Tid
har opnaaet betydelig Udbredelse, er den saakaldte
.Electric submerged Log. konstrueret af Kapt. B. Cher
nikeeff og fremstillet i England.

Den er anvendt i en hel Del engelske Krigsskibe,
sanledes bl. a. i •Hodney«, •Curacao. og i en Del De
stroyers og Il-Bande, Desuden i 22 franske samt i flere
andre Nationers Krigsskibe, bl. a. det norske Inspektions
skib »Bejmdal- , og yderligere i Kabeldampere, Yachts m.m,

Loggen (se Fig. II) befæstes til Skroget paa en der
til egnet Plads, hvor der er tilstrækkelig Rum indvendigt
til at den Del, der rager udenbords, kan trækkes ind,
naar den skal renses eller have Eftersyn.

Denne Del bærer i Spidsen en Propel, der drejer i
Kuglelejer og som bringes i Rotation af Vandtrykket.
Propellen driver en Kontaktmekanisme indesluttet i en
vandtæt Kapsel fyldt med Olie. Bver Gang der sluttes

Tld.skr. f. Sn....n. iOO.ADrr. 19
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Kontakt, overføres
en elektrisk Impuls
til et Registrerings
apparat, der angiver

lIIiiSi5ii:lllistnncen og til en
Farlindikator , som
kan udvise rarter fra
1/2- 35 Knob.

Den nødvendige
Strøm fnas fra et 8
Volls Accumulator
balter i.

Loggen opgives
at kunne registrere
ikke alene Skibets
varierende Hastig
heder, men ogsaa

.~ Strømmens Fart,naar
Skibet er opankret,
fra 1/2 [{nob og op

efter, og da Pro
pellen arbejder uden

Flg. II. II Sllp«, bliver denne
Opgivelse nøjagtig.

Paa lægt Vand synes det dog, at Propellen er
meget udsat for at fiske f. Eks. Tang eller andre Gen
stande, men da den som nævnt kan trækkes ind og
renses, er denne Kalamitet maaske mindre væsenllig.

I hvert Fald foreligger der særdeles rosende Ud
talelser om dens Anvendelighed og Paalidelighed.

Ved at læse Beretningerne om den senere Tids
Flyvertogter , saaledes bl. a. den amerikanske militære
Jerdomflyvning og panamerikanske Flyvninger, Comman
der Rodgers Hawaie Flyvnlng , Byrds Nordpolsflyvnlng,
Lindbergs og Chamberlins samt Byrds Transatlantiske
Flyvninger o. fl. a. er man stødt paa Benævnelsen .Jord-
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l ndu k t lo n s k o mp a s s e t-, der under alle ovennævnte
Flyvninger har været anvendt som Retningsviser.

liompasset er opfundet af Amerikaneren Morris
'I'ltterington, Chef Ingeniør for Pioneer Instrument Kom
pagniet i New York. Det benyttes meget i Amerika, og
da dets Konstruktion er noget for sig selv, og det er
en genial Opfindelse, kan det formentligt interessere
Tidsskriftets Læsere at høre lidt nærmere derom.

Det er som sagt en Betnfngsvlser, der imidlertid
kun har det tilfælles med det almindelige Magnelkompas,
at det benytter den jordmagnetiske Kraft som Grundlag
for Direktionskraflen.

Det bestaar af tre Boveddele: En Ge n e r a t o r, der
er mekanisk forbundet med en li o n t r o 11 e r, som igen
er eleklrisk forbundet med et Styreindikator.

Induktions - Generatoren er i Princippet lignende
enhver elektrisk Generator, kun at der ikke forefindes
noget kunstigt induceret Magnetfelt. (øvrigt er der et
Anker og en Kommutator, samt et Ilørstepar, Ankeret er
ophængt cardansk, saa al dets Stilling er upaavirket af
Flyvemaskinens Hulninger og Slingringer.

Anker og Kommutator drives gennem et Univer
salled af en lille Vindmølle, konstrueret til at drive Ge
neraloren under Hastigheder fra 70 til 130 miles pr. Time.

Under Paavlrknlng af det jordmagnetiske Felt ud
vikler Generaloren ved Overskæring af KrafLIinier Elek
tricitet, idet Virkningen er afhængig af Vinklen mellem
Kostene og Kraftlinierelningen. Ved Induktionsgenera
toren opnaaes Maksimum, naar Kostenes Retning er
Nord-Syd og ingen Virkning, naar den er 0st-Vest.

Denne sidste Stilling udnyttes, og den er markeret
paa en til Kontrolleren hørende Skive. For at bestemme
en hvilken som helst ukendt Retning l drejes Kontrol
lerens Skive og derved Generatorens Børster, idet disse
er forbundet ad mekanisk Vej, indtil Styreindikatoren
viser Nul, hvorefter Relningen aflæses paa Viserens
Skive. 19·
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~'Ig III.
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Konlrollerens Skive er inddelt paa samme Maade
som en almindelig Kompasrose og har et Baandiag,
hvormed Skiven kan drejes. Da denne som nævnt er
mekanisk forbundet med Generalorens Børster, kan disses
Vinkel med Flyvemaskinens Akse angives af Skiven.

Styreindikatoren er et meget følsomt Galvanomeler,
som har sin Nulstilling i Midten, og hvis Skive er mærket
med højre og venstre (Right-Lefl). Indikatoren er elek
trisk forbundet med Generatorens Børster og dets Ud
slag er propouonalt med Generatorens Børstespænding.

Naar Kornpasset er installeret, forbindes Kontrol
leren og Generaloren sanledes mekanisk indbyrdes, at
naar Flyvemaskinens Akse drejes hen i en paa Kontrol
lerens Skive angivet Relning, vil Kostene være i den
Stilling, hvor de ingen VirktJing bar. Styreindikatorens
Viser vil derfor forblive i sin Midtstilling. Hvis Flyve
maskinen drejer til højre, vil Generatorbørstene drejes i
Forhold til det jordmagnetiske Felt, og Generatoren vil
frembringe elektrisk Strøm af en sandan Virkning, al
Styreindikalorens Viser bevæges mod højre og saaledes
viser Piloten, al Flyvemaskinen drejer mod denne Ret
ning. Drejes Flyvemaskinen mod venstre, frembringes
Strøm af modsat Retning og Styreindikatorens Viser
drejer mod venstre,

Apparatet bruges paa den Maade, at Kontrollerens
Skive indstilles paa den ønskede Kurs. Flyvemaskinen
drejer derefler til Styreindikatorens Viser kommer i Midt
stilling. Bevægelser til højre eller venstre fra denne
Stilling vil bevirke, al Styreindikatorens Viser følger med
og vil sanledes angive Afvigelser fra Kursen.

Vil man ændre Kurs , skiftes paa samme Maade
Kontrollerens Skive hen paa den nye Kurs og Flyve
maskinen drejes, indtil Styreindikatorens Viser igen er
i Midtstilling.

Induktionskompasset har som Flyvekompas efter
Sagkyndiges Udsagn mange Fordele fremfor det alrnin
lige magnetiske Kompas. Det er lettere at følge Styre-
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indikatorens Viser, end det er at holde et bestemt Mærke
paa en Kompasrose over et med Styrestregen.

En stor Fordel er det selvfølgeligt, at Stedet, hvor
den retningsgivende Kraf] virker, og Stedet, hvor de
Apparater findes, som udfører Visningen af Retningen,
ligger fjernt fra hinanden.

I et almindeligt Kompas kan disse Kræfter ikke
skilles ad, og el saadant Kornpas maa have sin Plads
der, hvor Piloten kan aflæse det. Men dette vil oftest
medføre, at I{ompasset maa anbringes paa et Sted, hvor det
er udsat for større eller mindre magnetiske Forstyrrelser.

Dette undgaas ved Induktionskompasset, hvor Gene
raloren kan anbringes paa det Sted, hvor saadanne For
styrrelser er mindst, samtidigt med, at Styrelndikator og
Kontroller kau anbringes i Nærheden af Piloten eller
Navigatøren.

Jeg har gennem ovenstanende Fremstilling søgt at
belyse, i hvor høj Grad Elektriciteten indgaar i de nyeste
Konstruktioner paa Navigationsmateriellets Omraade, idet
der selvfølgelig er flere end de af mig berørte Felter,
hvor dette er Tilfældet. Jeg behøver sanledes kun at
nævne den store Betydning, Radiopejlingen har nutildags.
Men formenUig vil ovenstaaende være Bevis nok til at
fremhæve Elektricitetens store Betydning for Nutidens
Navigationsmaleriel.

Den 1. August 1904 oprettedes paa Foranstaltning
af Indenrigs- og Marineministeriet et Prøvekammer
for Skibslys og Kompasser, der saaledes i Aar kan
fejre sil 25 Aars Jubilæum.

Der er her i Tidsskriftet Webruar 1927-Februar
1928 samt Januar 1929) gjort udførlig Rede for Prøve
kammerets omfattende Virksomhed og for de Hjælpe
midler, hvormed det er forsynet, hvorfor jeg ikke skal
komme nærmere ind paa disse Emner.



Anmeldelse af Bøger indgaaet i Marinens
Bibliotek Marts 1929.

Af Kaptajnløjtnant Hempel-Jørgensen.

Der Wafi'eDstillstand 1918-1919, 8 Bind 1184 Bider.
Berlin 1928.

Delte bindslærke Værk, der er udgivet paa Foran
ledning af den tyske Vaabensli\standskommision, om
faUer et meget betydeligt Dokumentmateriale hidrørende
fra de Vaabenstilstandsforhandlinger, som i Compiegne,
Spa, Trier og Brussel førtes mellem Tyskland og de
allierede Magter.

1. og 2. Bind omhandler Forhandlingerne i Com
piegne, der resulterede i selve Vanbenstilstandstraktaten
af 11. November 1918, og man faar ved Læsningen af
disse Forhandlinger et levende Indtryk af den fortvivlede
Kamp, som de tyske Forhandlere med Erzberger i Spidsen
førte mod de yderst haarde - og som det ogsaa senere
skulde vise sig for en Del uigennemførlige - Fordringer,
de Allierede stillede. Alle Indvendinger prellede dog
som bekendt af paa Marchal Fochs faste og ubønhørlige
Holdning.

Desuden omhandler de 2 første lllnd de forskellige
Forhandlinger og Traktater, der førtes og afsluttedes i
Trier i Tiden December 1918-Februar 1919, angaaende
de respektive Forlængelser af VaabenslilSlanden med de
deraf flydende politiske og finansielle Følger.

3. Bind omhandler hovedsageligt selve den tyske
Vaabenstilstandskommissions og de under denne ned
satte talrige Underkommissioners og Udvalgs Arbejder i
Tiden til Versaillestraktatens Forelæggelse i den tyske
Rigsdag i Januar 1920.
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Stoffet i delte Blnd deles i det væsentligste tre
Afsnit, nemlig i el militært, et polilisk og i et øko
nomisk Afsnit.

Man kan ikke andet end imponeres over det mæg
tige Arbejde, der fra tysk Side blev præsteret i det om
handlede Tidsrum, især naar man tager de fortvivlede
Forhold i Betragtning, som iøvrigt herskede i Tyskland,
der dengang stod paa Sammenbruddets Rand i saa godt
som alle Henseender.

Trods sit meget store Omfang er Værket dog, takket
være en særdeles udmærket Indholdsforlegneise, klarlog
overskueligt; del udgør et Kildeskrift af Rang, som en
hver, der har Interesse af nærmere al studere delle Tids
rum, ikke kommer uden om.

W. J. Gordon: Fla.gs of the world, pa.st and present.
264 Sider. London 1928.

Dogen omhandler i overvejende Grad de forskellige
engelske Flags og Faners llistorie og Udvikling gennem
Tiderne; langlover Halvdelen af Bogen er oplagel heraf,
saa der bliver ikke meget tilovers for de øvrige og sær
ligt for de mindre Nationers Vedkommende.

Dogen giver dog, sanvidt man kan skønne, gode og
paalldelige Oplysninger, der er ført helt til Dato. Den
er rigt iIluslreret med virkelig gode, nøjagtige og smukt
udførte Afbildninger af samtlige omhandlede Flag, Faner,
Bannere, Signalflag o. s. v.

Joh. Victor Bredt: Die belgische Neutralillit und der
Schlie1fensche Feldzugsplan, 216 Sider. Berlin 1929.

Disse to saa nøje forbundne Spørgsmaal behandles
af Forfatteren i en klar og velskrevet [Jog. Med Interesse
følger man den hisloriske Udredning af Spørgsmaalene
og forbavses over del Klarsyn og den Fremsynethed over
for den kommende militære og storpolitiske Verdens
udvikling, som General von Schlieffen allerede i Aarene
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1903 og 1904 var i Besiddelse af, og som var Grund
laget for hans i de seneste Aar saa meget omtalte og
omdebatterede Felttogsplan.

Der er vel næppe Tvivl om, at havde den Schlieffenske
Åand stadig levet og var ikke en svagere Personlighed ble

vet hans Efterfølger, "ilde Felttogsplanen være blevet fulgt
i sin oprindelige Form, og Verdenskrigen havde faaet et
anderledes Forløb.

Den Schlietrenske Plan gik som bekendt i store Træk
ud paa at ind lage en defensiv Holdning mod Rusland,
medens man gennem en kraftig Offensiv mod Frankrig
hurtig vilde fremtvinge en Afgørelse paa denne Front.
Her skulde en overmægtig stærk højre Fløj trænge ind
gennem Belgien og Nordfrankrig for derved at omgaa det
franske Fæstningssystem og den franske Hærs venstre
Fløj. Iler skulde stadig trænges frem med højre Fløj
og alle eventuelle Hindringer omgaas j den tyske venstre
Fløj skulde under denne Fremrykning udelukkende holde
sig iii Defensiven støttet til MoseistiIlingen , medens
mindre Hærslyrker forsvarede Elsass-Lothrtngen støttet
til de derværende Fæstningsværker.

SOlD i en uhyre Saks, der langsomt men sikkert
lukker sig, skulde den franske Hær klemmes inde for
derefter at nedkæmpes i et -Cacuaev-Slag af Dimensioner,
som Verden aldrig før havde set.

Den selvfølgelige Forudsætning for en sandan Plan
var den meget - ja overvældende - stærke højre Fløj,
og den Schlieflenske Plan havde da ogsaa Forholdet
mellem de to Fløje som 7 til 1. Efterfølgeren, General
Moltke, reducerede imidlertid delte Forhold til 3 til 1,
og faa Ting er i den Grad blevet kriliseret som denne
Ændring. Forfatteren fordømmer da ogsaa stærkt delte
Forhold og anfører bl. a. sanvel Bindenburgs kendte Ud
talelse om den -udvandede- Plan, som Groeners Ud
talelse om, at SchlielTen maalte have vendt sig i sin Grav
ved Ændringen af Styrkeforholdet i hans Felttogsplan.
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I det store og hele er Bogen behageligt nøgternt
skrevet, og det maa siges, at Forfatteren deler Sol og
Vind lige. Kun i Afiinittet om Nødværge og Nødtilstand,
i hvilket han søger at overføre den borgerlige Rets Regler
herom paa Folkeretten for derigennem at klarlægge 
dog ikke for at undskylde - Grundene til Tysklands
Indmarch i og Angreb paa Belgien, maa Forfatteren vist
siges at være noget langt ude, og man har her nogen
Vanskelighed ved at følge ham.

Paa Baggrund af den mellem Holland og Belgien
for kort Tid siden verserende -Traktatv-åffære indeholder
Bogen mange Ting af aktuel Interesse, hvorfor den og
saa - og ikke mindst af den Grund - kan anbefales
paa det bedste.

Davide Giudici: The Tragedy of the Italia, 216 Bider.
London 1928.

Forfatteren er Journalist ved det kendte Dagblad
Corriere delia Sera i Milano og blev i denne Egenskab
sendt Nord paa, da Hadlomeldtngernes Ophør fra Nobiles
Luftskib »Italia« den 25. Maj 1928 bevirkede, at Æng
stelserne for Luftskibets Skæbne begyndte at brede sig
udover det meste af den civiliserede Verden. Forfatteren
blev en af de udvalgte, der opnaaede at komme om Bord
i den russiske Isbryder Krassin og deltage i dennes
Undsætningstogter. Uden at bringe noget i og for sig
særligt Nyt interesserer Bogen, da den er velskrevet, og da
den bringer en R.ække forskellige 0jebliksindtryk, som kun
den øvede og dygtige Journalist er i Stand til. Bogen
er illustreret med en Række - for de flestes Vedkom
mende udmærkede - Fotografier.

Der Krieg in der Ostsee. Bd. 2. 885 Bider. 8 Kort.
26 Bkizzer. Berlin 1929.

Det her foreliggende Bind af det officielle lyske
Værk -Der Rrieg zur Seer 1914-1918, hvis Udgivelse
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ledes af Admiral von Mantey, er bearbejdet af Kapltån
leutnant Heinrich Rollmann og omfatter Søkrigsførelsen
i Østersøen i Aaret 1915.

Som i de tidligere udgivne Bind er Stoffet fortrinligt
bearbejdet, og Forfatteren bar forstaaet at give en levende
og let læselig Fremstilling af de i det store og hele ikke
særlig vigtige eller betydningsfulde Krigsbegivenheder i
Østersøen 1915.

Mest omhandler Bogen de mange Fremstød og
Kampe mod de russiske Minefelter og mod de engelske og
russiske Undervandsbaade. Begivenhedernes Højdepunkt
naas i Mineskibet Albatros' Undergang under Gotland,
Panserkrydseren Prins Adalberts Redning efter Torpe
deringen og de stærke tyske Søstridskræflers Indtrængen
i Riga Bugt.

. Af Interesse er endvidere de forskellige Foretagender,
hvor der fandt Samarbejde Sled mellem Flaade og Hær.
Ber stod man i Uegyndelsen meget famlende overfor

. hinanden, særlig Forbindelscsljenesten var yderst slet
organiseret, hvilket da ogsaa bevirkede, at Flaaden beskød
egne Styrker i Land.

Af speciel Interesse for os danske er Kapilel 12,
der omhandler Begivenhederne i den vestlige Del af
Østersøen, og hvor der gaas nøjere ind paa Bevogtnings
tjenesten ar Gennemsejllngsfarvandene, E.13-Affæren m. m.

Som Ililag findes bl. a. ed interessant Oversigt over
de engelske Undervandsbaades Virksomhed i Østersøeu
det paugældende Aar. Oversigten er udarbejdet paa Grund
lag af Uddrag af Dagbøger, der er blevet stillet til Dispo
silion af det engelske Admiralitet.
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Meddelelser fra fremmede Mariner.
Ved Kaptajnlsjtnant A. H. Vedel.

England.

I en Admiralitetsordre af 08!l~ 1!l28 er følgende Forandringer
Sammensætningen af Naxa! Staff bestemt.

I Stedet for de tidli gere 7 Afdelinger og 2 Sektioner skal der
for Fremtiden kun være 6 Afdelinger, nemlig :

Naval Intelligence Division, som tidligere.
Plans Division, sammenfatter de tidligere Plans and Tralle

Divisions.
Operations Division, som tidligere.
Trainlng and StaIT' Dutles Division, sammenfatter de tidligere

Trainlng and StalT Dulles and Gunnery Dlvlslons.
Tactical Dlvlslon. sammenfatter de tidligere Torpedo Division

and Tactleal Section.
Naval Air Division. i Stedet for den tidligere Naval Air Section.
Da tlle Nova! Staff blev oprettet i 1912 og indlII Krigeus Ud

brud, var der kun 3 Afdelinger. nemlig Efterretnlngs-, Mobllisprings
og Operalionsafdelingen. Som Resultat af Udviklingen under Krigen
blev Mobil!serjngsafdrlin/W1.!. et særligt Departement uden for Ihe
Navnl Slaff. og det er den endnu,

Reslen af Sia ben blev delt 111Afdelinger, hvoraf en Del dog
nu er nedlagt eller Indgaaet i andre Afdelinger efter Krigen, nemlig
de, der beskæftigede sig med Skibsfart, Signalering, Anli - Under
vandsbaadsspørgsmaal, lIlineslrygning og Handelsspørgsmaal.

Den Furandring • der nu er beordret, skulde virke til at slm
pll1icere og formindske Kontorarbejdet inden for Staben og vil ingen
Virkninger faa udadtil.

Siden AprIl 1922 er Admlraliletets samlede Personel reduceret
med 1370 Mand.

Journal of ehe RO,>'al Ullited Service Institution. Februar 1929.

Det engelske Flaadebudget for Aaret 1929 blev vedtaget den
4. ~larts med f fJ5 865 000 (= ca. 1016 lIliIlIoner Kroner). Som sæd
vanlig ledsages Budgettet med et Forord og nogle forklarende Be
mærkningen af the First. Lord of the Admiral/y, og disse Forkla-



Meddelelser fra fremmede Mariner. 279.

Tinger giver hvert Aar et sammentrængt Billede af den engelske
FIaades Tilstand og Forhold.

Ligesom de tidligere Aar skal der ogsaa I Aar I Oversættelse
ber gengives Hovedindholdet af disse Bemærkninger.

•Den samlede Udgift til Flaaden udgør for]929 f 55865000,
hvilket er f 1435000 (= ca. 26 MIlI. Kroner) mindre end I 1928.
Denne betydelige Reduktion har fundet Sted, skønt der ikke fore
ligger nogen Formindskelse af Flaaden eller af The Flød Air Arm,
tværtimod har den moderne Udvlklln/1 medført, at sidstnævnte er
forøget med 2 Eskadriller.

Bortset fra at denne RedukUon i Udglrterne er noget større
end ventet. frembyder Forandringerne I Budgettets forskelllge Konti
kun Ildet af Interesse, Idet disse strengt holder sig til den Ffaade
politik, der blev vedtaget I 1925, da Nybygningsprogrammet blev
forelagt I Parlamentet.

Til Nybygnlnf;er er i Aar vedtaget f 8621 626 (= ea. 157 MIIl.
Kroner) eller r 1008221 (= ca, 18,4 MIII. Kroner) mindre end I
Fjor. Hovedaarsagen til denne Besparelse er naturligvis Opgivelsen
af de 3 Krydsere fra Nybygnln!!sprogrammerne 1927 og ]928, hvor
-efter der kun vil være 7 Krydsere under Bygning I 1929 mod 10
j 1928 og 12 I 1927. løvrigt bidrager ogsaa Antagelsen af nogle
nye Tegninger til FlotIlleførere og Ul Værkstedskibet for Uuder
vandsbande til Besparelser paa denne Konto samt endvidere, at Bevil
lingerne Ul Nybygninger i 1928 har vist sig at være rigelig ansatte.

Udgifterne til The Fløet Air Arm er forøget med r 220000
(= ea, 4 Mill. Kroner) til r 1300 000 (= ca, 24 Mil!. Kroner), væ
sentlig paa Grund af Bekostningen ved Indretningen af Hangar
skibet Glorious. der vil blive færdigt i indeværende Aar, men først
faar sin fulde Udrustning med Luftfartøjer I 1930.

Udgifterne til Si ngapore Flaade Basis er lidt større i Aar.
"TIdligere har Udgifterne i Jt'laadebudgettet til dette Arbejde kUD
været smaa , takket være de rigelige Bidrag der herlil er ydeL af
New Zealand, Malay Staterne og Hang Kong. Men I 1929 vil disses
Bidrag Ikke være tilstrækkelige, og der er derfor afset lidt over
f 200 000 til Arbejdet i Singapore, og man maa være. forberedt paa,
at denne Konto vil stige betydeligt I de kommende Aar.•

• Fordelingen af Kampskibene til Mlddelhavsnaaden og ALlan
terhavsl1aaden vil i 1929 blive saaledes:

Midde l h a vs rIaade n.

4 Kampskibe af Queen Elisaheth Klassen
5 - Roayl Sovereign

Det 5te Skib af Queen Eluabeth Klassen er til Hovedettersyn.
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Atlan terhav sflaa de n.

2 KampskilJe af Nelson Klassan
2 - Iron Duke Klassen
3 Kampkrydsere : Rm01D1l, Repulse og Tiger.

Iron Duke afløser Tiger som ArtIlleriskolpskib og dette sidste
indgaar i Kampkrydsereskadren i Stedet for Hood, der midlertidig
vll afgaa til Hovedettersyn ligesom det 4de Skib af Iran Duke
Klusen.

Hangarskibet Courageous er indgaaet i Middelhavsflaaden, og
Clorious skal - naar dets Omdannelse til Hangarskib er færdig 
afløse Hangarskibet Argus i Atlanterhavsflaaden.

De fem 10000 ts Krydsere af Kent. Klassen er nu paa Sta
tionen i Kina. De fire 10 COO ts Krydsere af LOlldon Klassen vll
om kort Tid være færdige og skal da indgaa i Mlddelhavsllaaden
til Afløsning for ældre Krydsere,

I Løbet af 1928 er Krydserne Yarmoulh, Conquest og Mel
bourne udgaaet af Flaadens Tal.

De to nye Jagere ..4ma.:on og ..4mbuscade er Indgaaet i Mlddel
havsflaaden.

Af Undervandsbaadene skal de 6 af Odin Klassen, saasnart
de alle er færd ige, afgaa til Kina-Stationen sammen med det nye
Værkstedsskib Medway , og her erstatte 6 Undervandsbaade af L
Klassen, der i Sommer afgik fra Stationen.•

Om The Fleet Air Arms Arbejde siger the First Lord o] the Ad
miralty:

.Luftfartøjernes Anvendelse i Plaaden forøges stadig, og All
tallet af Flyvetimer fra Hangarskibene har I Aar været 73 0' 0 større
end foregaaende Aar.

74 Søofficerer er blevet uddannet og har været anvendt som
Observatorer. Oll yderligere 8 er under Uddannelse.

121 Søortl cerer og Ortlcerer fra the Royal ~larines er blevet
uddannet til Flyvere, og yderligere 12 er under Uddannelse.

Man er begyndt paa at sidestille Søofficerers Tjeneste, som
Flyvere i lhe Fleet Air Arm med anden Specialtjeneste (Artilleri,
Torpedovæsen o. s. v.), og saadanne Søofficerer vil i Fremtiden 
ferudsat at de findes egnede og el vlllige Ul det - komme til at
gøre Flyverljenesle i hele deres Tid, indtil de opnaar 6 Aars An
ciennitet som Lieutenant-Commanders, herfra dog undlaget 2 Aars
almindelig Søofflcersljeneste som Lleutenant eller Letutenant-Com-
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mander. Søofficerer, som Ikke ønsker at fortsætte ved Flyvevæsenet
efter 4 Aars Tjeneste ved dette, kan overgaa til almindelig Tjeneste
eller søge andet Speciale •.

Følgende nye Skibe vil blive paabegyndt I 1929:

3 Krydsere.
1 FJotlllefører.
8 Jagere.
6 Undervandsbaade.
1 Net-Udlægger og Maalslæbesklb.
6 Sloops .

Det samlede Budget fordeler sig saaledes paa følgende Konti:

Lønninger til Flaadens Personel.. . .... .•. f 14244000
Proviant og Beklædning........ . ...... .. . • 3873400
Lægevæsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• 420000
The Fleet Air Arm. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . - ] 300 000
Skoler m. m. . . . . . . . .. •. . ... .... . ....•.. - 232000
Videnskabelige Formaal... ...... . ....•. ..• 470400
Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . - 392 000
Nybygninger, Rfparatlon og Vedligeholdelse:

I Personel. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . - 6770000
II Materiel... .. . ... ... . .. .. ... ... .. - 5021300

III Arbejde paa civile Værfter....... .. - 7228300
Artlilerl og Torpedoarmering.. . . . . • . . . . . • .. - 3544000
Bygninger og Reparationer i Land.........· 1907700
Forskelllgt ,; .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . ... - 721800
Admiralitetet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 1187000

f 47312100
Pensioner m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 8 552900

lait. . . f 55865000

Frankrig.

Om videnskabelige Fors og i den franske Marine skriver Hmri
Bernay bl. a. følgende i en Artikel i u Yacht den 2°h 1929.

'. . .. Den vigtigste af Institutionerne til videnskabelig Forsk
ning inden for Marinen er Laboratoriet i Toulon. Dets Oprettelse 
i 1917 - blev bestemt, efter at man i den sidste Krig havde indset
Nødvendi gheden af at bruge og nærmere undersøge den Hjælp, som
Videnskaben kan blinge Fabrikationen og Anvendelsen af FtlaterielleL
I 1920 nedsatte man yderligere en Del Kommissioner med viden
skabelige Formaal og knyttede disse til det nævnte Laboratorium.
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Le Yacht '% 1929,

Direktiverne for dets Arbejde er følgende : samarbejde med
videnskabelige, tekniske Specialister uden for Marinen; undersøge
nye Spørgsmaal og paa Grundlag heraf henstille til Marineledelsen
at forbedre Materiellet I Overensstemmelse hermed; have Opmærk
somheden henvendt paa enhver Opdagelse og Opfindelse, som mu
ligvis kan være af Interesse for Marinen.

Institutionen bestyres af en Capltalne de vaisseau, der til
Assistance har en Capllalne de corvette (fra den stedlige Kom
mando). Selve Laboratoriet har en Capllalne de Iregate som Cher,
og hans Stab bestaar af en Capltaine de corvette, to L1eutenants de
vassieau, en Professor I Hydrografi, to Ingeniører med Søarllllerl
som Speciale, en lIlarineingeniør , 7 videnskabelige Medarbejdere
(Doktorer og Ingeniører), 6 Assistenter og 2 Underofficerer. De
videnskabelige Medarbejdere er bundet til Marinen ved en treaarlg
Kontrakt. De Studier der særlig dyrkes er hovedsagelig Under
søgelse af akustiske Spørgsmaal, Undervandsmeddelelsesmidler,
Fjernbevægelse, ultrasonore Forhold, Optik og forskellige kemiske
Spargsmaal. Institutionen raader over et udmærket Blbllothek og
Archlv; og af Skibsmateriel staar Tenderen Les Eparges til Dispo
sition, ligesom den ogsaa klin træde I Forbindelse med en Forsøgs
gruppe af 3 mindre Skibe "groupe d'/icoute" og i det Hele sam
arbejder med de forskellige Kommissioner Inden for Marinen. Fra
Marinestaben modtager Laboratoriet Direktiver med Hensyn til hvilke
Spørgsmaal , det særlig menes at vær e af Interesse at undersøge,
og Antallet af saadanne Spørgsmaal vokser stadigt ligesom Institu
tionens Betydning , og delte sidste erkendes ogsaa fra Regeringens
Side, hvilket bl. a, ses af den Omtale, Sagen har raaet I Senatet,
hvor man fremhævede Nødvendigbeden af delte Arbejde og Nød
vendigheden af hertil kun at have absolut dygtige Videnskabsmænd.
I det kommende Flnansaar er der budgetteret en Sum paa 1.8 MIl!.
Frcs, (= ca. 270000 Kr.) til Fordeling mellem Laboratoriet I Toulon
og en tilsvarende men mindre Institution I Cherbourg ' .

Den sidste 10000 ts. Krydser Suffren har paa sine nylig af
sluttede Prøver opnaaet en 1I1aximumshastighed af 32 Knob med
90000 H. K.

De to andre Washington - Krydsere Duque.ne og Tourville op
naaede henholdsvis 35,s og 36,1 Knoh paa Hastighedsprøverne, men
brugte hertil 120000 H. K. Ved 90 000 H. K.løb ogsaa disse Krydsere
32 Knob. For Suf{ren's Vedkommende er man gaaet 30 OOU H. K.
ned for at anvende den derved sparede Vægt til bedre Panserbe
skyttelse.





Godthaabekspeditionen 1928.

Af Kaptajn E. Riis-Carstensen.

Egnene under de høje Breddegrader øver alminde
ligvis stor Tilstræknlng paa Mennesker, der har besøgt
dem en Gang eller to. Om det er vor medfødte Trang
til at søge nyt Land og nye Forhold udenfor de vante
afstukne Grænser eller den direkte Følelse af at være i
Omgivelser, hvor det enkelle Indhid gør sin Tilstede
værelse mere gældende end i de tællere befolkede Strøg
paa Kloden, samtidig med, al det ser sig omgivet af og
tillrukkel af lalrige Opgaver, som synes at vente paa at
blive løst, - det er Spørgsmaal, som faa staa hen, og
som det er vanskeligt at blive klar over. - Jeg har dog
Fornemmelsen af, at en Del af hvert har haft Indflydelse
paa mit personlige Ønske om at udrette noget i disse
Egne og her speciell i Farvandene omkring vort store
Koloniomraade Grønland.

Under de første Ophold ved Landet syntes jeg der
at genfinde et Felt, hvor Marinen i Tidens Løb har ud
ført el stort og værdifuldt Arbejde, der stadig deroppe
omtales med Ærbødighed og Beundring. Sporene af
delte, som de svundne Tiders Mænd havde sal deres Kraft
ind paa, var endnu friske, og de afstukne Veje syntes
direkte at opfordre 1i1 alter at blive benyttet og fortsat.

Ønsket om at bidrage til forøget Kendskab til For
holdene paa Søen omkring Landet - Strømforhold, Be
sejlingsforhold, lsforhold og Fiskerimuligheder - førte
mig naturligt ind paa Studiet af Hydrografi. Efter Stu
dietid paa Hydrografisk Laboratorium i København og
en Rejse med Havundersøgelsesskibet -Dana- fik jeg i
1924 Støtte af Carlsbergfondel til at foretage hydrogra
fiske Undersøgelser ved Østgrønland med S/S »Godthaah«

Tidsakr. f. Sovæsen. iOO. Anrg. 20
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paa dettes Eftersøgningstogt efter den savnede Skonnert
-Teddy«, paa hvilken Rejse jeg tillige under den erfarne
Grønlandsfarer Kaptajn Julius Hansens Vejledning fik
Lejlighed til at sælle mig ind i Tssejlads.

De erhvervede Kundskaber udnyttede jeg siden ved
Vestgrønland i Forbindelse med Tjeneste som Næst
kommanderende i Stationsskibet. Kendskabet til lssej
lads blev direkte til Gavn, da Skibet i de Aar gentagne
Gange passerede store isfyldte Strækninger, saavel ved
Sydgrønland som i Melvillebugten paa Vej til og fra
Smith Sund. De hydrografiske Undersøgelser, der fore
toges, naar Lejlighed gaves, offentliggjortes hvert Aar i
den af De Internationale Havundersøgelser udgivne Bul
letin. Dette Arbejde blev naturligvis, grundet paa Skibets
mange andre Opgaver, ikke saa stort, som jeg gerne
havde villet udføre det; men det hjalp til stadig at holde
Føling med de hydrografiske Forhold paa Bankerne og
langs Kysten, og fiskeribiologisk set var det til stor
Nytte og paaskønnedes meget af Zoologerne.

Jeg har anført det foregaaende som en Art Rede
gørelse for mine Motiver til som Søofficer i Flaaden at
foretage oceanografiske Undersøgelser ved Grønland. Ar
bejdet for at udføre disse under en Form, hvorved en
forud lagt Plan ikke hindredes af andre Opgaver, førte
omsider til Udsendelsen af Godthaabekspeditionen 1928.

Ekspeditionen blev ikke til paa een Gang. Den
oprindelige Tanke var at foretage hydrografiske Under
søgelser i den Del af de vestgrønlandske Farvande,
hvortil de tidligere systematisk førte Undersøgelser endnu
ikke var naaet, nemlig Baffinsbugten, Melvillebugten og
Smith Sund Distriktet. Hertil viste sig en Lejlighed for
nogle Aar siden, da Dr. Knud Rasmussen tilbød mig at
slaa Følge med sig Nord over. Undersøgelserne paa
Søen kunde foretages med 'I'hulekornmiteens Skib, "Sø
kongen«, samt under en paafølgende Overvintring pr.
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Motorbaad og Slæde i Thuledistriktet. Endelig plan
lagdes en Foraarsrejse over EJlesmereland til Nordspid
sen af Axel Beibergs Land og herfra 300 Kilometer over
Isen ud i Polbasluet for hydrografiske Undersøgelser.
Da Carlsbergfondet imidlertid det Aar - 1926 - havde
haft store Udgifter i Anledning af sit Jubilæum, og det
grundet paa de pengeknappe Tider ikke andet Steds var
muligt at opdrive den til Ekspeditionen fornødne Kapi
tal, henlagdes Planen til næste Aar.

Sommeren 1927 fik jeg imidlertid at vide, at det
var muligt, jeg kunde faa den Kg!. Grønlandske Handels
Skib nGodthaab. til Disposition for Ishavsundersøgelser,
ialfald mentes det, at saafremt der ikke viste sig at kunne
blive Brug for Skibet, der paa Grund af Tidernes større
Krav til Tonnage var udgaaet at sin tidligere Tjeneste
under Handelen, Besejlingen af Østkysten, vilde delle
antagelig blive solgt. Jeg stod nu overfor en Vending
af hele Ekspeditionsplanen. Desværre kunde jeg ikke
konferere med Dr. Knud Rasmussen, som jeg med Hen
syn til den oprindelige Plan følte mig bunden til, da
han paa delle Tidspunkt befandt sig i Thule og først
ventedes hjem li\ Efteraaret , naar mine Overvejelser
maatte være endt. Jeg var saaledes henvist til mig selv
angaaende Forkastelsen af Thuleplanen og Overførelsen
af de hydrografiske Undersøgelser med •Søkongen« til
en Ekspedition med .Godthaab •.

For en saadan Ændring talte forskellige Grunde:
Blev - Godthaab- for det første ikke benyttet, men solgt,
afskar man sig fra i Fremtiden at have et Skib her
hjemme til Disposition, som egnede sig li\ oceanogra
fiske Undersøgelser ved Grønland. Al benytte .Godt
haab« ved denne Lejlighed betød, at det vilde være mu
ligt i en enkelt Saison at kunne foretage en samlet
Undersøgelse af hele det vestgrønlandske lJavomraade 
foruden af selve Hovedfarvandet tillige af de vigtigste
Vandtilførselssteder dertil, som Smilh Sund, Jones Sound

20*
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og Laneaster Sound, og dette vilde have sin meget store
fundamentale Betydning, da Forholdene i de Omraader,
der hidtil var undersøgt, har vist sig at variere fra Aar
til andet. Endvidere betød -Godthaah- - og denne
Betydning var meget væsentlig - at de andre viden
skabelige Grene af oceanografisk Forskning kunde re
præsenteres der om Bord, saaledes at Undersøgelserne
kunde gennemføres foruden i hydrografisk, da ogsaa i
zoologisk, botanisk og rent kemisk Retning. - At fore
tage Undersøgelser i samtlige Retninger betyder ikke
alene, at man benytter samme Lejlighed til at uddybe
de geografiske Forhold i hver Retning, men - da all i
Havet er saa absolut afhængigt af hinanden - tillige, at
de indvundne Data ved deres Samvirken underbygger og
fremhjælper hinanden.

Disse Argumenter syntes mig saa vægtige, at jeg
besluttede mig til at udarbejde en Plan for et Under
søgelsestogt , der kunde gennemføres paa 6 Maaneder
med »Godthaab « til Farvandene mellem Grønland og
Arktisk Canada, og havde den store Glæde, at denne
blev modtaget med Anerkendelse fra de saavel viden
skabelige som administrative Autoriteters Side, for hvem
jeg forelagde den. Planen med Ansøgning om de nød
vendige Pengemidler til åens Realisation indsendtes der
efter til Indenrigsministeriet og Carlsbergfondet.

For at kunne dokumentere, at Ekspeditionens Ud
sendelse ogsaa vilde have Interesse i Udlandet, henvendte
jeg mig til den efter Titanlo-Katastrofen ved New Found
land oprettede internationale Ispatrouille. Denne Pa
trouille varetages af Uniled States' Coast Guard, som i
de Maaneder af Aaret, hvor Isfjelde og Havis optræder
som Fare for Sejladsen mellem Europa og Amerika, til
Stadighed i Egnene omkring de store Banker har 1 eller
flere Skibe stationeret. Skibene opsøger Isen og ad
varer forbisejlende Skibe herom. Foruden den egentlige
Patrouilletjeneste udføres hydrografiske Undersøgelser
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med det praktiske Formaal til enhver Tid at kunne be
regne de herskende Strøm retninger og -hastigheder for
saa nøjagtigt som muligt at være i Stand til at forudsige
Isfjeldenes Baner, naar disse rapporteres. Da Isfjeldene
og Havisen ved New Foundland kommer med Labrador
strømmen fra Egnene Nord paa, vidste jeg, at lspa
trouillen maaue være interesseret i alle hydrografiske
Undersøgelser, der kunde bidrage til et klarere Begreb
om Strømforholdene i de vestgrønlandske Farvande.

Det Svar, jeg fik paa min Henvendelse dertil, ud
trykte imidlertid ikke alene stor Interesse, men inde
holdt ogsaa en Meddelelse om og Plan over en hydro
grafisk Ekspedition : som U. S. Coast Guard paatænkte
at udsende til den sydlige Del af Davisstrædet Somme
ren 1928 under Ledelse af den i hydrografiske Kredse
kendte Lieutenant-Commander Edward H. Smith. Man
foreslog samtidigt, at de to Ekspeditioner, om de blev
udsendt, skulde arbejde sammen.

Herved kom et nyt Moment ind for det ønskelige i
at virkeliggøre Godthaabekspeditionen i 1928. Med 2
Skibe vilde det store Farvand kunne blive undersøgt
omhyggeligere i samme Saison, og yderligere vilde de

. hydrografiske Undersøgelser i disse Have, hvor de for
skeIlige AarsLiders Indflydelse er meget stor, kunde gen
tages i langt højere Grad end med et enkelt Skib.

Ønsket om at udnytte denne Chance, der her bød
sig for en grundig Undersøgelse af de vestgrønlandske
Farvande, var da ogsaa meget medvirkende til Statens
og Carlsbergfondets Beslutning om at udsende •Godt
haab« nævnte Sommer. Fondet gav allerede i December
Maaned Tilsagn om 50,000 Kr. til Ekspeditionen; 'men
grundet paa mange og vigtige Forhandlinger i Rigsdagen
kunde den endelige Bestemmelse om Udsendelsen dog
først foreligge den 9. Marts, og der var da kuu 7-8 Uger

til, at alt skulde være klart, da Afsejlingen maatte fore
gaa de første Dage i Maj Maaned.
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Ekspeditionen var oprindelig tænkt som en civil
Ekspedition. I Løbet af Vinteren var det imidlertid blevet
bestemt, at Udgifterne hertil udover Carlsbergfondets
Tilskud skulde afholdes af Indenrigsministeriet og Marine
ministeriet, samt at den skulde fremtræde under militære
Former. Skibet overtoges af Marineministeriet, og Be
sætningen blev udtaget af Flandens Personel. Personligt
var jeg glad for denne Ordning; de videnskabelige Under
søgelser blev herved direkte knyttet til Marinen, og
Ekspeditionen fik ved at foregaa under Orlogsflag og
-vimpel et yderligere officielt Præg, hvad der var gavn
ligt, særligt af Hensyn til Forholdet overfor U. S. Coast
Guard's Ekspedition.

»Godthaab« blev bygget i 1898 i Sandefjord. Det
er et stærkt Ishavsfartøj, skonnertrigget med 3 Master
og forsynet med en Compound Dampmaskine paa 240 I.
U. IL Skibets Længde er 115,5 Fod, Bredden 25,1 Fod
og det maaler 287 Br. Rg. Tons.

Skibets oprindelige Bestemmelse var, som før nævnt,
at besørge Besejlingen af Kolonien paa Østkysten, Ang
magssalik; men ved Siden heraf benyttedes det til andre
Opgaver, der ogsaa krævede et særligt bygget Skib.
Sanledes bragte det i sin Tid en Kommission til Kap
Yorkdistriktet under Overvejelserne om at oprette Mis
sionsstation der; det førte daværende Kaptajn [{och til
Danmarkshavn paa Ekspeditionen tværs over Grønland
og udsendtes i 1924 for Eftersøgning af det østgrøn
landske Kompagnis Skonnert Il Teddy •.

•Godthaab- var den kgl. grønlandske Handels første
egentlige Dampskib og blev længe betragtet som det
bedste og hurtigste Skib, som alle ønskede at rejse med.
Bygningen af flere og større Skibe og, ved Forholdenes
Udvikling, i Særdeleshed de senere Tiders større Krav
til Tonnage baade for Passagerer og Gods medførte, at
.Godthaab. efterhaanden blev for lille til Brug i Hande-
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lens Tjeneste, og det blev derfor efter Hjemkomsten fra
Østkysten i 1924 lagt op.

Til Godsets Transport fandtes i Skibet en Storlast
forude og et mindre Lastrum agter. For at kunne be
nyUes i Ekspedilionsøjemed blev den største Del af Stor
laslen indlemmet i Skibets Kulkasser. Kulbeholdningen
i disse kom herved op paa godt 150 Tons. Med yder
ligere 30 ls Kul jAgterlasten havde Skibe l da Kul til
c: 45 Døgn med Maskinen uafbrudt i Gang. Foran for
Kulbunkerne indrettedes Lastrum til Proviant og Skibets
Gods. I Dækshuset forude, der tidligere anvendtes til
Mandskabsbeboelse, byggedes et lyst og godt Laborato
rium med 6 Arbejdspladser, og Mandskabsbanjer ind
rettedes forude om Læ. Ved de øvrige Beboelses- og
Messerum blev ikke foretaget væsentlige Forandringer.
Disse sidste ligger alle i Overbygningen agter samlet
omkring Fyrplads- og Maskintop , hvorfra de modtager
direkte Varme.

Til Indhivning af hydrografiske Vandhentere og bo
taniske Planktonnet samt Dybdeloddet opstilledes paa
Overbygningen agter et mindre Dampspil med Kobling
til 2 Tromler, hver paarullel 4,000 m 3,5 mm Wire. Paa
Dækket foran for Overbygningen anbragtes en staalstøbt
Tromle med 5,000 m Wire aftrappet i Dimensionerne:
13 mm, 13 ,5 mm, 14 mm og 15 mm. Tromlen lilkob
ledes Lossespillet ved Storlugen. og Wiren vistes over
Lederuller og Meterhjul til Styrbords Skibsside ag len for
Fokkevant, hvor den førtes udenbords ved Hjælp af en
der opstillet Trawlgalge som i Havundersøgelsesskibet
»Dana-. Wirens Hensigt var dels at benyttes til Slæb
ning af de zoologiske Indsamlingsredskaber , dels til
Ankring paa dybt Vand for Strømmaalinger.

Af Inspektionshensyn installeredes 2 37 mm Bev,
Kanoner om Bord.

Til disse Ombygnings- og Installationsarbejder kom
et større og gennemgribende Eftersyn af Skog, Maskineri
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og Rejsning m. m. - Tiden til Kornmandohejsnlngeu
var jo knap; men det lykkedes ved ihærdigt og godt
Arbejde fra Orlogsværftets Side at faa alt i Orden til
rette Tid.

Med Hensyn til det videnskabelige Udstyr medførtes
til Optagning af hydrografiske Vandprøver 19 Vandhen
tere, heraf til Overfladeprøver samt øvre Vandlag 3 iso
lerende Vandhentere af Professor Martin Knudsens Model,
4 Knudsen- Vendevandhentere og 12 Nansen-Vendevand
hentere. Til Temperaturmaalinger havdes 43 Termo
metre af forskellig Konstruktion.

Til botanisk Brug medførtes 3 Nansen - Lukkenet,
nogle Slæbenet og 1 særlig Vandhenter til Optagning af
Vandprøver til bakteriologiske Undersøgelser.

Til de zoologiske Indsamlinger benyttedes for de
pelagiske Dyrs og Fiskeægs Vedkommende 10 Stramin
poser (Ringtrawl) med 2 Meters Ringe samt 2 Hensennet
og til Optagning af større Fisk og Bunddyr 2 Stk. 50 Fods
Oltertrawl, 1 Sigsbeetrawl og Aalevaad; endvidere fir
kantede og trekantede Skrabere, 1 Petersen-Bundhenter
og Svabere.

Hertil kom et meget omfattende Laboratorieudstyr,
Flasker, Glas og Beholdere til Indsamlingerne samt de
stilleret Vand, Sprit og Forrnol.

Til Trawlinstallationen medtoges som Reserve 3000 m
15 mm Wire, til det hydrografiske Spil 4000 m Wire.

Skibet blev iøvrigt udrustet som et af Flaadens
Skibe, dog med forskellige Afvigelser herfra grundet paa
Togtets særlige Karakter.

Hele det værnepligtige Mandskab var søbeklædt og
havde udelukkende blaat Overtrækstøj. - Foruden Re
servebeklædningsgenstande medbragtes særligt Vinter
udstyr til alle om Bord i Skibet.
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Til Jagtbrug havdes saavel Rifler som Haglbøsser
og rigelig Ammunition hertil.

Provianlmængden var af Hensyn til Rummenes Ud
nyllelse til det meget omfattende Gods, der skulde med
tages i Skibet, nøje udregnet i Forvejen. Til Messens
særlige Brug kunde derfor ikke medføres meget udover
det fra Flaadestationen modtagne Proviant. Til Grund
for dennes Sammensætning var lagt dels det normale
Bespisningsreglement, dels Proviantlisterne fra Carlsberg
fondels Ekspedition til Østgrønland 1898-1900 under
Ledelse af daværende Premierløjlnant G. Amdrllp. (Med
delelser om Grønland XXVII).

Da Skibet efter Planen skulde opholde sig c: l Maa
ned Nord for Melvillebugten og her kunde vente at komme
ilsvanskeligheder, som muligvis vilde hindre det i at
naa tilbage samme Aar, medtoges foruden Sommerpro
viant tillige fulde Provisioner til eventuel Overvintring.

Udover den ferske Proviant, som toges om Bord i
København og Reykjavik l var der i Sommerhalvaaret
ogsaa regnet med at faa en Del ferske Provisioner ved
Grønland, herunder Fisk paa Fiskebankerne og Hvalkød
fra Flænseskibet II Sværdfisken Il. 'Delle slog imidlertid
fejl, i al Fald paa Oprejsen. Til Trods for at der baade
efter Aarsliden og Temperaturforholdene i Vandet kunde
forventes at være Fisk paa Bankerne, viste disse sig dog
først derude længe efter, at II Godthaab Il var passeret
Nord paa. Hvalfangsten kom ogsaa først igang efter
dette Tidspunkt. Til Belysning af Mængden af den ferske
Proviant, der raadedes over Lil Supplering af den fra
København medbragte hermetiske, salte og tørrede, skal
jeg her anføre de Provisioner, del virkeligt opnaaedes
.at faa om Bord paa Togtet under Opholdet i de grøn
landske Farvande:

I Sukkerloppen (a : 1 Maaned efter Afgang fra Rey
kjavik ): nogle Maallider Laks og Søfugle.

Midt i Juli: l Bjørn. Kødet heraf var den første
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rigelige ferske Proviant, vi fik. Det holdt ud lit c: 14
Dages MaalLider.

Langs Kanten af Isen i Baffinbugten samt under
Opholdet i Upernivik i Slutningen af Juli : en Del Søfugle.

I Wolstenholme Fjord: 1 Sæl.
I Pandora Harbour ved Etah i Begyndelsen af August:

12 Harer og en Del Søfugle.
I Midten af August i Jones Sound: 1 Bjørn.
I Upernivik i Slutningen af August: en Del Søfugle.
I Begyndelsen af September i Godhavn : 2 Helle-

flyndere (fra Holsteinsborg).
I sidste Halvdel af September i Exeter Sound, Cum

berland Island: 2 Rener.
I Holsteinsborg og Sukkertoppen var der i 'Slut

ningen af September og Begyndelsen af Oktober rigeligt
med Fisk.

Rugbrød blev bagt til Skibet i de forskellige Kolo
nier, man anløb, og da det holdt sig godt om Bord,
havde man altid dette vigtige Næringsmiddel i Skibet,
naar undtages paa Slutningen af enkelte lange Stræk
til Søs.

Hvedebrød blev bagt i Kabyssen i rigelig Mængde
til alle om Bord. Alt Melet, der medtoges lit Sommer
provianten, var en Gave fra Victoriamøllen i Odense.

Hvad der savnedes noget, var friske [{artofler. Skibet
havde forladt København paa et Tidspunkt, hvor hverken
gamle eller nye Kartofler kunde holde sig i længere Tid,
de nye overhovedet slet ikke. Nogle Sække nye Kar
tofler naaede i Togtets Løb op til Skibet paa Hjemvejen j

men for Størstparten af Tiden maatle man nøjes med
tørrede I{artofler og andre tørrede Grøntsager.

Den medtagne Proviantmængde passede løvrigt saa
godt, at der endnu ved Kommandoens Strygning var
Overskud af den til Sommerforbruget beregnede Del.

En stor Hjælp ved Provianteringen var de 144 Snese
friske Æg, Ekspeditionen fik som Gave af Odense Æg-
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forretning. De holdt sig upaaklageligt og varede godt
2 Maaneder.

Af andre Gaver modtog Ekspeditionen endvidere
inden Afrejsen blandt andet til Mandskabet: 30,000 Ciga
retter af Veksellerer Gerling, 600 Flasker Øl fra Carls
berg Bryggerier og en Højtaler gennem Dagbladet .Poli
liken«. Bladet medgav endvidere Skibet Materialer til
en Kortbølgeradiostation, som Søminemesteren fremstil
lede paa Togtet. Yderligere modtog vi Vin fra Firmaerne
Odense Vin Kompagni og Riis og Dreyer, Chokolade
fra Reiehardt Fabriker i København, Pop-cora fra Pop
eornkompagniet, en Del Glas- og Porcelænssager til
videnskabeligt Brug af Kastrup Glasværk og Bing og
Grøndals Fabriker samt en større Samling Bøger og
Tidsskrifter fra Steen Hasselbalcks Forlag og Ugebladet
-Hjemmet ...

Da Skibet var fuldt udrustet, havde det et Dybt
gaaende agter af 15' og forude af 13'. Denne Trim
ning viste sig at være heldig under de fleste Forhold,
særlig under Sejladsen i Isen, hvor Stævnen var løftet
og Skrue og Ror godt beskytter; i aabent Farvand slog
Søerne mindre hyppigt over Stævnen, end Tilfældet havde
været, om Skibet laa paa mere ret Køl; til Gengæld
havde det dog Tilbøjelighed til at falde af med Næsen,
naar man laa underdrejet, og Vindstyrken kom op paa
ca. Ll.

Skibets Besætning bestod af følgende:

Kaplajn E. Riis-Carstensen, Chef, Hydrograf,
Kaptajnløjtnant K. Lundsteen , Næstkommande-

rende,
Saløjtnant I I. Hoppe, Navigationsofficer, Messe

forstander,. IDeltagere i det hy-
Reserveløjtnant I E. Hansen d fl k

,. rogra s e og zoo-
Reservelæge E. Thiesen I' k A b 'dogrs e r ej e,
Maskinmester III Ch. Lystager,
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Undermaskinmester V. Christensen,
Maskinassistent H. Vilhelmsen,
Søminemester III H. Johansen,
14 værnepligtige : 6 befarne, 1 Trawlfisker , 1

Snedker, 1 Hovmester, 1 Kok, 1 Koksmath
og 3 Fyrbødere.

Endvidere:
Mag. scient. P. Kramp, Zoolog,
Student Povl Marinus Hansen, Zoolog,
Assistent ved Polyteknisk Læreanstalt, Premier-

løjtnant i Fodfolket S. Killmel Hagen, Kemiker,
Mag. scient. A. Kiilerich, Hydrograf og
Student G. Seidenfaden, Botaniker.
lait var om Bord 28 Manet.

Den 5. Maj afsejlede »Gndthaab« fra København.
Kommandoen var hejst den 3., og efter i Sundet at have
undersøgt Kompasserne og foretaget Inslallalionsprøver
af de forskellige Spil og Redskaber, var det sidste Gods
taget om Bord ved Nordre Toldbod. De følgende Dage
var alle Mand fuldt optaget af at indrette Laboratoriet,
stuve af Vejen og i det hele taget gøre endelig søklart.
Paa Afsejlingsdagen aflagde Indenrigsministeren Besøg
om Bord, Skibet inspiceredes af Viceadmiralen og Direk
tøren for Marineministeriet , og llolmens Provst afholdt
Gudstjeneste. Dagen var straalende lys og varm, Skibet
fyldtes med Blomsler og nysudsprungne Bøgegrene, og
Afskeden formede sig saa smukt og blev til et skønt
Minde, som vi glædede os over Resten af Togtet.

Det gode Vejr holdt sig de første Dage j derefter
mødtes stormende nordvestlig Kuling, som tvang Skibet
saa langt Syd over, at det maatte passere gennem Pent
land Firth Vest paa. Trods meget daarligt Vejr imod
naaede ,i dog Reykjavik efter den til Rejsen forud an-
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slaaede Tid, 13 Døgn. Her kompletteredes Kulbehold
ningen, og enkelte Forbedringer og Reparationer udførtes
samtidigt, blandt andet af øverste Mærseraa, der en
Morgen under Hejsning ved Brud paa Drejerebet var
faldet ned i Toplenterne og knækket.

Den Gæstfrihed og Venlighed, der mødte os overalt
under delle Ophold, og den Selskabelighed, alle deltog
i her, saavel hos den danske Minister som om Bord i
Inspektionsskibet • Fylla», gjorde, at vi straks paa dette
tidlige Tidspunkt af Togtet fik fælles Oplevelser udover
det daglige Arbejde, og delte, tror jeg, for en stor Del
var Grunden til, at der saa hurtigt kom et kammeratligt
og hjerteligt Forhold om Bord blandt de mange og i
Grunden meget forskelligartede Medlemmer af Messen;
det gode Forhold fremmede Undersøgelsesarbejdet i høj
Grad og bar over mange ellers ensformige Perioder af
uafbrudt Slid.

Som Erindring om Reykjavik havde vi her faaet
foræret en storartet Gramofon.

Straks efter Afsejlingen, den 23. Maj, paabegyndtes
det videnskabelige Arbejde med Undersøgelser i Irminger
strømmen. Det var Tanken at lægge en Række Stationer
fra Skagi lil Fap Farvel, hovedsageligt i den Del af Far
vandet nærmest Grønland. Her findes et Omraade, hvor
Professor Frithjof Nansen har ment, at den væsentligste
Del af Nordatlanterhavets Bundvand dannes. Denne
Bundvandsdannelse skulde foregnu i Vintermaanederne
indtil Marts - April Maaned; men ogsaa udenfor denne
Periode rnaatte her findes særlige hydrografiske Forhold,
og da Ekspedilionen paa sin Rute alligevel skulde pas
sere Omraadet, hvor der hidlil ingen Undersøgelser er
gjort til Prøvelse af Professorens Teori, var det mit
Ønske at tage nogle Stationer her paa Oprejsen, lige
som jeg ogsaa haabede paa Muligheden af paa Hjem
vejen at kunne gentage Undersøgelserne i delle interes
sante og absolut sæsonprægede Afsnit af Nordatlanten.
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Den første planlagte Station i selve Bundvandsom
raadet gennemførtes ned til 1000 m, men maatte da af
brydes, da opkommende østlig Storm hindrede Skibet i
at arbejde længere paa Stedet. De næste Dage blæste
det haardt fra øst. Da disse Undersøgelser trods deres
store videnskabelige Interesse dog var en Biopgave for
os, besluttede jeg, istedet for at dreje under for at af
vente Arbejdsvejr, at benytte Stormen til at lænse rundt
om Kap Farvel, idet [{ursen stadig sattes over Bund
vandsomraadet, for at kunne være der, hvis Vejret pludse
ligt bedrede sig. Dette blev imidlertid ikke Tilfældet,
før vi var paa Længden af Kap Farvel og Ekspeditionen
befandt sig paa sit egenllige Arbejdsfelt.

Hovedopgaven her var, som før nævnt, en samlet
Undersøgelse af hele Farvandet mellem Grønland og Ark
tisk Canada. - Til Forstanelse af Ekspeditionens Arbejde
skal jeg fremsætte de vigtigste oceanografiske Forhold
i delte store Omraade.

Ethvert Farvand er i oceanografisk Betydning blandt
andet afhængigt af de Strømninger, der fører Vand dertil
fra andre Omraader, samt af Havdybderne eller reltere
udtrykt, de Forskelligheder i Dybdeforholdene , som de
paagældende Havstrømme møder. [det specielle vest
grønlandske Farvand er der af Vand strømme tre Hoved
elementer : Vand fra Polbasinet, Atlanterhavsvand og
Smeltevand. Polarvand kommer direkte Nord og Nord
vest fra gennem Hovedtilførselssundene Smith Sund,
Jones Sound og Laneaster Sound med de dertil for
bundne Stræder og Kanaler og Syd fra med Østgrøn
landsstrømmen. Atlanterhavsvand tilføres direkte op i
Davisstrædet Syd fra. Smeltevand tilføres baade fra
Kysterne, og danner her i den varme Tid stærk Over
fladestrøm ud gennem Fjordene, og ved Afsmeltning af
den i Havet flydende Is.

Langs den grønlandske Ryst findes 2 Strømninger:
en mindre saltholdig og i den sydlige Del koldere Over-
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tladestrøm samt en varmere og mere saltholdig inter
mediær Strøm. Langs Bafflnland findes en sydgaaende
kold Strøm, og som Resultant af Strømningsfeltet fører
Labradorstrømmen Vandrnasser Syd paa.

Med Hensyn til Dybdeforholdene her er der det be
mærkelsesværdige, at tværs over Farvandet fra Holsteins
borg til Cumberland Island strækker sig en Højderyg
med omkring kun 600 m. Vanddybde, antagelig en Fort
sættelse af den nordatlantiske Højderyg fra Shetlands
øerne over Færøerne, Island og Grønland. Farvandet
deles herved i 2 Hovedafsnit, for de dybere Vandlags
Vedkommende skarpt adskilte; 3000 m-Kurven fra Atlan
terhavet naar op til udfor Arsllkljorden, 1000 m- Kurven
til udfor Godlhaab, og Nord for I) Ryggen. findes ogsaa
Dybder paa flere Tusind Meler.

Der var flere slore Problemer i dette Omraade. For
det første Strømmenes virkelige Forløb og Udstrækning
i Hovedfarvandet , herunder det vigtige Spørgsmaal om,
hvor langt mod Nord Atlanterhavsvandel kan spores, og
hvor megen Indflydelse det har paa Baffinbugtens Bund
vand og -fauna, hvilket igen fører Lil Sammenligning
mellem Faunaen Nord og Syd for Ryggen.

Yderligere : Klarlæggelse af sanvel de hydrografiske
som biologiske Forhold i Farvandet Norden for Ryggen.

Som Biopgaver var: Undersøgelser vedrørende Nytte
fIskene langs Grønlands Vestkyst i Fortsættelse af tid
ligere Undersøgelser samt Indsamling af Havalger.

Arbejderne, der udførtes til Løsning af Opgaven,
var dels af fysisk Art (Dybdemaaling-Saltholdighed-Tem
peratur), dels kemiske (uorganiske Næringsstoffer), bota
niske (Phytoplankton) og zoologiske Undersøgelser (pela
giske Dyr fra de forskellige Vandlag, Fisk og Bunddyr).

Undersøgelsesstalionerne lagdes hovedsageligt i •Snit.
eller Stationsrækker tværs over Hovedfarvandene, over Sun
dene mod Nord og Nordvest og over de vigtigste større
Fjorde og flugter j saa vidt muligt lagdes de vinkelret
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paa de formodede Strømretninger heri, væsentligst af
Hensyn til den senere Benyttelse af de hydrografiske
Hovedelementer, SaJtholdighed og Temperatur (eller kor
tere sagt, Elavvandets Vægtfylde), til Udregning af Strøm
forhold efter Bjerknes's Metode. Indtil Diskobugten var
planlagt 4 Snit over Davisslrædet, derefter Snit over
Bugten, 2 Snit ud i Bafflnbugten indtil Ilpernivlk ; saa
fulgte Undersøgelser i !\1elvillebugten, 3 Snit i Smith
Sund , Snit over Inglefield Gulf, Jones Sound, Laneaster
Sound og over den nordlige nel af Bafflnbugten til Mel
villebugt. Efter Snit i Umanakfjord, Vajgat og Disko
bugt skulde Snittet over Højderyggen gentages, og der
efter skulde yderligere 2 il 3 Snit foretages Sønden herfor.

Den 28. Maj naaedes [\ap Farvel. Her mødte os
den glædelige Overraskelse, al Storisen, som paa denne
Aarstid plejer at ligge langt til Søs, nu først fandtes
som en smal Stribe langs Land, hvorfor den første
Station ved Iskanten i Kap Farvel-Snittet kunde tages
kun 41/2 Sømil af Land. Herfra hlev Kursen sat mod
Hamilton Inlet paa Labradorkysten ; den sidste Station
tog vi her 17 Sømil af Fastlandet. Tæt Taage og stormende
paalands Kuling i Forbindelse med Tilstedeværelsen af
talrige Øer og Skær langs Kysten hindrede videre Frem
gang paa delte Sted. Vejret var under den sidste Halv
del af Snittet uroligt; midtvejs i Farvandet havde vi været
nødsaget til at ligge underdrejet et Døgn for at afvente
Arbejdsvejr.

Det viste sig paa dette Stræk, at •Godthaah- kunde
arbejde paa de forefundne Vanddybder af ca. 3500 m
med Vind og Sø op til Styrke 7. Under det hydrogrå
fiske Arbejde paa Stationerne var det nødvendigt, at
Skibet i de Timer, der medgik fra Vandhenterne gik
ned og til disse lukkedes i Dybel, blev holdt paa Stedet,
saaledes at Wiren med Vandhenteme til Stadighed kunde
staa lodret.
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Normalt toges Vandprøver fra Dybderne: 0-10
25-50--75--100--150--200--350-500--750--1000-
1250--1500-2000--2500--3000--3500 m. Hovedsage
ligs t benyttedes Nansen-Vandhenterne, af hvilke der paa
Grund af deres lette Konstruktion kunde være indtil
12 Stk. paa Linen ad Gangen. Overfladeprøverne toges
med Knudsens isolerende Vandhenter.

Vandhenterne udløstes ved Faldlod. Farten for Fald
loddet gennem Vandet langs Linen fandtes efter flere
Forsøg at være ca, 1/2 Minut for hver 100 Meter. Under
Arbejdet regnedes med yderligere 50 Ofo af denne Tid
som Sikkerhed, inden Vandhenteren blev hevet op efter
[{astning af Loddet. Det overholdtes, at Termometrene
altid fik 5 t\1inuller i Dybden til Indstilling, før Vand
henterne udløstes.

Til den ved hver Stations Begyndelse foretagne Lod
ning af Havdybden anvendtes et af Kompasvæsenet med
givet Dybdeloddeapparat med Klavertraad, Slippelod og
Bundoptagningsrør. Loddeapparatet er beskrevet i •Tidsk.
f. Søv.. 1906.

Paa lægere Vand anvendtes Clausens Kontroldybde
maaler paa en af de hydrografiske Wirer i Forbindelse
med et MeterhjuI.

Saasnart det hydrografiske Arbejde var endt, fore
toges de botaniske Nelindsamlinger og derefter det zoo
logiske Arbejde; delle sidste tog i Reglen betydelig læn
gere Tid end Arbejdet med Vandhenterne, især paa de
Stationer, hvor man trawlede eller havde mange Red
skaber i Gang efter hinanden. Gennemsnitligt var be
regnet 6 Timer til hver zoologisk Station; til Gengæld
behøvede de zoologiske Stationer ikke altid at placeres
saa tæt som de hydrografiske.

Udførelsen af Indsamlingerne krævede et ret haardt
og forceret Arbejde. Undertiden laa Stationerne saa tæt,
at der efter Afslutning af en netop var Tid til Opklaring
af Redskaber og Dæk, inden der skulde begyndes paa

Tidsskr.f. Sevæsen. f 00. AnTg. 21
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en ny. Sanvel under Udsætning som under Indhivning
af Redskaberne maatte der udvises den største Agtpaa
givenhed j i det hele taget var selve Arbejdet naturligvis
i Længden noget ensformigt. Mandskabet fik dog hur
tigt stor Interesse for Undersøgelserne og tog altid fat
med megen Iver. Som rimeligt var, fandt Folkene mest
Fornøjelse ved de zoologiske Indsamlinger, især naar
Trawlen kom op med de mangfoldige og mærkværdigt
udseende Former af Dyreliv fra Bundregionerne. Men
ogsaa de store Temperaturforskelle i Vandlagene og de
store Dybder og lange Strækninger, der arbejdedes paa,
vakte deres Beundring, selvom deres Mening om Vær
dien af de Prøver, der til de forskellige Undersøgelser
aftappedes af Vandhenterne, ofte var saadan, som Trawl
fiskeren Kristlan en Gang udtrykte sig: "All det Vand,
der bliver taget op der, er vist i Grunden lige saa dyrt
som Champagne. - Jeg vilde nu helst ha' Champag
nen-o -

Saa ofle der var Lejlighed dertil, toges i Søen astro
nomiske Pladser og Deviationsundersøgelser. Deviationen
forandrede sig meget stærkt, da Skibet næsten stadigt
forandrede magnetisk Bredde I og Misvisningen er paa
de højere Bredder kun angivet omtrentligt. Hyppige
Forekomster af Taage og usigtbart Vejr, især i Nærheden
af Isen, medførte, at vi til Tider ligesom sejlede i Blinde j

men paa intet Tidspunkt hengik der saa længe imellem
de observerede Pladser, at Skibets Rute og Stationernes
Positioner ikke med Bestemthed kunde regnes ud bagefter.
Alt i alt kan det med Sikkerhed siges, at Pladser for
Stationer, Lodskud, lskanter etc. paa Togtet er saa rigtige,
som astronomiske Skibsobservationer kan give.

Efter Afslutning af Kap Farvel-Labradorsnittet. stod
vi Nord over for at søge ind mod Budson Strædet. Dags
lyset blev nu betydeligt længere for hver nag; ved Ha
milton Inlet (paa Stubbekøbings Bredde) havde der i de
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taagefyldte og blæsende Nætter og i den kolde Labra
dorstrøm, hvor saavel Davis som Isfjelde optraadte, været
ubehageligt mørkt. Paa Højden af Hudsou Strædet,
hvortil vi naaede et Par Døgn senere, var det allerede
lyst hele Natten, og i de følgende 3 Maaneder havde vi
Behageligheden af at have Dagslys hele Døgnet rundt j

i ca, P /2 Maaned heraf gik Solen endda slet ikke ned.
At Døgnets "Tidspunkter ingen Rolle spillede, betød natur
ligvis uhyre meget for Undersøgelsesarbejdets Fremgang.

Syd for Hudson Strædet mødte vi Ismasser ca.
80 Sømil til Søs. Snittet øst over mod Frederikshaab
Isbllnk paabegyndtes 22 Sml. øst for Resolution Island
og endtes i Havnen paa Ravns Storø lige Nord for Is
blinken. Vejret var ret taaget paa hele dette Stræk, indtil
det pludseligt klarede op under den grønlandske Kyst,
hvor Landet da med cet kom til Syne badet i straalende
Solskin. Efter Fiskeriundersøgelser paa Fiskenæsbanken
naaede vi næste Formiddag udfor Skinderhvalen, og af
Inspeklionshensyn aflagdes her et, iøvrigt meget hygge
ligt, Besøg paa Stationen i Færingerhavnen hos Sømine
mester Møller.

Samme Aften, efter Sejlads indenskærs, ankom Ekspe
ditionsskibet til Kolonien Godthaab, hvor vi, ligeledes af
Hensyn til Stations- og Inspektionstjenesten, ankrede for
at aflægge Besøg hos Landsfogden i Sydgrønland. Næste
Morgen afsejlede vi videre herfra til Fyllas Banke, hvor
Undersøgelser af fiskerimæssige Grunde foretoges.

Om Aftenen den 20. Juni ankom Skibet omsider til
Sukkertoppen for Afholdelse af Kul- o~ Vandfyldning
samt Maskin- og Kedeleftersyn. Der udviklede sig i
denne for det egentlige Ekspeditionsarbejde nødvendige
Hvileperiode et fornøjeligt Koloniliv, og en Del af de
unge Videnskabsmænd, som til daglig laa i DobbeltIukaf,
flyttede efter Indbydelse fra Kolonibestyreren og Fiske
mesteren i Land. St. Hansaften afbrændtes et stort Blus

21'"



302 Godthaabekspeditlonen 1928.

paa Portusok, og i Land blev arrangeret Fest for Mand
skabet med Dans i Tømmerværksteder.

Den 27. var Skibet atter sejlklart. Zoologen Magister
Kramp var imidlertid blevet syg og laa til Køjs med høj
Feber, hvorfor Afsejlingen foreløbig blev udsat for at
skaffe Magisteren Ro og undersøge, hvorledes Sygdom
men vilde arte sig.

Ud paa Eftermiddagen kom da følgende Telegram
fra Godthaab Radio: •Skinfaxe gaaet paa Grund udfor
Holsteinsborg paa undersøisk Skær og er Vrag. Behøver
øjeblikkelig Hjælp•. -

S/S »Sklnfaxe- , der tilhørte Dampskibsselskabet
»Skandia«, var af Grønlandske Handel fragtet til at føre
en Ladning Gods op til Kolonierne, heriblandt Kul til
.Godthaab. og -Islands Falke , -

Da det lod til, at Magister Kramp befandt sig en
Del bedre end Dagen før, sattes Dampen op straks;
•Godthaab " afgik derefter Nord paa og ankom udfor
Holsteinsborg næste Eftermiddag K\. 16, hvor vi ankrede
200 m VSV for det grundstødte Skib. Det viste sig, at
delle var tæt , og da det netop var Højvande, sattes
straks Trosse og Wirer derover for at forsøge at slæbe
det af Grunden, hvad der imidlertid ikke lykkedes i første
Omgang. All disponibelt Mandskab sendtes efter For
søget over i .. Skinfaxe- for at hjælpe med ved Losningen
af Godset og Udsætning af en paa Dækket værende stor
Fiskemotorbaad, medens Farvandet omkring -Skinfaxe
oploddedes fra Fartøj. K\. 2 om Natten kom Grønlandske
Handels Skib »Gertrud Rask" og ankrede tæt Syd for
.Godthaab'l , og ved Morgenhøjvandet halede begge Skibe
i •Skinfaxe., uden at dette dog endnu rørte sig, og
Lossearbejdet blev da fortsat. Om Eftermiddagen lyk
kedes det endeligt at faa Skibet af Grunden og bugseret
ind til Holsteinsborg. Det var da ogsaa paa høje Tid;
Vejret havde den sidste Dag været opfriskende fra Nord,
og de følgende Dage blæste det saa haardt , at "Skin-
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raxe«, om den endnu havde staaet derude, efter al Sand
synlighed ved den opkomne Dønning var slaaet i Stykker,
hvorved Ladningen, som betød saa meget for Lands
delenes Forsyninger, for en væsentlig Del vilde være
gaaet tabt.

Efter Afslutning af Rapportskrivning og Søforhør
kunde vi den 2. Juli om Morgenen endelig genoptage
Undersøgelserne med Snit Vest paa over Højderyggen.
Midtvejs i Strædet mødte vi Ves lisen, som det lykkedes
at trænge 20 Sml. ind i. Vest herfor var Farvandet, saa
langt der kunde ses, ganske tæt sammenpakket. Efter
Arbejdet paa Snittets sidste Station var der nogen Van
skelighed med at komme fri, da Isllagerne, som var i
stadig Bevægelse, under Gennemførelsen af Stationen
havde lukket de Render, vi 'var kommet igennem. Paa
Vejen Yest over var der noget indenfor lskanten skudt
en Hvalros med Unge. Dyrene var for saa vidt en Skuf
felse, da Kødet af dem viste sig at være næsten uspise
ligt sejgl. Det kom dog nogle Dage efter i Land til
Hundefoder i Egedesminde og Godhavn og gik sanledes
ikke til Spilde. Skindet af Ungen blev omhyggeligt ned
saltet og sendtes Lil Zoologisk Musæum, hvor det nu
staar udstoppet.

Da vi atter var ude af Isen, meddelte Reservelægen,
at Magister Kramps Sygdom havde forværret sig, og
anmodede om, at man maaue gaa saa direkte som mu
ligt til det nærmeste Sygehus, forat Magisteren kunde
blive indlagt der. Et planlagt Snit Nord for Højderyggen
ind til Diskobugten blev derfor udsat til Hjemrejsen, og
vi sejlede da direkte op mod Diskobugten og ' ind til
Egedesminde. Her maatte Magister Kramp altsaa des
værre efterlades, og saa snart han var bragt i Land, af
sejlede vi videre mod Nord til Godhavn ; undervejs
gjordes Undersøgelser tværs over Diskobugten.

Under Magister Kramps Fraværelse fra Skibet æn
dredes Fordelingen af de videnskabelige Indsamlings- og
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Undersøgelsesopgaver om Bord, sanledes at Reserve
lægen, som hidtil assisterede ved de hydregraflske Ar
bejder, nu overgik til de zoologiske Undersøgelser under
Povl Hansens Vejledning, og Reserveløjtnant Hansen
varetog imens Reservelægens tidligere specielle hydro
grafiske Hverv, Ilttitreringerne.

Da Magister Kramp i Togtets Begyndelse havde sat
sit Arbejde i saa godt System og grundet paa Povl Ban
sens mangeaarige Erfaring ved Grønland samt den Iver
og Interesse, hvormed Reserveløjtnanten og Lægen om
fattede deres Hverv, led de planlagte Undersøgelser intet
ved Magisterens midlertidige Ophold i Land.

Den 7. Juli KJ. 2 om Natten ankom Skibet til God
havn, Til Trods for det sene Tidspunkt af Døgnet kom
omtrent samtlige danske i Kolonien ud Lil Skibet for at
byde det velkommen.

For ikke at have Skibet overfyldt paa Rejsen til
Grønland og under den første Del af Undersøgelserne
var den lit eventuel Overvintring beregnede Proviant
sammen med en Del Glas, Beholdere, Sprit, Formal og
destilleret Vand sendt til Godhavn , og blev taget om
Bord her. Til Gengæld sendte vi tom Emballage hjem
samt Beholdere og Glas med det indsamlede zoologiske
Materiale og de Vandprøver, hvis kemiske Undersøgelse
først kunde foretages efter vor Hjemkomst. Men Skibet
blev alligevel godt overfyldt med Gods. Paa Storlugen
opstilledes saadan Proviant, som i Tilfælde af pludselig
Nedskruning af Skibet i Isen nemt kunde kastes ud
derpaa, Sammensætningen af denne Proviant, som dæk
kedes omhyggeligt af Pressenninger, var nøje blevet be
stemt i Forvejen. Ogsaa i Gangene agter, paa Overbyg
ningen og paa øverste Bro, - egentlig overalt, hvor det
ikke kunde hindre Arbejdet, - anbragtes forskelligt Gods.

Stort Udbytte havde Ekspeditionens Medlemmer af
Besøg hos Magister M. P. Porsild paa -Den Danske Ark-
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tiske Station. her. Talrige Ekspeditioner har passeret
Godhavn siden 1906, da Stationen blev oprettet, og alle
har Magisteren ydet værdifuld Bistand ved mange og
gode Raad og Anvisninger elIer ved at huse de paa
gældende Ekspeditionsmedlemmer i kortere elIer længere
Tid. Paa Stationen findes foruden Beboelsesrum gode
Laboratorier, Mørkekammer, Værksteder og et stort ark
tisk Bibliotek. Fra dette laante vi en Snes Bind til
Supplering af den fra København medtagne videnskabe
lige Bogsamling.

Betydningen af Tilstedeværelsen af denne Station
paa det i Grønland centrale Sted Godham kan for den
videnskabelige Forskning ikke understreges nok, og Ma
gister Porsilds personlige Egenskaber, hans Interesse for
alIe Problemer ~g grundige Kendskab til disse, er en
Borgen for, at ogsaa de udenlandske Ekspeditioner, der
besøger dette Sted, maa anerkende den store Indsats,
der til Stadighed fra dansk Side gøres i det videnskabe
lige Arbejde i delle nordlige Landomraade.

Det atter særdeles fornøjelige og hyggelige Ophold
i navn forlængedes iøvrigt ved M/S »Diskovs Ankomst
Det viste sig nemlig, at vi kunde faa Kul fra dette Skib,
og derved sparedes ca, 1 Døgn, hvormed Rejsen var blevet
forlænget, om vi, som planlagt, skulde være gaae.t inden
om Vajgattet og fyldt op ved Kulbruddet Kutdlisat. Den
12. Juli var vi klar og stod videre Nord over indtil Mel
lemfjord paa Diskoøen j herfra tog vi Snit Vest paa indtil
atter 20 Sømil ind i Isen og naaede godt 621/2° Vest
Længde.

Paa dette Snit havde vi den første Ankerstation for
Strømmaaling paa 215 m Vand. Her ankredes for ca,
600 m Wire.

Da vi var paa Vej ud gennem Isen, mødte vi den
første og længe ventede Bjørn, som det ogsaa lykkedes
at faa om Bord.
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Rejsen gik nu Nord over langs lskanten , indtil vi
omtrent paa Højde med Upernivik aller stod Vest over,
og her nanedes 62 ° 44' Vest Længde, ca, 35 Sømil inde
i Isen. Da vi den 18. i iøvrigt blikstille Vejr stod ind
gennem Iskanten, observeredes en svag begyndende Døn
ning Syd fra, og den 19. om Morgenen, da Skibet for
Udgaaende af Isen endnu befandt sig ca. 20 Sømil inden
for Kanten, maalle der stoppes op og fortøjes paa Grund
af sydlig Storm med tæt Taage. I de næste Ph Døgn
laa vi vejrfast, idet vi af og lil maalte skifte Plads, naar
Ismarkerne truede med at skyde sig sammen om os.
Der var tydeligt at mærke meget stærk Drift af Isen
Nord over. - Tiden benyttedes til Tøjvadsk om Bord
samt til Øvelser og Eksercits paa Isen. -

Den 20. om Eftermiddagen klarede Vejret af, og der
viste sig nu østen for os tæt sammen pakket Is. Nogle
smalle Render førte imidlertid Syd i, og gennem disse
naaede vi efterhaanden atter sejlbare Løb øst efter.
Allerede ca. 10 Sømil fra Iskanten mødte vi stærk Døn
ning. Stormen havde her fuldstændig brækket de store,
aargamle Marker op, hvilket lettede Passagen i hoj Grad.
De sværere Iskodser kunde man næsten overalt undgaa
at komme i Nærheden af. Før Iskanten naaedes, tyk
nede Vejret aller til og klarede først rigtigt af, da vi
sent om Aftenen den 21. befandt os udfor Kaersorssuak
ved Upernivik.

I Upernivik foretoges et grundigt Maskin- og Kedel
eftersyn før Rejsen Nord over, hvor vi kunde forvente
at være længere Tid i Isen. Samtidigt fyldte vi Bun
kerne op direkte fra Skonnerten -Slgrld«, som kom paa
Siden af os, og som havde fragtet grønlandske Kul fra
Kulbruddet paa Disko herop til vort Brug. Disse grøn
landske Kul var glimrende til Skibet, og Maskinmesteren
var særdeles glad for dem. Mærkværdigvis var Resten
af -Slgrld es Kul, som vi ogsaa her tog om Bord paa
Hjemturen en Maaned senere, ikke helt saa tilfredsstil-
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lende; muligvis taber grønlandske Kul hurtigt i Værdi
ved at ligge og ved at blive omladet nogle Gange, hvilket
netop havde været Tilfældet med Resten af Skonnertens
Ladning, som efter vor Afrejse Nord paa naturligvis var
blevet oplosset i Land.

Sammen med en engelsk og en amerikansk Viden
skabsmand, der var paa Rejse i Grønland, foretog en
Del af Ekspeditionens Medlemmer en Udflugt pr. Motor
baad ind gennem den 50 km. lange Upernivik Isfjord til
Isbræen, hvor der overnattedes i Telt, og herfra gik
Turen alter næste Dag tilbage til Kolonien,

- I Vestgrønlands Koloniomraaoe hersker Begre
berne Nord- og Sydgrønland , og der er virkelig stor
Forskel paa disse to Landsdele, sanvel i Folkenes Levevis
som i Naturforholdene. Men i Upernivik udviskes disse
Forskelle til umærkbare Nuancer ved Sammenligning
med de mod Nord til Distriktet grændsende Polaregne.
Til Upernivik kommer Handelens Skibe Syd fra og stopper
op; her faar man ogsaa , især om Vinteren, Besøg af
Polareskimoerne Nord fra, og arktiske Ekspeditioner
anløber Kolonien som den sidste Stabelplads i den lettere
tilgængelige Del af Verden. Intet Steds i Grønland for
staar man niaaske klarere den dybe Betydning af Verdens
hjørnerne Nord og Syd end her.

Ogsaa fra Naturens Side er der noget særligt ved
Upernivik. I Sommerperioden, hvor Solen i Maanedsvis
forbliver paa Himlen, føles her den stadige Kamp mellem
Varmen og Kulden, mellem det varme Vand Syd fra og
de isfyldte Regioner Norden for. Vejret skifter med
knaldende Solskin og øsende Regn, alt i saa stærk Grad,
at begge Dele virker lige opløftende paa Sindet - Fjæl
denes massive, men dog harmoniske Former, danner den
mest ideelle Ramme om det storslagne Naturindtryk,
man modtager heroppe.

Den 27. Juli stod vi videre herfra, idet Undersøgel
serne nu lagdes i Kryds over Melvillebugten. Den 28.
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mødtes [{anten af Isen til Søs, og den følgende Dag
traf vi en fremspringende Pynt af Landisen i Nærheden
af Djævelens Tommelfinger. Stationerne førtes imidlertid
herfra heil ind i Bunden af l\Ielvillebugten ved Cap
Walker, uden at vi yderligere traf Havis. 45 Sømil Syd
for Kap York gennemsejledes i diset Vejr nogle Striber
svære Iskodser, som syntes at have Udstrækning Syd
efter, og ca. 20 Sømil Syd for Forbjerget passeredes et
Bælte af antagelig løsrevet Landis. Undersøgelserne
foretoges her, takket være det gode Vejr, i et meget
forceret Tempo; vi havde indtil 6 Stationer om Dagen.
Landet ved Kap York gjordes i Taage om Natten den
2. August; under Sejladsen langs Landet Vest over kla
rede det op. Synet af den ejendommelige og stejle
Kyststrækning, Crimson Cliffs, som Bræerne fra Ind
landsisen skyder sig ned over, indgiver Følelsen af, at
man er kommet til en helt ny Klode.

Om Eftermiddagen samme Dag ankrede vi under
Umanakfjeldet ved Thule Stationen.

Til Thule var der ikke tidligere kommet Skib dette
Aar, og da der ikke var Radio paa Stedet og derfor ikke
hørt nyt fra Omverdenen siden Slæderejserne om Vin
teren til Upernivik, var" Godthaab«s Ankomst en glædelig
Begivenhed for Beboerne. Glæden forhøjedes yderligere
ved den Post fra Danmark, som vi havde med til Di
striktet. En særdeles fornøjelig Dag, dels om Bord,
dels i Land i Bestyrer Hans Nielsens nydelige Hjem,
tilbragtes her, og den var rig paa usædvanlige Oplevelser.
Besøget havde ogsaa det for Ekspeditionen praktiske
Formaal: at konferere med Hans Nielsen om de særlige
Forhold i Egnene ved Smith Sund samt om en Ordning
vedrørende Forbindelse med Stationen i Tilfælde af Skibets
eventuelle Overvintring heroppe.

For at have en i Oistriktet kendt Grønlænder om
Bord, 80m var fortrolig med de eskimoiske Fangstmaader,
blev Fangeren Inukitsok mild sin Kajak taget med fra
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Thule. Ban var en gammel Ekspeditionsmand, som bande
havde været med Peary og Knud Rasmussen, interesseret
i alt, virksom og, som det syntes, allid i godt Humør.
Han var til stor Nytte under vort Ophold i farvandene
Nord for Thule, som jo dog heldigvis, for Ekspeditionens
Forløb, ikke blev af længere Varighed.

Den 3. August udførte vi Undersøgelser i Wolsten
holmefjord og foretog Maalinger fra en Varde i det indre
af fjorden lil [{anten af Mollkes Bræ. Maalinger fra
samme Varde til Bræen er i flere tidligere Aar udført
af Peter Freuchen og Magister Lauge Koch.

Fra Wolstenholme Fjord gik Rejsen til Whale Sound
og Inglefield Gulf. Eli stor Opgave i farvandene i Thule
Distriktet, hvilken ganske vist laa udenfor vor egentlige
Plan, var at paavlse Forekomst af Nyllellsk. Eskimoerne
lever her omtrent udelukkende af Kød, og denne Ernæ
ringsmaade er naturligvis ikke heldig for Racens Trivsel.
Lettere end at transportere andre Fødemidler herop ad
den vanskelige Vej Syd fra vilde det være, om Befolk
ningen kunde fange de Fisk selv, som vilde være ønske
lige til Supplering af deres øvrige l\æringsforraad. I
Sælmaver havde man undertiden fundet Stumper af Helle
fisk, men trods Forsøg var det hidtil ingen Steder lyk
kedes at fange disse selv.

De Undersøgelser, der var gjort i Wolstenholme
Fjord, syntes ikke al tyde paa , at her fandtes andet
spiseligt end Polar torsk , som ganske vist blev taget i
stor Mængde, men som paa Grund af deres ringe Stør
relse kun daarligt egner sig til at gøres til Genstand
for egentlig Fangst. I Whale Sound og Inglefield Gulf,
hvor vi fandt Dybderne større, fangedes imidlertid de
Steder, hvor vi trawlede paa blød Bund, overalt Helle
fisk. Inukitsok blev her, som iøvrigt alle andre Steder,
hvor der trawledes, medens han var om Bord, kaldt til,
naar Redskaberne kom op, for personligt at kunne se,
hvad der fandtes i Dybet, og hvor det blev fanget j han
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kunde da siden bedre underrelle sine Landsmænd herom
selv. - Hellefisk havde vi tidligere fundet i den dybe
Del af Melvillebugten og Syd for Kap York, og de fan
gedes senere midt ude i den nordlige Del af Smith Sund
og i Jones Sound; vi kom til den Slutning, at disse Fisk
rimeligvis findes overalt heroppe, hvor Bunden er blød j

blød Bund fandt vi imidlertid i Thuledistriktet først paa
Dybder af 3-400 Meter.

Efter ct Par Døgns Undersøgelser i luglefleld Gulf,
stod vi Nord paa gennem Murelilson Sound. Grund
stødte store Isfjelde markerede her tydeligt Landgrunden,
som paa begge Sider af Sundet skyder sig ud mod Far
vandets Sejlløb. Der toges nøjagtige Pladsbestemmelser
for at kunne indlægge Ruten i Korlet paa dette Sted,
hvor saavel Peary's som Mc. Millan's Skibe tidligere har
været paa Grund. Om Natten den 7. August passeredes
Grønlands vestligste Pynt, Kap Alexander, og mellem
denne og Etah fandt vi uden Vanskelighed Pandora Bar
bour, som var udset til Vinterhavn, saafrernt Isforholdene
paa Hjemrejsen over Melvillebuglen skulde vise sig saa
uheldige, at vi ikke kunde passere delle vanskelige og
lunefulde Sled.

Pandora l:Iarbour har den Fordel som Vinterhavn
foruden at være godt beskyttet af høje Fjelde, have lægt
Vand, god Holdebund og udmærket Ferskvandsløb, ogsaa
at være et af de Steder i Egnene Nord for Melvillebugten,
hvor Vinterisen bryder tidligst op. Gode Jagtforhold
findes i Havnens umiddelbare Nærhed og yderligere kan
anføres, at den ligger paa et Sled, der vilde være hel
digt for Udførelsen af fortsatte videnskabelige Under
søgelser i Vintermaanederne, et Forhold, der var meget
vigtigt, ikke mindst fordi man paa denne Maade kunde ·
holde Mandskabet beskæftiget og Interessen for Togtet
levende under en ellers stille Periode.
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Det paatænkte korte Ophold i Pandara Harbour kom
imidlertid til at strække sig over omtrent 1 Døgn, grundet
paa pludselig opkommende nordlig Storm, som ganske
hindrede Arbejde paa Søen. Tiden benyttede vi til Jagt
ture og holdt Udkig oppe fra Højderne omkring Havnen
efter Bedring i Vejrforholdene.

Saasnart det stilnede af, stak vi atter til Søs og
gennemførte det nordligste Snit til godt halvvejs over
Sundet, hvor vi mødte fuldstændig sammenpakket svær
Is i stærk Drift Syd efter. Da vi efter den sidste Sta
tion her, Nr. 99, med noget Besvær var kommet ud af
Isen igen, vendte vi Sydover følgende Iskanten, og Hjem
rejsen begyndte paa en Maade nu.

Medens vi endnu befandt os i Isen heroppe, fik vi
pr. Radio den glædelige Meddelelse fra Lieutenant-Com
mander Edward H. Smith, at den paatænkte Coast Guard
Ekspedition virkelig var blevet udsendt, og at Ekspedi
tionens Skib »Mariou« nu befandt sig i Godhavn.

Takket være vor Kortbølgestation havde vi under
hele Nordturen Radioforbindelse med Godhavn , hvortil
Skibets normale Radiostation i Nærheden af Thule ikke
længere havde kunnet række. - En Tid var der livlig
Radiokorrespondance om Bord, da Telegrammer mod
tages og videresendtes til og fra det canadiske Rege
ringsskib »Boetic-, som samtidig med os befandt sig i
disse nordlige Farvande og ikke selv havde direkte For
bindelse med Godhavn Radio.

Paa Højden af Cap Faraday stod vi atter over mod
den canadiske Side og naaede ad nogle smalle Render
en halv Snes Sømil ind i Isen. Paa det følgende Snit
over mod Hakluyt Øen ankredes paa 600 m Vand for
2000 m Wire for Strømundersøgelser. Ved Hakluyt Øen
stoppede vi op, og Opmaalingshold sendtes i Land for
med Teodolith at indskære denne ø, et Arbejde, Magister
Lauge Koch havde anmodet Ekspeditionen om at udføre
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til Supplering af hans Kortlægningsarbejder der i Di
striktet. Paa Observationsstedet paa Øens højeste Punkt
byggedes en Varde. Et Forsøg paa fra Hakluyt Øen at
naa ned til Cary Øerne maatte opgives paa Grund af
opkommende sydlig Storm med usigtbart Vejr, og Ekspe
ditionsskibet afgik da til Thule, hvor vi laa vejrfast et
Par Døgn.

I Selskab med Dr, Knud Rasmussen, som var an
kommet hertil med »Søkongen«, gik Tiden imidlertid
hurtigt og fornøjeligt. - Uforglemmelig var den Tak
nemmelighed, de indfødte udviste overfor Ekspeditionen,
fordi, som de sagde, vi havde givet dem alle de mange
Fisk i Søen. -

Paa det følgende Snit Vest over mod Clarence Head,
anløb vi Bjørlings ø, den østllgste af Cary Øerne, hvor
vi foruden at foretage Opmaalingsarbejder ligesom paa
Bakluyt Øen søgte efter Rester fra Bjørlings Ekspedition,
dog uden positivt Resultat. l Varden paa Toppen af
Øen fandtes en Blikdaase med Meddelelse fra Peter
Freuchen og Lauge Kock om, at disse havde besøgt
Stedet den 1. August 1916.

Under den fortsatte Sejlads Vest over, kom vi igen
nem en Del Is og naaede isfrit Vand indenfor, sanledes
at dette Snit kunde føres ind til 9 Sømil af Kysten, hvor
vi traf tæt pakket Is. Derefter stod vi Syd over langs
Isen, som udfor Glacier Strait netop var saa spredt, at
det her atter lykkedes at passere Vest paa og komme
ind i Jones Sound.

Fra Edward VlIth Point tog vi et Snit Syd over.
Midtfarvands fik vi, som tidligere omtalt, Ekspeditionens
anden Bjørn. Paa en af Stationerne kom en Hvalros op
nogle faa Meter fra Skibet og saa længe og interesseret
paa Arbejdet med Vand hen terne. Den sidste Halvdel af
Snittet foregik i tiltagende østlig Storm, og da vi efter
Afslutning af sidste Station var kommet klar af den syd
lige Kyst, var Vejret tyknet saaledes til , at der maaLte
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holdes gaaende i Nærheden af nogle store Isfjelde for
her at være sikker paa stadigt at have lilstrækkeligt meget
Vand under Kølen, hvor vi saa blev ført hen af Vind og
Strøm. Store Ismasser for forbi Vest over, mens Søerne
piskede over dem. Efter omtrent et Døgns Forløb skim
tede vi ,Kysten mod Nord, og det viste sig, at vi da
netop befandt os udfor den canadiske Politistation Craig
Barbuur. Vi styrede derhen og ankrede om Aftenen udfor
Stationen, der ligger i en ret bred Bavn med meget lægt
Vand langt ud. Det viste sig desværre, at Stalionsperso
nalet var bortrejst j selve Stalionen gjorde løvrigt et vel
holdt og pæn t Indtryk, men virkede uendelig trist i sin
Forladthed j den nedstrømmende Regn og det mørke,
usigtbare Vejr gjorde det jo ikke hyggeligere.

Nogle Timer efter klarede det heldigvis alter op,
og vi stod derpaa i fint Solskin igen over Sundet, Syd
paa gennem Lady Ann Strait og ind i Laneaster Sound,
Begyndelsen af Nordvestpassagen, Her tog vi fat paa et
Snit fra Cap Warrander Syd over, hvorunder det atter,
kort efter Begyndelsen herpaa, blæste kraftigt op fra øst.
Paa de sidste Stalioner maaue vi arbejde med Vind af
Styrke 9.

Fra Laneaster Sound salles Kursen over mod Mel
villebugten. Paa dette Snit forventede vi vanskelige Is
hindringer. Til Stadighed ligger store Ismaaser i den
centrale Del af Bartlnbugten, hvor de føres omkring af
Vind og Strøm. Om Efteraaret, paa hvilken Aarstid vi
nu befandt os, kun man i Reglen regne med isfrit Vand
Nord for Linien Bylot Øen-Kap York. Ihvorvel Halv
delen af Snittet laa Nord herfor, førte den sidste Del
derimod godt Sønden for den normale Isgrænse. De
sidste Tiders hyppige sydlige og østlige Storme kunde
endvidere have forrykket denne godt mod Nordvest og
sat svære Ismængder op i den nordlige Del af Bugten.
Udover Chancen for at møde BalTinsisen, .,the Middle
Pack", havde vi ogsaa Indtrykket af, at den 20-30 Sømil
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brede lsstrøm, der var observeret i Smilh Sund og ned
forbi Cobourg Island i stærk Drift Syd efter, og som vi
var passeret igennem, maalle træffes igen i den vestlige
Del af Baffinbuglen.

Stormen stilnede af den 22. og afløs les af roligt,
klart Vejr. Til stor og behagelig Overraskelse traf vi
imidlertid overhovedet ingen Havis paa hele detle Stræk
øst over. Vandets Overfladetemperalur varierede mellem
3 0 og 5°. Den 24. afsluUedes Snittet, og for anden Gang
stod vi i roligt Vejr og isfrit Vand over Melvillebuglen.
Intet Under at der paa Højden af Djævelens Tommel
finger blev holdt Fest om [Jord; samtlige lyriske og op
findsomme Hjerner i Skibel traadte i fnld Virksomhed,
og det i Togtets Begyndelse startede Blad "Godlhaab
Weekly Dlspatch" udkom med sit tredie Nummer. 
Man følle sig allerede saa godt som hjemme igen. -

- I Upernivik afholdtes aller l\1askin- og Kedel
eftersyn samt Kul- og Vandfyldning, og godt udhvilede
fortsalle vi den 2. Seplember ned mod Umanakljorden.
I Upernivik var Magister Kramp kommet om Bord igen;
han medbragte Brev fra Com mander Smith med Kort
over Marionekspeditionens Rute og Stationer. Kramps
Sygdom havde udviklet sig Lil Lungebetændelse; i lange
Tider havde han været sengeliggende i Egedesminde og
var ikke kommet tidsnok op til at lage med "Søkongen"
til Thule, hvor vi havde haabet al træffe ham paa Ned
turen. Sansnart han Imidlertid havde faaet Kræfter dertil,
var han med Laudsfogdens Motorbaad rejst saa langt
Nord over som muligt for at støde til Skibet, og efter
et Ophold paa ca, 14 Dage i Upernivik under Koloni
bestyrer Hr. Lernbcke-Otto's og hans Frues omhyggelige
og elskværdige Pleje , havde han nu faaet sil friske Ud
seende igen.

Kolonibestyreren og Fruen gjorde os den Glæde at
tage med Syd over til Dark Head, hvor vi om Aftenen
var i Land og besaa Monumentel, der er rejst paa Øen
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til Minde om Deres Majestæter Kongens og Dronningens
Bjergning af Passagerer og Besætning fra den i 1921
forliste svenske Damper "Bele", hvis Vrag endnu staar
i Havstokken ved Øens vestligste Pynt.

Den 3. om Formiddagen stod vi ind i llmanakfjorden,
over hvilken der blev lagt 2 Snit indtil Ilmanakøen, Efter
Udførelsen af de hydrografiske og botaniske Stationer
fortøjede vi om Eftermiddagen den 4. i Spraglede Bugt
ved Umanak og fortsatte næste Morgen det zoologiske
Arbejde i Fjorden.

Denne Dag, da vi trawlede og skrabede forskellige
Steder her, var en af de skønneste paa hele Rejsen.
Vejret var varmt og blikstille, og Solen straalede over
de talrige større og mindre Isfjelde paa den spejlblanke
Fjord og over de pragtfulde Klippesider og Tinder, der
omgiver denne.

Efter en herlig Maaneskinsnat mødte vi Storm imod
Vest for Nugssuak, som bevirkede, at vi først om Efter
middagen den 6. kunde begynde Undersøgelserne i Vaj
gattet. l Løbet af Natten og den følgende Formiddag
lagdes 3 Snit over dette Sund.

Efter Afslutningen heraf var vi netop udfor Kolonien
Ritenbenk, og jeg besluttede da at gøre Ophold her flt
Par Timer. Aarsliden var allerede saa fremrykket, at det
ikke kunde nytte noget at gaa direkte til Godhavn ; man
vilde i saa Fald komme dertil i den mørke Del af Natten,
hvor det ikke var tilraadeligt at søge ind i Havnen, og
endvidere kunde Arbejdet derinde først begynde om Mor
genen. - Riten ben k er en smuk, lille Koloni og Riten
benkerne nydelige og elskværdige Folk . De havde da
ogsaa fortjent Glæden af at se et Skib i Havnen - en
Begivenhed, som er ret sjælden bero

Næste Morgen ved Daggry ankom vi saa til God
havn, hvor vi fyldte Vand, og hvor Størsteparten af Vinter
provianten atter gik i Land for at sendes hjem. De
mange Mennesker, der var her i Land, og den megen

TJd••kr . f. Sevæsen, 100. Anrg. 22
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Uro indgav os næsten Følelsen af at være kommet til et
af Civilisationens store Centrer.

Dagen efter vor Ankomst gik Rejsen videre; der
lagdes Snit over Diskobugten, og næste Dag, den 10.,
fyldte vi Kul i Egedesminde.

Den 11. paabegyndte vi Snittet over den sydlige Del
af Bafflnsbugten, som blev afsluttet om Aftenen den 14.
i Nærheden af Merchants Bay paa Baffinland. Nætterne
var nu blevet saa lange, at vi i de mørkeste Timer
maatte gaa frem med Forsigtighed af Hensyn til Isen,
som man i den vestlige Halvdel af Farvandet kunde vente
at træffe paa. Stationerne lagdes da saaledes, at vi saa
vidt muligt var paa Plads til at begynde Arbejdet ved
Daggry paa en Station, og den næste Station blev saa
taget saa tidligt om Eftermiddagen, at det zoologiske
Materiale endnu kunde blive sorteret i Dagslys samme Dag.

Isen udeblev imidlertid ogsaa ganske her, og fra
Merchants Bay stod vi langs Landet med god Kending
af de forskellige fremspringende Pynter Syd over til ud
for Exeter Sound, som vi om Morgenen den 16. holdt
ind i. Tilstedeværelsen af flere Landtunger ved Indløbet
til Sundet, end der var angivet i Kortene, vakte i Begyn
delsen nogen Tvivl om, hvorvidt vi vilde naa ind til den
af John Davis angivne Ankerplads, der var vort Maal.
Først da vi nærmede os det indre af Sundet, der jo i
Virkeligheden er en Fjord, passede Enkelthederne nogen
lunde med Kortet, og henad Eftermiddagen ankredes paa
Totnes Road under Mount Haleigh.

Tiden udnyttedes paa bedste Maade til Undersøgelser
af forskellig Art: Vaaddragning ved Kysten samt bota
niske og geologiske Indsamlinger. Da det jo var uvidst,
om der fandtes Bjørne eller andre farlige Dyr paa Stedet,
havde jeg paabudt, at hvert Hold i Land skulde være
forsynet med Skydevaaben. Besultatet heraf blev Erhverv
elsen af 2 unge Rener. Der var iøvrigt alle Vegne Ren
spor, og Mandskabet medbragte om Bord en Mængde
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fældede Takker som Souvenirs. Ogsaa Spor af Ulve saa
vi. Om Aftenen fandtes 2 Eskimohusruiner, der begge
indeholdt en Masse Sælknogler. Næste Morgen lettede
vi aller og fortsatte Undersøgelserne ud gennem Fjorden
og videre herfra over Højderyggen lit Bolsteinborg. Af
særlig Interesse var det, at det norske Skib •Michael
Sars« i 1924 havde foretaget det samme Snit.

Til Holsteinsborg ankom vi sent om Aflenen den 20.
og fortsalle efter afsluttet Kulfyldning den 22. Rejsen lit
Sukkertoppen, hvor vi skulde afholde Maskin- og Kedel
eftersyn. Her fejredes Hans Majestæt Kongens Fødselsdag,
ved hvilken Lejlighed omtrent alle danske i Kolonien var
om Bord. - En Del af de yngre tog med Ildstedabe
styrer Godtbergsen fra Kangarntut til denne Plads, hvor
de lilbragte et Par gode Dage i det virksomme og typisk
grønlandske Udsted og forkæledes her paa alle Mander
af den elskværdige og omtænksomme Vært.

Umiddelbart efter Ankomsten til Sukkerloppen blæste
det alter op til Storm af Sydvest. Denne holdt sig i 9
Døgn og først derefter, da Eftersynet for længst var
overstaaet, kunde der tænkes paa Afgang. Den 2. Ok
tober sejlede vi herfra - Sukkerloppen blev levrigt vort
sidste Anløbssted i Grønland.

Paa Lille Hellefiskebanke umiddelbart udenfor Suk
kertoppen fortsattes Undersøgelserne. Paa Banken fiskede
vi og mærkede Torsk, og 3 Stationer fuldførtes paa et,
væsentligst af zoologiske Grunde, tænkt Snit over mod
Baffinland Syd for Højderyggen. Ved Ankomst til Pladsen
for 4. Station, blæste det imidlertid saa stærkt op fra
Nord, at der maalle drejes under, og Stormen holdt sig
uforandret næste Dag. Den følgende Nat voksede Vinden
til Styrke 1], og da Skibet ikke mere kunde holde Stæv
nen op mod Søen, nødtes vi til at lænse Syd over for
Riggen. De zoologiske Stationer toges saa, da det løjede
af, paa sydlig Rute i efLerhaanden dybere Vand. Paa

22*



318 Godthaabekspeditlonen 1928.

den sidste af disse, udfor Frederikshaab, foretoges Traw
ling paa 2750 m Vand.

Udfor Arsnkfjorden tog vi fra den 7. til den 9. Ok
tober et Snit fra dybt Vand ind mod Land og fortsatte
derfra direkte til Julianehaabsbanken for at foretage Fi
skeriundersøgelser paa denne.

De meteorologiske Meldinger, der udsendes fra de
grønlandske Stationer, havde stadigt været fulgt med
Inleresse; denne forøgedes jo nu, da vi nærmede os
Rap Farvel og haabede paa en Chance til hurtigt at
slippe rundt delte i Reglen stormomsuste Forbjerg. 
Efter de faa Meldinger, der forelaa i dette Farvand, tydede
del nu paa, at en østlig Storm, der havde raset dernede
nogle Dage og holdt Handelens Skib" Hans Egede .. , der
var for østgaaende, paa Stedet, nu vilde blive afløst af
nordvestlige Vinde, maaske med saa roligt Vejr imellem,
at nogle Fiskeriundersøgelser paa en lille Banke, der
paa Togtets første Snit var fundet udfor Landet, kunde
blive udført.

Arbejdet paa Jullauehaabsbanken tilendebragtes der
for snarest j men ved Ankomsten næste Morgen udfor
Kitstgsutøerne, mødte vi stadig østlig Storm, der hindrede
saavel yderligere Fremgang som Arbejde. 5 Døgn til
bragtes dernede. Undertiden tiltog Stormen til Styrke 11,
saa vi maatte lænse Vest efter, og derefter møjsommeligt
arbejde os øst over igen.

Foruden .. Hans Egede. og .Godthaab. var »Gertrud
Rask It nu ogsaa kommet herned. Motorskibet .. Disko«
laa i Julianehaab, ligeledes for hjemgaaende, og udbad
sig stadige Meldinger om Forholdene fra de andre Skibe.
Intet ar Skibene kom væsentlig videre, før Vejret endelig
den 16. afløstes af Storm fra Vest. -

.Godthaab. s Kurs sattes alter over Bundvandsom
raadet for om muligt denne Gang at kunne foretage
Undersøgelser her; men da Vinden omsider løjede saa
meget af, at der kunde være tale om at arbejde, var vi
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blæst over Halvvejen til Island og havde forlængst pas
seret Omraadet. - Spændingen var da udløst - det
egentlige Undersøgelsestogt med Overvejelserne om at
faa Planerne til at stemme med de virkelige Forhold og
at faa mest muligt ud af det hele var afsluttet - tilbage
var kun Sejladsen Lil København. -

Vi kunde imidlertid se tilbage paa det udførte Ar
bejde med stor Glæde. Hovedopgaven var løst i nøje
Overensstemmelse med den forud lagte Plan, der var
beregnet efter Maksimum af Ydeevne, saavel fra Besæt
ningens som fra Skibets Side. Man havde i Forvejen
maattet være forberedt paa at blive nødsaget til at redu
cere Undersegelsernes Omfang, saafremt der var truffet
vanskelige Isforhold; men disse havde været usædvanlig
heldige.

- Efter 2 Døgns Ophold i Reykjavik for Kulfyld
ning gik Rejsen videre hjemad. Imod Forventning mødtes
nu hovedsageligt østlige Vinde, som' ikke gav Skibet
videre hurtig Fremgang. 1 Døgn mel1em Færøerne og
Shetlandsøerne samt 4 Døgn ved Lindenæs laa vi under
drejet, og hele denne sidste Del af Rejsen varede 14
Døgn. Den 7. November rundedes Skagen og næste Dag,
den 8. November, stod vi om Eftermiddagen ind til Kø
benhavn og fortøjede ved Nordre Toldbod.

Togtet var endt, vi var alter virkeligt hjemme.

Ekspedilionen hjembragte et meget stort Materiale,
saavel hydrografisk som biologisk, fra de 188 Stationer,
som vi opnaaede paa Rejsen. Før Materialets Bearbej
delse er det imidlertid vanskeligt at udtale noget om
Togtets videnskabelige Resultater. Enkelte af disse træder
dog klarere frem, som f. Eks. de mange nye Lodskud i
den nordlige Del af Farvandet. 1000 Meter-Kurven i
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Baffinbugten naar efter disse ikke op i Smith Sund, hvor
den største Dybde, vi fandt paa Linien Kap Atholl
Clarence Head var 640 m. - Nord for denne Linie
findes atter større Dybder; udfor Pandora Harbour midt
farvands maalle vi 734 m, og i lnglefield Gulf og Whale
Sound er et stort isoleret Dyb med indtil 950 m Vand.

( Melvillebugten findes en Række Banker strækkende
sig fra c. 40 Sømil udfor Upernivik op i Retning af ({ap
York. Den mindste Dybde, der loddedes paa disse var
163 m. - Indenfor Bankerne er aller Dybder paa over
800 Meter.

Den største Dybde vi fandt i Baffinbugtens nordlige
Del var 1500 m paa Station 136, omtrent retvisende Syd
for Kap Atholl; paa Snittene Vest for Upernivik og Disko
naaedes Dybder paa henholdsvis 2200 m og 2030 m og
paa Soillet fra Disko Bugt til Merchants Bay 1600 m
paa Station 162.

I delle dybe Basin i Baffinbugten fandt vi øverst et
Vandlag med negativ Temperatur paa 3-400 Meters
Tykkelse, derunder et positivt tempereret Lag ned til c.
1100 m og herefter ned til Bunden et negativt tempe
reret Lag med Bundtemperalur c. -;- 0,45 0 og Salthol
dighed c. 34,49 %0.

Medens Faunaen Syd for Ryggen var udpræget atlan
tisk, lignede den i Bafflnbugtens Dybder i høj Grad den,
der kendes fra det kolde Nordhavsdyb mellem Norge og
Island; den maa antagelig hidrøre fra Polbasinet og
betragtes som en Udløber af en fælles-arktisk Dybhavs
fauna.

Til Slut vil jeg i Korthed anføre, hvad der efter
min Formening er opnaaet ved Udsendelsen af Godthaab
ekspeditionen i 1928:

1) Det store Hul i Ringen af oceanografiske Under
søgelser omkring Grønland udfyldtes,
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2) Chancen for det videnskabelige Samarbejde med
den amerikanske Ekspedition til Undersøgelse af hele
Omrandet Vest for Grønland udnyttedes,

3) Danmark hævdede sin Stilling ved Udforskningen
af Grønland og

4) Orlogsflaget vistes atter op til de nordligst be
boede Egne i Vestgrønland.



Meddelelser fra fremmede l\'lariner.
Ved Kaptajnløjtnant A. H. Vedel.

England.

I -The Institution of Naval Archltects- holdt Sir Wl1liam
Berry, Director of Naval Construetion, den 20. Marts i Aar et Fo
redrag om Bygningen af de sidste engelske Kampskibe, Nelson og
Rodney. Dette Foredrag er I forkortet Form gengivet i Tidsskriftet
-Engtneerlng- for " fs 1929, og nedenfor skal meddeles et Uddrag
af denne Artikel, der synes at være den første samlede, offentlig
tilgængellge Beretning l nogenlunde detallIeret Form om de nævnte
Skibes Bygning.

Sir William Berry fremsætter først nogle Bemærkninger om
Kampskibskonstruktioner i Tiden mellem Hoods Bygning (sat I
Vandet 1918) og Tegningen af Nelson og Rodney. I dette Tidsrum
blev der fremstillet en lang Række Tegninger til Admiralitetets
Bedømmelse; disse Tegninger var bygget paa Erfaringer fra Krigen,
og i Oktober 1921 blev der givet Ordre til at paabegynde Bygningen
af 4 Kampkrydsere. Disse Skibe skulde have en Armering paa 9
Stkr, 40 cm Kanoner i Trtpletaame og 16 Stkr. 15 cm Kanoner I
8 Dobbelttaarne samt en Maxlmumsfart paa 32 Knob. Deplace
mentet vilde blive 48000 ts (efter den senere Washington Traktats
Regler 47540 ts) Denne Storrelse var begrænset af forskellige
Dok· Dimensioner og af Passage gennem Suez- og Panamakanalerne.

I Fortsættelse af disse Kampkrydsere havde man under Over
vejelse at udføre Tegningerne til et Kampskib, der skulde være
500 ts større og hære 9 Stkr. 45 cm Kanoner og 16 Stkr. 15 cm
Kanoner og have en lIlaximumsfart paa 23t/~ Knob. lIIen kort efter
at Bygningen af de 4 Krydsere var beordret, og Tegningerne til det
større Kampskib endnu var under Udarbejdelse, paabegyndte de
Forhandlinger, der endte med Vedtagelsen af Washington Traktaten.
Bygningen af Krydserne blev standset i November 1921, inden Ar
bejdet rigtig val' begyndt, og Byggeordrerne blev definitivt tilbage
kaldt I Februar 1922.

lIled Hensyn til Kampskibsbygningen var Washington Traktatens
Regler som bekendt, at Standard Deplacementet ikke maatte over
skride 35000 ts, og at Kanonernes Kaliber ikke maatte overstige
40 cm, og Indflydelsen af disse Regler paa Skibenes Konstruktion
var meget vidtrækkende. For første Gang var det nødvendigt at
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arbejde under Hensyn til en absolut fastsat Maximumsgrænse for
Deplacementet, en Grænse, der paa Ingen lIlaade maatte overskrides;
og paa den anden Side var det næsten Ilgesaa vigtigt at komme
saa tæt som muligt op til denne Grænse for at opnaa Maximum
af Kampkraft. Det var derfor nødvendigt at undersøge enhver lIlu
lighed for Vægtbesparelse og tage Hensyn dertil, og samtidig be
regne Vægten af de forskellige Dele med stor Nøjagtighed,

Washington Traktatens Artikel Il tillod England straks at paa
begynde Bygningen af 2 Kampskibe. Tegningerne og Beregningerne
til Skibene blev udført I Løbet af 1922 medens Sir Eustace d'Eyn
court var Direktor o( Naval Gonstruction. De vigtigste Data, der
endelig blev vedtaget, var følgende:
Længde mellem Perpendikulæren .......•.. . ....• 660 fl (201 ml

overalt 710 - (216 m)
Største Bredde 106 - (32 m)
Dybtgaacnde til Tegningens Vandlinie... .... ..... 30 - (9,14 m)

Standard Deplacement 35000 ts.
Fribord for . • . . • . .. , • 29 ft (8,84 m)

midtskibs 2fN, - (7,77 m)
agter 27 - (8,23 m)

H. K. pr . Aksel (lait 2 Aksler) 45000
lIlaxlmumsfarl 23 Knob.
Skruernes Omdr./!tlinut 160.
Brændselsbeholdning 4000 ts Olie.
Besætning (som Flagskib) 1400.

Armering: 9 Stkr. 40 cm Kanoner I 3 Turne, 12 Stkr. 15 cm Ka
noner i 6 Tuarne, 6 Stkr. 12 cm A. L. K., 8 Stkr. lIlaskinkanoner
samt 2 Stkr. Undervandstorpedoudskydnlngsapparater.

Pansringen bestaar af: Vandliniepanser 350 m m, Kanontaarne
400 mm (lIlax l, Taarnbrønde 375 mm, Panserdæk 160 mm.

Den 11. December 1922 modtog de to Værfter Ordrer for Byg
ning af Skibene, nemlig Firmaet Armstrong, Withworth and Gom
pany for Bygningen af Nelson og Gammel, Laird og Gompany for
Bygningen af Rodney, og Kølen blev for begge Skibes Vedkom
mende lagt den 28. December 5. A. Armslrong leverede de 40 cm
Kanoner til begge Skibe og de 15 cm Kanoner til Nelson, hvorimod
de 15 cm Kanoner i llodney blev leveret af Firmaet Vickers Lmtd.
Nelson blev sal I Vandel den Pl9 1925 og Rodney den 11/12 1925.
Skibene blev afleverede færdige henholdsvis den 1°/9 1927 og den
1°/11 1927 .

Washlnglon Traktatens Bestemmelser 0111, at Kanonernes Maxl
mumskaliber ikke mantle overskride 40 cm, betød for England,
at et nyt Kaliber mantre Indføres I Marinen. Der maatte derfor
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udarbejdes uye Tegn Inger for saadan ne Kanoner og deres All'ute
ring. og for at spare Vægt indførte man Anbringelsen I Trlple
Taarne paa samme Maade, som del havde været bestemt I de oven
for omtalte Kampkrydsere, hvis Bygning blev opgivet. Tre Taarne
kunde anbringes inden for del tilladte Deplacement, og man be
stemte sig til samme OpstillIngsrnoade, som oprindelIg vor aniaget
I de ovenfor nævnte 4 Kampkrydsere, nemlig en ret forlig og sam
let Opstilling, alle tre i DIametralpionel, med det midterate Taarn
noget hævet over de andre. Denna Anhrtngelsearnaede muliggjorde
yderligere en begrænset Længde af Hovedpanseret omkring Skibets
vltale Dele, idel Ammunllionsmagaslnerne anbragtes samlede under
Toarnene umiddelbart foran for Maskln- og Kedelrum.

De saaledes opnaaede Fordele mente man opvejede den Mangel,
al ingen af de 40 cm Kanoner kan skyde ret agter, og sammen med
Kanontaamenes Placering giver Broopbygningens Anbringelse agten
for disse Sklhene deres særlige fra tidligere byggede Kampskibe saa
afvigende Udseende. 1'01' at undgaa al Rogen fra Skorstene skulde
genere paa Broen og paa lIdiederstationen, er Kedelrummene anbragt
agten for ~lasklnrummene, sanledes at Skorstenene staar agten for
hele Brokonslruktionen.

. For I saa høj Grad som muligt at indføre Vægtbesparelser gik
man to Veje; for det første blev Skibets Konstruktion forberedt saa
ledes, al man søgte at faa størst mulig Ydeevne af Panser og Ar
mering Inden for det snævrest mulige Omraade; for det andet havde
man stadig Opmærksomheden henvendl paa alle Enkeltheder ved
Skroget, Maskineriet og I det Hele ved alle Malerialer og Dele for at
undgaa enhver unødvendig Vægt, og man anvendte overalt det i
hvert enkelt Tilfælde lettest mulige Materiale. Herved opnaaede man
store Fordele, forslog fremmest ved Anvendelse af del saakaldte
D-Staal, en ny og særlig god Staalsort. I udstrakt Grad anvendte
man ogsaa Aluminium og dets Legeringer til alle tænkelige Smaa
dele. En hel Del forskellige Legeringer blev anvendt, I det store og
Hele med godt Resultat: dog har Erfaringerne skuffet noget med
Hensyn til disse Legeringers Slandhaftighed over for Vejr og Vind
og særlig over for Saltvand; fol' at løse denne Side af Sagen til
fredsstillende vII det være nødvendig at foretage yderligere Foraøg.

De lettere Dæk blev lagt med Douglas Fyr i Stedet for med
Teaktræ, idet mon ofrede Styrken fol' Besparelsen i Vægt. Endvidere
anvendte man overalt til Aplering Træfluer. og all Træ var gjort
brandfrlt ved den saakaldte •Oxylen- Proces.

De tre svære Kanoniaarnes Skydp.frihed er som nedenstaaende
Skilser viser, idet Nr. 1 gælder forreste Taarn, Nr. 2 midterste Taarn
og Nr. 3 agterste Taarn,
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Skydefrihec1svinkler for do 40 cm Kanontaarne i .lielsoo" og .Rodoey".

Der er foretaget særlige Forholdsregler for at beskytte Personel
og Instrumenter paa Broerne og lIdIederstatIonerne mod Lufttrykket
Ira Kanonerne i det agterste Taarn, da dette Lufttryk her er meget
k.raftigt, naar der skydes med høj Elevation og skarp Baksning
agter efter.

Umiddelbart agten for HovedarmerIngen er Kommandotaarnet
anbragt og agten for dette findes hele Broopbygningen. Efter Krigen
har særlig lIdIederanordningen gennemgaaet stor Udvikling, og det
har været forbundet med store Vanskeligheder at anbringe Udleder-
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taaroene ttlstrækkellg beskyttet og med frit Udsyn for Kikkerter og
Afstandsmaalere. Brokonstrukttonen har derfor faaet en ganske
særlig Bygning, der Ikke har meget tilfælles med tidligere Konstruk
tioner af tilsvarende Art. Den Indeholder lIdiederstationerne for de
40 cm Kanoner, de 15 cm Kanoner og for Antiluftskytset, en Bro for
Eskadrechef og Stab, en Bro for Torpedoskydning, en Kommandobro
for Chefen med SIgnalbro og Navigationsinstrumenter og neden
under denne forskellige Lukafer til Brug for Søofficerer, naar Skibet
er I Søen.

Der findes 4 Stkr , 90 cm Projektører, en paa hver Side af
Skorstenen og to paa en Platform paa Stormasten. Fartøjerne er
anbragt midtskibs mellem Stormasten og Skorstenen .

De 12 Stkr. 15 cm Kanoner er anbragt agter I Borde, 3 Dobbelt
taame paa hver Side; det midterste er løftet over de andre , saaledes
at lait 8 Stkr. 15 cm Kanoner kan bære ret agter.

Skibets vitale Dele er beskyttet af et Panserbælte, der strækker
sig fra det forreste 40 cm Kanoutaarn tll det agterste 15 cm Kanon
taarn, Ol( over det samme Areal er lagt et Panserdæk til Beskyttelse
mod Luftbomber; de nødvendige Aabnlnger I dette Dæk er saa smaa
som mulige. Til Undervandsbeskyttelse er anvendt et Indvendigt
System, der er Resultatet af en lang Række Forsøg.

Hovedmaskineriet er paa 45000 H. K. pr. Skrueaksel , lait
90000 H. K., og bestaar af Brown-Curliss Turbiner; disse er anbragt
i 4 Maskinrum , to og to ved Siden af hinanden med et langskibs
gennemgaaende Skod i Dlarnetralplanet, sanledes at de Turbiner, der
driver den ene Aksel, er fuldstændig adskilt fra dem, der driver
den anden Aksel. Dampen udvikles i 8 Vandrørskedler I 4 Kedelrum,
anbragt paa lignende Maade som Maskiurummene og agten for disse.
Denne HovedinddelIng i styrbords og bagbords Rum er gennemført i
hele Skibet. Dampen bar, naar den kommer Ind I Turbinen, et Tryk
paa 200 Ib pr. square lnch. (14 kg pr . cm 'l.

Der findes 3 hydrauliske, dampdrevne Pumper, hver I sit vand
tætte Rum, til Bevægelse af de 40 cm Kanontaarne; det anvendte
Tryk er her 1250 Ib pr. sqare Inch (88 kg pr. cm ' l.

Skibets Elektricitet faaø fra 6 Dynamoer, der Ialt yder 1800 kw
ved 220 Volt. De to Dynamoer drives af Dieselmotorer og er anbragt
i Borde, en paa hver Side af Kedelrummene ; de fire andre Dynamoer
drives af gearede Turbiner og er opstillet i særlige vandtætte Hum
foran for Maskinrummene.

Om Styremaskiner, der er hydraulisk virkende, gives en Del
Oplysninger ligesom om Lænsesystemet m. m.

Endelig slutter Artiklen med en kort Omtale af Prøveturene,
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ved hvilke Nelson opnaaede en Maxlmumsfart af 23,55 Knob og
28,05 Knob, henholdsvis ved Standard Deplacement og fuldt udrustet;
de tilsvarende Tal for Rodney var 23,8 Knob og ? Knob.

EngineerJng ""I. 1929.

Kampskibet Valiant (1914 - 33500 ts - 25 Knob - 8 Stkr.
38 em og 12 Stkr. 15,2 em Kanoner) skal I indeværende Sommer
gennemgaa et større Eftersyn, og skal derved bl. a. forsynes med
Bulges ligesom de andre Skibe af samme Klasse . (Queen Elisabeth
Klassen ).

Noval ond Milllary Rocord 6/. 1929.

Lurtministeriets Budget for Flnnnsaaret 1929-30 beløber sIg
til lalt f. 16200000 (= ca. 295 Mil!. Kroner), heraf til civil FlyvnIng
f. 450000 (= 8,2 111111. Kroner).

The Royal Air Force hestnar for Tiden af 73 Eskadriller li ca,
9-12 Luftfartøjer ; ved Udgangen af 1929 vil Antallet af Eskadriller
være 82.

The Aeroplone "/o 1929.

Flere Steder i Udlandet, saaledes r. Eks. i England og Tysk
land, er det Skik og Brug, at et nybygget Krigsskib, der bærer en
Landsdels eller en Bys Navn, fra denne modtager forskellige større
Gaver ved den første Kommandohejsning. I Overensstemmelse her
med har den nye engelske Krydser Suuez i disse Dage gennem en
Repræsentation frA Grevskabet Sussex med Lord Lleutenanten som
Ordfører modtaget en Skibsklokke af Sølv, der vejer 700 kg, samt
et Orlogsflag af Silke.

Ti me. "I. 1929.

Frankrig.

Den 10 April blev følgende 4 Skibe sat i Vandet fra Værftet
i Lorient: MIneskibet Pluton, Undervandsbaadene llenri-Poincare og
Poncelet samt Jageren l'Aventurier.

For Pluton opgives følgende Data: Længde 144 m, Deplacement
5300 ts., lIlaxlmumsfnrt 30 Knob ved 57000 H. K.; ArmerIngen skal
bestaa af 4 Stkr. 138 cm Kanoner og 10 Stkr. 37 mm A. L. K.
Mlnecapaciteten angives til ca, 1000.

De to Undervandsbaade er af Pascal Klassen og har saaledes
20S0 18

et Deplacement paa 1560 ts. , Mnximumsfart fO Knob, og er armeret
med 10 Stkr. Torpedoudskydningsrør, heraf 4 i Stævnen; lait haves
16 Torpedoer om nord.

Jageren I'Aventurier stammer fra 1911; den er paa 1100 ts
og har gennemgaaet et Hovedeftersyn, hvor bl. a. Kedlerne er blevet
fornyet.
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Samme Dag (1°/4) blev Undervandsbaaden Aclt!on sat i Vandet
i Saint-Nazaire; den er ligeledes af Pascal Typen. Den 11/4 blev
endnu en Undervandsbaad af samme Klasse - l'Argo - sat i
Vandet I Nantes.

Den 1'/4 blev Hangarskibet Commandant-Teste sat I Vandet
Bordeaux; Deplacement 101BO ts og Maximumsfart 20,5 Knob.

Til Polen er Undervandsbaaden Wi/k sat i Vandet l Le Havre
den " /4.

Endelig er en ny 10000 Krydser den '4/4 sat l Vandet i Brest;
den har faaet Navnet Foel»; den er af samme Type som Co/bert og
8uffren, og dens Dimensioner er saaledes: Længde 185 m, Bredde
19,2 m, dybgaaende 6,3 m. Armeringen bestaar af 8 Stkr. 20,3 cm
Kanoner i 4 Taarne i Diamcllelplanet, 16 Stkr. A. L. K. og 6 Tor
pedoudskydningsapparater; den kan have 2 Luftfartøjer om Bord.
Besætnlngen bestaar af 605 Illand, heraf 30 Officerer.

Facil er den 5te af Frankrigs 10000 ts Krydsere; en ste er
alt projekteret.

Le TempI " . ... "/. 1929 IOml l'avel
and AllIllnry Record 17/. t920.

Italien.

Den 15/. blev Undervandsbaaden Fierammea sat i Vandet i
uoo

Tarento. Dens Data er følgende: Deplacement tSOO ts; Maxlmums-
tØ

fart to Knob; Armering B Torpedoudskydningsror og 8 Reserve-
torpedoer, 2 lIlineudlægningsrør og lalt 24 !\liner, 1 Stk. 12 cm
A. L. K. og flere Stkr . Maskinskyts. Desuden kan Undervandsbaaden
medtage et Luftfartøj.

Le Temps 15/. 1029.

Polen.

lJndervandsbaaden Rys er sat i Vandet i Nantes den "/4;
080

dens Deplacement er !250 tg ligesom den anden i Frankrig til Polen
byggede Undervandsbaad lVi/k, der for nylig er sat i Vandet i le Havre.

Le Tempa ••/. 1029.

Sverige.

Krydseren Fy/gia vendte i Midten af Marts tilbage fra sit aar
lige Vintertogt. Fylgia, der er 24 Aar gammel, skal nu have Hoved
eftersyn og Panseraktbet Oscar II (1905) skal anta gellg i det første
Aar erstatte Fy/gia som Vinterskib.

Oscar II afgaar medio Maj paa et Togt til Atlanterhavet og
skal anløbe følgende Havne: Kiel, Vlaardingen, Glhraltar, Barcelona
(13-18 Juni), Oporto og Gravesend.
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Karlskrona Tidningen.

Kielerzeltnng "'/. og ./. 1029.

Øvelsesskibet af Chapman skal i Løhet af Sommeren anløbe
Lissabon, Tarragona, Algier og Dover.

Tyrkiet.

Den tidligere tyske Panserkrydser Goeben (Sultan Javus Stlim)
(1911 - 23000 ts . - 28 Knob - lOStkr. 28 cm og 12 Stkr. 15
cm Kanoner) menes nu at være saa vidt færdig med Hovedreparation
og Istandsættelse, at den i delte Foraar vil kunne deltage i den
tyrkiske Flandes Øvelser.

Kleler ~enest. ~achrlchten '!ll. 1920.

Tyskland.

Fra den IR/. - 11/0 d. A. skal en Eskadre under Kommando af
Viceadmiral Oldekop og bestaaende af KampskIbene Schleswig-Hol
stein, Scblesien, Ilessen og Elsass samt 4. og 2. Torpedobaadshalv
flotille (Wolt; Albatros. Greif, Condor og Mciwe - T 151, 153, 157
og 158) foretage et Togt l Atlanterhavet. hvor følgende Havne skal
anløbes: Bilbao (Schleswig- Holstein og Elsass), Ferrol (Schlesien og
lIessen ), Sevilla (4. Torpedobaudshalvflotille) og Coruna (2. Torpedo
baadshalvflotllle).

Fiskeriinspektionsskibet Zielen (1919 - 550 ts - 12 Knob) af
gaar den 17 April paa Togt i Nordsoen og Atlanterhavet og skal
bl. s. opholde sig en Maanedstid paa Island.

Naar de nye Krydsere Konigsberg. Karlsrune og Kain i Løbet
af indeværende Aar hejser Kommando vil de gamle Krydsere Berlin
(1903), Nymphe (1899), Thetis (1900), Medusa f1900) og Arkona (1902)
efterhaanden udgaa af den tyske Flaades Tal og blive solgt til Op
hugning. Niobe (1899) blev solgt til Jugoslavien i 1926. da Emden
var færdigbygget; den bærer nu Navnet Dalmacija.

Torpedobaadene T. 144 og T. 146 (1906 og 1907 - 560 ts .]
vil ligeledes blive udbudt til Salg og eventuelt ombygget til ci
vile Forrnaal .

Tenderen ~f. 134 (1920 - 525 ta - 16 Knob) har faaet Navnet
Frauenlob.

Konigsberg hejste Kommando den 111. og skal foretage Prøve
ture i østersøens østlige Del.

Sammenlignet med Emden stiller Dataene for Konigsberg sig
som vist paa omstuaende Tabel.

Af de tre 15 cm Kanoritaarne i Kenigsberg staar det ene paa
Bakken og de tu andre agter; af disse sidste er det forreste hævet
over det agterste, og alle 9 Kanoner kan bære i Bredsiden.
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Emdem

Deplacement . . • 6000 ts
Længde. . . . . . . 150,5 m
Bredde. . . . ... . 14,3 m
Dybgaaende . . .• 5,4 m
Besætning. . . . . 483

j
8 Stkr. 15 cm Kanoner

i 4 Tanrne
Armering. . . . . . 3 Stkr. 88 mm A. L. K.

4 Stkr. Dobbeltrør, 50 cm
Maxlmumsfart. . 29 Knob
Brændsel. . . . . . Kul og Olie

U.S.A.

Kønlgsberg

6000 ts
169 m
15,2 m
5,4 m
516

9 Stkr. 15 cm Kanoner
i 3 Taarne

4 Stkr, 88 mm A. L. K.
4 Stkr. Trippierør, 50 cm.

32 Knob
Olie

Krydseren Pensacola er sat l Vandet den '0/, i Brooklyn; den
er paa 10000 ts og armeret med 10 Stkr. 20 cm. Kanoner og 4
Stkr. A. L. K. IIlaximu~srarten ventes at blive 32 Knob.

Fra December 1924 og indtil nu har Regeringen ialt vedtaget
at bygge 23 saadanne Krydsere; heraf er 2 alt sat i Vandet og 6
paa Bedding.

L. Tempo "'/. f929.



Landgangs-Peretagender.

Af Orlogskaptajn Barfod.

Almindelige Betragtninger.

Under Verdenskrigen transporteredes saa store Hære
over Havet som ingensinde tidligere.

Der blev transporteret Tropper over Kanalen, fra
Algier til Frankrig, fra Amerika til Frankrig og fra Tysk
land til Finland. I intet af disse Tilfælde skete Land
gangen paa fjendtlig Kyst, og den taktiske Opgave, der
forelaa for Flaaderne, var at beskytte Transporterne ude
paa Havet med Artilleriskibe mod Raids og i Nærheden af
Land at beskytte dem med lette Fartøjer mod Ubaade,
Miner, Flyvere m. m. Delte lykkedes fuldkomment.

Der skete tre Transporter til fjendtlig Kyst, nemlig:
1) Japanesernes mod Tsingtau i September 1914, 2) Eng
lændernes mod Gallipoli i April 1915 og 3) Tyskernes
mod Øsel i Oktober 1917. I intet af disse Tilfælde blev
Transporten søgt forhindret eJler vanskeliggjort af Mod
standerens Flaade. Tropper er i moderne Krige ikke
blevet overført, uden at man har følt sig sikker overfor
saadanne Angreb paa Transporten.

Vil man derfor danne sig el Begreb om, hvordan
et Landgangs-Foretagende bedst imødegaas, saa maa man
undersøge, hvorledes det udføres, og overveje de Angrebs
Muligheder, del frembyder paa de forskellige Stadier.

Undersøgelse af Mulighederne for et Landgangs-Fo
retagende maa omfatte:

A. Forberedelserne:

1. Planen.
2. Valg af Landgangssted.
3. Sammendragning af Tropper og Skibe til Trans

porten.
Tidss kr. f. Sevæeee. 100. Aug. 23
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4. Indladningen.
5. Kommandoforholdene.
6. Hemmeligholdelsen.

B. Marchen over Søen:

a 1. Transportens Navigation.
a 2. Transportens Beskyttelse.
a 3. Anduvningen.

b. Forsvarernes Angrebsmuligheder.

C. Landgangen:

a 1. Transportens Opankring foran Kysten.
a 2. Midlerne til Udskibning.
a 3. Besættelsen af Landgangsstedet.
a 4. Omladning fra Skibene i Pramme og Fartøjer.
a 5. Udskibningen paa Kysten.
a 6. Meddelelsestjenesten.
a 7. Skibsartilleriets Opgaver.
a 8. Luftstyrkernes Opgaver.
a 9. Røgslør.

b: Forsvaret mod Landgangen.

D. Forbindelseslinien til Hjemlandet:

a. Sikring af Forbindelseslinien.
b. Angreb paa Forbindelseslinien .

E. Genindskibning af Tropperne.

A. Forberedelserne.

l. Planen.

Opgaven er simplest for den, der er absolut Herre
paa Søen. • Den vil ofte være uløselig, hvis Modstanderen
er det , selvom man kan nævne, al Napoleon . paa Trods
af Englændernes Herredømme i Middelhavet, førte sin
Hær over til Ægypten i 1798. Under Verdenskrigen var
General Kltchner og nogle af hans højtstuaende Kolleger
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overbevist om, at Tyskerne vilde forsøge Landgang i
England. Den engelske Flaade haabede, at de vilde, men
var overbevist om, at de ikke vilde. Den effenlige Mening
i England var i Almindelighed tilfreds med, at Flaaden
erklærede enhver Tanke om Invation for -absurd.. Men
den var kun absurd, fordi engelsk Herredømme paa Søen
gjorde den til det. Historien viser, at paa Mellemstadiet,
hvor Herredømmet paa Søen er omdisputeret, er der ud
ført talrige Landgangs-Foretagender over Søen .

I Almindelighed maa det forlanges, at man skaffer
sig et i ethvert Fald lokalt Herredømme i den Tid, Trans
porten føres over Søen, sanledes som Napoleon forlangte
det for at sætte sin Hær over Kanalen til England, og
at en Forbindelseslinie kan holdes aaben, hvis man ikke,
hvad sjældent vil være Tilfældet i Nutiden, straks kan
basere sig paa det fjendtlige Land.

Forud for Planlæggelsen maa foregaa en nøjagtig
Rekognoscering af de mulige Landgangssteder baade
med Hensyn Iii de navigatoriske Forhold for at fastslaa de
forskellige Dybdekurvers Afstand fra Land og med Hen
syn til Kysten for at gøre sig fortrolig med Terrainet
og konstatere Modstanderens forberedelser. Saavel Eng
lænderne mod Flanderns Kyst som Tyskerne mod Øsel fore
tog Rekognosceringen med Flyver og Fotografering. I Adm.
Bacons Bog læser man, hvordan man derved ligefrem
skaffede sig en Profil af Bunden. Desuden foretog Motor
baade hele OpmaaIings-Arbejder ved Flanderns Kyst. Ved
Dardanellerne foretoges Rekognosceringen hovedsagelig
fra Skibe. Det vil ses, at allerede under Planlæggelsen
spiller Herredømmet i Luften en Rolle.

Da saa forskellige Elementer, der ikke er vant til
Samarbejde, skal arbejde sammen ved et Landgangs
Foretagende. maa Planerne udarbejdes meget detailleret.

Skal Diversioner udføres for al aflede Opmærk
somheden, vil en nøje Overholdelse af Tiderne ofte være
nødvendig, for at alt kan virke efter sin Hensigt.

23"
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Hvor detailleret Ordrerne under Verdenskrigen blev
udarbejdet for kombinerede Foretagender, ses af de en
gelske Foretagender, hvor Operations-Ordrerne er kendte.
Ved Zeebrilgge - Foretagendet var saaledes alle Tempi
angivet paa Minut. Ved den tyske 0sel-Ekspedilion
havde hvert Transportskib og de Farløjer , der stod
til dets Brug, paamalede Numre til Orientering. Disse
Numre svarede til March- og Ankrings-Ordenen. Planen
omfattede særligt et af de vigtigste Forhold, nemlig
Rækkefølgen, i hvilken Landgangskorpset skulde sættes
i Land o. s. v.

Foruden heldigt Valg af Basishavn eller - havne for
Søs tyrkerne, er hensigtsmæssig Valg af Flyverbasis for
Foretagendet ogsaa vigtigt. Her spiller det en betydelig
Rolle, om de medvirkende Luftstyrker kan baseres paa
Land, eller om de maa nøjes med tlydende Basis.

Særlige Ruller for Brand, Bjergning m. m. maa ud
arbejdes for Marchen. Den tyske Øsel-Ekspedition med
førte desuden en særlig Bjergningsgruppe.

2. Valg af Landgangsstedet.

Nelsons Ord: "Any sailor who attacked a fort was
a Ioolv, er henset til vor Ekernførde-Alfaire 1849 og det
engelske Gallipoli-Felttog 1915 værd at erindre. De en
gelske Monilorer beskød ganske vist ved tlere Lejligheder
under Verdenskrigen dækkede af kunstig Taage Flanderns
befæstede Kyster, og baade de og de italienske Monitorer
støttede den ilalienske Fronts Fløj fra Adriaterhavet, men
de maatte trække sig tilbage, saa snart svært Land-Artil
leri havde indskudt sig paa dem enten ved Hjælp af Fly
verobservation, ved at rnaale til Knaldene, ved Radio
pejling e. l. Uden Flyverobservation er Beskydning af
taage-dækkede Skibe dog i Almindelighed kun mulig,
naar disse ligger til Ankers .

Saavel ved Wei-hei-wei og Port Arthur som ved
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Tsingtau valgte Japaneserue altid omhyggeligt deres Land
gangssteder saaledes, at der der ikke kunde venIes Mod
stand under Udskibningen.

I Modsætning hertil forsøgte Englænderne i 1918
at erobre Zeebriigge Mole, der var forsvaret af Tyskerne.
Medens dette Foretagende som Diversion betragtet lyk
kedes fuldstændigt, idet det afledte Tyskernes Opmærk
somhed fra Hovedforetagendet, Spærringen af Zeebrflgge
Kanalen, saa mislykkedes det fuldstændig som Land
gangs-Foretagende, for saa vidt som det var tilsigtet lem
porært at erobre Molen, idet de faa tilstedeværende tyske
Tropper, i Antal vel højst 1/10 af de landsatte engelske,
med Lethed holdt Englænderne tilbage.

Ved Gallipoli foretog Englænderne ligeledes Land
gangen den 25. April 1915 mod en af Modstanderne besat
Kyst. Landgangen forsøgtes paa ialt 7 Steder fra Gaba
Tepe til Morto Bugten, men kun paa 2 Steder lykkedes
det Englænderne at sætte sig fast, medens de paa de øv
rige Steder blev kastet tilbage. Den Omstændighed, at
18000 Mand af de landsatte 68000 faldt under selve Land
gangen, ligesom at det i de paafølgende 8 Maaneder, inden
Foretagendet opgaves, ikke lykkedes Englænderne, trods
al Tapperhed og trods Tilførsel af store Hære, at trænge
frem fra liystomraadet, synes ikke at friste til Efter
ligning.

Ved Øsel landsane Tyskerne i Oktober 1917 ogsaa
deres Tropper paa et af Modstanderne besat Landgangs
sted. Da havde Tyskerne imidlertid over 3 Aars Erfaring
angaaende Russernes ringe Initiativ, og den russiske
Bær var svækket af Revolutionens Aantl. Paa Grund af,
at der praktisk talt ikke mødte Tyskerne Modstand mod
Landgangen, blev Udfaldet et ganske andet end for Eng
lænderne ved Gallipoli .

I Almindelighed vil Forholdene angive Grænserne for
den Kyststrækning, inden for hvilken Landgangen maa
foretages. Ved Gallipoli og Øsel var denne Strækning
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saa lille, at de for Ilaanden værende Forsvars-Tropper
kunde eller burde have Imødegaaet Landgangen fra første
Øjeblik. Anderledes stiller Forholdet sig, naar den an
vendelige Kyststræknlug er lang. Militære Forfattere an
befaler i saa Fald Forsvareren kun at have Observations
styrker ved Kysten, medens de øvrige Tropper opstilles
centralt , saa at de paa korteste Tid kan gribe ind paa
ethvert Punkt. Inden for de givne Grænser vælger Fore
tagendets Leder det heldigste Landgangssted under Hen
syn dels til de nautiske Forhold og dels til Terralnets
Beskaffenhed i Land.

Farvandet maa for det første frembyde en Ankerplads,
der er tilstrækkelig stor til at rumme Transportdamperne.
Samtidig skal de Krlgsskihe, der skal understøtte Land
gangen, have tilstrækkelig Plads. Saafremt Angreb fra
Søen eller Luften kan ventes maa de tillige have Manøvre
plads. Landgangsstedels Afstand fra Forsvarerens Baser
spiller i denne Forbindelse Rolle. Dernæst maa Anker
pladsen være beskyttet mod Sø, da der skal meget lidt
Skvalp til at genere overfyldte Baade i at færdes mod
Land. Det maa være dybt ret langt ind til Kysten, for at
Transporten i Baade Ikke skal blive for lang, baade fordi
det sinker Landgangen og fordi Folkene i Baadene prak- .
tisk talt er forsvarsløst udsalte for eventuel Beskydning.
Farvandet man ikke være let tilgængeligt for Angreb fra
fjendtlige Fartøjer.

Det vil naturligvis ikke være heldigt at landsætte
Tropper neden for en Klint, ind mod en Mose eller ind
mod en Skov, som man ikke ved, om Forsvareren har
besat. Derimod vilde det være heldigt, om der laa Havne
anlæg eller Broer paa Stedet, saa at Angriberen kunde
undgaa selv at maalte bygge Landgangsbroer eller blot
kunde indskrænke denne Brobygning. l hvert Fald maa
det Terrain, hvor Fortroppen skal gaa i Land, frembyde
faa Muligheder for Forsvareren til at bide sig fast. Navnlig
er det farligt, hvis Forsvareren har faaet Artilleri frem i
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dækket Stilling; thi heroverfor vil Angriberen, indtil Felt
Artilleri er udskibet, kun have Skibs-Artilleri at svare
med. Dette vil i Almindelighed være Fladbaneskyts , og
derfor kun ved improviseret Skydning med formindskede
Ladninger eller fra større Afstand kunne virke mod Artil
leri, opstillet i Folder i Terralnet. Hvor vanskeligt Skibs
Artilleri har ved at indskyde sig mod saaledes opstillet
Feltartilleri, ses klart af Kampene ved Dardanellerne, hvor
det jævnligt flyttede sig i Terrainet, og det derfor var
vanskeligt for Englænderne at faa sig indskudt paa det.

Det Terrain, hvor Landgangen skal foregaa, maa
derfor først og fremmest være let at overse og beherske
udefra, og det rnaa samtidig frembyde Muligheder for
Angriberen til let at kunne bide sig fast (grave sig ned).

En flad Strandbred med lavt, skovfrit Terrain bag
maa saaledes synes heldig for Angriberen, hvorimod et
skovrigt, klippefuldt og i det hele taget ujævnt Terrain
synes at byde Forsvareren de største Fordele.

Det har været fremhævet, at en Landtange skulde
være særligt egnet li! Landgang, fordi Angriberens Artil
leri her virksomst skulde kunne understøtte Tropperne
fra begge Fløje. Som Argument mod Valg af en Land
tange er til Gengæld nævnt, at naar den landsatte Hær
skulde gaa frem, befandt den sig paa Forliaaud paa de
indre Linier med begge Fløje omsluttede. Betingelsen
for, at en Landtange vælges, maa dog være, at der paa
den ene eller anden Side af den findes en Ankerplads,
der frembyder de forannævnte Betingelser for at kunne
bruges. Nu viser Historien imidlertid, at de Mænd, der
har staaet overfor at skulle vælge blot nogenlunde frit,
ikke har valgt Landtanger, men tværtimod Bugter. Om
den tyske Landgang paa Øsel skriver Major ({Jingbeil:
-Øsele Bugter i Riga- Bugten kunde der ikke være Tale
om, saalænge Jrbensstrædet blev behersket af de svære
Kanoner ved Zerel .med en Skudafstand paa 30 km. Det
givne Landgangssted var derfor Tagga-Bugten, der lig-
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gende paa Øens Vestside tilfredsslil1ede Fordringerne
med Hensyn til Størrelse m. m.' Der tænktes altsaa kun
paa Bugter som Landgangssteder og dette til Trods for,
at man fra Flyverfotografering vidste, at Russerne havde
erkendt Faren og anlagt baade Batterier paa begge Sider
af Indløbet og SkyUegravsstillinger til Bugtens Forsvar.
De Hensyn man tog til Forsvaret var, at man søgte Over
raskelse ved Solopgang.

Nøjagtig den samme Opfattelse findes hos den tyske
Major Poltnann ved hans Orntate af russisk Imødegaaelse
af japanesisk Landgang paa Liaotang-Halvøen, idet han
skriver: • Det var fuldtud tilstrækkeligt at have Observa-
tionsposter ved alle Bugter '

Denne tilsyneladende enstemmige tyske Opfattelse
maa sammenholdt med den almindelige Praksis fore
komme interessant.

Naar Angriberne maa vælge Landgangsstedet under
Hensyn til forannævnte Forhold, saa kan Forsvareren til
Gengæld skønne over de Steder, hvor Landgangen sand
synligst vil komme, og forberede sig derpaa. Hvis Land
gangen saa alligevel skulde komme paa et helt over
raskende Sted, vil det næppe være til udelt Fordel for
Angriberen , fordi det af en eller flere Grunde maa være
anden Rangs.

3. Sammendragning af Tropper og Skibe til
Transporten.

Historien har givet Erfaring for Transporter, og paa
Basis heraf havde man før Verdenskrigen opstillet Regler
for, hvor megen Tonnage, der maatte beregnes pr. Mand,
Hest eller Køretøj. Disse Tal kan næppe forandre sig
meget og viste sig da ogsaa under denne at stemme
ret godt. En moderne Hær adskiller sig imidlertid fra
tidligere Tiders Hære ved at være forsynet med Flyve
materiel, Kampvogne m. m. samt ved at have et stærkt
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steget Ammunitions-Forbrug. Det, der er af Interesse,
er at faa Erfaring for, hvor meget en taktisk Hær-Enhed,
Division, Armekorps e. l., kræver af Tonnage til sin
Transport med alt sit Materiel og sine Fornødenheder.
Det vil indses, at denne Tonnage er steget ganske be
tydeligt, og at et Invasions-Foretagende derfor i vore
Dage er yderligere vanskeliggjort.

I 1904, hvor Japan tog Initiativet til Krigen mod
Rusland, maa det antages, at Tidspunktet valgtes saa
ledes, at man var klar med alle Forberedelser og, da
Iirigen skulde føres som en Invasionskrig over Søen,
navnligt var klar til Søtransporterne. Ligesom det første
japanesiske Torpedobandsangreb faldt paa Klokkeslettet for
Krigens Udbrud, maa Tropper og Mater iel have været
sammendraget og staaet klar til Indskibning; thi den
14. Februar, 5 Dage efter Krigens Udbrud, stak de første
74 Dampere paa ialt 128.000 Tons i Søen med 12.
japanesiske Division. Den følgende Division, Garde-pivi
sionen med l. Armekorps Stab, afgik den 8. Marts og
2. Division den 21. Marts, altsaa henholdsvis ca, 4 og 6
Uger efler Krigens Udbrud. De sidstnævnte 2 Divisioner
optog ialt 185 Dampere. og alle 3 Divisioner tilsammen
talte 32.000 Mand.

Disse Tal er formentlig nok til at give et Fingerpeg
i Retning af, hvad en Nation som Japan, der maa anses
for gennem Aar med Dygtighed at have forberedt denne
Krig, formaaede at præstere af Transporter i Krigens
første Dage med de Midler der stod til Baadlahed.

Dampernes gennemsnitlige Størrelse var ea. 1700
Tons, og da hver Division var paa ca, 10.000 Mand ,
brugtes der ca. 12-13 Tons pr. Mand med den for Baan
den værende Damperstørrelse og -bygning.

I Efteraaret 1914 rettede den tyske Hær Anmodning
til Flaaden om at transportere en mindre Troppestyrke
rundt den russiske Hærs højre Fløj, der støttede sig til
Havet i Øst-Preussen. Den tyske Flaade maatte erklære
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sig ude af Stand hertil foreløbigt, da intet med Hensyn
til Troppetransporten var forberedt.

Den 15. August 1914 tilstillede Japan Tyskland sit
Ultimatum og fra denne Dato maa man vel regne, at
Japan gik i Gang med Forberedelse til Afsendelse af de
40.000 Mand, der først var bestemt til Erobringen af
Kiautschau, hvis man da ikke, hvad der vist er rime
ligere, vil antage, at de efter at være trufne i Fredstid
paa Basis af de kun 10 Aar gamle Erfaringer tog deres
Begyndelse straks da Situationen tilspidsedes i Slutnin
gen af Juli. Den 23. August udstedtes Krigserklæringen,
og godt en Uge efter, i de første Dage af September,
begyndte Udskibningen af Tropperne paa Shantung
Halvøen.

l November 1914 beskød engelske Skibe første
Gang de yderste Forter ved Dardanellerne, og fra den
Tid maa man regne, at Forberedelserne til Gallipoli
Felttoget begyndte. Da Tropper ikke var disponible,
besluttedes det til at begynde med gennemført som en
Flaade-Forcering til Trods for 1. Seelords Modstand.
Netop denne Modstand gør det sandsynligt, at man straks
begyndte Forberedelserne til Transport af de Tropper,
som da endnu ikke var klare. Admiral Wemyss ankom
til den græske ø Lemnos nær Gallipoli-HaIvøen 24/2 1915
med Ordre til at indrette den til Basis for de ventede
Tropper. De første Troppetransport-Dampere vides at
være ankommet i Midten af Marts. Den 25/4 1915
foretoges Landgangen med de 68.000 Mand. der indtil
da var sammendraget.

Den Styrke, hvormed Tyskerne den 12/10 1917 gjorde
Landgang paa Øsel bestod af den 42. Infanteri-Division
forstærket bl. a. med et Infanteri-Regiment og under
Kommando af 23. Reserve-Armekorps Generalkommando.
lait var der 23.000 Mand med Heste (5.000), Maskin
geværer (150), Kanoner (54), Minekastere (12) og med
Ammunition og Proviant for 30 Dage. Der anvendtes
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til Transporten 17 Handelsdampere der i 2 Vendinger
repræsenterede ca. 153.000 Tons. Hertil kom et Hangar
skib, 3 Kul- og Oliedampere, en Bjergningsgruppe, llere
Slæbedampere med Lægtere og 3 Hospitalsskibe. Har
man saa store Dampere til Disposition, som Tyskerne
havde i dette Tilfælde, kan man vel, da yderligere Mate
riel straks efter maatte bringes, regne, at der pr. Mand
med all sit moderne [{rigsmateriel brugtes op imod 12
Tons. Er de anvendte Skibe mindre, maa selvsagt større
Tonnage regnes pr. Mand.

Sammendragningstiden er det her vanskeligt at an
give Tal for. Henset til den forannævnte Anmodning i
1914 kan man vel gaa ud fra, at Marineledelsen allerede
den Gang har foretaget i hvert Fald teoretiske Forarbejder
med Henblik paa en mulig senere Anmodning. Man ved,
at de forberedende Flyver-Fotograferinger blev foretaget
i Løbet af Sommeren 1917. Det maa derfor antages, at
Forberedelserne allerede paa det Tidspunkt har taget
deres Begyndelse. De Datoer, der har været nævnt i
tyske Kilder: 12/9 (altsaa 1 Maaned før Udrøreisen) for
Begyndelsen paa Transportskibenes endelige Klargøring
og 19/9 (altsaa 23 Dage før Udførelsen) for den kejserlige
Befalings Udstedelse, kan derfor kun antages at være
Etapper.

Hvis man af det foregaaende skal drage Erfaringer
med Hensyn til den Tid, det tager at sammendrage
Tropper og Skibe samt planlægge et Landgangsfore
tagende for en Styrke paa en. 1 Armekorps, maa det
vist blive, at med god Fredsforberedelse, vil det tage
mindst 1 Manned.

4. Indladningen.

Den Maade, hvorpaa Troppe-Afdelingerne fordeles
mellem Transportskibene, og hvorpaa Godset stuves i
disse, er af største Vigtighed.
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Da den japanske Belejringshær transporteredes mod
Port Arthur i 1904, gik et Transportskib tabt. Det inde
holdt det japanesiske Belejrings-Artilleri, hvorfor Belejrin
gen naturligvis sinkedes. Alt Gods af samme Art eller
Speciel-Tropper bør derfor ikke samles paa eet eller faa
Skibe, med tvært imod spredes i Skibene saa meget som
Forholdene tillader. Samtidigt bør det dog iagttages, at
Troppernes taktiske Inddeling saa lidt som muligt brydes.

Godset maa dernæst s tuves saaledes, at det let
losses i den Rækkefølge, det skal bruges. Skønt England
har mest Erfaring med Landgangs-Foretagender, syndede
de herimod i de første Transportdampere, der ankom
til Lemnos i 1915. Hvor afgørende dette blev anset for
at være for Foretagendet, ses bedst deraf, at Skibene
sendtes tilbage til Alexandria for at ornstuve, skønt
Landgangen derved almindeligt omtales som værende
blevet forsinket en hel Maaned. Hvad dette betød for de
tyrkiske Forberedelser paa et Tidspunkt, hvor de var
ganske klare over det kommende Angrebs Karakter og
Stedet for Angrebet, behøver næppe at omtales.

Da forskelligariet Gods ikke altid lader sig stuve
sammen i en Last , og da navnlig t tunge Ting ofte ikke
lader sig stuve oven paa lette, vil det ses, at hvis man
ikke har Dampere særligt indrettede til Troppe-Transport,
eller som tilfældigt egner sig dertil, vil der let blive
Tale om Ombygninger i Lastrummene, navnligt vil det
ofte være nødvendigt at indbygge flere Dæk.

Ved korte Rejser som paa Østersøen, hehøves der
næppe mange særlige Indretninger for Soldaternes Be
kvemmelighed, selvom en Del af dem skulde komme
til at opholde sig nogle Dage om Bord. Derimod maa
del' af Hensyn til Troppernes Sikkerhed tænkes paa, at
Skibene har den fornødne vandtætte Inddeling, paa Ild
slukningsapparater og Brandrulle samt paa Fartøjer og
Redningsapparater med tilhørende Bjergningsrulle. En
Ting omtales dog ofte som meget nødvendig, nemlig
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rigeligt med Closeuer, da alle om Bord værende erfarings
mæssigl skal benytte dem paa samme Tid (om Morgenen).

Hvis all er vel forberedt, og Skibene ligger ved
en Kaj med tilstrækkelige Krangrejer, skulde selve Ind
skibningen iøvrigt ikke tage lang Tid. De tyske Transport
dampere til Øsel-Ekspeditionen ankom sanledes for største
Delen til ludskibningshavnen, Libau, den 23. Seplember
(18 Dage inden Ildførelseu).

Hvis man kun regne, al Japan udstedte sit Ulti
matum til Tyskland i 1914, da all var klar til Ind
skibning, saa tog den ca, 14 Dage .

Ved de amerikanske Transporter til Frankrig under
Verdenskrigen beskrives Troppernes Ombordtagning saa
ledes: Naar alt var klar, slod en Søofficer inden for hver
Landgang og gav hver Soldat en Fordelingsseddel, der
anviste

1) Sovested,
2) Spisested,
3) Bjergningsrulle samt
4) forskellige Ordensregler.

Paa Dækket ved Landgangen stod Sømænd, der førte
Soldaterne til Sovestederne, hvor de straks tørnede ind,
til Hummet var fyldt, for at sikre mod Fejltagelser. Der
efter stuvede hver Soldat Vaaben og Tøj og lærte Vej
til Vaskerum, Spisested, Bjergningsrulle og W. C. Næst
kommanderende konfererede med den kommanderende
Landofllcer om deres Pligter om Bord, Søofficer instru
erede Landofficererne om Udkig, Polititjenesle, Bespis
ning m. m. Skildvagter udsaltes straks overalt, Patrouiller
oprettedes o. s. v. Bjergningsrulle blev mønstret, inden
Skibet gik ud og derefter jævnligt, til Hurtighed og Ro
var indøvet. Sømænd firede og kommanderede; Solda
terne var Passagerer j hver Soldat havde sin Rednings
vest og en Ration Mad i Pose.

Ligesom Tonnagens Art i nogen Grad er forskellig
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for hvert Land efter dets Handelsforbindelser, og Tiden
for dens Indretning for Formaalet og Sammendragningen
derfor maa blive forskellig, saaledes maa Tiden for Ind
ladning ogsaa blive højst forskellig haade paa Grund af
Skibenes Forskellighed og Havnenes forskellige Udstyr.
Mere end af ovennævnte vil Tiden dog sikkert være af
hængig af, hvorvidt Personellet har Erfaring fra Kdg
eller Øvelser paa delle specielle Omraade. Tiden for
Indskibning af 1 Armekorps med alt moderne Materiel,
saa at det er klar til Kamp straks ved Landgangen, har
for en Stormagt med en stor Handelsflaade at vælge
Tonnagen fra og med gode Havne m. m. hidtil været ca.
14 Dage, og den vil næppe kunde bringes mange Dage
ned herunder.

Er der ikke Tale om en Invationshær men kun om
en mindre Troppestyrke f. Eks. til Besættelse af en lille
ø, kan Indskibningen naturligvis foretages fra den ene
Dag til den næste.

5. Kommandoforholdene.

Ved kombinerede Ekspeditioner har hos England
og Japan' det Princip altid været skarpt overholdt, at
Søofficerer kommanderede paa Søen og Landofficerer i
Land. Den almindelige Fremgangsmaade har da været,
at Indskibning og Udskibning lededes af Søofficerer, og
at Landofficererne først frit overtog Kommandoen over
deres Tropper, naar de satte Foden paa LaD(~, altsaa
ved Inderenden af Landgangsbroerne.

At saa klare Principper skulde være benyttet i
Tyskland, hvor det nu bagefter ligger aabent for enhver
at se, at hvor gennemdiciplineret alt end var ned gennem
Rækkerne, saa var Ledelsen i Toppen Kaos, kunde ikke
ventes.

Marinens operative Ledelse var i Marinestaben, den
materielle i Marineministeriet. Uafhængig af disse var
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Kejserens Marinekabinet, der udøvede daglig Indflydelse
paa Kejseren . Desuden blev Chefen for -Hochseeflotte s

og Chefen for østersøstationen ofte hørt. I Stedet for
1 politisk, 1 militær og 1 maritim Raadgiver for den
øverste Krigsherre, kan vi aItsaa her alene for Marinens
Vedkommende i Stedet for 1 konstatere en Række. Des
uden opholdt Kejseren sig ofte ved den store General
stab. Denne havde stillet den politiske Ledelse og
Flaadeledelsen i Skygge, og Tyskland tabte Krigen, bl. a.
fordi dets Generaler ikke forstod, at vindes kunde den
kun paa Søen .

Ved Foretagendet mod Øsel var den øverste Leder
da ogsaa en General, men hyordan liommandoforholdet
iøvrigt var ordnet mellem denne og den kommanderende
Admiral, er hidtil ikke klart fremhævet. De maritime For
arbejder udførtes af Marinen, Operauensplanen var op
stillet af •Chef des Sonderbandes Ostsee ", og den prak
tiske Udskibning udførtes under Søofficerers Ledelse,
men Meningsuoverensstemmelser var der, saa at klare
Kommandoer maatte erstattes af Konferencer. Nu blev
Ekspeditionen ikke angrebet paa Søen, og Landsætningen
mødte ingen nævneværdig Modstand, men hvis delte var
blevet Tilfældet, og hvis den kommanderende Landofficer
under Angreb, hvor der ikke var Tid og Lejlighed til
Konference, var begyndt at udstede Ordrer eller havde
blandet sig i Ordregivningen, vilde delle sikkert have
faaet alvorlige Følger.

Som Eksempel, paa hvor uheldigt det er at lade
Landofflcererne selv ordne Søtransporterne, nævnes i
Almindelighed den amerikanske Overførsel af Tropper
til ({uba i 1898.

Den 18 /.1 udsendte U. S. A. Krigserklæring til Spanien,
og det besluttedes straks at overføre Tropper til Kuba.
Det amerikanske Krigsministerium bestemte sig til selv
at foretage Transporten, saa at Marinen kun skulde
dække Overfarten. Byen Tampa i Florida valgtes som
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Indskibningssted og de anskaffede Transportdampere
sendtes efterhaanden hertil. Efter 40 Dages Forløb var
der ankommet 31 Dampere med ca. 50.000 Tons. Ved
Havnens Kajer var der kun Plads Lil ca. 10 Dampere.
Man havde regnet, at Skibene skulde kunne tage ca.
25.000Mand, men det viste sig, at de kun kunde tage 17.300
Mand. Saa havde man regnet med og begyndt at laste 6
Maaneders Proviant til 50.000 Mand, men maatle ende
med at give hver Soldat af de 17 .300 Mand 10 Dages
Tørkost. Dette foraarsagede ogsua Tidsspilde. Den 7/ G,

a1tsaa 55 Dage efter Krigserklæringen, fik Foretagendets
Chef, General Shafter, Ordre til at afgaa hurtigst muligt
med, hvad der var klar, dog ikke med mindre end
10.000 Mand. Dagen efter indløb imidlertid Kontraordre,
da der var set mistænkelige Skibe Nord for [{uba. Den
13/ G, altsaa 2 Maaneder efter Krlgserklærlngen, begyndte
Skibene at løbe ud af Bugten.

Medens Transportflaaden laa i Tampabugten, synes in
gen Foranstaltninger at være truffet til dens Forsvar. Alle
Fyr paa ({ysten var tænd Le, Sømærker var paa Plads, Ski
bene laa med fuld Belysning, Baade kunde løbe ind og
ud, som de vilde, og der var ingen Patrouille etableret.

For Marchen havde Generalen inddelt Skibene i 2
Divisioner iL 3 Kolonner, altsaa 5 iL 6 Skibe i hver
Kolonne. Divisions- og Kolonneafstand var 800 Yards,
Skibsafstanden 400 Yards. Hvert Skib havde et stort
paamalet Nr., som dog ikke svarede til dets Post i
Marchordenen. Uden -for Bavnen ventede 3 Kanonbaade
og 1 Hjælpekrydser som Ekskorte, og næste Dag kom
Panserskibet »Indiana- og 8 lette Krydsere til, hvorefter
et Krigsskib satte sig i Spidsen for hver Kolonne.

Da Transporten ikke stod under Marinens Kommando,
retlede Damperoe sig imidlertid ikke efter Eskorte-Skibenes
Paumindelser. Da General Shafter ikke havde Signal
personel eller Fartøj til at overbringe Ordrer el. lign.,
saa holdt Skibene ikke deres Poster i Ordnen, og i Stedet
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for at Transportflaadens Længde efter omstaaende Tal
skulde have været et Par Sømil, saa var den undertiden
10-12 Sømil. Derfor kunde det hænde, at en af Mari
nen fragtet Damper om Natten passerede agler fra
gennem hele Transporlflaaden, der ingen Forsigtigheds
regler havde truffet for at skærme Lys e. 1., uden at
blive bemærket endsige prajet af nogen som helst. Det
vil forstaas, at Eskorten under saadanne Forhold var til
ringe Nytte, og at det var en Lykke, at intet Angreb
skete.

U. S, A:s Marineministerium havde inden Afgangen
fra Tampa spurgt Krigsministeriet, hvorledes man havde
tænkt sig Landgangen. Svaret val', at General Shafter
selv vilde landsætte Tropperne med egne Midler, og at
-alt, hvad der forlanges af Flaaden, er kun, at den
konvojeres og med Konvojens Artilleri beskytter Trop
pernes Landsætning». Da Transporten den 2°/6 ankom
ud fur Santiago, var imidlertid ingen Rekognoscering af
Landgangssted foretaget, og Generalen begyndte først
nu at overveje Mulighederne sammen med Admiral
Sampson og nogle Insurgentførere. Medens disse Over
vejelser stod paa, holdt Transportflaaderi gaaende paa
Stedet i ca , 2 Døgn, hvorefter Udskibningen begyndte
der, hvor Generalen havde bestemt, paa aaben Kyst med
en Del Dønning, der gjorde Farløjernes Landing meget
vanskelig. Del vil Iorstaas, hvor aldeles haabløst Trans
porten saavel i de to Døgns Ventetid som til Ankers
paa aaben Kyst vilde have været stillet overfor f. Eks.
et Torpedobaadsangreb.

Admiral Sampson, der indsaa det haabløse for
Generalen i at klare sig med egne Midler, stillede en
Hjælpekrydser og en Del af Flaadens Fartøjer til Dispo
sition. Medens Generalen havde regnet med at land
sætte 3.400 Mand med egne Farløjer i hver Vending,
kunde de af hans Fartøjer, der lod sig anvende under
de givne Forhold, tage mellem 200 og 300, medens de

Tidlskr.f.Sovæsen. 100,Anrr. 24
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af Marinen stillede Fartøjer tog ca . 2.000 i hver Vending.
Imidlertid gik det smaat med Landgangen, navnligt i
Begyndelsen, fordi man ikke kunde faa fat i nogle af
Transportskibene, og disse i det hele taget ikke var til
at bevæge til at gaa tæt ind under Kysten, Første Dag
naaede man al faa 6.000 Mand i Land. anden Dag 2.500.
Der var ikke sørget for passende Lægtere, saa at det
gik saa langsomt med Losning af Materiel, at man i de
første 14 Dage kun naaede akkurat at faa det daglige
Behov losset. Hestene maaue svømmes i Land, hvorved
40 druknede. Skibene var lastet af professionelle Havne
arbejdere, og disse taget med til Losningen. De nægtede
at arbejde ud over S-Timers - Dagen , Det gjorde ikke
Sagen bedre, at nogle Skibe sendtes tilbage efter flere
Tropper, før de var helt udlossede. Et Held var det, at
Spanierne ikke søgte at forh indre Landgangen.

Admiral Sampson ønskede, at Hæren skulde rykke
frem langs Stranden, for at man kunde samvirke ved Ind
tagelsen af Kystforterne, hvorefter han kunde bortrydde
Minespærringerne og gøre op med Admiral Severas
Eskadre i Santiages Havn. Generalen rykkede imidlertid
lige mod Byen; der laa 4 1/2 Sømil inde i Landet, og søgte
senere at bevæge Regeringen til at beordre Admiral Sam
son til, mod dennes Protest, at forcere Indløbet, der sine
Steder kun var 100 m hredt, spærret med Flydetrosser,
forsænkede Skibe og Minespærringer og flankeret af
moderne højtliggende Batlerier, som alene ved deres
Beliggenhed var beskyttet mod Skibenes Ild. Først den
Uh, tre Uger efter Ankomsten, blev Byen cerneret. Med
smaa Forsyninger og Tropesygdomme i betænkelig Grad
begyndt mellem Tropperne, saa at han var ude af Stand
til at foretage egentlige Angreb paa Byen, var General
Shafters Stilling uheldig, da Spanierne den 1417 kapitu
lerede, fordi Forholdene i Byen var endnu værre.

Man vil vistnok i dette Foretagende lede forgæves
efter Forberedelse, Plan og forstaaende Ledelse.
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Læren blev da ogsaa forstaaet i U. S. A., thi da
delte Land under Verdenskrigen skulde transportere
sine :.vJillion-Hære til Frankrig, blev alt, fra det Øjeblik
Tropperne kom til Indskibningshavnene, og indtil de var
udskibede i Frankrig, overladt til Marinen. Transport
skibene førtes af Søofficerer, og Troppernes Tjeneste,
Bespisning, Rulle-Udsætning m. m. foregik alt under Sø
officerers Kornmando , og saavel sø- som landmilitære
Forfattere fra U. S. A. har prist denne Ordning som god.

Med Hensyn til Kommandoforholdenes Ordning for
F o r s var e r e n, saa har man ofte fraveget Reglen om,
at Søofficerer kommanderede paa Søen og Landofficerer
paa Land, naar Samarbejde skulde etableres. Det er
derfor af Interesse at se, hvilken Lære andre Lande paa
delte Omraade har draget af delte Aarhundredes Krige.

I England har Forholdet altid været klart. Der
hører Coast-Guard og Søbefæstninger under Flaaden, og
hvor Samarbejde mellem Flaade og Hær skal finde Sted,
kommanderer hver paa sit Element, med Flaaden som
det Englænderne kalder »senior service •.

I Tyskland, der var saa udpræget Landmilitær-Stat,
stod under Verdenskrigen Nordsøkysten med Kystbefæst
ninger under en Søofficers Kommando. Paa østersø
kysten var Kystbefæstnlngerne underlagt Marinen, medens
Kystbevogtningen udførtes af Hæren. Det fremgaar af
Marine-Arkivs Beskrivelsen af [irigen i Østersøen, at den
tyske Hærs Personel ikke egnede sig til Kyatbevogtning.
Efter Krigen har Tyskland draget Konsekvensen af Er
faringerne, saa at nu hele Tysklands Kystbevogtning er
underlagt Marinen.

I Europas anden udprægede Landmililær-Stat, Frank
rig, har man efter Verdenskrigen handlet ganske paa
samme Maade, idet man har lagt alle Landets Kyster
med Fæstninger og Kystbevogtning under Marinen.

[ vort Naboland Sverige er Kystartilleriet underlagt
Marinen.

24*
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6. Hemmeligholdelsen.

Da et Landgangsforetagende er meget saarbart baade
under Marchen over Søen og under Udskibningen, er det
vigtigt, at det kommer overraskende for Modstanderne.
Fjendllige Agenter maa forudsættes at findes overalt. Ikke
alene Planen, men at der overhovedet forberedes nogen
saadan, maa derfor holdes hemmelig. Hvis Skibe skal
ombygges, bør delte gøres saa lidt opsigtsvækkende som
muligt. De bør ikke sammendrages af den Grund, men
Forandringen maa ske ved nærmeste Værft, og Aarsagen
dertil motiveres med en anden Hensigt. Af samme Grund
bør saa stor en Del af Lastningen som muligt foretages
inden Skibenes Sammendragning. Denne skulde da først
behøve at finde Sted faa Dage inden Afgangsdatoen, da
Troppernes og det sidste rent militære Gods's Ombord
tagning ikke kan tage lang Tid, hvis alle Skibene kan
komme Lil Kaj. Muligheden for at røbe Foretagendets
Basishavn vil da indtræde saa sent som muligt.

De til Foretagendet bestemte Tropper bør ogsaa saa
sent som muligt sammendrages til Basishavnen. Hvis
det skønnes nødvendigt at give dem en Særuddannelse,
bør denne foregaa i et passende Terrain langt derfra.
(Englændernes Særuddannelse af Tropper til Zeebrugge
Foretagendet.) Aarsagen bør om muligt motiveres med
anden Hensigt.

Efter at Skibe og Tropper er sammendraget til
8asishavn kan det næppe mere holdes hemmeligt, at
der forestaar en Søtransport, og hvis det selv i et Ørige
som Danmark ikke er muligt at motivere denne med en
Transport til en anden Del af Landet, bør i et hvert
Fald Rygter om et andet Angrebs-Objekt end det plan
lagte spredes. Er Fjenden uvidende om sanvel Tid som
Sted for Landgangen, maa han sprede sine Kræfter mere
baade pua Søen og langs [{ysteD, og han vil paa selve
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Landgangsstedet have foretaget Minimum af Forsvars
foranstaltninger.

Under Marchen over Søen bør streng Radio-Disciplin
overholdes.

B. Marchen over Søen.
a.l. Transportens Navigation.

Naar mange Skibe skal gaa samlede, maa Forma
tioner holdes. Det er imidlertid vanskeligt at høre andre
Landes Erfaringer angaaende disse. Da Tropper i Al
mindelighed maa transporteres i civile Skibe, der oflest
maa føres af deres egne Kaptajner, kan vel omtrent de
samme Regler bringes li! Anvendelse som i de engelske
Konvojer under Verdenskrigen.

De engelske Konvoj-Begler bestemte, at Skibene
skulde gaa i Kolonner med højst 4 Skibe i hver Kolonne.
Skibsafstanden skulde være 2 11 3 Kabellængder, og Af
standen mellem liolonnerne 4 il 6 Kabellængder, alt
efler Skibenes Størrelse, Fart m. m.

I disse engelske Konvojer var kun Fragtskibe. Naar
Talen bliver om saa kostbar Last som Tropper, vil man
vel i Almindelighed skærpe Reglerne.

Den første amerikanske Troppetransport, der i Juni
1917 send les til Frankrig, bestod af 14 Skibe. Disse
deltes i 4 Grupper paa 4, 3, 3 og 4 Skibe eller Farten.
Grupperne afgik med 2 Timers Mellemrum med hen
holdsvis 15, 14, J3 og 11 Knobs Fart. Den sidste Gruppe
havde dog vist ikke SOldater, men kun Materiel om
Bord.

Den tilbagegaaende Transport, der afgik fra Brest
den sOls 1918 bestod af 8 Transportskibe, hvoraf dog 1
var Hjælpekrydser. De gik i følgende Formation:
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Jager

-0-
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Jagere
-0- -0- -0-

-0-

7.000 t

-0- -0-

22.000 t 13.500 t
1 Smt.

-0- -0-

39.500 t 17.500 t 21/ 2 Sm!.

-0- -0-

41.500 t

-0-
Hj.-I{r. 14.800 t

-0- -0- -0-

Jagere

Saavel Skibs- som Kolonne-årstand var 4 Kabel
længder. Som det ses, salte man ikke her de 8 Skibe
i 2 Kolonner 11. 4 Skibe, men havde højst 2 Skibe i hver
Kolonne. Da Konvojen var veslgaaende, var den ikke
fuld af Troppe.', men den havde saarede m. fl. om Bord.

Ladningskonvojer var normalt paa 24 Skibe i 6 Ko
lonner med 3 Kabellængder mellem Skibene. Deres Fart
var 91/ 2 Knob.

Det var i alle lionvojerne forbudt al bruge Radio
for ikke at røbe Plads.

Adm. Cleaves, der var Chef for den amerikanske
Transportvirksomhed, gav aldrig sine Chefer eller Førere
bestemte og faste Regler, men opfordrede dem til at
bruge Inititativ og søgte ved hyppige Konferencer al sikre
sig Udveksling af Erfaringer.

lait blev en amerikansk Hær paa over 2 MiII. Mand
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med all moderne Materiel rørt over Atlanterhavet 25 11.

30 l\'JiII. Tons Skibsrum.
Ved Tyskernes Landgangsforetagende mod Øsel blev

Skibsbesætningerne indrangeret som Reservepersonel og
enkelte Søofficerer blev sat om Bord i hvert Skib. Disse
blev inddelt i Grupper paa 4 Skibe med en Krydser i
Spidsen for hver Gruppe.

De færreste Lande kan vel skaffe ren Marinebesæt
ning i alle Transportskibe, men som Minimum bør man
fastslaa, at der om Bord i hvert Transportskib bør være
en Søofficer samt Signalgaster. Søofficerens første Op
gave er at være Mellemmaud mellem den kommanderende
Søofficer og saavel Skibsføreren som den ældste Landofficer
om Bord, samt mellem disse to sidste, mellem hvilke
der erfaringsmæssigt let opstaar Divergenser. Han bør
til sin Raadighed have det nødvendige Signalpersonel,
ligesom Skibets Radiostation maa være ham underlagt.

Transportskibenes Navigation bør forblive i Skibs
førernes Hænder. Konvojerne under Verdenskrigen viste,
at Koffardiofficerer meget vel kan holde deres Pladser i
Formationerne selv under Zigzagning. Da Sejlads i For
mation, om Natten tillige med blændede Lanterner, og
eventuel Evolering for at imødegaa Angreb dog er noget
uvant for Koffardlofflcerer, bør Transportofficeren stadig
være til Skibsførerens Disposition med Raad og Vejled
ning. Navnlig ved Transportens Opankring ved Land
gangsstedet bør han paase, at den kommanderendes
Ordrer nøje overholdes.

Der bør gives bestemte Regler for, i hvilke Tilfælde
han maa gribe ind i Skibets Navigation for trods Skibs
førerens Protest at bringe den kommanderendes Ordrer
og Hensigter til Udførelse.

Jo større en Transport er, jo større Fladerum vil
den indtage, og jo mere udsat for Angreb vil den derfor
være. En stor Transport vil derfor ogsaa kræve et stort
Antal Krigsskibe til sin Bevogtning.
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Ser man paa den foran nævnte tyske Transport af
23.000 Mand til Øsel, saa brugte den som nævnt i første
Vending 17 Dampere + mindst 10 Hjælpeskibe for at
komme over Søen. I Henhold til de ovennævnte Konvoj
Erfaringer fra Verdenskrigen bør bøjst 4 saadanne Dam
pere anbringes i hver Kolonne, og de bør gaa med en
Skibs- Afstand af 2 11 4 Kabellængder efter Størrelse og
Antal Skibe i Kolonnen. Her maatte altsaa den første
Vending efter disse Regler gaa i mindst 7 [{olonnel'.
Afstanden mellem Kolcnnerne var som nævnt i de en
gelske Konvojer i Almindelighed 4 å 6 l{abeIlængder
efter Skibenes Størrelse og Antallet af Kolonner. Da
der her var Tale om store Skibe, kan man vist p. G. a.
den kostbare Last regne med de største af de oven
nævnte Afstande for al beregne Transportens Udstræk
ning. Øseltransporten vilde da have en Bredde af mindst
4 Sømil og en Længde af ca, 1 Sømil. Dette er under
forudsætning af, al den gik i en Gruppe. Hvis den
gik i flere Grupper vilde den blive smallere men læn
gere. Den hele Transport gaaende samlet vilde natur
ligvis kræve endnu mere Plads.

a . 2. Transportens Beskyttelse.

Hvordan Japaneserne beskyttede deres Transpurter
i 1904-05 kan ikke nøjagtigt oplyses, men det vides,
at hele deres Flaade var til Søs under disse og holdt
den russiske Flaade i Port Arthur under Observation.
Ofte foretog de Angreb paa denne Bavn eller paa de
russiske Skibe paa dens Red umiddelbart før eller sam
tidigt med Transporters Overførelse. Torpedo-Angrebet,
hvormed Krigen begyndte Natten mellem 8. og 9. Fe
bruar 1904, er et Eksempel herpaa,

Da Japaneserne under Verdenskrigen overførte Trop
per til Erobring af Kiautchau, medfulgte en Dæknings-
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styrke, der foretog en Beskydning af Fæstningen, og
som under de senere Tilførsler blokerede denne.

Under de amerikanske Troppetransporter til Frankrig
i 1917 og 1918 frygtede man Ubaads-Angreb uden for
egen Kyst og i et bredt Felt paa ca. 600 Sml. foran den
franske. Ude paa aaben Sø frygtedes Angreb af tyske
Hjælpekrydsere. f den første Konvoj, der som nævnt
gik i Grupper paa 3 eller 4 Skibe, bestod Eskorten fra
Amerika for hver Gruppe af 1 Krydser, 1 a 2 Bjælpe
krydsere og 3 il 4 Jagere. Grupperne fulgte samme
Rute, og da Jagerne ikke havde Brændsel nok lil Over
farten, var et Oliedepotskib stationeret paa denne, og
Jagerne fyldte Brændsel fra det i aaben Sø i ret haardt
Vejr. De af Jagerne, der til Trods herfor ikke kunde
naa Europa, vendte tilbage. Inden Ankomsten til Fare
zonen paa Europa-Siden mødtes hver Gruppe af en stor
Jager-Eskorte.

Fra denne første Konvoj omtales, at Jageren. Wllkes«
havde indlagt Hydrofon, hvorved den kunne bestemme
Retningen og den omtrentlige Afstand til Ubaade. Denne
gjorde Nytte ved de Ubaads-Angreb der blev rettet mod
Konvojen,

Efter at Jagerne var blevet fordelt i det ønskede
Antal til begge Sider af Atlanterhavet, havde Transport
skibene i Almindelighed kun Krydser- Eskorte paa den
midterste 0('1 af Rejsen, og del nævnes, at særligt hur
tige Transportdampere som -Leviathan«, -Northern
Paciflc- og -Great Northern- ofte gik alene.

f 1918, hvor Transporterne gik med 8 Dages Mel
lemrum eller kortere, ved man, at Transporter paa 4 og
8 Skibe afgik med en Eskorte paa 1 Krydser og 2 Jagere.
Uden for Farezonen ved Europa-Kysten mødtes de altid
af en stor Mængde Jagere .

Hvor stor Jager-Eskorten for østgaaende Transporter
var i Farezonen, kan ikke oplyses, men det udtales, at
de vestgaaende Transporter, deriblandt ogsaa den foran
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omtalte med en Bjælpekrydser og 7 Jagere, p. G. a.
Jager-Mangel gik næslen uden Dækning, og at enkelle
Skibe i disse af og til blev skudt ned. Naar 7 Jagere
omtales som næslen intet, maa det an lages, at det drejede
sig om meget store Tal.

Ved Ubaadsangreb var den almindelige Regel, al
Stb, og Bb. [{olonner straks drejede henholdsvis til Stb.
og Bh. og løb fuld Fart for al give Plads for Manøv
rering.

Øsel-Ekspedilionen. Skønt udsendt Eklairering bl. a.
gennem Mineslrygningsfarløjer, der havde begyndt deres
Arbejde i September, og konstant stationerede Ubaade
ud for Øsel ikke havde truffet russiske Krigsskibe til
Søs, og skønt man vidste, at baade Ruslands Bær og
Flaade var i Opløsning paa Grund af Revolution, ansaa
Tyskerne det for nødvendigt al sikre Ekspeditionen med
følgende Styrke:

10 Slagskibe: Bayern, Konig, [{ronprinz, Grosser
Kurfurst, Markgraf, Kaiser, Kaiserinn,
Prinzregen t Luitspold, Konig Alberl
og Friederich der Grosse (alle de
nyeste Skibe, da de bedst modstod
Miner).

1 Slagkrydser : Moltke.
8 lette Krydsere,

50 Jagere,
6 Ubaade,

60 l\lotorbaade,
72 Mineslrygere

207 Skibe iall.

En saa mægtig Beskyttelse kan ingen østersømagt
idag give en Transport, og hvis f. Eks. el Armekorps
(ca. 34.0001 skulde føres over Østersøen, vilde det selv-
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sagt fordre ca, 50% større Transport end de her om
handlede 23.000 Mand, og Transporten, bestaaende af
mindst 50 store Dampere, vilde efter den her af Tyskerne
anlagte Maalestok faa ganske utilstrækkelig Beskyttelse.

Det kunde tænkes, at Tyskerne med den Vending
Søkrigen havde taget, brugte saa stor Dækningsstyrke
blot for at beskæftige Skibene. For at skønne herover
skal mindes om, at Englænderne for at eskortere de 5
Spærreskibe mod Zeebrugge i 1918 anvendte 9 Moni
torer, 50 Jagere, 2 Ubaade og 86 Motorbaade som
direkte Dækning, medens baade Harwich-Styrken og
Grand-Flest var ude som Flanke-Dækning. Da Englæn
derne i Forvejen havde minestrøget og derfor ingen
Minestrygningsfartøjer brugte ved Zeebrflgge-Ekspedilio
nen, ses det, at deres direkte Dækning med lette Fartøjer
var større end Tyskernes ved Øsel, Der kan derfor for
mentlig højst være Tale om, i hvilket Forhold de over
skydende Slagskibe og Krydsere stod til den engelske
Flankedækning, men det forekommer mig ikke, at Sam
menligningen berettiger til at tro, at Tyskerne sendte
sine Panserskibe med i Øvelsesøjemed.

Det kan ikke angives, hvorledes Dækningsordenen
for den tyske Transport var. De 10 Slagskibe og 2
Jager-Flotiller (22 Baade) fulgtes dog ikke, med Trans
porten men ankom som en selvstændig Styrke ca, 2
Timer før denne til Øsel, Det maa anses som værende
i Overensstemmelse med de historiske Erfaringer, at
Dækningens Hovedstyrke skydes frem for at møde den
fjendllige Hovedstyrke eller holde denne i Skak inden
Transportens Ankomst, idet det maa anses som en
Katastrofe for denne at blive beskudt med svært Artilleri.

Minestrygerne var begyndt deres Arbejde flere Dage
forinden, men det maa forudsættes, at i hvert Fald en
Del af dem foretog Sikkerheds-Strygntng umiddelbart
foran Transporten.
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De øvrige lette Styrker maa antages at have dannet
Nærdækning for Transporten, navnligt mod Torpedo
Angreb.

Om Tyskernes Flyverdækning vides intet. Der kan
dog gaas ud fra, at de har haft Flyver-Station i Trans
portens Basishavn, Libau, til at imødegaa eventuelle
russiske Forsøg paa Eklaiering eJler Angreb; men paa
selve Marchen har der ingen Brug været for Flyvere,
da den foregik om Natten,

Da der i Almindelighed maa regnes med Miner og
Torpedo-Angreb overalt paa Ruten, maa (foruden Mine
strygningen foran) Skibene helst være forsynede med
Paravanes, og der maa zigzagges. Erfaringerne fra Ver
denskrigen viser dog, at Minestrygning og Paravanes
kun formindsker Minefaren, men de fjerner den ikke.
Paa samme Maade formindsker godt Udkig og Zigzagning
kun Faren for Torpedotræfning, men fjerner den ikke.
Det skal snuledes nævnes, at til Trods for de 72 tyske
Minestrygningsfartøjer havde disse dog ikke naaet at
stryge rent foran Transporten, og da de under de givne
Vejrforhold ikke kunde holde Fart nok, løb Dæknings
Styrken forbi dem. Under Foretagendet stødte Slag
skibene •Bayem-, o Grosser Kurmrst. og •Markgraf«
paa russiske Miner, saa de maatte underkastes store
Reparations-Arbejder. •Kronprinz«, o Ktinig. og .IWnig
Albert. blev angrebne men ikke ramt af Torpedoer fra
engelske Ubaade.

ModTransporten forsøgtes ingen Angreb af nogen Art.

a 3. Anduvningen.

Ankom8tliden til Landgangsstedet blev saavel ved
GalIipoli som ved Øsel beregnet til Dagningen af Hen
syn til Overraskelsesmornentet, idet det i begge Tilfælde
til Trods for stærkt Ønske derom blev anset for umuligt at
bestemme Plads med tilstrækkelig Nøjagtighed til at kunne
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sætte Landgangen ind i de mørke Timer. Foretagendet
mod Zeebriigge udførtes af Englænderne om Natten.
Her var dog Skibenes Vej over [{analen afmærket med
Bøjer, og det første Maal var en stor Mole, som en
Sværm af Motorbaade kunde finde ud fra den sidste
Bøje og derefter lede Skibene Ul gennem den kunstige
Taage. Spærringen af Ostende forsøgte Englænderne
ligeledes om NaLLen, men til Trods for Bøjers og Motor
baades Hjælp mislykkedes det første Gang heil at finde
Indløbet, og anden Gang lykkedes det kun med et Par
Timers Forsinkelse.

Helt benægte, at en Landgang kan paabegyndes
om Natten, kan man naturligvis ikke, naar alIe anvendte
Hjælpemidler virker efter Bestemmelsen, og Strøm- og
Vindforhold er gode, thi med Held kan mange Ting ud
føres j men helt sandsynligt er det næppe.

I hvert Fald maa man regne med, at de sidste
Timers NærmeIse sker om Natten, saa at Flyver-Eklai
rering fra begge Sider maa foregaa den foregaaende
Dag. For selve Anduvnlngen faar Luflstyrkerne derfor
næppe Betydning, men de maa holdes klar og være paa
Vingerne, inden det bliver lyst.

I de Tilfælde, hvor det maa anses for at være nød
vendigt at dække Transporten bag kunstig Taage under
Anduvningen, bliver denne særlig vanskelig. Vinden
maa være svag og paalands, Opgaven for de tangedan
nende Fartøjer: at lægge Taage nøjagtigt som ønsket
under Hensyn til Vindretningen, saa at egne Skibe hin
dres mindst muligt, er meget vanskelig.

Til Hjælp ved Anduvning har været anvendt Ubaade,
der i Forvejen indtog forud bestemte Pladser, og ved
Transportens Nærmeise dykkede ud og fungerede som
Fyrskibe. Det anvendtes sanledes af Tyskerne ved Øsel,
Til Markering af Ydergrænser for Taagen har været
anvendt Lysbøjer.

Et meget stort Antal Motorbaade kræves selvsagt
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under saadanne Forhold: Englænderne anvendte ved
Zeebriigge-Foretagendet 86 og ved det andet Ostende
Foretagende 40 Motorbaade. Hver Motorbaad maa have
sin skarpt begrænsede Opgave tildelt.

b. Forsvarets Angrebsmullgheder.

Af det foran staaende vil frerngaa, at en Transport
paa 20-30.000 Mand vil indtage et betydeligt Fladerum
paa Søen, saa at den næppe kan være svær at finde
hverken ved Dag eller ved Nat.

En saa stor Transportllaades Udrustning, Sammen
dragning og Indladning vil ikke kunde holdes hemmelig.
(I 1807 vidste vi saaledes længe forinden, at en engelsk
Ekspedition til Østersøen forberedtes). Forsvarerens Op
gave vil det da være at konstatere, naar Marchen tiltrædes
og dennes Rute. Foruden ved Agenter kan delte mulig
vis ske ved Flyvere i Døgnets lyse Timer. Viser der sig
under saadan Flyver-Eklairering Mulighed for Angreb
paa Transporten, maa Chancen naturligvis udnyttes.

Hvis det er Angriberens Hensigt at begynde Land
gangen ved Daggry, vil der, hvor Afstanden er saa kort,
som Tilfældet var for Englænderne mod Gallipoli og
tildels mod Zeebrugge eller for Tyskerne mod Øsel,
ofte kunne ventes Afgang for Transporten efter Mørkets
Frembrud . Flyvere vil da i Almindelighed kun kunne
konstatere, at Transporten er gaaet fra Kaj ud paa Red,
men ikke selve Marchens Begyndelse,

Det opgives dog, at rekognoscerende Flyvere ofte vil
kunne se Lys i Dampskibenes Skorstene. Resultat af
Flyverrekognoscering om Natten er derfor ikke udelukket.
Har Flyvere om Natten stedfæstet en Transportllaade,
maa den dækket af Mørket ogsaa have gode Angrebs
muligheder mod den, idet Udsigten til at dykke til kort
Afstand, saa at der kommer god Trælfesandsynlighed
ved Bombe-Angreb, maa være stor.
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I 1798, da fransk Landgang frygtedes i England,
gik Adm. Nelsons Plan ud paa, at han med sin Hoved
styrke vilde angribe og drage den fjendtlige Dæknings
tlaade bort, og Fregatternes Sag var det da at gaa løs
paa Transportflaaden. Naar Adm. Nelson kunde anse
sin Hovedstyrkes Opgave som løst ved at drage den
fjendtlige Hovedstyrke bort, til Trods for at hans Flaade
var den overlegne, hvor meget rigtigere maa det da
ikke være, naar Forsvarerens Flaade er Angriberens
underlegen. Rigtigheden heraf i Nutiden understreges
yderligere derved, at Forsvaret mod Landgang har vun
det uforholdsmæssigt i Styrke siden den Gang,

Forsvarerens Artilleriskibe maa derfor regnes at
have løst deres Del af Opgaven, hvis det ved taktisk
Trusel mod Transporten lykkes dem al drage Angribe
rens Hovedstyrke bort fra Transporten og beskæftige
den, saa at den ikke kan dække Landgangen.

De lette Styrkers Opgave er det at angribe selve
Transporten. De Vaaben, de kan anvende dertil, maa
være Miner, Torpedoer og saa svært Artilleri som muligt.

Fra Afgangshavnen maa den første Del af den sand
synlige Hute kunne skønnes, og de antagelige Landgangs
steder maa give Mulighed for Skøn over den senere
Rute. Kan Miner uobserveret lægges umiddelbart foran
Afgangshavnen f. Eks. af Ubaade, vil en Forsømmelse
med for sent udsatte Minestrygere og Paruvanes straks
hævne sig for Angriberen. Findes der paa Ruten snæv
rere Passager, vil de naturllgvls være vel egnede iii
Mineudlægning, men paa den anden Side vil Angriberen
stryge særligt omhyggeligt der. Resultatet maa derfor
blive det samme, som Erfaringerne viser fra al anden
Mineudlægning under Verdenskrigen, nemlig spredt Mine
udlægning over saa store Dele af Buten som muligt.
Derved sinkes Angriberen antagelig tillige paa sin March
ved ofte at maatte bjerge Minestrygere for at klare dem,
og Mulighed for Overspringning fremkommer. Naar
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mange Miner skal udlægges spredt, maa mange Fartøjer
være disponible dertil, og det har mindre Betydning,
om det enkelte Fartøj har mange Miner om Bord.

Torpedo-Angreb maa dels udføres af Ubaade og dels
af Torpedobaade eller Torpedoplaner. Da Erfaringerne
fra Verdenskrigen siger, at intet Ubaadsangreb lykkedes
mod en vel dækket Transport eJler Styrke, og da Vaab
nene mod Ubaade er udviklet yderligere siden, maa
disse antages at have ringe Chancer i frit Farvand om
Dagen . I ufrit Farvand, hvor de maa kunne stationeres paa
sandsynlige Passagesteder , og da fordi de ligger stille,
ikke kan høres af Hydrofoner, maa deres Chancer være
større. Af Torpedobaade har navnligt de ganske smaa
Motorbaade under Verdenskrigen vist Evne til saavel
Dag som Nat usete at naa ind paa Skudafstande. Den
ringe Træffesandsynlighed overfor dem, giver dem Chan
cer li! selv efter Opdagelse at bryde igennem Dæknin
gen, og derefter vil Skydning mod dem let blive farlig
for Transporten. Befinder de sig først imellem Trans
portskibene vil de have Muligheder for at opnaa Resullat
sanvel med Torpedoer som med Maskingeværer.

Har Forsvareren moderne Krydsere, og hans Arlil
leriskibe har trukket Angriberens Artilleriskibe bort, vil
Krydserne have samme Opgave, som Adm. Nelson til
delte sine Fregatter. Deres Angreb kan desuden tænkes
som en Diversion, der leller Torpedo-Angreb.

C. Landgangen.

a l. Transportens Opankring foran Kysten.

Det er fordelagtigt at have kort Transport til Land .
De sandsynlige Vejrforhold i de nærmeste Dage vil være
sfgørende for den kommanderende for, hvor tæt hun
tør lade de inderste Transportskibe gaa til Kysten. Er
Bundarten blød uden Sten og Vejrforholdene rolige , "il
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det næppe være betænkeligt, at sætte lastede Skibe paa
Grund for ar faa Afstanden til Land saa kort som muligt.
De Skibe, der ' skal losses først, maa naturligvis være
bestemt til at ligge inderst.

Plads maa afses Lil de Jagere og lette Skibe, der
med deres Arlilleri skat understøtte den første Landgang.
Dækningsstyrkens Artilleriskibe kan vel deltage i Kystens
Beskydning, men det bør stadigt erindres, at deres
Hovedopgave er at beskylle mod Modstanderens Artilleri
skibe. Kampen ved Lissa 1866 viser saaledes, at det er
farligt at sprede dem for meget, i hvert Fald naar man
ikke har tilstrækkelig Forpostljeneste mod Søen.

a 2. Midlerne til Udskibning.

Af den amerikanske Landgang paa Kuba 1898 saa
man, hvor utilstrækkelige almindelige Skibsfartøjer var
til Landgangs-Foretagender.

Til Landgangen paa GalIipoli medførte Englænderne
store Pramme, hvoraf flere havde Motor. Afstanden fra
Lemnos var ikke større, end at alle Udskibningsmidlerne
kunde gaa eller slæbes over Søen til Landgangsste
derne.

Til den tyske Landgang paa Øsel samledes Slæbe
baade, Lægtere og Pramme fra alle tyske Havne. Særlige
Pramme var Indrettet til Hestetransport. De svære Pramme
til Artilleri m. m. slæbtes li! Landgangsstedet af Slæbe
dampere. Desuden stilledes alle Krigsskibenes Barkasser
og Travailler til Disposition.

a.8. Besættelse af Landgangsstedet.

Den engelske General Hamilton, der førte de engel
ske Tropper under Datdaneller-Felttoget, skrev i sin
Rapport af 1~/12 1915:

»Normalt vil det være korrekt at sige, at under
TIdaskr. f . Sne.en. tOO. Aarg. 25
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moderne Krigsførelse kan det ikke forventes, at Infanteri
kan rykke frem uden Artilleriforberedelse ; men under
Landgang paa en fjendllig Kyst maa der vendes op og
ned paa Rækkefølgen . Infanteriet maa rykke frem for at
indtage en passende Stilling til Dækning af Landsæt
ningen og for at skaffe Artilleriet Stilling til Hoved
angrebet. Styrkens virkelige Eksistens, dens Vandforsy
ning, dens Adgang til Ammunition og Forraad og dens
Evne til at faa Forstærkning maa absolut afhænge af,
at Infanteriet straks er i Stand til at skaffe tilstrækkeligt
Rum uden anden Artilleri-Hjælp end den, der kan skaffes
af flydende Batterier.•

Forholdene under Landgang er altsaa lige ualmin
delige for Flaade og Hær.

Til Erobring af Landgangsstedet anvendte Japane
serne baade under Krigen 1904-5 og i Verdenskrigen
et særligt Marine-Landgangskorps. Det bestod i Krigen
1904-05 af:

1016 Mand af Marinens Erstatnings-Mandskab ind-
delt i 3 Kompagnier,

l Pioner-Afdeling,
l Sanitets-Afdeling,
l Intendantur-Afdeling,
l Reserve-Ammunitions-Afdeling samt
l Landings-Artilleri-Afdeling med l Stk. 47 mIm og

l Stk. 75 mIm K., der afgaves fra Skibene.
Korpset var hjemme blevet uddannet i Fellljeneste og

besatte straks Højderne omkring Landgangsstedet, hvor
de jo iøvrigt ikke ved nogen Lejlighed kom ud for at
møde Modstand, medens Pionererne assisteret af Søfolk
gik i Gang med at bygge Broer.

En ganske lignende Fremgangsmaade som Japane
sernes anvendte Tyskerne ved Øsel den 12/l0 1917, idel
Fortroppen, der var beregnet til Erobring af Landgangs
stedet, indskibedes paa III og IV Eskadre. Fortroppen
blev saa uden for Tagga-Bugten sat i Panserskibenes
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Motorbarkasser, der med II FIotille foran og I Flolille
paa Siderne løb ind i Bugten. Her blev Fortroppen i
en Engelhards Redningsbaad, en Jolle og en Motorhaad,
der slæbte de to andre, ført til Land Kl. 05.30. Over
raskelsen var fuldstændig, og hjulpet af Jagernes Arlil
leri var Landgangsstedet hurtigt erobret, samtidig med
at Pionerer straks gik i Gang med Broslagning. Kl . 06.45
løb Transportdamperne ind i Bugten, og Kl. 08.15 be
gyndte Udskibningen. Først Kl. 10.00 var dog 6 lette
Broer færdige, saa at Udskibningen af Tropperne kunde
komme i fuld Gang.

Ved Galipoli den 25/, 1915 skete Landgangen ogsaa
lige i Dagningen, og Forholdene var saaledes , at man
kunde træffe Anordninger til at kaste selve Tropperne i
Land med det samme, fordi der var dybt næsten heil
ind Iii Land. Forholdene var derfor ualmindelige, ogsaa
fordi Angriberens Basis, Øen Lemnos, laa saa nær, at
alle Udskibningsfartøjer selv kunde følge med Skibene.
Forelagendet havde derfor en vis Lighed med en Hærs Til
tvingen sig Overgang over en Flod. El enkelt Transport
skib •River Clyde», var indrettet til, naar del blev løbet
paa Land, al lægge Landgangsbroer ud, saa al Tropperne
direkte kunde naa Stranden, dernæst var man forberedt
paa, hvor Landgange ikke kunde naa, at lægge Lægtere
mellem SIrand og Stevn til Troppernes direkte Landgang.
Alt dette mislykkedes iøvrigt.

Det er ofte forekommet i vor Historie, at vi har
skullet sætte Tropper over for al erobre en Landsdel
eller Ø tilbage. ) et Ørige som Danmark kan man van
skeligt tænke sig, at en Krig i Fremtiden kan føres, uden
al vi man overføre Tropper. For at forberede dette bør
vi, da vi ikke som England har Marinesoldater, ligesom
Japan have el Marinelandgangskorps. Delle behøver dog
kun al være forberedt paa Papiret, thi Mandskabet dertil
har vi rigeligl i ældre Aargange værnepligtige og Befa
lingsmændene i Reserven.

25*
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a. 4. Omladning fra Skibene i Pramme og Fartøjer.

Da Soldater er usøvante, maa de indøves i med
feltmæssig Oppakning at falde paa Fartøjer. England
havde i sine Marinesoldater til Landgang særligt egnede
Tropper, men hvor disse ikke slog til, indøvede Eng
·Iænderne ligesom Tyskerne Troppernes Ind- og Udskib
ning. Transportskibene maa forsynes med et stort Antal
bredtrinnede Leidere eller Stiger, saa at der kan faldes
paa Fartøjer overalt langs Skibssiden, hvor saadanne kan
anbringes.

Til Udladning af alle svære Vægte maa Transport
skibene være forsynede med svære Lossebomme. For
at sikre sig, at man har de nødvendige Bomme, hen
sigtsmæssige Stropper m. m. bør Skibene i alt væsentligt
lades med egen Besætning og egne Midler. Til Heste
anvendes i Almindelighed særlige Seler. Tyskerne brugte
dog ved Øsel store Kasser med en Dør i hver Ende, og
hvori Hestene derefter blev sat ind og ud af Lasten.

Til Slæbning af de svære Pramme og Lægtere til
Land er sikkert kun egenllige Slæbedampere tilstrække
ligt. De mindre Fartøjer kan slæbes af Damp- og Motor
barkasser.

a. 5. Udskibningen pas. Kysten.

For at lette Landsætningen af Tropper og bringe
de første Tropper der kommer ind, inden Landgangsbroer
er bygget, tørskoede i Land, anvendte saavel Englænderne
ved Gallipolisom Tyskerne vedØsel Løbebroer fra Pramme
til Land.

En ældre Søofficer maa snarest sendes i Land
for at organisere Tjenesten der, saavel angaaende Ud
skibningen som angaaende Meldetjenesten.

En gammel Erfaringssætning siger, at man under
gode Forhold og med god Forberedelse kan landsætte
10.000 Mand j 12 Timer. Denne Rekord naaedes af
Englænderne ved Ismalia, af Franskmændene ved Peitang
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og af Japaneserne med et enkelt Armekorps ved Dalny.
Dog gaar der 8 Dage, inden et Armekorps kan begynde
Fremrykningen.

Denne Regel kan formentligt kun gælde under al
mindelig Udskibning paa en Kyst, naar Transporten maa
føre alle Landgangsmidler med sig om Bord i Skibene.
Den kan næppe gælde helt, hvor Afstandene er saa korte,
at Foretagendet nærmer sig Overgangen over en stor
Flod, altsaa hvor man kan slæbe et stort Pram-Materiel
over Søen. Den kan heller ikke an lages at gælde, hvor
Transport-Damperne kan lægge til Kaj, saa at all ad
Landgangsbroer og med Kraner kan sælles lige ind paa
gode Veje. Som det vil ses af det følgende, vil dog selv
Udskibning ved Kaj tage saa betydelig Tid, at det stadig
er værd at erindre sig oven nævn le Regel.

Den af Japaneserne i 1904 først overførte Division
udskibedes i Tchimulpo fra den 16. til den 27. Februar,
Garde- Divisionen og 1. Armekorps Stab udskibedes i
Tchinampo fra den 10. til den 25. Marts og 2. Division
ligeledes i Tchinampo fra den 23. Lil den 29. Marls. Ud
skibningen i Korea af de første 32.000 Mand havde Ja
paneserne altsaa først lilendebragt 7 Uger efter Krigens
Udbrud, skønt de ingen Modsland mødte derimod.

Bestemte Data for den [apanesiske Udskibnings Va
righed i 1914 paa Schantung-Halvøen foreligger vist
endnu ikke, men Udskibningen af de 40.000 Mand, der
først var bestemt til at erobre Tsingtau fra Tyskerne,
paabegyndtes de første Dage af September. Da den ud
førtes uden for det tyske Omraade paa kinesisk Terri
torium, kunde Tyskerne ikke uden en af politiske Grunde
næppe ønskelig Neutralitetskrænkelse imødegaa den fra
Land, og efter at den tyske østasiatiske Krydser-Eskadre
var afgaaet, havde de ikke Midler til at foretage noget
fra Søen. l Tsingtaua Bavn laa kun tilbage: Kanonbaaden
.Jaguar., Torpedobaaden .S 90. og den østrigske Krydser
.Kaiserinn Ellsabeth«, alle gamle Skibe. Udskibningen
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foregik derfor uforstyrret. Den 18. September, allsaa
efter ca. 21/2 Uges Forløb, var den saa langt fremskredet,
al man lod de i Land komne Tropper kaste de tyske
Forposter' tilbage fra Grænsen, sau at den resterende
Udskibning kunde foregaa i en Bugt tæt uden for Grænsen.
Da den første Storm paa de lyske Slillinger forsøgles
i de første Dage af Oktober, kan man vel regne, al Ud
skibningen da praktisk talt har været tilendebragt, altsaa
paa ca. 1 Maaned.

Efter al de tyske Pionerer som nævnl paa 41/2 Time
Kl. 10.00 den 12/lO 1917 havde fuldend l 6 lette Land
gangsbroer i Taggu-Bugten paa Øsel, gik de i Gang med
at bygge en sværere Bro til del tunge Maleriel. Broen
stod færdig den 13/tO J{I . 03.00, allsaa 2F/, Time ener
Landgangens Begyndelse. Den var 42 Meler lang og
var ført ud til en Vanddybde af 1,4 Meter. Den 14.
1(1. 04.00, altsaa efter yderligere et Døgns Forløb var
den forlænget som Pontonbro til 81 Meler og var ført
ud lil en Vanddybde af 2 Meter. Da den sidste For
længelse opgives al være udført paa Grund af faldende
Vandstand, var del altsaa ca, 1 1/2 Meter-Kurvens Afstand
fra Land, der her var af Betydning for Brobygningen,
og for den, der i Almindelighed vil klargøre sig Land
gangsmulighederoe paa en bestemt Kyst, vil de heil læge
Dybdekurvers Beliggenhed derfor være af Interesse.

Saa snart den tyske Flaade havde tiltvunget sig
Adgang til Riga-Bugten, begyndle Pionererne at istand
sætte en Mole ved Arendsburg, der var blevet afbrændt
og derfor delvis ødelagt af Russerne. Istandsættelsen
udførtes pau ca, 2 Døgn, saa at den blev færdig den 20.,
hvorefter Resten af Materiellet fra 1. Vending og hele
2. Vending landsattes hel'. Alene denne Datoangivelse,
der er over 8 Dage efter Landgungens Begyndelse, viser,
at nogen Rekord i Hurtighed var Tyskernes Præstalion
ved Øsel ikke. Det kunde heller ikke ventes, da Tyskerne
havde ringe Erfaring paa det Omraade. Efter al eD Hærs
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Udstyr er blevet saa langt større end i tidligere Krige,
ved at Tanks, sværere Artilleri, mangedoblet Ammunitions
Mængde, Flyvemateriel o. s. v. er tilkommet, er tiet vist
tvivlsom l, om den foran nævnte Rekord med at land
sætte et Armekorps med Tilbehør paa 8 Dage overhovedet
mere lader sig gøre.

At Øsels Erobring foregik samtidig med Udskibningen
var kun en Følge af dens ringe Udstrækning og Rus';
sernes Holdning.

De amerikanske Udskibninger i Frankrig i 1917
1918 skete ikke i Fjendeland, saa at der ikke kan drages
direkte Erfaringer fra disse. For at give el Begreb om,
hvor hurtig en Transport kan udlosses i Havn, skal dog
anføres, al for den første Transport paa 14 Skibe med
ialt 87.700 Tons tog Udlosningen 2 Uger. Den udførtes
i Begyndelsen af Juli 1917 i St. Naizaire, der efter grundig
Undersøgelse blev anset for den bedst egnede franske
Atlanterhavshavn.

I vore Dage maa det vist anses for sikkert, al under
hele Udskibningsperioden, men navnligt i det første Par
Døgn, maa Landsætning af Tropper og Materiel praktisk
talt indstilles for al tilføre Ammunition til de i Land
værende Tropper, saafreml disse indvikles i en alvorlig
Kamp med en haardt angribende Modstander. Forsvarerne
vil derfor under en saadan Kamp have mange Chancer
for at kaste Angriberen tilbage i Søen, fordi denne som
nævnt for en væsenlig Del maa hente sin artilleristiske
Støtte fra Skibsartilleri, som Erfaringen viser, at delle
har ringe Evne til at yde. Paa et Tidspunkt, hvor Til
førsler ude fra Transportsklbene til de i Land kæmpende
Tropper er af vital Betydning, vil det ses, at Angriberen
ikke kan taale el heldigt gennemført Flyverangreb 100d
Landgangsstedet, hvorved Broer ødelæggøs og Fartøjer
sænkes. Det maa derfor anses for at være en absolut
Betingelse, for at Angriberen heldigt kan gennemføre
Udskibningen, at han til en hver Tid har absolut Herre-
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dømme i Luften. Uvis det lykkes Forsvareren - Dag
eller Nat - at gennemføre heldige Raids med Bombe
flyvere mod Landingsstedet, Transportskibene eller disses
Fartøjer, vil dette kunne faa afgørende Betydning,

net ser derfor ud, som om den moderne Udvikling
paa dette Omraade som paa flere andre har givet For
svaret forøgede Chancer.

Da vort Land ligger saa nordligt, har det sin Interesse
at se, hvilken Forandring 15 gør i de to Parters Chancer.

Det er klart, at hvis Transportskibene kan bringes
paa Siden af saa svær I{ystis, at den kan bære Tropper
og Materiel, saa vil Udskibningen kunne ske lige saa
let som ved I{aj og derfor simplificeres. Angriberen
vil ogsaa kunne regne med, at de for ham saa farlige
Angreb fra lette Fartøjer og Ubaade ikke kan udføres.
Forsvareren vil ogsaa næppe kunne udlægge Mine
spærringer. Paa den anden Side vil Angriberen ogsaa selv
være afskaaret fra Minestrygning overfor Minespærringer,
der er udlagt inden Isperioden.

Saa svær Is vil dog meget sjældent lindes i vore Far
vande, Det almindelige vil være Sjap- eller Pakis, der
forhindrer lette Fartøjers og Ubaades Optræden. Den vil
i Almindelighed ikke hindre Mineudlægning fra større
Skibe, men den vil hindre Minestrygning og kan foraarsage
Minesprængninger og derigennem røbe eller endog rydde
Minespærringer . Minestrygningen maa nemlig foretages
med lavlgaaende Fartøjer, hvis Skruer derfor ikke kan
arbejde. Kun i sjældnere Tilfælde vil Kystisen i vore
Farvande kunde bære det tungeste Materiel med Sikkerhed.

Naar vi hasserer vort Forsvar paa lette Fartøjer, vil
Is i Farvandene gavne vor Modstander, for saa vidt som
han da vil kunne gaa frem med sine Artilleriskibe overalt,
hvor vi ikke har spærret Vejen med Miner, og hvor (sen
har ladet disse ligge. Paa den anden Side vil Angriberen
næppe kunne udføre Landgang paa Kyst, da hans Far
tøjer heller ikke vil kunne færdes i Isen.
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a. 6. :Meddelelsestjenesten.

Under Udskibningen maa den kommanderende Sø
officer for iii enhver Tid at have Overblik over Situa
tionen have nøje Forbindelse med saavel Land som
Transportflaaden og sine Forposter Lil Søs, da Fjendens
Modforholdsregler kan sætte ind overalt.

Den ældre Søofflcer, der har Kommandoen paa Ky
sten, maa snarest etablere Signal- og Radioforbindelse
med den kommanderende og Transportskibene. Der
igennem bliver han det naturlige Mellemled mellem Ge
neralen og Admiralen, der, indtil Hæren har alle sine
Forrand i Land og dermed er helt operalionsdygtig, maa
være særlig lydhør for alle dens Ønsker. Han maa derfor
til Stadighed holde den kommanderende underrettet om
Situationen i Land og Hærens Ønsker om artilleristisk
Støtte. Saafremt Situationen i Land foranlediger Gene
ralen til at ønske Forandring i den planlagte Rækkefølge
for Landsætning af Tropper og Gods, maa Meddelelses
Officeren udstede de fornødne Ordrer derom. Det maa
erindres, at der i denne Forbindelse kan blive Tale om
ganske uopsællelige Ordrer, hvor han kan blive nødt til
at stoppe alle andre Tilførsler for at bringe det forlangte
hurtigst muligt i Land. Hans Person maa aldrig staa
i Vejen for eller forsinke Generalens Ønsker. Han skal
tværtimod være det nødvendige sømandsmæssige Mellem
led, der har alle Traadene i sin Elaand og derfor hurtigst
kan bringe Ønskerne til Udførelse uden at skabe Forvirring.
Derfor maa alle vide, at kun han kan give Ordrer an
gaaende Afvigelser fra Planen.

Den kommanderende Søofficer maa antages ofte at op
holde sig i Afstand fra Transporten. Ved Dardanellerne
foregik Landgangen saaledes paa flere Steder paa een Gang,
og ved de øvrige her omtalte Landgange var han optaget
af Diversioner. Den Søofficer, der har Kommandoen paa
Søen ud for hvert enkelt Kyststrækning, maa derfor til
Stadighed holde ham underrettet om Situationen.



372 Landgangs-Foretagender.

ModOverraskelser fra Søen maa den kommanderende
beskytte sig, og han maa "ære klar over, at hans Hoved
styrkes vigtigste Opgave er at beskytte Landgangen mod
fjendtlige Artilleriskibes Indgriben. Et talende Vidnes
byrd herom er Adm. Persanos Forsøg paa at erobre Øen
Lissa 1866. Han begyndte Angrebet, ligesom Englænderne
ved Gallipoli, med et Flaadeangreb den 18. Juli mod Bal
terier ved Øens 3 Ankerpladser. Den 19. Juli ankom
Tropperne, men de saltes ikke i Land, som rimeligt var,
for at gøre EJovedarbejdet hverken den Dag, om Nalten
eller den følgende Morgen. Skibene var derimod stadig
fordelt som den første Dag til Kamp med Landbalterierne,
da Adm. TegettholT den 20. Juli kom tilstede. Et af de
italienske Panserskibe, •Formidabile" var da ukampdyg
tigt, flere andre Skibe havde mindre Skader, og der var
taget et dybt Greb i deres Kul- og Ammunitionsbehold
ninger. Af Forposter Lil Søs havde Adm. Persuno 2 Aviso
dampere . Den ene af dem fik ogsaa Østrigerne i Sigte og
stod d. 20/7 KJ. 08.00 ned mod Lissa med Signal vajende
for, at mistænkelige Skibe sans i VNV, men skønt Adm.
Persane straks traf Foranstaltninger til at samle sin
Flaade, lykkedes det ham ikke at samle den eller bringe
de Skibe, han fik samlet, i den ønskede Slagorden. Den
naturlige Følge af Adm. Persanos Nederlag blev Opgivelsen
af Lissas Erobring. Foruden at lære os, at Hovedstyrken
aldrig maa engagere sig haardere med Blopgaver, end
at den til enhver Tid er rede til med fuld Styrke at møde
den fjendtlige Hovedstyrke, saa lærer dette Foretagende
05, at Meddelelsestjenesten mod Søen maa være sanledes
anordnet, at Underretninger derfra indtrælTer i god Tid,
saa at den ønskede Begyndelsesstilllug kan indlages.

Adm. TegeltholTs Ankomst skyldtes telegrafisk Under
retning fra Lissa om Angrebet. Man kan derfor tillige
lære, at Fjendens Meddelelsesljeneste, hvis Forholdene
tillader det, bør søges generet eller afbrudt.

(Fortsættes).



Nekrolog.

Kommandør Arnold Christian de Fine Skibsted
er født i København den 24. Juni 1848 og Søn af Kom
mandør Oluf Wilhelm de Fine Skibsted og Hustru Antonia
Augusta f. Schønheyder, Datter af Admiral Ulrich Anthon S.

Han blev optaget paa Søkadetakademiet som Kadet
i 1862, var i Krigsaaret 1864 udkommanderet med Kadet
skibet, Korvetten Valkyrien, udnævntes til Sekondløjtnant
den 23. August 1869 og forfremmedes til Premierløjtnant
den 20. December 1871. Han var som ung Officer ud
kommanderet paa forskellige Togter, indtil han i Februar
1873 fik Orlov for at gøre Tjeneste i den italienske Ma
rine, hvor han forblev indtil Marts 1877. Hjemkommen
herfra var han atter paa forskellige Togter, hvoraf skal
nævnes, at han i 1878-79 var med Fregatten Sjælland
i Vestindien i Anledning af Negeropstanden paa st. Croix,
I de 3 følgende Aar var han Næstkommanderende: i 1880
i Skonnerten Ingolf. Stationsskib paa Færøerne og Island,
i 1881 i Skonnerten Fylla, Fiskeriinspektion og Opmaallng
i Nordsøen og Skagerak og i 1882 i Kadetskibet, Kor
vetten Heimdal, Fra 1883 til 1887 førte han Postdamp
skib mellem Korsør og Kiel, og 1. Januar 1885 forfrem
medes han til Kaptajn. Den 20. Februar 1890 blev han
udnævnt til Ridder af Dannebrog. 1891 og 92 var han
Chef for Kanonbaaden G1Jldborgsund, der var Fiskeri
inspektionsskib i Nordsøen, i 1894 Chef for Skonnerten
Diana , Stationsskib paa Færøerne og Island og i 1895
og 96 Chef for Kongeskibet Dannebrog. Den 26. Juli 1897
forfremmedes han til Kommandør og var i 1897-98 Chef
for Skonnerten Ingolf paa Togt til Vestindien. Paa Hjem
vejen herfra bjergede han i haard Storm i Nordsøen Besæt-
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ningen fra et synkende Skib og modtog i den Anledning
den 8. April 1898 Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Fra
1898 til 1908 var han Stabschef hos Viceadmiralen , i
1900 og 1902 Chef for Panserskibet Helgoland i Eskadre,
det førstnævnte Aar tillige Stabschef i Eskadren. Den
20. Januar 1903 blev han Kemmandør af Dannebrog af
2. Grad, og 24. Juni 1908 afskedigedes han paa Grund
af Alder.

Saavel paa fædrene som paa mødrene Side tilhørte
han Søofficersslægter , og delle prægede ham i høj
Grad. Han var i Besiddelse af en meget udviklet Pligt
følelse og Interesse for sin Gerning, der optog ham saa
meget, at han ikke fik Tid og Lejlighed til at dyrke
andre Interesser. Som man vil se af ovenstaaende Rede
gørelse for hans Virksomhed som Søofficer, blev han
meget anvendt som subaltern Officer, Næstkommande
rende og Chef. Han havde en udpræget Retfærdigheds
sans og viste den største Omhu for sine Undergivne,
men var, særlig efter sin Hustrus tidlige Død, ret inde
sluttet og savnede derfor i nogen Grad Evnen til at forstaa
sine Undergivne og gøre sig afholdt.

Efter sin Afgang fra Marinen levede han meget stille
og tilbagetrukket. Han døde efter længere Tids Svage
lighed den 10. Maj 1929 og blev begravet paa Holmens
Klrkegaard.

Han var gift med Marie Elisa f. Willemoes.

T.J.



Landgangs-Peretagender.

Af Orlogskaptajn Barfod.

(Fortsat).

a 7. Skibsartilleriets Opgaver.

Angriberen er under Udskibningen henvist til at
søge artilleristisk Støtte i Understøttelses-Styrkens Skibs
artilleri. Uden saadan Støtte vil det næppe være muligt
for det første I.andgangskorps at slippe levende i Land
fra Baadene eller vinde frem, saa at Stranden frigøres
til Udskibning overfor selv svage Forsvars -Afdelinger,
der griber energisk ind.

Hvis det lykkes Forsvarerens Artilleriskibe at trække
Angriberens Hovedslyrke bort fra Landgangsstedet, saa
er Angriberens Arlilleri her reducere l til kun at omfatte
let Skyts paa meget saarbare Fartøjer.

De af Angriberens Skibe, der ikke lader sig drage
bort fra Landgangsstedet, staar overfor de samme Vanske
ligheder for Søartilleriet som ved Flankeoperationer for
en Hær. Hvis Landgangsstedet ikke har kunnet vælges
paa en fuldkommen flad Strækning, gaar Erfaringerne ud
paa, at Forsvarerens Landartilleri vil være opstillet dækket
i Terrainet, saa at hverken Røg eller Mundingsflamme
ses af Angriberen. Ogsaa Fodfolk og Maskingeværer vil
være dækket saaledes i Terrainet, at de ikke ses fra
Søen. Flyverobservation er derfor en Nødvendighed for
Angriberen for ikke at skyde helt i Blinde.

Den Skydning, som Skibsartilleriet ved Hjælp af
Flyverobservalioner retter mod Land, maa ledes efter
lignende Principper, som anvendtes i Verdenskrigens
Landslag, del vil sige: med et Ammunitions-Forbrug,
over for hvilket Skibenes almindelige Ammunilions-

Tldsskr.f.Sovæsen. 100. Aug. 26
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Beholdninger ikke er tilstrækkelige. Hvis Skibene bliver
forsynede med megen tung Reserve-Ammunition, bliver
de trykket dybere end deres normale Vandlinier med deraf
følgende Gener j i modsat Fald betyder det hyppig Afgang
til sikkert Sted, hvor man uden stor Hlsiko kan ligge
stille paa Siden af Depotskib for at tage ny Forsyning.

Jo mere landmilitær Modstand der kan ventes, jo
mere vil Angriberens Artilleriskibe være nødvendige ved
Landsætningen .

Medens Transportskibene ligger til Ankers for Ud
skibning, man de være uden for Beskydning fra Land
derved, at først Fortroppen og derpaa de først land
satte Afdelinger skyder deres Front lilstrækkelig langt
frem. Mod Flyverangreb maa dels egne Flyvere og dels
Dækningsstyrkens A.L.-Skyts sikre dem. Mod fjendllige
SøstridskræfLers Angreb maa Dækningsstyrken alene
sikre dem.

For at sikre, at Fortroppen kan komme tilstrække
ligt langt frem i Terrainet i Land til at opfylde sin Hen
sigt, har det været benyttet at udføre Diversioner mod
andre Punkter. I Almindelighed har man dog nøjedes
med Bombardement af i Nærheden liggende Objekter for
at aflede Opmærksomheden fra Landgangsstedet. At
bombardere selve delte inden Landgangen kan derimod
ikke anses for heldigt, da det vækker Forsvareren og
tiltrækker hans Opmærksomhed netop mod det Punkt,
hvor det ikke ønskes.

Under Landgangen paa Liaotang-Halvøen i 1904
bombarderede Japaneserne saaledes Port-Arthur og ved
Landgangen paa Shantung-Halvøen i 1914 bombarderedes
Tsingtau.

Paa samme Maade bombarderede Tyskerne under
Landgangen paa Øsel i 1917 de russiske Balterier ved
Zerel fra Hovedstyrkens Skibe, hvorfor Batterierne røm
medes Natten mellem den 14. og 15. Allerede forinden
var Minestrygning af Irben-Sund begyndt, og nu fuld-
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førtes den, saa at de tyske Krigsskibe den 16. trængte
ind i Rigabugten. Tyskerne rettede ligeledes et Angreb
mod og landsatte mindre Styrker paa Øens Nordspids,
Pamerort. Angrebet her foretoges af .Kaiser-, • Emden.
og II Flotille, 12. og 13. Halvflotille. Det lige over for
paa Dagø liggende Batteri ved Toffr! bragtes til Tavshed,
og Jagerne trængte ind i Jiasservig, hvor R.T.-Stationen
paa Papensholm beskødes.

. Under den engelske Landgang paa Gallipoli foretog
Franskmændene en Diversion mod Dardanellerstrædets
asiatiske Side, idet de landsatte Tropper og erobrede
Kumkale, Netop fra denne Landgang samt fra de en
gelske Foretagender mod Belgiens Kyst ved Ostende og
Zeebrugge har man Eksempler paa det forkerte i at
underkaste selve Landgangsstedet en flere Timers Be
skydning inden Foretagendets Begyndelse. Tyskerne
fremhæver i alle disse Tilfælde, at Beskydningens væsent
ligste Følge var en Alarmering af Forsvarerne og Hen
leden af Opmærksomheden paa de Steder, hvorimod
Foretagendet stod i Begreb med at blive rettet,

Da intet Landgangs-Foretagende i de seneste Krlge
er blevet rettet mod en Modstander, der havde Midler
og Vilje til at angribe paa Søen, maa man med Erfa
ringerne fra den almindelige Søkrig gøre sig klart, hvor
ledes og med hvilke Søstridskræfter Forsvarerens Angreb
bedst føres, og hvorledes Angriberen skal imødegaa disse.

Saa længe Udskibningen varer, maa Transportski
bene og paa Grund af Luftkrigens Vigtighed navnligt
Hangarskibe beskyttes mod Angreb af Sestyrker baade
ved Dag og Nat. Under Omtale af Marchen nævntes det,
at det i rum Sø kunde være vanskeligt at beskytte en
stor Transport mod Modstanderens lette Stridskræfter
og Miner. Saa snart Transporten kommer ind i Mod
standerens Kystfnrvand, bliver Opgaven selvsagt vanske
ligere . De Midler, der under Verdenskrigen blev bragt
i Anvendelse for at forhindre lette Fartøjers Passage, og

26*
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som Angriberen kan benytte for at beskytte Transport
skibenes Ankerplads, er Net, Flydetrosser, Bomspærringer
og Miner samt om Natten Belysning af et Bælte foran
det Farvands-åfsnlt, der ønskes 'beskyttet. Erfaringerne
paa dette Omraade giver Verdenskrigen fra Dover
Patrouillen og Adriaterhavet.

'fil Trods for alle Englændernes Spærremidler ved
man, at tyske Ubaade passerede gennem Dover-Strædet
alle Aarene 1914-17, og at det først var i 1918, at det
lykkedes Englænderne at stoppe denne Passage ved Ud
lægning af meget kraftige Ubaads-Minespærringer.

Vil man som Følge af disse Erfaringer beskytte
Transportens store Ankerplads ved Ilbaadsspærring, saa
maa den ligge udenfor Torpedoskud-Afstand, aJtsaa
mindst 20 km uden for det yderste Skib. Delle vil i
Almindelighed sige, at den vil blive meget omfattende,
hvis Ankerpladsen ikke ligger i en Bugt, og at Spær
ringen, naar en saadan benyttes, skal ligge uden for
denne. Selvom alle Minerne er stillet dybt, saa vil de
dog sikkert indskrænke egne største Skibes Bevægelses
frihed. Forsvareren vil se, hvilke Ruter Angriberens
store Skibe fortrinsvis benytter til og fra Ankerpladsen,
vil kunne benytte de samme eller udlægge Miner paa
dem, og en Minekrig, hvor Angriberen er drevet over i
Forsvar, er begyndt. Af lette Fartøjer vil det kun være
Ubaadene, der kan stoppes ved Miner. Udlægning af
Miner mod de lette Overfladefartøjer, hvorom der her er
Tale, vil være til større Gene for Angriberen selv, da
saadanne Miner maa staa meget højt.

Med Hensyn til Flydetrosse og Bomspærring haves
Erfaringer fra Adriaterhavet, hvor italienske Motorbaade
forcerede begge Dele og angreb Skibe bag dem. Saa
danne passive Spærringer alene er derfor ikke nok. De
maa beskyttes af kamp kraftige Patrouiller, men selv saa
danne kan, som Erfaringerne viser, ikke med Sikkerhed
beskytte mod Motorbaades Fremtrængen. Dette viser, at
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passive Spærringer og PatrouiIler vel er gode Hindringer,
men at de dog ikke kan udelukke en Modstander med
Angrebsvilje fra at trænge frem. Det var den gamle
Sætning, at -hvor der er en Vilje, er der ogsaa en Vej.,
som bekræfLede sig i Nutiden.

a 8. Luftstyrkens Opgaver.

Disse hestaar i Eklairering, ArLilleriobservation og
Bombekastning samt Forhindring af Fjender i at benytte
sine Flyvere paa lignende Maade.

Ved Eklairering vil Flyverne sikkert kunne blive et
vigtigt Led i Meddelelsea-Tjenesten baade mod Land
og Søsiden. Erfaringerne siger imidlertid, at der skal
Øvelse til at se, hvad man har for sig hvert af de to
Steder, og at det derfor er ønskeligt at have bande Hær
og Marineflyvere til denne Tjeneste.

Som foran nævnt vil Flyverobservation være en Be
tingelse for, at man kan vente noget Resultat af Skibenes
Skydning, Hærens Flyvere vil være bedst til at opdage
Maalene paa Land og derfor bedst til Nedslagsobservation
mod disse. Samarbejdet mellem ArtiIleriledelsen og disse
Flyvere maa da indøves inden Foretagendet.

Med Hensyn til Flyveres direkte Indgreb i Kampen,
saa haves der fra Landkrigen Erfaring herfor. Angaa
ende deres Angreb paa Skibe har man kun ringe Erfaring
fra Krigen og Øvelser. Man skal næppe nære store
Forventninger i den Retning. Et Skib er for lille et Maal
til at kunne rammes fra Flyvemaskiner paa stor Afstand
med de Midler, de i Dag har til deres Raadighed, og
paa kort Afstand afgiver de eL ret godt Maal for A.L.
Skytset. Da Transportsklbe næppe vil være forsynede
med A.L,-SkyLs, vil der dog være gode Angrebsmulig
heder overfor dem fra Flyvere, hvis ikke Krigsskibe er
lige ved Ilaanden.

Endelig udgør Luftstyrkerne den naturligste og bed-
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ste Beskyltelse mod Fjendens Luftstyrker, navnligt vpd
at forhindre deres Eklairering.

Her møder man da alter Vigtigheden af Herredømmet
i Luften under et Landgangsforetagende. Hvis Angri
berens Flyvebaser ligger et Stykke borte i eget Land,
vil han enten have lange Forbindelseslinier for sine
Flyvere eller være nødt til at føre flydende Baser med
sig til dem. For at blinde Angriberen maa dennes
Hangarskibe da være et af de vigtigste Maal for For
svarerens Angreb, og omvendt maa Angriberen sætte alt
ind paa deres Forsvar og faar derved sin Opmærksom
hed delt. De maa naturligvis holdes udenfor Landartil
leriets Rækkevidde, men der uden for vil de være ud
salte for hensynsløse Flyverangreb, og holdes de længere
til Søs, rnaa en væsentlig Del af Dækningsstyrken blive
ved dem til Beskyttelse mod Forsvarerens Flaadeangreb.

a 9. Røgslør.

Ved et Foretagende, der som en Landgang skal
virke ved Overraskelse baade med Hensyn til Tid og
Sted, vil Anvendelse af Røgslør selvsagt blive af største
Betydning. Dette gælder ikke alene under Anduvningen.
Ogsaa under selve Landgangen er det af Betydning at
kunne dække navnlig Transportskibene, men ogsaa Krigs
skibene mod Beskydning fra Land. De med Soldater
eller Hærens Fornødenheder tæt pakkede Pramme og
Fartøjer, der maa anses for meget snarbare og ret vær
geløse, samt Landgangsbroerne, hvortil nyt Materiale
vanskeligl skaffes frem, er det ligeledes betydningsfuldt
at kunne dække bag Røgslør.

De Røgslør, der maa anvendes, er dels i lodret
Retning for at hindre horizontal Observation af det, der
ønskes dækket, og dels horizonlale Skyer over dette for
at hindre fjendtlige Flyverobservationer. For begge FOl'
mer er Vindretningen afgørende, og en Skiftning af



Landgangs-Foretagender. 381

Vinden vil kunne bringe Modstanderen Fordel af de
dannede Taagebanker eller -skyer.

Da Landgangs-Foretagendet imidlerLid er det mest
saarbare, maa det dog antages, at efter at Landgangen
er sat rigtig an, vil det være til Angriberens Fordel, jo
mere aIt indhyldes i Taage.

b. Forsvaret mod Landgangen.

Om de russiske Forholdsregler mod Landgang paa
Port Arthur-Halvøen 1904 skriver den tyske Major Polmann,
at de ikke var tilfredsstillende, idet der burde have været
Observations-Poster ved alle Bugter, medens selve Trop
perne burde have været holdt samlede for at gaa offen
sivt frem mod enhver Landgang. I givet Tilfælde mener
han da, at der ved Hjælp af Jernbanen i mindre end
12 Timer kunde have været samlet saa overlegne Styrker
paa ethvert Punkt, at en Udskibning af Tropper maatte
mislykkes.

Den russiske Flaade havde lagt Miner ud for Dalny,
men foretog sig levrigt meget lidt.

Angaaende det tyske Landgangs-Foretagende mod
Øse l i Oktober 1917, saa kalder Tyskerne det et Møn
ster-Eksempel paa overraskende Landgang. Som foran
nævnt var Russerne forberedt paa Landgang i Bugten
og havde styrket Forsvaret baade ved Batterier og Skytte
grave. De lod sig dog straks kaste ud af deres Stillin
ger og forsøgte ikke, da de var kommet sig efter Over
raskelsen, at tage dem tilbage, og dog drejede det sig
de første 3 Timer kun om al kaste den lille Fortrop,
altsaa nogle hundrede Mand, tilbage i Søen, og først
efter 4 1/2 Time kunde Udskibningen for fuld Kraft be
gynde. Her er da nogle nærliggende Tal for den Tid,
hvor Landgangs-Foretagendets Skæbne bang i en Traad.
Selv svage Observations-Poster kunde sikkert yderligere
have forlænget Tiden, hvis de havde holdt Stand, og hvis



382 Landgangs-Foretagender.

i Nærheden liggende Afdelinger straks var rykket dem til
Undsætning.

De russiske Land troppers Soldaterraad besluttede
ikke at kæmpe, og da de landsatte tyske Tropper for
at dække Landgangen stadig skød deres Front længere
frem, saa blev de russiske Tropper, som man ikke
naaede at føre bort - ca. 10.000 Mand - taget til
Fange.

De russiske Søstridskræfter bestod af mindst:

2 Panserskibe: -Slave« og .Tzesarewitsh.,
2 H.rydsere: .. Admiral Makaroff. og .. Bayan-,
3 Kanonbaade: »Gruziacky«, .. Hrabry- og .. Hivinetz s ,

2 Jagerflotiller paa mindst 14 Jagere,
1 Mineskib : -Prlpiat - og
1 Depolskib: n Libava«,

Denne Styrke gik ikke angrebsvis frem, men det
var dens Admirals Hensigt at støtte Forsvaret af Øen
Moon. Da hvert Skib havde sit Soldaterraad, vedtog disse
imidlertid ofte det modsatte af, hvad der blev beordret.
Mineskibet .. Pripiat« s Soldaterraad vedtog saaledes ikke
at udlægge en beordret Minespærring i Kasservig, fordi
Arbejdet var for farligt. Med saadanne Forhold i Skibene
og med Landtropper. der besluttede ikke at kæmpe, er
det klart, at man intet kan slutte med Hensyn til For
svars muligheder fra Øsel-Foretagendet,

Hvor helt anderledes var ikke den Modtagelse, de
engelske Tropper fik ved Gallipoli i 1915, hvor tyske
Officerer ledede Forsvaret.

Forsvareren havde erkendt de særlige Forhold for
Landgang og derfor ikke, som det almindeligt gøres,
opstillet Tropperne centralt og blot holdt Observations
Poster ved Landgangsstederne. Han havde tvært imod
befæstet disse og lagt fulde Besætninger til Optagelse
af Kamp i Løbegravene. lait stod der 30.000 Mand tyr-
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kiske Tropper paa Gallipoli-Halvøen, medens den engel
ske Landgangsstyrke var paa 68.000 Mand.

Man kan vel derfor sige, at Gallipoli-Halvøens Kyst
ligesom Flanderns Kyst var gjort til en fuldstændig Fæst
ningslinie, og Forholdene paa disse to Steder kan derfor
vanskeligt sammenlignes med Forholdene ved de fleste
andre Landgangss~de~

Meningerne er forskellige med Hensyn til Skibs
artilleriets Evne til at dække Landgangen. Tyskerne taler
om .den ganske udmærkede Støtte«, som Skibsartilleriet
gav; men et Faktum et det dog, at »Queen Elizaheth s ,

18 Panserskibe, 13 Panserkrydsere og lette Krydsere,
27 Jagere og 5 Torpedobaade viste sig ganske ude af
Stand til at holde den ganske morderiske Ild nede, som
koncentreres mod Landgangstropperne, baade medens
de befandt sig i Baade og Pramme, og medens de gra
vede sig ned paa Stranden. Resultatet var, at under selve
Landgangen faldt ca. 18.000 Mand eller over 1/4. af
Landgangsstyrken. Foran er nævnt, at Landgangen helt
blev afslaaet paa 5 af de 7 Steder, hvor den forsøgtes.
Resultatet synes at vise, at selv svagere Styrker i Land,
der ikke lader sig distrahere af Bulderet fra Skibenes
Ild, men som koncentrerer deres Vaabenvirkning mod de
landgaaende Styrker, har Chancer for at udrette meget
til at afslaa Landgangen.

Baade fra Flaade-Angrebet paa Dardanellerne, hvor
Skibsartilleriet ikke kunde faa Ram paa de i Terrainet
skjulte bevægelige Houbitzer, fra Flanderns Kyst, der
hele Krigen blev beskudt uden afgørende Resultat, og
fra vore egne faa Øvelser med Landgang mod Hæren
ved vi, at Skibsartilleri har meget store for ikke at sige
ret uoverstigelige Hindringer for at indskyde sig paa
Maal i Land i et bakket Terrain. Hvis Forsvarsstyrken
derfor er i Stilling i Land, vil SkibsartilIeriet i Almin
delighed kun kunne forventes at vanskeliggøre dens For
syningstjeneste. Er den derimod ikke i Stilling, maa
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det være Skibsartilleriets Opgaye ved at ødelægge Veje
og Broer eller Genstande, der kan yde Dækning, at hindre
den i at naa frem eller i ethvert Fald sinke Fremryk
ningen, saa at Landgangsstyrken kan uaa længst muligt
frem i Terralnet og derved skaffe mere Luft for Land
sætningen.

Naar Englænderne formaaede at gøre Landgang
saavel paa Gallipoli-Halvøen som paa Zeebrugge-Molen,
saa skyldtes det ikke Skibsartilleriets Understøttelse, men
at de dækkede af Mørke og kunstig Taage naaede ube
mærket heil frem til Landgangsstederne. Dette var kun
muligt, fordi der intet af Stederne anvendtes maritimt
Forsvar.

Selvom det maa synes mindre nødvendigt for For
svareren at have FJyverobservatorer for sil Artilleri, saa .
skriver dog Kapt, Schultze, der var 1. Admiralstabsofficer
ved Marinekorpset i Flandern, at Kystforsvaret uden Fly
vere vilde have været blindt, og at hvert enkelt af de
vigtigste Batterier efterhaanden fik sine egen Flyver, med
hvem det samarbejdede. Aarsagen dertil maa være den
stadige Anvendelse af kunstig Taage fra Englændernes Side.

Netop i Flandern, hvor Beskydning af [{ysten jævnligt
fandt Sted, omtales kunstige Taageskyer over de truede
Steder som et meget virksomt Middel mod den fjendtlige
Beskydning. Taageskyerne maatte dog ikke være for
smaa, da de saa netop markerede de Punkter, der øn
skedes beskyllet. De maalle tværtimod gøres saa store,
at de dækkede hele Omegnen.

Det virksomste Middel mod fjendtlige Flyvere er
dog egne Flyvere, og herved faar Herredømmet i Luften
sin afgørende Betydning for Forsvareren. Saafremt An
griberens Flyvere er baseret paa flydende Basis, er Ondets
Rod her, og Forsvarets Flyvere bør derfor rette Angreb
mod denne ligesom mod Transporten og de fjendtlige
Krigsskibe, men som nævnt haves kun ringe Erfaring
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paa dette Omraade, saa at man næppe bør vente for
store Resultater.

Luftvaabnet er nyt Det er min Opfattelse, at mange
er tilbøjelige til at overdrive dets Betydning, ligesom
det i sin Tid var Tilfældet med Torpedobaaden og ti!
dels endnu med Ubaaden. Man bør sikkert ikke vente
store Resultater fra Flyvere uden for Rekognosering og
Observation. Paa disse to Omraader kan man sikkert
til Gengæld ogsaa vente sig en Del.

Verdenskrigen har vist Gyldigheden af den gamle
Erfaring, at hvor meget Teknik og Taktik end forandrer
sig, saa er kampkraftige svømmende Stridskræfter uund
værlige og uerstattelige for enhver Krlgsferelse, der
strækker sig ud paa Søen. Delle gælder ogsaa Kyst
forsvaret, og i vore Dage, hvor Fjenden kan nærme
sig bag kunstig Taage, gælder det mere end nogen
Sinde.

Angreb er det bedste Forsvar. Derfor ser man ikke
alene i engelske, men ogsaa i tyske Skrifter efter Ver
denskrigen fremhævet, at det bedste Middel til Kyst
bevogtning er svømmende Stridskræfter, altsaa Flaaden.

En stærk Kystbeskyttelse af alle Landgangspunkter,
der kan komme i Betragtning, er umulig og vilde føre
til Splittelse af Kræfterne. Derfor maa Kystbeskyttelsen
paa Land komme i anden Linie.

Intet Land kan dog helt undvære Kystbefæstninger.
Selv England beskytter strategisk vigtige Havne dermed,
navnlig Flaadebaser. Den Omstændighed, at ogsaa Eng
land anvender store Summer dertil, viser, at de ikke
simpelthen er til Forsvar for den paugældende Kyst, men
at de skal tjene som Middel til at give Angrebskrigen
mere Kraft derved, at Skibene i Ro kan forsyne sig og
reparere pan deres Baser, samt at Flaaden skal være
uafhængig af disse og aItsaa ikke have som en af sine
Opgaver direkte at beskylle dem. For svage Stater kom
mer hertil, at de gør det muligt for Diplomatiet at vinde
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Tid og for Landet at fuldføre Mobiliseringen, altsaa til
al sikre del nødvendige Sammenspil mellem Politik og
Krigsføring.

Efter at Mobilisering m. m. er tilendebragt, og Ope
rationerne har taget deres Begyndelse, bør et kystbe
fæslet Afsnit være beskyttet af saa langt fremskudte
Minespærringer, at det ikke mere er i første Linie, og
Angreb over Søen skulde derefter kun kunne finde Sted
ved Landgangs-Foretagende.

De Midler, der udkræves til al forhindre el Land-
. gangs-Foretagende, er baade mindre og nærmere ved

Baanden end de, der fordres til Imødegaaelse af Fore
tagender i den rene Landkrig. Det er ikke alene Kyst
tropperne, der her kan klare sig med lidt, men ogsaa
og navnligt Flaaden, fordi den for sig har el stort, for
svarsløslog saarbart Objekt for Angreb af enhver Art.
Derfor anses det almindeligl for en Grundbetingelse for
at kunne føre en Transporlllaade over Havet, at man har
Herredømmet paa dette, og denne Slutning er ikke draget
paa Basis af teoretiske Betragtninger, men som Følge
af Erfaringer.

Vor egen Søkrigshislorie afgiver el stort Felt for
saadanne Erfaringer. Naar Jylland og Skaane var besat
af fjendtlige Hære, var Flaaden ofte vort Bolværk for
disses Overgang til øerne.

Erfaringen viser, at i Kystfarvande frembyder Farerne
fra Bivaabnene en saa stor Trusel mod de store Over
fladeskibe, al disse under Verdenskrigen slet ikke eller
kun meget lidL anvendles paa de Steder, hvor Truselen
'Var til Stede, Smaa Dybder kan ganske vist mindske
Faren for Ubaade, vanskeligere for Miner, men slet ikke
for smaa Motorbaade, hvis Anvendelighed tværtimod
stiger derved. Hvad smaa Farløjer kunde udføre af An
greb dækkede af Nal eller kunstig Taage virkede over
raskende. Havde de tilstrækkelig Fart, dækkede de sig
ofte ikke engang af Taage paa Grund af den ringe
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Træffesandsynlighed over for dem. Under det engelske
Foretagende mod ZeebrOgge 1918 var engelske Motor
baade sanledes i forskellige Ærinder inden for Molen.
De beskød saaledes Molens Flyverstalion, affyrede Tor
pedo mod en ved Kajen liggende tysk Jager og sænkede
med Torpedo en anden tysk Jager, der var under Gang
ud fra Kajen. Dette foregik under Angrebet, altsaa
medens Tyskerne var paa Post og alle Projektører i
Virksomhed. I Kanalen, i Adriaterhavet, mod de østrigske
Havne , i den finske Bugt, i Irben-Strædet og mod
Kronstadt viste de overalt den samme Evne til Angreb.

Selvom der som nævnt ikke haves Erfaringer for
Angreb paa Transportflaader, saa peger Erfarlager fra
andre Omraader paa, at Forsvareren altid vil være i
Stand til at trænge frem over Søen og angribe. Den
offensive liraft, mange smaa Fartøjer har, maa siges at
have styrket den svages Muligheder, men hvis Smaafar
tøjer alene kunde føre Søkrigen, saa vilde de store Typers
Saga være ude, medens blot et Blik paa de os omgivende
Staters Flaadelister ogsaa for deres Vedkommende, der
selv har høstet Erfaringerne, viser det modsatte. Smaa
fartøjerne kan selvfølgelig fejes til Side af andre Smaa
fartøjer, der er overlegne enten i Tal eller i Kampkraft
eller i Fart eller i flere af disse Egenskaber samtidigt.
De egner sig kun til lette Offensiv-Stød. I al Søkrig er
Artilleriet Hovedvaaben, og her viser Erfaringerne baade
fra Dover-Patrouillen, Adriaterhavet og Englands for
skellige mindre Søkrigs-Skuepladser under Verdenskrigen
og efter Verdenskrigen mod Bolschevikerne i Hvidehavet
og Østersøen, at den Type, der egnede sig bedst til at
føre svært Artilleri frem i Kystfarvande, var Monitoren.
Denne Skibs type fandtes hverken i England eller Italien,
da Verdenskrigen udbrød. Det eneste Sted, hvor den
fandtes, var vel i Danmark i vore Kyslforsvarsskibe. Da
de nævnte krigsførende ikke havde den, maatte de skabe
den, og derfor saa man begge Lande, men navnlig Eng-
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land, begynde paa og derpaa udvikle Monitortypen. Det
nye, som Erfaringerne giver for vor Monilortype, er som
for alle andre Skibstyper langt større Undervands-Beskyt
telse, end man anvendte før Verdenskrigen.

Ført frem af Monitorer mod Hangarskibe, Transport
skibe og andre Maal, som Flyver-Rekognoscering har
udpeget, maa Ubaade og Motorbaade eventuelt dækket
af kunstig Taage eller Mørke kunne trænge frem i alle
Kystfarvande for at rette direkte Angreb eller for at ud
lægge Miner.

D. Forbindelseslinien med Hjemlandet.

a. Sikring af Forbindelseslinien.

Efter heldig udført Landgang gælder det for Angri
beren om Sikring af Forbindelseslinien over Søen til
Hjemlandet, saa at stadige Tilførsler kan ske. Delte er
i vore Dage, hvor Ammunitionsforbruget er steget saa
enormt, mere nødvendigt end nogen Sinde. Den stadige
Strøm af Tilførsler over Kanalen, til Gallipoli og til de
andre Steder, hvor Hære kæmpede, viser, hvor overor
denllig store Transporter der skal til for at holde en
moderne Hær forsynet, naar den er i stadig Kamp .

Det er derfor klart, at for at sikre Foretagendets
heldige Forløb, naar det ikke kan tilendebringes hurtigt,
maa Angriberen beskytte hver enkelt Tilførsel omtrent lige
saa omhyggeligt som selve Transporten. P. G. a. mangel
fuld Beskyttelse mistede Japaneserne som nævnt et Til
førselsskib med alt Belejrings-Artilleriet til Port Arthur,
hvorved Belejringen sinkedes. Er Forsvarerens Søstrids
kræfter energiske, saa vil det ses, at den stadige Ileskyt
teise af Tilførsler og Landgangssted vil binde en meget
stor Del af Angriberens Søstridskræfter.
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b. Angreb pas. Forbindelseslinjen.

389

Ser man paa et Landgangs-Foretagende som det ved
Gallipoli, hvor Tilrørslerne var særligt vanskelige, da de
oftest kun kunde ske om Natten, fordi det aldrig lykkedes
Englænderne at udvide Invasionen udover Landgangs
stederne, ses det tydeligt, med hvor smaa maritime Midler
Tyrkerne kunde have bragt Foretagendet til at strande.
Hvis de ikke havde indskrænket deres Mineudlægning til
den rent defensive i Dardanellerstrædet, men havde ud
strakt den offensivt i Ægæerhavet, og hvis de havde an
vendt Flaaden eller blot dens mindste Skibe til dækket
af Mørke eller kunstig Taage at foretage Halds mod
Landgangsstederne eller Transportskibene, kort sagt hvis
de var gaaet offensivt frem paa Søen, saa kan der næppe
være Tvivl om, at Englænderne langt tidligere havde
maattet opgive Foretagendet for at undgaa en Katastrofe.
Der kan næppe heller være Tvivl om, at Tyrkerne vilde
have naaet delle Resultat for langt færre Menneskeliv
end ved den lange Landkrig, som de førte paa Gallipoli
Halvøen.

Denne Betragtning viser Rigtigheden af det tidligere
nævnte, at hvor Krigsforetagender strækker sig ud paa
Søen, er maritime Stridskræfter uerstattelige, og den viser
ogsaa, at naar Forsvars-Kommissionen af 1902 som en
af Flandens Opgaver nævnede: •det er dens Bestemmelse
i Tilfælde af Angreb paa Landet i Form af større Land
gangsforetagender uden Hensyn til Tab, at sættes ind
for om muligt at afværge Angrebet eller for i ethvert
Fald at give Hæren Tid til Koncentration til Angrebs
punktet», saa passer dette i ethvert Fald ikke med Er
faringerne nu. Det er forkert at tro, at med en igangsat
eller udført fjendllig Landgang er vort Forsvar brudt,
og at Flaaden derfor lige saa godt kan ofres. Hvis det
var vor af en overlegen Fjende kendte Strategi, saa be-
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høvede denne kun at sende en Skin transport under stærk
Dækning for at sikre sig en bestemt Fremgangsmaade
fra vor Side, og er først vor Flaade tilintetgjort, saa
ligger Danmark aaben for Landgang overall.

Selvom et farligt Landgangs-Foretagende er iværksat,
saa frembyder det, lige indtil det er ført til endelig Sejr
i Land, saa mange Chancer for maritime Angreb fra
Forsvarerens Side, at det af en heldig Haand praktisk
talt paa ethvert Tidspunkt kan bringes til at mislykkes.

Ogsaa efter at den første Landgang er lykkedes, maa
Forsvarerens Søstridskræfter med usvækket Energi føre
den samme Krig mod Tilførslerne som mod den første
Transport. Selv i Tider, hvor Tilførsler var mindre end
nu, kender vi fra vor egen Søkrigshistorie Betydningen
af en saadan Tilførsels Tilintetgørelse fra Tordenskjolds
Ødelæggelse af den svenske Transporttlaade i Dynekilen,
idet Bladet derved vendtes, saa at Karl den XII fra at
være den angribende Part maatte trække sig ud af Norge
og forberede sig mod truende Invasion i sit eget Land.

E. Genindskibning af Tropperne.

Hvis en kæmpende Hær forudser, at den ikke vil
kunne klare sig i Kampen i Land, har den ofte i Histo
rien maattet trække sig tilbage mod Kysten for at trække
sig tilbage over Søen. Som Eksempel skai nævnes de
engelske Hære, der støttede det spanske Oprør mod Na
poleon 1809-11, og danske Hære, der maalle trække sig
tilbage fra Jylland eller de skaanske Provinser.

Fra Verdenskrigen haves ogsaa Eksempler herpaa
fra 1) Englændernes Rømning af GaIlipoli-Halvøen efter
det miskykkede Landgangs-Foretagende og 2) fra den
serbiske Hærs Evacuering over Albaniens Kyst,

Englænderne kaldte deres Rømning af GaIlipoli
Halvøen for Verdenshistoriens største Bluff. I denne
Karakterisering ligger formenllig et Udtryk for Glæde
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over, at Operalionen virkeligt lykkedes. Det kom under
denne Rømning Englænderne til Gode, at det aldrig var
lykkedes dem at trænge frem fra Landgangsstederne.
Operationen skulde derfor ikke begynde med en tilbage
gaaende Bevægelse, der maatte røbe for Modstanderen,
hvad der forestod. Materiel og Personel var derfor lige
ved Landgangsstederne og kunde indskibes om Nætterne.
Alligevel vilde det næppe være lykkedes uden betydelige
Tab, hvis Modstanderen havde angrebet. Saaledes som
Forholdene var med Ro paa Fronterne, kunde selv de
sidste Tropper og Skildvagterne i Løbegravene om Natten
trækkes tilbage og gaa om Bord, inden Modstanderen
opdagede, at Stillingerne var rømmede.

Efter at den serbiske Hær i Slutningen af 1915
havde faaet afskaaret sin Forsyningsvej over Saloniki,
maatte Forsyninger tilføres over de daarlige albanesiske
Havne. Den 80/11 gik Hæren over den albanealske Grænse,
og 5 Dage senere nærmede de første Tropper, der havde
kæmpet under Tilbagtoget uafbrudt i 70 Dage, sig til
Skutari. Forraad , navnlig Mad, maatte straks bringes
dem. I Giovanni di Medua var kun Baadebroer. En engelsk
Søløjtnant blev Havne-Rommandant i Medua, og de ser
biske Generaler stillede deres Tropper under den en
gelske Kontreadmiral Troubridges Kommando. Den 19/ U

fulgte Italienerne, der hidtil havde modsat sig enhver
fremmed Kommando i Adriaterhavet, dette Eksempel og
stillede aIt Personel og Materiel i Medua under hans
Kommando. Montenegrinerne gjorde det samme. Fra
IO/li til 14./1 1916 blev godt 3000 serbiske Flygtninge i
Smaafartøjer overskibet til Italien.

En fransk General ankom den 81/12 med Mandat fra
de allieredes Kommile til at evacuere og rekonstruere
den serbiske Hær. Hans Plan var at indskibe 88000
Mand i Med':la, 45000 Mand i Durazzo og Hesten, 10000
Mand, i Vallona og overføre dem til Tunis. Indskibnings
hastigheden havde han beregnet til 2000 Mand pr. Dag.

Tldukr. f. SøvlIlsen 100. Aarg. 27
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Adm.Troubridge maaue straks erklære Planen for uud
førlig, og med Franskmandens hurtige Opfattelsesevne
forstod Generalen straks dette.

Den 22/1 var Medua rømmet, og den 29/1 besatte
Østrigerne Byen. Den serbiske Hær med Kanoner og
Forraad marcherede Syd paa mod Durazzo og Vallona,
idet det, der hurtigt havde kunnet indskibes, var blevet
det. Bestemmelsesstedet var Korfu.

I Februar Maaned overførtes ialt 134000 Mand og
36350 Heste og Stude. Det vides ikke hvor megen Ton
nage, de optog, men der anvendtes store Transport
dampere med en samlet Tonnage paa 203000 Tons, og
de udførte ialt 322 Rejser. Først i Begyndelsen af April
var Evaeueringen tilendebragt.

De allieredes Krydsere og lette Styrker gjorde all
for at beskytte Transporterne, og deres Opgave lettedes
ved den østrigske Marines Uvirksomhed. Kun den østrigske
Kommandør Seilz var utrættelig, Resultatet af hans An
strengelser kostede de allierede 11 Jagere og mindre
Skibe og 8 Dampere. Han selv mistede derved 2 Jagere
og 2 Flyvemaskiner.

Til Beskyttelse af Durazzo mod Landsiden havde
Italienerne landsat 8500 Mand med 36 Kanoner. Det var
Meningen, at de skulde rømme Byen umiddelbart efter
Serberne. Vallona var, som det vil erindres, konstant
besat af Italienerne.

Den 9/2 var de sidste Serbere i Durazzo indskibede.
Den 10/2 stod de første østrigske Tropper foran de itali
enske Stillinger, og derefter øgedes Trykket for hver
Dag. Den italienske General havde først meldt sig klar
til Evacuering den 15/ 2, og 14 store Transport-Dampere
og et Hospitalskib laa klar. Engelske Drifters netspær
rede Havnen, og de til Stede værende Krigsskibes Far
tøjer assisterede med Indskibningen. Generalen gav
imidlertid Kontraordre, og Udførelsen kom derefter til
at finde Sted om Nælterne den 25.,26. og 27. Fra den
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23. var de italienske Stillinger under konstanL Bombar
dement og fra den 24. beskødes ogsaa Strandbredden.

3 lette Krydsere, 4 Jagere og 4 Hjælpekrydsere
assisterede med deres Artilleri fra Havnen. 2 Slagskibe,
3 lette Krydsere og Jagerflotiller dækkede uden for Havnen.
Drifters dækkede med deres Net hele Transportens Rute.

Til Trods for alle Forholdsregler misLede de itali
enske Tropper under Indskibningen om Natten den
26.-27. 600 Mand, dræbte eller fangne, og 13 Kanoner
eller Halvdelen af det landsatte Antal.

Hvis Forsvareren er i Tvivl om det Landgangssted,
som Angriberen vil vælge, naar Angrebet sættes an, saa
kan han i Almindelighed ikke være det, hvis Genindskib
Iling skal finde Sted. Staar Forsvareren under de For
hold i haard Kontakt med Angriberen, saa aL han kan
følge denne i Hælene, saa vil det være umuligt for denne
at faa de sidste Tropper og det sidste Materiel indskibet.

Paa den anden Side vil Angriberen have den Fordel,
i Modsætning til, hvad der var Tilfældet, da han gik i
Land, at han vil have de nødvendige Udskibsbroer staa
ende klar, Genindskibningen maa derfor kunne foregaa
væsenllig hurtigere end Udskibningen.

Kun Natten kan formentlig bruges til Genindskib
ning. Det vil derfor sikkert være nødvendigt at bluffe
Forsvareren med Hensyn til Tidspunktet, da et Angreb
sat an af denne under Indskibningen ellers vilde have
mange Chancer for at tilføje Angriberen et fuldstændigt
Nederlag.

For Forsvarerens Søstridskræfter maa Opgaven ligge
saaledes, at de kender Angriberens Ankerplads og om
trentlige Rute. Denne maa antages at være beskyttet
med alle til Raadighed etaaende Midler, men Kendskabet
til Fjendens Planer er saa stort som sjældent paa Søen,
og Angrebsobjektet er en stor saarbar Transport, der er
vanskelig at beskylte mod saavel voldsomme som snigende
Angreb.

27*



394 Landgangs-Foretagender.

Hvor der er en Vilje, er der ogsaa en Vej, og lyk
kes det Forsvareren under Angriberens Retraile at tilføje
denne følelige Tab, kan den moralske Virkning blive af
lignende Art som efter den spanske Armadas Togt 1588.
Forsvareren vil have vundet en Række Erfaringer, og
Angriberens Mod til at gentage Forsøget, efter at del
en Gang er mislykkedes, vil være stækket.

De foregaaende Overvejelser skulde vise, at den
Tanke er forkert, som man ofte hører fremsat her i
Landet, at et Landgangs-Foretagende kan udføres pludse
ligt, eller som det ofte udtrykkes: komme som et Lyn
fra en klar Himmel. Selvom Planlæggelsen af et saa
dant Foretagende kan foretages i Fredstid, saa vil Ud
førelsens forskellige Afsnit kræve saa lang Tid, at den,
der vil forsvare sig derimod, kan naa at træffe sine For
beredelser, saafremt han har uddannede Mænd og egnet
Materiel dertil. Men disse to Ting maa forefindes mange
Aar forinden, de lader sig ikke -improvisere hverken paa
Ug'er eller Maaneder,

Historien lærer, at i en Flaade med gode Traditi
oner vil man oftest have de rette Mænd i det afgørende
Øjeblik, saafremt man ikke har forsømt deres Training
til Søs . Kun i saa Fald kan den rette Tradition holdes
vedlige, og kun i saa Fald vil Personellet have Evne til
at overføre Krigaerfaringer dels paa MaterielJet, saa at
dette bliver det mest hensigtsmæssige for de givne
Forhold som muligt, og dels paa de taktiske Former,
saa at disse harmonerer saavel med Magtmidler som
med Nationalkarakter. Derfor maa Tjeneste paa Søen
for Personellet, der skal give det døde Materiel Liv og
anvende de taktiske Former hensigtsmæssigt, være vig
tigst af alt.



Strategiske Betragtninger
over engelsk-amerikansk Flaadepolitik.

Af Orlogskaptajn PaulIpsen.

Den forberedende Nedrustningskommission naaede
ikke stort videre delte Foraar end i tidligere Samlinger,
i alt Fald ikke for Flaadernes Vedkommende. Man naaede
i store Træk at drøfte det amerikanske • Hooverske For
slag. uden dog at nære større Forventninger om, at dette
skulde kunne løse den gordiske Knude. Hvilke Konse
kvenser Regeringsskiftet i England vil faa, er det vanske
ligt at forudsige; men støtter man sine Antagelser paa
den Politik, som samme Regeringsparti sidst førte, da
det var ved Magten, vil der fremdeles næppe være Grund
til at antage, at Englands Udenrigs- og Militærpolitik vil
slaa ind paa Veje, der paa skæbnesvanger Maade kan
kompromittere Englands Stormagtsstilllug.

Den Hooverske Plan er imidlertid stadig aktuel, den
bygger saa vidt vides paa en stærkt klasseinddelt Ord
ning af Skibstyperne, bl. a. med en [uddeling af Krydser
typerne, som næppe huer engelske Søstrateger. Samtidigt
indeholder den Hooverske Plan et Pointsberegningssy
stem, som baade er indviklet og vanskeligt kan tænkes
at give videre Effektivitet. Meget tyder imidlertid paa,
at England vil komme til at staa overfor en af de mest
betydningsfulde Afgørelser i Landets Historie. Det ameri
kanske Krav om • Parlty- vil naturligvis alle Dage være
en Papirsbetragtning, saa sandt som den betydnings
fuldeste Faktor er Personellet, og hvorledes skabe absolut
• Parity« i personel Henseende?

Men Konsekvenserne af en saa vidt muligt gennem
ført •Parity« vil alligevel betyde en principiel Opgivelse
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af det generelle Søherredømme, som England tidligere
skinsygt har vaaget over og dertil kommer Faren ved at
Flaadeledelserne kommer for langt ind paa disse absolute
Lighedskrav, for hvor let vil delte ikke føre til stadige
Trakkasserier, Kævl og Posekiggeri mellem de to Lande
indbyrdes. Ikke for intet fremhæves det, at den Slags
Overenskomster meget lettere kan føre til Ufred end
slet ingen Overenskomst. Ikke alene staar England over
for at skulle opgive sil principielle aarhundredgamle
Overherredømme paa Søen, men det maa eventuelt og
saa opgive sin politiske Selvbestemmelsesret og Handle
frihed til at skabe den Flaade, det til enhver Tid maatte
ønske. Men mere end dette, der kan endog blive Tale
om, at England kan blive stillet over for Krav om at
maåtte opgive i Fremtiden at følge sine glorrige strate
giske Traditioner, saafremt Amerika pure nægter at bøje
sig for Englands Blokadestrategi, selvom denne støtter
sig paa en Folkeforbundsbeslutning om Blokade af en
lovbrydende Stat i Henhold til Folkeforbundsreglerne.

Vi vender derved tilbage til Problemerne fra "den
væbnede Neutralitetspolitik. s Tid, blot kan man være
forberedt paa, at Amerika i fremtidige Krlge, hvori Eng
lånd er Deltager og Amerika neutral, vil stille endnu
stærkere Krav om Frihed paa Havene end de neutrale
Magter gjorde det under Napoleons- og Revolutionskri
gene. Amerikas Standpunkt kan ydermere komme tll at
influere paa andre neutrale Magters Krav om Frihed paa
Havene uden Hensyn til Folkeforbundsraadets Beslutning;
men derved rokkes hele Grundlaget for Folkeforbundets
virksomste Magtmiddel, den økonomiske Blokade.

Historien gentager sig, vi husker hvorledes der inden
Verdenskrigen var Forsøg i Gang under Lord Haldanes
Ægide mellem England og Tyskland for at opnaa Flaade
aftaler og hvorledes disse Forsøg strandede, fordi Inter
essernodsætningerne var for store. Men hvor Viljen er,
er der muligvis ogsaa Vej; kan derfor være, at det kan
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lykkes at fortsætle i Washington-Overenskomstens Spor.
t -Nava! and l\1iIi1ary Record. slaar Sir Herbert Russel
saaledes til Lyd for, at man paa engelsk Side muligvis
kan strække sig videre i Retning af Reduktioner af Kamp
skibenes samlede Tonnage eller Størrelse og eventuelt J
medtage Indskrænkninger i Undervandsbaadstonnagen ud
fra den Betragtning, at det er disse Skibsklasser England
bedst kan undvære. I »Times« har Mr. Selwyn FreemantIe
(formentlig Admiral) udtalt sig yderst forhandlingsvenligt
overfor de amerikanske Krav. Saaledes skriver han i
-Times« af 29/ 4 d. A. følgende som Slutningsbemærkning
i en Polemik med -The Navy League«,

"Sikkerheden for vore Fødemiddelsforbindelser og
for den Handel, hvoraf vi lever, er vor vitale Interesse,
Retlen til at blande os ind i den neutrale Handel i
Krigstid er af sekundær Betydning. For at sikre vor
vitale Interesse har vi hidtil opretholdt en Flaade betyde
ligt stærkere end nogen anden, og det var det eneste
Middel som vi havde j for selvom de internationale
Folkeretslove for Søfart havde hjemlet Ret for Handels
skibe til at færdes uantastet paa Havene, saa var der
ikke noget Middel til at fremtvinge, at vi fik de nødven
dige Forsyninger. Nu har Forholdene forandret sig.
Væksten af den amerikanske Flaade, som ganske vist
berøver os vor Overlegenhed, skaber nemlig samtidigt
et Instrument, som ikke alene vil have Viljen, men og
saa Magten til at gennemtvinge Sikkerhed for Søhandelen,
Men Prisen, som vil blive krævet herfor, er, at vi be
grænser de Rettigheder for Krigsførende, som jeg har
kaldt sekundære for os. Det er imod delte Skridt, at
-The Navy League- protesterer ud fra Kravet om, at vi
ikke maa binde vore Hænder. Men Tabel er mere til
syneladende end reeIt. For ogsaa i denne Henseende har
Forholdene forandret sig; en effek.tiv Blokade, enten det
drejer sig om en Orlogs- eller en Handelsblokade, er nu
om Dage et meget vanskeligt Foretagende, og Amerika
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med dets voksende Sømagt er ikke længere villig til at
underkaste sig de Restriktioner, som tidligere blev paa
lagt Neutrale . Ved Kontrol i Hjemlandene el1er ved et
internationalt Certifikationssystem, som forestaaet af Cap
tain Dewar, vil det være muligt at kontrolere Transport
af Krigsammunition.

Hvilke Alternativer er der da'! At søge at faa Over
enskomster med Amerika og andre Nationer om Sikker
hed for Handel, Resultaterne heraf vilde være, at vore
vitale Interesser vilde være sikrede og at enhver Tanke
om Kappestrid med Amerika vilde være udelukket, fordi
begge Flaaders Opgaver var de samme. Eller at forsøge
at opretholde tilstrækkelige Styrker paa Søen og i Luf
ten baade Lil at beskytte vor Handel og til at hævde
vore Reltigheder som Krigsførende; Resultatet heraf vil
blive, Konkurrence og Friktion med Amerika, og i Krigs
tid Diskussion med Amerika om neutrale Rettigheder,
hvilket vil være ensbetydende med en Situation fuld af
Farer, saaledes som Verdenskrigen viste.•

Om delte forhandlingsvenlige Synspunkt lader sig
gennemføre, skal Tiden vise, men det vil faktisk være
ensbetydende med en fuldstændig Omlægning af den en
gelske Søstrategis Hovedlinier.

I det efterfølgende skal gengives en Artikel fra Marts
Hæftet 1929 af det e n g e Is ke Tidsskrift IIThe National
Review•. Forfatteren, Mr. Frank H. Simonds, udtales det,
er en af de dygtigste og mest autoritative a me ri k a n
s ke Journalister. Andel Steds i samme Tidsskrift anføres,
•at hans frimodige og uforbeholdne Redegørelse kan
hjælpe Sentimentalister til at klare deres frasefyldte Be
greber og kan bidrage til at give ikke saa faa andre
Personer Stof til Overvejelse.. Det vil ses, at hans Syns
punkter falder nær sammen med Freernantle's.
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-Til Redaktionen af .The National Bevlew-.

- Sir - I Anledning af de engelsk-amerikanske
Diskussioner, der er fremkommet paa Grund af Flaade
debatterne, vil jeg gerne tillade mig at fremføre en Ameri
kaners Syn paa de afgørende Punkter. Det er formentlig
karakteristisk for begge vore Folk, at vi velovervejet og
samvittighedsfuldt søger at undgaa Forviklinger, der kunde
opstaa ved denne Diskussion og over for 05 selv og hin
anden tilhyller de sande Synspunkter i Sagen. Paa denne
Maade overlader vi til Sentimentalister og Pacifister offent
lig at debatere, hvad det virkelig er, som spirer frem af
dette Sammenstød mellem de dybeste Instinkter i hvert
af vore Folk.

Jeg er Gang paa Gang i England blevet anmodet
om at give en Forklaring af den amerikanske Politiks
Krav om Flaadeudvidelse og Flaadelighed. Grunden synes
ganske ligetil for mig. Det amerikanske Folk er bestemt
paa, næste Gang Stor-Brltannien indlader sig paa Krig,
at være saaledes stillet, at det er stærkt nok til at kunne
sætte sig imod ethvert Indgreb fra britisk Sømagt paa
alle Omraader, som det amerikanske Folk betragter som
sine Rettigheder som neutral - alt forudsal at Amerika
e r neutral.

Saaledes som mine Landsmænd læser Historien, saa
har britisk Sømagt i 1812, i 1861 og i 1914-15 udøvet
en kraftig, ja endog kontrollerende Indflydelse paa Ameri
kas Politik til Skade for Amerikas Interesser. Jeg er villig
til at indrømme, at dette Synspunkt kan debateres ; men
jeg vil gerne stille det klart, at saaledes ser næsten uden
Undtagelse alle Elementer i de forenede Stater, som ud
øver nogen politisk Indflydelse, paa Sagen.

Lad os gaa ud fra den Antagelse, al næste Gang
Stor-Britannien gaar i Krig, saa vil Størstedelen af det
amerikanske Folk ligesom under Napoleons-Krigene og
ved Udbrudet af Verdenskrigen betragte sig som uden
forstaaende baade saa vidt angaar Anrsagerne til som
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Udfaldet af denne Strid. Vi gaar ud fra som givet, at vi
vil forholde os neutrale, og vi vil straks tage Spørgs
manlet om Forsvaret af vor Neutralitet i Betragtning.

Under disse Forhold regner vi med, at dersom vi
har en Flaade, som er lige saa stærk som den britiske,
saa vil Risikoen for, at vor lige saa slærke Flaade stiller
sig paa Englands Modstanders Side være tilstrækkelig til
at tvinge enhver britisk Regering til at afholde sig fra
at bestride, hvad vor Regering til den Tid maatte be
tragte som vore Rettigheder; heraf fremgaar tydeligt, at
medens vor Flaade ikke er bygget imod Stor-Britannien
i Fred, saa er den meget omsorgsfuldt bygget imod Bri
tannien, saaledes som vi forestiller os det i Krig.

Det forekommer mig, at det vil være absurd, om
det britiske Folk til delle amerikanske Formaal vilde sige,
at naar man skal være helt ærlig, saa er den egentlige
Hensigt at fuldbyrde Resultaterne af vor Uafhængigbeds
krig. Medens vi opnåaede indre politisk Uuf'hængighed
i Frihedskrigen, saa er det stadig vor Overbevisning, at
vor internationale Handlefrihed stadig har været under
kastet britisk Kontrol, paa Grund af den britiske Over
magt til Søs, under alle Forhold hvor Stor-Britannien
har været krigsførende.

Faa Englændere er klar over den engelske Sømagts
Tryk paa det amerikanske Folks Sind under Borgerkrigen
eller forstaar i hvilken Grad den amerikanske Opfattelse
af den Maade, hvorpaa England udøvede dette Herre
dømme paa Søen, har paavirket senere Generationer i
det sejrrige Nord. Vore Historikere lærer os, at vore
4-aarige Kampe for al bevare Unionen blev hæmmede
af britisk Sømagt og at en virkelig Intervention af denne
li! enhver Tid vilde have resulteret i, at Syden var gaaet
af med Sejren.

Jeg er tilbøjelig til at mene, at Englænderne heller
ikke er klar over , i hvilken Grad den offentlige Mening
i Amerika nu ti Aar efter Verdenskrigen er krystalliseret
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ud i den Opfattelse, at vi blev inddraget som krigs
førende som Følge af den Brug England gjorde af sin
Sømagt. Indtil Tyskerne indførte Undervandsbaads-Blo
kaden, var der afgjort Majoritet i det amerikanske
Folk for Neutralilel. Men denne Majoritet opfatter nu
den tyske Aktion som værende en direkte Konsekvens af
den illegale Udnyttelse af Søherredømmet, som Englæn
derne udøvede over for Neutrale og ganske særligt over
for de forenede Stater. Vi optog unægtelig ganske de
samme Methoder, da vi blev krigsførende, men denne
Detnille har man ikke fæstet sin Opmærksomhed synder
lig ved.

Vi bygger vor Flaade med det bestemte Formaal at
hævde vor Neutralitet næste Gang Britannien gaar i Krig.
Men det er klart, at dette Formaal vil blive fuldstændigt
svækket, dersom amerikanske Statsledere akcepterer noget
af de mange sindrige Forslag, som er fremkommet fra
begge Sider af Atlanterhavet, gaaende ud paa at skelne
imellem Forsvars- og Angrebskrige. Saafremt de forenede
Stater var beredt til at gaa ind paa Folkeforbundets Af
gørelse, saaledes at naar Folkeforbundet havde erklæret
et eller andet Lands Fremgnngsmaade aggressiv, gav Ame
rika derefter Afkald paa at fastholde sine Bettigheder
som neutral, saa vilde Amerika ikke behøve en Flaade
af samme Styrke som den britiske, for, saa vidt noget
Menneske kan se, er det ganske usandsynligt, at Britari
nien vil optræde aggressivt.

Det er imidlertid klart, at dersom eksempelvis Tysk
land skulde krænke Locarno Pagterne og gaa i Gang
med at erobre den polske Korridor eller søge at reali
sere .Anschluss. (Sammenslutningen med Østrig), saa
vilde Folkeforbundet være nødt til at erklære en saadan
Handling for aggressiv og Brilannien kunde blive indviklet
i, hvad man kan kalde, en Folkeforbundskrig, eller i en
anden Jargon -en offenllig Krig ' (a public war). Men
i den Art Tilfælde er det utænkeligt, at de forenede
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Staters Regering skulde medvirke og indvilge i at give
Afkald paa vore Rettigheder som neutral. For den store
Masse af vort Folk vilde saadanne Begivenheder kun blive
opfaltet som endnu en europæisk Eksplosion, som en
logisk Kousekvens af Fredstraktaterne.

Rent praktisk set, saa vilde det at respektere en
Blokade, der var fremkaldt af den Slags Forhold, for 05

betyde, at vi skulde lægge en Embargo paa vor Eksport
til Tyskland, hvilket eksempelvis vilde medføre en fuld
stændig Ruin for vore Bomuldsdyrkere. Man vilde der
ved stille den amerikanske Administration overfor et
Dobbelt-Angreb, nemlig dels fra de Medlemmer af Kon
gressen, der repræsenterer de sydlige Distrikter, og dels
overfor et Angreb fra dem, der repræsenterer Distrikter,
i hvilke der er et stort Antal tysksindede Vælgere. For
<let Parti, der har Magten, vilde dette være ensbetydende
med Selvmord.

Syden og Vesten, der er Stor-Eksportører af Raa
materialier, understøtter Flaadeudvidelses-Programmet,
idet der lægges Vægt paa den Kendsgerning, at den nye
Flaade ikke alene i første Række vil beskytte amerikansk
Handel imod direkte Angreb i Tilfælde af Krig mellem
Amerika og en anden Magt, men den vil ogsaa beskytte
Handelen mod Indblanden i Tilfælde af, at der opstaar
en ny europæisk Krig, hvor vi er neutrale, og ganske
givet imod en britisk Blokade.

Det er efter min Mening fuldstændig Nonsens at tro,
at det vil være politisk muligt nu eller i Fremtiden at
faa de Forenede Stater til al gaa ind paa al respektere
en Blokade, som paulægges af Folkeforbundet. Tværtimod
vil vi, saa langt vor Magt - baseret paa vor Flaades
Styrke - rækker, staa fast paa Lovens Bogstav i alt,
hvad angaar vore Rettigheder. Det vil være ganske lige
gyldigt om Blokaden skyldes en Krig mellem England
og Tyskland alene eller mellem Tyskland og et England
handlende i Overensstemmelse med en Folkeforbunds
beslutning i Fællesskab med andre Folkeforbundsstater.
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Den amerikanske Flaade er bygget med det ganske
simple og vigtige Formaal at ophæve den traditionelle
britiske Blokade i Krlgatid. Den historiske Baggrund er
ganske klar, og den nuværende Hensigt ikke til at tage
Fejl af, hvis man trænger ind under den smilende Over
flade af den øjeblikkelige sentimentale Veltalenhed. I Til
fælde af en ny europæisk Krig, saa vil Størstedelen af
Amerikanerne ganske sikkert - ligesom i 1914 - være
af den Opfattelse, at alle Vedkommende er Angribere og
en Regering vil til den Tid med al Vægt handle efter
denne Overbevisning. Den Antagelse, at Folkeforbundets
Afgørelse vil virke ved moralsk Autoritet i amerikanske
øjne, er fuldstændig ubegrundet, snarere vil vi være
tilbøjelige Lil al tage Folkeforbunds-Beslutningen som et
Resultat af overlegen diplomatisk Dygtighed hos de Na
tioner, som har fåaet Overtaget i Raadet.

Al Diskussion om engelsk-amerikanske Flaade-Aftalar
- ja al Diskussion om engelsk-amerikansk Fællesvirke
er efter min Mening frugtesløs, hvis man ikke gaar ud
fra den Forudsætning, at Formanlet med vor Flaade er
at give os Magt til at bestemme vor egen Kurs i de
fremtidige Krige, hvori England er indviklet, uden Hen
syn til britiske Interesser eIler for den Sags Skyld til
britisk Sikkerhed. Denne aabenhjærtige Fremstilling vil
blive modtaget med Rædsel af mange ivrige Fortalere
for engelsk-talende Sammenslutninger, men det er en
Udtalelse, som efter mit Skøn nu engang skal frem fra
et amerikansk til et engelsk Auditorium.

Engelsk-amerikansk Fællesskab kan kun tænkes, for
udsat at den ene af Parterne er beredt til at gaa ind
paa en Stilling, som er noget over en Mandatar-Magts
Stilling, men betydeligt under en Forbundsstats (Domi
nion), og paa vor Side af Atlanterhavet nærer man ikke
den svageste Lyst til at tage imod en saadan Stilling.
En Konference, hvor de maritime Love igen skal om
formes, vil efter mil Skøn kun føre til, at den amerikanske
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Repræsentation vil kræve Princippet» Frihed paa Havene.
i den Grad gennemført, at det vil slaa hele Blokade
Systemet i Stykker, uanset det Faktum, at flere af vore
Admiraler allerede argumenterer ud fra den Forudsæt
ning, at vi kan blive de krigsførende og ikke de neutrale
næste Gang.

Mange af mine britiske Venner fastholder, at Lig
hed (Pari ty) er et Prestige-Spørgsmaal for os; hvis det
var Tilfældet, saa vilde det være en ganske uskyldig
Forestilling. Men det er ikke paa nogen Maade noget i
den Retning, nej tværtimod, det er et synligt Udtryk for
en bestemt Politik. Vi vil have Skibene, ikke for at til
fredsstille vor Forfængelighed, men for at skaffe os Midler
i Hænde til at gennemføre en Politik, - en Neutralittets
polttik uden Betingelser og Kompromis'er - Neutralitet
uden Hensyn til dens Virkning paa nogen Nation, enten
det drejer sig om Brilannien, Frankrig, Tyskland eller
Italien.

Hvad kan det nytte at gaa uden om Sagen? Britiske
Statsmænd maa vælge mellem en lang og overmaade dyr
Flaadekappestrid med de forenede Stater eller at gaa ind
paa, at de forenede Stater besidder en Styrke, som kan
og sandsynligvis vil blive anvendt, naar Britannlen igen
kommer i Krig, til at begrænse den engelske Anvendelse
af Blokade- Vaabnet til den yderste Grænse af den mere
eller mindre imaginære internationale Lov. Alle de smukke
Talemaader om det engelsk-amerikanske Venskab og alle
de skønne Fortolkninger af Kellogg-Pagten for at faa
denne til at passe til Tidsaanden, er blottet for praktisk
politisk Fornuft. Dersom Britannien besidder en overlegen
Flaade, saa vil de amerikanske Rettigheder som neutral
være prisgivet den Naade, som britiske Interesser tillader.
Dersom Amerika besidder en lige saa stærk Flaade, saa
vil Briternes Betingelser for at kunne forsvare sig selv,
efter samme Methode som i Fortiden, afhænge af, i hvil
ken Udstrækning de forenede Stater vælger at underkaste
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sig den britiske Udnyttelse af Søherredømmel. Det er
Kærnen i Sagen. Engelsk-amerikansk Fællesskab er umu
ligt, ganske simpelt fordi et saadant Fællesskab utvivl
somt vilde være værdifuldt for England, fordi det vilde
fjærne den Trusel, som vor FJaade betyder, men det vilde
samtidigt ganske prisgive vore kommercielle Interesser
til det Punkt, som er forenelig med britiske politiske Af
gørelser uden at give 05 nogen materiel Fordel til Gen
gæld.

Der er et vist Antal Anglophiler i U. S. A. som vil
være klar til uden Betænkning at støue britisk Virksom
hed. Muligvis er der lige saa mange Briter, som er rede
til at løbe hele den Risiko som en Ligestillethed med
Amerika vil medføre. Der er ogsaa et vist Antal Tilhæn
gere af Folkeforbundet paa denne Side af Atlanterhavet,
som vil ænse deres Land for moralsk bundet til at efter
komme en Folkeforbundsafgørelse og respektere en Folke
forbunds Blokade. Det er de Stemmer, som man stadig
væk hører snakke op, men deres Indflydelse kan forment
lig bedst maales ved den nyligt afgivne Votering i Senatet
-om [{rydser Loven.

Den store Masse af det amerikanske Folk mener
ikke, at den har nogen Forpligtelse til at hjælpe med
til at opretholde Freden i Europa, og den er i langt
højere Grad fast besluttet paa, at næste Gang Europa
.gaar i Krig, saa skal britisk Flaademagt ikke være i Stand
til at underkue Amerikas neutrale Rettigheder eller til
.at lade de forenede Stater blive krigsallieret med Stor
Britannlen. Kellog-Pagten var en ny Deklaration, der
skulde tilkendegive, at det er Amerikas Hensigt at af
holde sig fra at angribe noget Land. Krydser Loven
manifesterer yderligere Amerikas Maal: at holde 'Amerikas
neutrale Rettigheder uden for Fare for Angreb.

Det forekommer mig at være lige fejlagtigt af en Eng
lænder at regne de Forenede Stater for sin Ven som for sin
Fjende. Det er snarere nødvendigt at regne med U.S. A.
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som en Magt med en Politik, der er dikteret af visse
ganske aabenbare materielle og psykologiske Faktorer.
Og ligesom alle andre Magter, saa skal vi tages for det,
vi gør, og ikke for hvad vi siger, og vor Politik skal
maales ved dens Virkning og ikke ved opportune For
klaringer.

Deres hengivne
Frank H. Simonds.•

Bele Tankegangen i denne Artikel er formentlig typisk
for det nuværende Amerika, og det fremgaar ogsaa af
adskillige engelske Udtalelser, at man mener at rnaatte
regne med dette amerikanske Syn paa Sagen. Bvad angaar
dennes strategiske Side, saa ser man i England klart, at
det kun var i Kraft af de enestaaende militærgeografiske
Forhold, at man kunde gennemføre en virksom Blokude
strategi overfor Tyskland under Verdenskrigen, ikke alene
takket være Englands strategiske Beliggenhed som Bar
riere over for Tysklands Udfaldsporte mod Verdenshavene,
men ogsaa fordi det ved egen og allieredes Hjælp var
let at fratage de tyske Bandelskrydsere den Basering, som
var nødvendig for dem for vedvarende at kunne føre en
effektiv Handelskrig.

Frank Simonds vælger i sin Artikel som Eksempel
en Kontravers mellem England (Folkeforbundet) og Tysk
land, fremstaaet ved et tænkt tysk Angreb paa den polske
Korridor.

De Methoder, som Amerika kan benytte til at hindre
en lignende Blokade af Tyskland som under Verdens
krigen, behøver jo ingenlunde alene at bestaa i direkte
militære Operationer Lil Støtte for BIokadebrydere, den
Slags militære Operationer, umiddelbart forbi Stor-Britan
niens Kyster, vilde næppe volde Frygt i England. Nej,
Faren for England er, at Amerika paa mange Maader er
i Stand til at øve Repressalier, saafrernt det anser sine
Rettigheder for krænket.



Betragtninger over engelsk-amerikansk FlaadepolIlik. 407

Ikke alene kan U. S. A. øve Gengæld ved Beslag
læggeise af britisk Tonnage og Gods, men England har
i umiddelbar Nærhed af U. S. A. Kanada som Dominion
og Kolonibesiddelser (f. Eks. Jamaica og britisk Honduras)
Handelsinteresser (Ollekoncessioner og Bandel paa Syd
amerika) og Basispunkter, 80m vanskeligt lader sig for
svare mod Angreb fra U. S. A.,' ikke mindst, hvis England
paa anden Maade er engageret i I\rig.

Ser man paa de militærgeografiske Forhold - be
stemt ved U. S. A. og dets Besiddelsers Beliggenhed i
Forhold til det britiske Imperium og dets Verdensfor
bindelseslinier - for under Hensyn hertil at bedømme,
hvilke Betingelser U. S. A. har for at kunne øve Hepres
salier mod britisk Søhandel, saa vil blot el Blik paa
Verdenskortet hurtigloverbevise om, at Amerika er alt
andet end ugunstig! beliggende. Rent bortset fra Truslen
mod Kanadas oversøiske Forbindelser og Englands For
bindelseslinier til Sydamerika - heri iberegnet Fordelen
for U.S. A. ved al have Herredømmet over Panamakanalen
er de engelske Forbindelseslinier fra Hjemlandet til Afrikas
Østkyst og til Dels lil Middelhavet udsat for Tværsopera
tioner ud fra den mexikanske Bugt.

I østen besidder Amerika Filippinerne, i Stillehavet
Sandwichøerne, Baser som det kræver betydelige Styrker
al sætte ud af Spillet. Men i Østen vil Udfaldet af en
Kontravers mellem U. S. A. og England naturligvis meget
afhænge af, hvilket Parti Japan vil tage; men delte af
hænger ganske af Opportuniteishensyn, som formentlig
ikke lader sig forudse.

For ret at vurdere Rækkevidden af de engelsk-ameri
kanske Flaadediskussioner, er det nødvendigt at gennem
tænke hvilke Betingelser Udviklingen har medført for For-

Tidaaltr. f . Søvæsen. 100. Aug. 28
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svar paa og Angreb af SøhandeI. Det vil imidlertid føre
for vidt her at søge at gøre Rede herfor. Krlgssklbs
materieIlets stærk l forøgede Aktionsradier, Radio- og
Flyvemateriellets Udvikling, Forøgelsen af UVB.'s søgaa
ende Egenskaber, Forøgelsen af Marchfarter, den grad
vise Overgang fra Sejl- og Dampskibe til Motorskibe og
den gennemsnitlige Forøgelse af det enkelte Handelsskibs
Tonnage; all dette er Faktorer, der virker enten i Favør
eller Disfavør af Handelskrigen paa Havene. Der synes
at være Enighed om, at Udviklingen er i Disfavør af
Mulighederne for at gennemføre den effektive Handels
blokade, og delte kommer formentlig til at spille en ikke
ringe Rolle, naar Folkerelsreglerne herom alter skal tages
op til Overvejelse, og det er muligt, at delle Spørgs
maal vil blive taget op i Forbindelse med Spørgsmaalet
om Flaadereduktioner.

Man maa i Sandhed sige, at Englands Politikere
staar over for et kvalfuldt Valg og under et haardt Pres,
dels som Følge af de indre politiske Krav om Nedskæ
ring af de militære Udgifter, hvorom der ogsaa er givet
politiske Løfler, dels paa Grund af Hensyn til lignende
Ønsker inden for Folkeforbundet, endelig de amerikanske
Brav om -Parity« og ubetinget Frihed paa Havene for
neutrale; samtidigt er de engelske Politikere stillet over
fer en overmaade urolig Verdenssituation, hvor hele Stor
Britanniens Pres lige, ja hele Verdensfreden, afhænger af
den britiske Sømagt.

Ikke mindst de smaa Stater, som regner med even
tuelt at kunne faa Hjælp af denne Sømagt til Oprethol
delsen af deres Tilværelse, maa med den mest levende
Interesse følge den nærmere Tids Udvikling, idet der
synes at være Muligheder for helt nye militærpolitiske,
strategiske og folkeretlige Retningslinier eller - nye
skæbnesvangre Konflikter.
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I en ledende Artikel i -The Naval and Military Record.
af 12 . Juni 1929 kommenteres hvilke Ændringer i den
engelske Flaades Gruppering, det kan forventes, at en
Flaadereduktion kan medføre. Det udtales, at Beskyttel
sen af det britiske Riges Besiddelser og Søhandel nu
maa være det dominerende i britisk Flaadepolilik. Den
vigtigste Flaadestyrke i europæiske Farvande er statio
neret i Middelhavet, beherskende de indre Linier af
Europas Søstrategi og den vigtigste Styrke paa Verdens
havene er nu stationeret i de kinesiske Farvande i Stedet
for som tidligere i de ostindiske Farvande. En Reduk
tion efter en stadig progressiv Skala maa føre til Sam
mensmellning eller Ophævelse af Stationss tyrker. Saale
des som disse nu er, saa bestaar Afrika Styrken af 2
Krydsere ; her kan hverken være Tale om at reducere
eller ophæve. Den ostindiske Eskadre bestaar af 3 Kryd
sere, naar Singaporeprojektet skal gennemføres, maa disse
indgaa heri. l Amerika er der udstationeret 5 Krydsere,
som maa opretholdes af Hensyn Iii Flagets Prestige over
for • the Stares and Stripes e , New Zeeland Divisionen kan
ikke ændres, da det er en Dominion-Styrke. Det er der
for mest sandsynligt, al man maa stryge den ene af de
to Flander i europæiske Farvande, enten Middelhavs- eller
Atlanterhavstlaaden j af disse er den første den vigtigste,
Allanterhavsflaaden maa derfor eventuelt reduceres til en
Kanal- og Nordsøeskadre bestaaende af 10.000 ts Kryd
sere, Destroyers, Undervandsbaade og en Division Hangar
skibe. Østersøen omtales ikke.

Grupperingsplaner som denne peger hen paa, at even
tuelle Reduktioner i første Række vil kunne medføre stra
tegisk Svækkelse i de nordlige Have.

28*



Dykning paa store Havdybder.
Åf Fyrdirektør, Orlogskaptajn P. S i n d i n g.

I de senere Aar er Spørgsmaalet om Dykning paa
større Havdybder i Dykkerdragter blevet aktuell . Grun
den hertil har manske i første Række været Ønsket om
at blive i Stand lil at optage de store Værdier, der under
Verdenskrigen gik tabt ved Sænkning af Skibe med kost
bare Ladninger om Bord, men niaaske dog ikke mindre
Ønsket om at gøre det muligt at sende Folk ned til
Undervandsbaade, der er sunket paa Dybder, der ikke
hidtil har været tilgængelige for Dykkere.

Det siges : at 67 m er den største Dybde nogen Dyk
ker iført en almindelig Dykkerdragt er naaet, men alle
rede ved en Dybde af 30 m maa den største Forsigtig
hed udvises, navnlig ved Opstigning, for at Trykforan
dringen ikke skal virke for pludselig. Hvis Dybden f. Eks.
er 10 m, er Trykket dobbelt saa stort som ved Overfladen,
og i 30 m Dybde er Trykket 4 Gange saa stort, altsaa
4 Atm., ved hvilket Tl'yk Luften i denne Dybde maa til
føres Dykkeren.

Følgen af det høje Tryk er den, at Kvælstoffet i den
tilførte Luft absorberes af Dykkerens Blod, som atter
udskiller Kvælstoffet under Opstigningen. Sker denne
for hurtigt medfører den nævnte Proces en Sønderriv
ning af de fine Blodkar og dermed følgende Beskadigelse
af hele Organismen.

Det er indlysende, at Dykkerens Arbejdsevne under
det høje Lufttryk i høj Grad forringes, og da Tiden til
Ned- og Opstigning tager uforholdsmæssig lang Tid, vil
den effektive Arbejdstid for en Dykker påa en blot nogen 
lunde stor Dybde blive ret ringe.
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Har en Dykker f. Eks. arbejdet 1 Time paa 44 m
Dybde, viI denne Time kun udgøre ca. 40 % af den til
Dykningen anvendte Tid, idel der til Opstigningen vil
medgaa ca, 11,1, Time.

Disse Tal veksler naturligvis med Forholdene paa
Dykkerstederne, men Tendensen gaar forøvrigl i Retning
af nærmest at forlænge Tiden for Opsligningen.

I Amerika har man forsøgt i Tilførselsluflen at er
statte Kvælstoflet med tilsat Helium, og det siges, at der
hermed er opnaaet gode Resultater, hvis Betydning dog
i væsentlig Grad forringes paa Grund af Heliums {{ost- ·
barhed.

I de sidste Aar er del lykkedes at komme disse
Vanskeligheder Lil Livs ved Konstruktion af de sankaldte
Panserdykkerdragter, og jeg har ment, at det kunde inter
essere :I:hi88krinels Læsere at stifte nærmere Bekendt
skab med disse Apparaters Konstruktion og Virkemaade.

Opllndelseu stammer oprindelig fra en wurtembergsk
Trædrejer, som - skønt hans Virksomhed tidligere intet
havde med Havet al gøre - paa en Rejse fik Interesse
for Problemet. Han styrlede sig saa al sige med lukkede
øjne ud i denne Opgave, som Tekniken hidlil ikke havde
villet gaa i Lag med, og det lykkedes ham al udforme
et konstruktivt brugeligt Apparat, som senere er ingeniør
mæssigt behandlet og forbedret af den unge tyske Ingeniør
Kueharski hos Firmaet Neufeld & Kuhnke i Kiel.

De tekniske Vanskeligheder bestod hovedsagenllig i
al konstruere Panserdraglen saaledes. at den foruden at
kunne taale det høje Tryk lillod Dykkeren at bevæge sig
frit og foretage Arbejder ligesom i en almindelig Dykker
dragt samlidig med, at han var uafhængig af Lufttilførsel
fra oven. Opgaven synes løst paa en særdeles smuk
Maade, og navnlig maa man beundre den simple og sikre
Maade paa hvilken Arme og Ben ved Hjælp af Kuglelejer
og Læderpakninger er vandtæt anbragt paa Kroppen, og
saaledes, at der gives Lemmerne en let og stor Bevæ-
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gelsesfrihed, der hviler paa indgaaende anatomiske Be
vægeIsesstudier. Ligeledes maa beundres de kunstige
•Hænder», der betjenes indefra af Dykkeren, som med
disse Gribeindretninger endog er i Stand til at knobe
Trosser sammen o. l.

Dykkeren aander ved Hjælp af en Maske, der om
slutter Næse og Mund. Han udaander i en Patron, som
opsuger den udaandede Kulsyre. Herved synker Trykket,
som Dykkeren aflæser paa et Barometer, og han kan
herefter ved Tryk paa en Knap eller ved at dreje paa
en Ventil tilføre III, indtil det oprindelige Tryk atter er
naaet.

Selvfølgelig vilde der intet være til Hinder for, at
Luftfornyelsen foregik automatisk, men det er sikkert rig
tigt naar Ingeniør 1\ ucharski bemærker, at det simpleste
i dette Tilfælde er det bedste, ligesom ved andre Arbej
der paa Søen. Dykkeren ved, at hans Sundhed og Ar
bejdsevne afhænger af, at han ca. hvert 15 Min. ser paa
sit Barometer og sørger for, at Trykker er det rette, og
endelig vil Vagtmanden paa Hjælpeskibet, som staar i
stadig telefonisk Forbindelse med Dykkeren, være opmærk
som paa, at han med regelmæssige Mellemrum hører den
hvislende Lyd af den udstrømmende III. Ned- og Op
stigning kan ligesom i en Undervandsband foregaa ved
Hjælp af en Opdriftstank, som udblæses ved Trykluft.
Herom dog senere.

Selve • Dragten. er sammensat af l(ugleskaller, der
i de sammenstødende Cirkler er forsynet med Forstærk
ningsringe, alle Aabninger til Vinduer o. l. er cirkel
formede, og de forskellige Dimensioner er saaledes be
regnede, at Styrken mod Sammentrykning er ens i alle
Dragtens forskellige Dele.

Efter Forsøg med forskellige Materialer har man
valgt Staal, der har vist sig' fordelagligere end f. Eks.
Kobber og Silumin, og af Sikkerhedshensyn uddrejes de
forskellige Dele af Dragten af Staalblokke.
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Ved en saadan Kunstruktlon har det været: muligt
at fabrikere en Dragt, der med et Gennemsnitsmaa1 af
489-565 mm har en Vægtykkelse paa 3-3.5 mm, og som
med Lethed taaler Trykket paa 150m Vanddybde (16 Alm.).
Ved Forsøg har man fastslaaet, at Sammenklapning først
finder Sted ved et 6 Gange saa højt Tryk, saa Sikker
heden er, og maa selvfølgelig ogsaa være, meget stor.

Beskrivelse af Panserdykkerdragten.

Fig. 1 viser to Snit gennem Apparatet, hvorved samt
lige Enkeltheder vises. Det øverste Laag er aftageligt
saa1edes, at Dykkeren herved kan komme ind i Apparatet,
hvorefter Laaget skrues til med særlige Skrueanordninger,
der let lader sig betjene . I den næstøverste Kugleskal
og i den underste er der svejset Studser for Arme- og
Bentilslulningen. Studserne tjener tillige som Forstærk
ningsringe for Aabningerne til Arme og Ben, og herpaa
er Kugleddene anbragt.

a) er Barometret, paa hvilket Dykkeren stadig kan
aflæse Trykket, b) et Dybdemanometer. c) Iltventilen, d)
og e) Ventil til Betjening af Opdriflstanken, f) Tanken,
som har Aabninger forneden, g) Iltflaskerne, som be
nyttes ved Udblæsning af Tanken, h) Forbindelsesledning,
i) Ledninger, som ved Drejning af Vægtstangen e) tilla
der Luften fra Tanken at undvige, k) Manometer til Af
læsning af det stadig til Haadighed værende Tryk, I) den
til Indaanding særlig indbyggede Iltflaske. fra hvilken
Forbindelsesrøret m) fører til Apparatets Indre, hvor Til
førslen reguleres ved Hjælp af Ventilen c).

n) er Opdriftstanken, der ligesom en Svømmevest
omgiver Ryg og Sider i ca. 2/8 Højde. Paa Forsiden er
de omtalte Iltflasker anbragt beskyllet af et Dækselo).
Et Dæksel pi kan løfles, hvorved Flaskeventilerne kan
betjenes udefra. q) er Telefonmikrofonen, som er be-
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vægelig ophængt. r) er Gennemføringen for Telefonkablet
og s) Anbringelsesanordningen for Dykkertovet. Disse
kan enten være adskille eller nogle Meter over Tilslut
ningen samlede i et FælleskabeI.

Dykkeren kan indefra frigøre sig for disse Forbin
delser f. Eks. i det Tilfælde, at noget bliver uklart, hvor
efter han ved Hjælp af Opdriftstanken ved egen Hjælp
kan naa Overfladen.

Delle maa dog kun gøres i en Nødsituation og
Ingeniør Kueharski udtaler, at det under de hidtil fore
tagne Dykninger ikke har været nødvendigt at benytte
sig af en saadan Fremgangsmaade.

Apparatet er saa rummeligt, at Dykkeren kan trække
Armene ud af de kunstige Lemmer for at betjene de
forskellige Ventiler m. m.

Paa Figurerne ses Vinduerne, der naturligvis er
af største Vigtighed for Dykkeren. Det store forreste
Vindue er anbragt i en konisk Ansats, der er saa
rummelig, at Dykkeren Iaar det videst mulige Syns
felt. Yderligere er der 6 mindre Vinduer, hvorigennem
Dykkeren i største Udstrækning bliver i Stand til at
orientere sig.

Sniltegningerne viser iøvrigt Aandepatronen t), som
gennem det bøjelige Rør u) er i Forbindelse med Ma
sken v).

Gennem en Hovedtelefon eller højttalende Telefon
modtager han Meddelelser fra Arbejdsskibet.

Fig. 2 viser Apparatet med Opdriftstank. .
Paa Neufeldt& Kuhnkes Fabrik vises Dykkeren i Virk

somhed, idel man gennem Ruderne i en stor vandfyldt
Tank, der kan sættes under Tryk svarende til forskellige
Vanddybder, kan iagttage Uhyret arbejdende paa -Bavets
Bund c ,
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Praktiske Dykkerarbejder.

Praksis har Panserdykkere hidtil været anvendt
ved 3 større Arbejder, og denne Anvendelse har for
mentlig ikke alene tilfulde godtgjort Panserdykkerdrag
tens Brugbarhed, men ogsau givet Løfter om stadig større
Anvendelse paa stadig større Dybder.

Jeg gengiver nedenfor Gangen i de nævnte Arbejder
efter Ingeniør Kucharskis egen Beretning. I denne Be
retning omtaler Ingeniøren dog ikke, at der ved den
første Dykning herskede nogen NervøsiLet, og at ingen i
Virkeligheden turde give sig Apparatet i Vold før han
selv resolut var gaaet ind i Dragten og havde foretaget
den første Dybvandsdykning.

I Slutningen af 1925 forulykkede den engelske Under
vandsbaad M1 i Kanalen Syd for Plymouth-Devonport.
Den engelske Marine foretog straks Undersøgelsesarbej
der paa det formodede Ulykkessted. Panserdykningen
skulde foretages med tysk Mandskab.

I Sommeren 1926 blev der i Genuabugten udført
indgaaende Dyknings- og Bjærgningsforsøg ved Vraget
af den amerikanske Damper -Washlugton«, som i 1917
var sænket i Nærheden af Halvøen Portoflno.

I Efteraaret 1926 tog Panserdykkeren Del i de for
beredende Arbejder til I3jærgningen af Ladningen i Vraget
af -Egypten s , som i Aaret 1922 var sunket i det atlan
tiske Ocean i Omegnen af Brest og Øen Ouessant som
en Følge af et Sammenstød.

Forholdene i den engelske Kanal og i det atlantiske
Ocean paa Højde med Brest var i mange Henseende ens.
I begge Tilfælde laa Arbejdet i stor Afstand fra Kysten,
i Kanalen 60 km og ved Brest 90 km. Ogsaa Vejr- og
Strømforhold var omtrent ens j som bekendt er Novem
ber og December de værste Manneder for Kanalens Ved
kommende j ved Urest og Quessant indtraf allerede i
August og September stærke vestlige Vinde med høj Sø
og stærk Strøm. Ogsaa Dykkeropgaverne var omtrent de
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samme, i begge Tilfælde skulde Dykkerne prøve Resul
taterne af det forudgaaende Eftersøgningsarbejde.

I Kanalen var den engelske Marine ved almindelige
Slæbemanøvrer kort efter Ulykken stødt paa forskellige
Undervandshindringer, der saa godt som mulig var af
mærket med Bøjer. Ved Brest havde Eftersøgningen
varet længere. Den var paabegyndt i Maj 1926 og var
først afsluttet i Slutningen af Juli efter at man havde
stødt paa en stor Genstand, der saavidt man af Dimen
sionerne kunde dømme maatte stemme med •Egypten. s
Størrelse, og hvis Stilling stemmede godt med tidligere
Iagttagelser. Ogsaa her blev der udlagt Bøjer, een til
Markering af Stedet og 4 til Forankring af Arbejdsskibet.

I Kanalen benyttede Dykkeren til Føringsline ved
Nedstigningen enten Bøjefortøjningen eller en særlig
Wire med Anker. Ved llrest maatte der forinden hver
Dykning foretages nye Eftersøgninger inden for det store
Felt, der var afmærket med Bøjerne.

I begge Tilfælde gav Dykningen ikke det ønskede
Resultat. I Hanalen fastslog Dykkeren, at der paa det op
givne Sted intet fandtes, og heller ikke "ed Ilrest obser
veredes noget Vrag, idet Dykkeren dog mente i nogen
Afstand at have observeret en stor mørk Skygge.

I begge Tilfælde klarede Dykkeren sig godt. Det var
muligt at sende ham ned selv under Vejrforhold, som
vilde have forhindret ethvert Arbejde med Gummidyk
kerdragt.

Samtlige Hjælpemidler arbejdede upaaklageligl. Til
Baadtghed for Dykkeren stod ca, 3 Timer ved stille Vande;
Dykkeren naaede i kort Tid Bunden og Opstigningen
varede kun nogle Minutter.

Vanddybden var i Kanalen 85-89 m og ved Brest
125 m. Synsvidden var i begge Tilfælde bedre, end man
havde ventet. Den var ved overtrukken Himmel fra ca.
10 Frn. til 4 Em. 7-10 m paa 90 m Dybde og 4-0 m
paa 125 m Dybde. Vandet Val' klart med en grønlig Farve,
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og Bunden var begge Steder fast Sand. I den opgivne
Afstand kunde Genstande og Fodspor tydelig skelnes.

I Kanalen foretoges Forsøg med kunstigt Lys. Dyk
keren steg ned i fuldstændig Mørke; en ca, 100 Watts
Lampe med blegrødt Farvetilter blev firet ned ad Førings-,
linen indtil den var ca . 21/ 2 m over Bunden.

Allerede denne svage Lyskilde gav ham omtrent den
overfor nævnte Synsvidde.

I Kanalen og ved Brest indtraf ogsaa de samme Be
sværligheder, der begge Gange intet havde med det egent
lige Dykkerarbejde at gøre. Hovedsagelig strandede begge
Foretagender fordi to Opgaver ikke var løst, nemlig den
hurtige og rigtige Opankring af Arbejdsskibet og Etable
ringen af en let Forbindelse mellem dette og det Punkt
paa Bunden, der skulde undersøges. Aarsugerne hertil
laa dels i de overordentlig vanskelige Vejr- og Strøm
forhold og dels i en mangelfuld Forberedelse og Orga
nisation af de samvirkende Faktorer.

Arbejderne i Kanalen blev pludselig afbrudt, da det
engelske Admiralitet efter Undersøgelse af en i Danmark.
dokket Damper blev overbevist om, at denne havde ramt
Undervandsbaaden, hvorved man havde tilstrækkelig Op
lysning om Aarsugen til delle Tab.

Arbejderne ved Brest fandt en naturlig Afslutning i
September 1926 paa Grund af indtrædende Storme og
særlig stærkt Tidevande.

Ganske anderledes laa Forholdene ved de Arbejder,
der i Sommeren 1926 blev udført i Genuabugten. Her
gaves Lejlighed til maanedlangt planmæssigt Arbejde. Vejr
forholdene var gunstigere, selvom ogsaa talrige uforud
sete sydlige Storme ofte gjorde Skaar i de omhyggeligste
og møjsommeligste forberedende Arbejder.

Paa delte Sted opnaaedes de første virkelig praktiske
Resultater, og det lønner sig derfor at gaa nærmere ind
paa Enkelthederne.

Som Arbejdsskib benyttedes en lille Fragtdamper paa
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ca. 36 m Længde, som først forankredes i 2, dernæst i 3
og tilsidst i 4 Bøjer. De anvendte Grejer var af forholds
vis lettere Natur. Delle havde den Ulempe, at man ofte
maatte afbryde Arbejdet under Vejrforhold, der ikke vilde
have været nogen Hindring for Dykkeren, men paa den
anden Side havde man den Fordel, at Fortøjningerne
hurtig kunde bjærges ved pludselig opstaaende Storm og
Skibet søge Havn,

Vragets Beliggenhed var nøje kendt fra tidligere Tid.
En stor Del af Fiskerbefolkningen havde observeret Under
gangen. Den naturlige Interesse i Forbindelse med de
Ulemper for Fiskeriet, som Vraget medførte, gjorde, at
Fiskerne ivrigt og med temmelig Nøjagtighed kunde an
givne Pladsen .

Allerede efter to Dykninger blev Vraget set paa Bun
den. Efter yderligere tre Dykninger betraadte Dykkeren
for første Gang Vraget i en Dybde af 85 m. Efter yder
ligere 14 Dykninger havde man faaet et fuldstændigt Over
blik over Vragets Stilling og Tilstand.

Synsvidden var overordentlig god. Den androg med
Solen højt paa Himmelen, klar Himmel og blank Hav
flade undertiden over 30 m. Delle Tal kunde paa mange
Maader kontrolleres, idet Vragets Opmaaling var foretaget
og Afstanden fra Dykkerens Standplads til bestemte Gen
stande var derfor givet. Synsvidden var under Indflydelse
af forskellige Faktorer, hovedsagelig Solens Stilling og
Intensitet, Bevægelsen i Vandoverfladen, Genstandenes
Klarhed og Bundens Beskaffenhed. Bunden bestod paa
delle Sted af Klippe, som var dækket med et Lag Slik
saaledes, at der ved visse lokale Strømme kunde opstaa
en forbigaaende Forplumren af Vandet og dermed føl
gende Nedsættelse af Synsvidden. Vandets Farve var den
fra Golfen velkendte blaa. Naar Solen stod højt paa
Himmelen havde man paa Bunden Indtrykket af at staa
under en vældig Kuppel af mælkehvidt Glas, hvorigennem
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der strømmede Lys af en fuldkommen skyggefri og diffus
Karakter.

Del var let al komme ind i Vraget, hvis Luger var
aabne. Efter at noget Tovværk og nogle Rundholdter
var fjærnede, kunde Dykkeren komme ind i Vraget, som
var lastet med Jernbanemateriel, og den 29. Juni optoges
for første Gang ved Hjælp af Dykker et Stykke Gods
fra 85m Dybde. Den 13. Juli optoges en Jernbanedel af
af 1000 kg Vægt. Indtil den 19. Juli var der ialt udført
64 Timers Dykning, deraf 43 af tyske og 21 af italienske
Dykkere.

Forsøgsperioden, i hvis Plan disse første Arbejder
indgik, var dermed afslullel. Man havde faaetl3ekræftelse
paa, at slige Arbejder kunde udføres.

Af italienske Interessenter dannedes et Selskab, der
først med 2 senere med flere Apparater vil bjærge Lad
ningerne af ca. 110 Vrag, der ligger i Genuabugten og
andre italienske Farvande.

Af de hosstaaende Illustrationer viser Fig. 3 Dykke
ren hængende i Ladebommen. I Lasten ses KabeItromlen.
Fig. 4 viser Udsætningen af Dykkeren. Naar Apparatet
ikke er i Brug er det ophængt i et Stativ.

I Begyndelsen benyttede man et kombinet Forbin
delses- og Telefonkabel, men der viste sig Vanskelig
heder ved den da benyttede Methode, idet Telefontran
den bristede ved Træk i Kablet. Man gik derefter over
til at benytte to særskilte Kabler. Der arbejdes dog nu
paa Fremstillingen af et driftsikkert EnkeItkabeI.

Med Hensyn Lil Uddannelsen i Dykning, da har
denne ikke krævet lang Tid, men skal Dykkeren kunne
præstere et virkeligt Arbejde og bruge »Hænderne«, er
nogle Ugers Øvelse nødvendig. En stor Fordel er det
selvfølgelig, at der ikke kræves Øvelse i selve Dykningen
saaledes, at den ledende ved et Dykkerarbejde med Let
hed kan gaa ned og danne sig et Overblik over Situa-
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tionen og derved bestemme, hvorledes Arbejdet skal gribes
an, noget man ved Dykning med almindelig Dykker
dragt i vidtstrakt Grad maa lade være afhængig af Dyk
kerens Skøn.

Selvom Panserdykkerapparatet er af forholdsvis ny
Dalo, har del dog, lakket være dets praktiske Anvende
lighed, vundet en ikke ubetydelig Udbredelse, og der er
vist næppe Tvivl om, at det eflerhaanden bl. a. vil blive
indført i de forskellige Mariner som en betydelig Faktor
ved Undsættelse af forulykkede Undervandsbaade.
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E. Orlogsmarlnen , ordinært 864,012,000
ekstra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72,500,000

hvilke sidste Beløb fordeler sig for de vigtigste Konti paa følgende
lIlaade:

Lønninger til Offleerer .
- Underofficerer og faste ......•.....

Proviant og Beklædning ..................•....
Skoler , .
Lægevæseo .
Hadio- og Signalvæsen .
Kystforsvaret , ordinært .

ekstra "
Arsenaler (Drift, Politi, Teknikere m. m.) .
Dagløn til Værftaarbejdere m. m .
Bygnlnger og Reparationer lian d ......•.........
Vedligeholdelse ... , ........................•..
Udrustnl ng..............••....•..............
Brændsel og Elektricitet .
Forbrugsgods .......................•.........
Øvelsesammunition, Torpedoer og 1IIiner .
Nybygninger, ordinært .

ekstra .

42,750,000 Lire
3,490,000

100,735,000
3,880,000
3,300,000
3,000 ,000

30,000,000
14,000,000
22,500,000
89,150,000
13,900,000
56,850,000
48,000,000
70,000,000
15,000,000
15,000,000

224,180,000
183,000,000

Budgettet slutter .med en Vurdering af det flydende Materiel,
opstillet paa Grundlag af en tidligere Vurdering forøget med Værdien
af Nybygninger og Forbedringer, og formindsket med Afskrivninger
og Skibe udgaaet af Flaaden. Ombordværende Ammunition og
Torpedoer er ikke medtaget i lleregnlngen, men de er vurderet
andetsteds til 73 lIliIli~ner.

Skibsklasse
Skrog Armering

laitog lIlaskineri og Løsøre

Slagskibe af 1. Klasse 318,580,000 60,000,000 378,580,000

- 2. 45,660,000 9,000,000 54,660,000
Esploratorer ......•..... 159,589,000 36,800,000 196,389,000
Kystforsvarsskibe ....... 34,640,000 6,300,000 40,940,000
Jagere ....•....•....... 364,125,000 160,550,000 524,675,000
Torpedobaade ........... 35,311,000 7,080,000 42,391,000
Undervandsbaade••••.••• 96,970,000 29,600,000 126,570,000
lIliIIeskibe og -strygere .. 58,398,000 7,095,000 65.493,000
Kanonbaade ............ 23,120,000 3,670,000 26.790,000
Hjælpeskibe 1. Klasse .•.. 68,606,000 6,090,000 74,696,000

2. 134,493,000 15,460,000 149,953,000
1II0torbaade. Pontoner og

Skibe til lokalt Brug • 139,91)5,300 19,164,000 159,129,300

lait Lire ..• 1479,457,300 360,809,000 1840,266,300



Almindelige Udgifter (Administration m. m.) .
Navigationsundervisning .
Fyr- og Vagervæsen .
Orlogsmarlnen .

Det italienske Flaadebudget i Finansaaret 1929-30.
Af Soløjtnant S a II c a t h.

For Flnansaaret fra 1. Juli 1929 til 30. Juni 1930 er den Ita
lienske Marlnes samlede Udgifter anslaaet til 1,232,433,630 Lire
(ca. 243,4 l\1I11ioner Kr.).

Da det forndgaaende Budget var paa 1,151,782,030 Lire, haves
der altsaa en Stigning paa 80,651,600 Lire; af disse skyldes dog
de 32 Millione r en Ompostering af Finansministeriets Budget, og
som Følge deraf er dette en ren fiktiv Forøgelse, som dækkes ved
en tilsvarende Besparelse andetsteds. Men tilbage staar dog en
virkelig Forøgelse paa 48,651,600 Lire, I Modsætning til sidste Aars
Budget, som viste en effektiv Nedgang paa 25,818,600 Lire.

Forandringerne i Budgettet fordeler sig paa følgende !\Iaade :

+ 183,600 Lire
220,000

-7- 375,000
+49,063,000 -

+ 48,651,600 Lire

Forøgelsen i den sidste Gruppe er den interessanteste, da de
hertil anvendte Beløb direkte har Indflydelse paa Marinens Kampværdi.

Til Personellets Forøgelse og til højere Lønninger for faste
Folk anvendes 7,74 Millioner, hvoned Antallet af delte Personel
forøges med 1000 Mand, saaledes at denne Gruppe nu ialt vil om
fatte 44,000 !\land.

Paa Vedligeholdelseskontoen spares ca. 6!\1111ioner, som kommer
Nybygningskontoen til Gode, saaledes at denne forhøjes med lait
46,6 Millioner, hvorved man kan gaa Igang med det sidste Nybyg
nlngsprogram,

De forskeliige Poster paa I.ludgettet fordeler sig herefter saa
ledes i store Træk:

A. Almindelige UdgHter, ordinært . . • . .. .. .. . . .
ekstra .

hvoraf 3,1 Milllon gaar til Lønninger og Tll1æg
for Personellet I l\[al'ineministerlet, 15,6 Mil
lioner i Dyrtidstillæg, 1~ Millioner til midler
tidige Tillæg og 5 Millioner til Ventepenge.

B. Pensioner .
C. Navigationsundervisning .................•.
D. Fyr- og Vagervæsen ......... ... . •..........

4.524.000 Lire
33,583,000 -

83,070,000
3,490,000
5,720,000



At bestemme ~laalets Kurs og }i'art.
Af Kaptajnløjtnant Frederiksen.

Løsningen af Opgaven: • At bestemme Maalets Kurs
og Fart- er af stor Betydning under saavel Artilleriets
som Torpedoens Anvendelse.

I det følgende vil det blive forsøgt al gøre Rede
for de Metoder, man kan anvende til Opgavens Løsning,
samt fremføre nogle Erfaringer, der er fremkommet som
Resultat af Øvelser og Forsøg i Praksis, tilrettelagt spe
cielt med det Formaal: at komme til Klarhed over den
Nøjagtighed - sandsynlige Fejl - man under forskellige
Forhold maa regne med, naar den ene eller den anden
Fremgangsmande anvendes.

A. Metoder.

1. At bestemme Maalets Kurs.

Maalets Kurs bestemmes som Vinklen imellem Pej
lingen til l\1aalet og Maalets Kurs . Vinklan benævnes
Kursvinklen.

[{ursvinklen kan foruden ved Gisning fra eget Skib
eller fra Luftfartøj bestemmes

a. Ved lnelinometer
b. Ved Sekstant
e. Ved Afstandsmaaler.

110. Ved Inclinometer.

Naar Maalets Kursvinkel bestemmes ved Hjælp at'
IncIinometer, er den en Funktion af følgende 3 Faktorer:

1) Maalets Parallaksvinkel , der maales med Ine li
nometer,

2) Maalets Længde, der udtages af Flaadekalendere,
3) Afstanden til Maalet, der maales med en eller

flere Afstandsmaalere.
Tidaakr. f. SDvæsen. too. Aarg. 29
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Naar Trekantens 3 Stykker: Afstanden til Maalet,
Maalets Længde og Parallaksvinklen er kendt, vil det af
Fig. fremgaa, at Trekanten er bestemt, og Kursvinklen
(3 kan da beregnes. Et matematisk Udtryk for (3 findes
ved Hjælp af en almindelig sin-Relation, nemlig:

• R D· sin a
SID F = l

D = Afstanden iii Maalel

l _ Maalels Længde

q = Maalets Purallaksvinkel

p ~ Kursvinkten

Paa Jnclinometret er anbragt en Regneskive med
Ringe til Indstilling for henholdsvis Afstanden til Maalet

og Maalets Længde.Ind
stilling for Parallaksvin
kel sker samtidig med
Betjeningen af lnclino
metret, hvorved man
undgaar Aflæsning af
Vinklen, og af Regne
skiven kan Kursvinklen
derefter direkte aflæses ,
sanledes at enhver Ud
regning undgaas.

Det skal bemærkes,
at den ved IncIinometret

fundne Kursvinkel ingen Oplysninger giver, om Maalet er
medgaaende eller modgaaende, eller om Maalet skønser
ind mod eget Skib eller bort fra eget Skib.

Parallaksvinklen er i alle 4 Tilfælde den samme.
Det maa derfor ved Iagttagelse af Maalet afgøres,

om man skal benytte den ved Incllnometret fundne Kurs
vinkel eller dens Supplementvinkel, samt om Maalet er
medgaaende eller modgaaende, og først da er Maalets
Kursvinkel endelig bestemt. - Det sidste vil som Regel
let kunne afgøres; det første el' derimod ofte meget
vanskeligt. paa større Afstande, naar Maalet ses nærlig
tværs ind.

En teoretisk Undersøgelse af den Nøjagtighed, hvor-

-l-
I I

I
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med man kan forvente Kursvinklen bestemt, kan man
foretage ved at differentiere det fundne Udtryk for Kurs
vinklen. Da Nøjagtigheden imidlertid først og fremmest
er afhængig af Observatorens Uddannelse (herom senere ),
skal Undersøgelsen ikke foretages her j men det skal
blot anføres, at en saadan Undersøgelse vil vise, at
Fejlen i Kursvinklen vil variere med dennes Tangens, og
Nøjagtigheden vil altsaa være mindst, naar Kursvinklen
er omkring 90 °, men vil vokse, jo mindre Hursvinklen
bliver. Nøjagtigheden vil være afhængig af Fejl i Afstands
maaling samt Fejl i Paratlaksvinkel. Nøjagtigheden i Kurs
vinklen er først og fremmest afhængig af Bestemmelsen
af Parallaksvinklen (Inclinometermaalingen), men mindre
af Afstandsmaalingen,

En Beskrivelse af Instrumentet skal ikke fremsættes
her. Der findes forskellige Konstruktioner i forskellige
Størrelser. Princippet i Konstruktionerne er imidlertid
omtrent det samme, som anvendes ved Kolncldensmaalere,
blot er de konstrueret til at angive Parallaksvinklen i
Stedet for Afstanden.

b. Ved Sekstant.

Parallaksvinklen kan - i Mangel ar Inelinemeter 
maales med en Sekstant, i hvilket Tilfælde Kursvinklen
kan bestemmes af samme Formel som ovenfor. Man
maa saaledes ogsaa her kende Afstanden til Maalet samt
Maalels Længde.

I Praksis vil det være nødvendigt at anvende en
Regnestok svarende til den paa lnclinometrel anbragte
Hegneskive. En sandan Hegnestok kan udarbejdes om
Bord (efter en almindelig sin-Regnestok), hvorved I{ urs
vinklen kan findes uden Udregning.

Da Nøjagtigheden i Kursvinklen er afhængig af de
samme Faktorer, som naar Kursvlnklen bestemmes ved
lnclinometer, bliver Spørgsmaalet om Fordelen ved at
ofre noget paa Anskaffelsen af et Inclinometer i Stedet

29"
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for en Sekstant kun et Spørgsmaal om, hvorvidt lnclino
metret kan maale Parallaksvinklen bedre end Sekstanten.

Da Inclinometret specielt er konstrueret til Maaltng
af meget smaa Vinkler (der i Praksis næppe overstiger 101,

og da Inetinometret i optisk Henseende er bedre end
Sekstanten, maa det anses for givet, at Kursvinklen bliver
nøjagtigere bestemt ved Inelinemetret end ved Sekstanten.
Hertil kommer, at Regneskiven er indbygget i IncIino
metret, saaledes at Aflæsning af Parallaksvinklen herved
undgaas, hvilket ikke er Tilfældet, naar Sekstant anvendes.
Betjeningen af Regneskiven bliver da sirnplere end Be
tjeningen af Regnestokken. Kursvinklen kan derfor hur
tigere bestemmes ved Inclinometer end ved Sekstant.

c. Ved AfstandsmBaler.

Benyttes en Afstandsmaaler (Koincidensmaaler), maa
man - i Stedet for at bringe de to partielle Billeder
af en Mast, en Skorsten, en Stævn e. l. paa Manlet overeet
med hinanden - bringe Billedet af den ene Stævn overeet
med Billedet af den anden Stævn (som ved Inclinometret).

Derved maaler man en Afstand: d e n fi k ti ve Af
s t a n d, sour ikke er Afstanden til Maalet, men en be
tydelig kortere Afstand, nemlig til det Punkt, i hvilket
Synsstraalerne fra Afstandsmaalerens 2 Objektiver til
henholdsvis Maalets forreste og agterste Stævn skærer
hinanden (se Fig.), Da den fiktive Afstand som Regel
ar meget kort, fra 200-1500 m, kan en l m's Afstands
maaler benyttes.

Naar Afstanden til Maalet, Maalets Længde, den
fiktive Afstand samt Afstandsmaalerens Basis er kendt,
vil det af Fig. fremgaa, at man - efter en lille Mellem
regning - kan finde Kursvinklen fJ som

. fJ D--;.-f
SlO = f .T · m

Maaler man med en l m's Afstandsmaaler, blives
m = 1. og man har
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sin fJ = i .(~ -;- 1)
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hvorved Ligningen er bragt paa en saadan Form, at fJ
kan udtages af en almindelig Regnestok, saaledes at
enhver Udregning undgaas. (Til Brug om BOI'd kan an
vendes en særlig Regnestok af passende Størrelse, hvor-
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I r = den fiklive Afsland
IDI I = Maalets Længde
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ved Betjeningen bliver lige saa nem som Betjeningen
af en Hegneskive paa et IncIinometer).

Naar Kursvinklen bestemmes ved Hjælp af Afstands
maaler, gælder det samme som anført under Omtalen
af IncIinometret, at man ved Iagttagelse af Maalet maa
afgøre, om Maalet er med- eller modgaaende, og om
man skal benytte den ved Regnestokken bestemte Kurs
vinkel eller dens Supplementvinkel.

Paa lignende Maade som anført under Omtalen af
Inclinometret kunde man foretage en teoretisk Under-
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søgelse (ved Differentiation) af Udtrykket for Kursvinklen,
og man vilde ogsaa her komme til det Resultat, at ~øj
agtigheden af Kursvinklen kan forventes at blive størst,
jo mindre Kursvinklen er, medens Fejlen maa forventes
at være størst, naar Kursvinklen er omkring 90°. Nøj
agtigheden vil være afhængig af Fejl i Afstandsmaalingen
og navnlig af Fejl i den fiktive Afstand.

2. At bestemme Maalets Fart.

Foruden ved Gisning kan man, naar Maalels Kurs
vinkel er bestemt ved Hjælp af een eller begge oven
omtalte Metoder, finde Maalets Fart ved Hjælp af

a. Fartkorrektoren og lIdIederbordet og
b. ved Pejling til Maalet.

a. Maalets Fart bestemt ved Fartkorrektor
og lldlederbord.

De maalte Afstande afsættes paa lIdiederbordet, paa
hvilket tegnes en udjævnet Afstandskurve. En Lineal
lægges som Tangent til Kurven, hvorved man bestemmer
Afstandsforandringen pr. Minut. Ved Hjælp af denne og
den bestemte Kursvinkel udtages Maalets Fart af en
Fartkorrektor. Metoden kræver brugelige Afstande samt
Observationer gennem 3 å 4 Minutter, før Kurven med
nogenlunde Sikkerhed kan tegnes, samt - som nævnt 
at Kursvinklen forinden er bestemt.

b. Maalets Fart bestemt ved Pejling af Maalet.

Man pejler Maalet ret for (sejler i Hundekurve) i
ca. 100 Sek. Ved Hjælp af den udsejlede Distance, Af
standen til Maalet, den bestemte Kursvinkel samt For
skellen i Pejlingen i Løbet af de 100 Sek. kan man finde
Maalets Fart.

Nøjagtigheden er afhængig af Afstandsmaalingen,
den bestemte Kursvinkel og navnlig af Pejlingsforskellen.
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Denne sidste er i Praksis vanskelig at bestemme med
tilstrækkelig stor Nøjagtighed, hvorfor Metoden er van
skelig at anvende i Praksis. Da den tilmed kræver An
vendelse af saavel Tabel som Regnestok, er den kun
gjort til Genstand for en kort Omtale her.

B. Erfaringer.

Som Resultat af dl' sidst afholdte Øvelser i Afstands
maaling, Betjening af forskellige Ildledelsesinstrumenter
m. m., som er afholdt paa dette Aars Artilleriinstruktions
kursus og paa Orlogsskibet »Peder Skram-s Togt, skal
fremføres nogle Erfaringer vedrørende Afstandsmaaling
og Bestemmelsen af et Maals Kurs og Fart.

For imidlertid at kunne bedømme den Vægt, man
tør tillægge saadanne Erfaringer, vil det være nødvendigt
at anføre det Grundlag, paa hvilket Erfaringerne hviler.

Observationerne er foretaget dels under gode, dels
under mindre gode Forhold (navnlig vedrørende Sigtbar
heden). Som Maal er benyttet saavel Orlogsskib som
Torpedobaad.

Afstandene er varieret imellem 5000-16000 m.
Observationer er under hver Øvelse foretaget uafbrudt

ca. 11h Time.
Antal Observationer:
Afstandsmaalinger: ca. 1500 Observationer
Gisning af Maalets Kurs: ca, 400 Observationer
Gisning af Maalets Fart: ca. 400 Observationer
Maalets Kurs bestemt ved IncIinometer: ca, 200

Observationer
Maalets Kurs bestemt ved 1 m's AfstandRmaaler:

ca, 200 Observationer.

1. ad Afstandsmaalingerne.

al Under gode Forhold og med uddannede Observa
torer kan der med 3 ID Afstandsmaalere opnaas gode
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Resultater (særdeles brugelige under Artilleriskydning)
paa Afslande op til 16000 m - selv ved Maaling til et
saa lille Maal som en Torpedobaad.

b) Under gode Forhold maaler Koineidensmaalere
og Stereomaalere lige godt.

c) Under mindre gode Forhold (diset Vejr, større
Afstande) kan det blive umuligt for Koincidensrnaalere
selv med uddannede Observatorer at maale (naar tyde
lige, lodrette Konturer af Master, Skorstene o. l. for
svinder), samtidig med at Stereomaalere kan maale endog
særdeles godt.

2. ad Gisning af et Maals Fart.

Fartgisning er meget afhængig af Observatorens
Øvelse, og det er nødvendigt, at hver Observator, der
har Brug herfor (ved Fartkorrektor eller som Torpedo
skyttel, gennemgaar rationelt tilrettelagte Øvelser heri,
thi kun herigennem vil det være muligt at træne Perso
nellet op til den ønskede Færdighed. Det har f. Eks.
vist sig, at en Observator kan have den individuelle Fejl
altid at bedømme et Maals Fart for lille, en Fejl som
imidlertid let kan rettes ved Øvelse, naar først Fejlen
er konstateret og paavist overfor Observatoren.

Paa store Afstande maa man imidlertid være for
beredt paa, at den gissede Fart kan være indtil 25 Ofo
forkert (naar det drejer sig om normale Farter).

Fra et Luftfarløj , der holder sig i en passende
(.krigsmæssig») Afstand fra et Maal, kan Farlen bedømmes
noget bedre end fra et Skib paa Grund af Muligheden
for en bedre Iagttagelse af Maalels Kølvand samt Bovvand.

3. ad Gisning af et Maals Kurs. (Kursvlnklen).

Gisning af et Maals [~ursvinkel er ligeledes meget
afhængig af Observatorens Øvelse samt af Afstanden og
Sigtbarheden.
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Naar Sigtbarheden og Afstanden tillader Anvendelsen
af Instrumenter (IncIinometre og Afstandsmaalere) giver
Gisning af Kursvinkel som Regel et daarligere Resultat
end Instrumenternes Opgivelse af Kursvinklen. Fejl
gisninger af Kursvinklen paa 10°_20° eller endda mere
maa man forvente hyppigt vil forekomme.

Naar Sigtbarheden og Afstanden ikke tillader An
vendelse af Instrumenter, kan Gisning af Kursvinkel vel
anvendes, men der maa i saa Tilfælde regnes med, at
den gissede Kursvinkel kan være meget (indtil 45 °) forkert.

Det viser sig, at Observatorerne ofte mener at se
Maalet tværs ind i Situationer, hvor Maalets Kurs er
20°-30 ° forskellig herfra.

Fra Luftfartøj kan Maalets Kursvinkel ligesom :\1aalets
Fart bestemmes noget bedre end ved Observation fra
Skib, men dog ikke saa godt, som naar der om Bord
i Skibet anvendes Instrumenter til Bestemmelse af Kurs
vinklen.

Derimod kan Ma a l e t s Kurs bestemmes med stor
Nøjagtighed (et Par Grader), saafremt Luftfartøjet pejler
Maalets Kurs ved at flyve i sikker Skudafstand fra Maalet
i dettes Kurslinie.

Forudsætningen for en saadan Observation under
krigsrnæssige Forhold er dog, at Luftfartøjet ikke for
jages herfra af overlegne, fjendtlige Luftfartøjer.

4. ad Bestemmelsen af Maalets Kurs ved Inclinometre.

I sigtbart Vejr opnaas betydeligt bedre Resultater
saavel paa kortere Afstande som paa større Afstande,
naar Kursvinklen bestemmes ved lncllnornetre, end ved
Gisning. Paa Afstande under 10000 m kan Fejlen for
ventes som oftest ikke at være større end 3 °_ 4°. Paa
Afstande fra 10-15000 m kan man forvente, at Fejlen
er mindre end 6°_8 °. Men i mindre sigtbart Vejr bliver
lnclinomet ermaaling upaalidelig.
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Det er naturligt, at et større Instrument med bedre
Optik maaler bedre end et mindre Instrument, men
Observationerne er i alle Tilfælde først og
fremmest afhængig af Observatorernes Uddan
n e Is e l hvilket navnlig viser sig, naar Forholdene bliver
mindre gode (f. Eks. i mindre sigtbart Vejr). Under
Øvelser er det saaledes konstateret, at en ikke fuldt
uddannet Observator har maalt mindre godt med et større
Instrument, end en fuldt uddannet Observator har maalt
med et mindre Instrument.

5. ad Bestemmelsen af Maalets Kurs ved
1 m's Afstandsmaaler.

At bestemme Maalets Kurs ved Hjælp af en 1 m's
Afstandsmaaler vil i det store og hele kunne gøres med
samme Nøjagtighed som ved Hjælp af et IncIinomeler,
men det kræver, at Maalets Stævne ses tydeligt, el1er
at man kender Afstanden imel1em Maalets Master (under
Forudsætning af at Maalet i det hele taget er forsynet
med 2 Master). .

Paa større Afstande og i mindre sigtbart Vejr kan
Kursvinklen muligvis bestemmes nøjagtigere ved Hjælp
af en 1 m's Afstandsmaaler end ved IncIinometer, fordi
det ene af de to Billeder af Maalet, som benyttes ved
Inclinometermaaling, ved nogle Konstruktioner af Inclino
metre er svagere end det andet.

Naar Kursvinklen skal bestemmes ved Hjælp af den
•fiktive åfstand«, bliver Vinklen nøjagtlgere, jo større
Basis paa Maalet, der benyttes. At maale imellem Stævnene
er saaledes bedre end at maale imel1em Masterne, saa
fremt Maalets Stævne ses lige saa tydeligt som Masterne.
Paa kortere Afstande, og naar Maalet ses nærlig tværs
ind, bliver imidlertid den fiktive Afstand saa lille (under
200 m), at den ikke kan bestemmes med en l m Afslands-
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maaler, naar der maales imellem Stævnene, ] saa Fald
maa der maales mellem Masterne.

Naar Maalet ses nærlig tværs ind (Kursvlnklen ca.
70°-90°), bliver Fejlen i Kursvinklen størst,

Naar Kursvinklen er mindre end 70° (er af s æ r l ig
Interesse ved Torpedobaadsangreb) kan man for
venle, at Fejlen er mindre end ved Maaling med {nelino-·
metre. At anvende 1 m Afstandsmaaler har endvidere
den Fordel at kunne benyttes paa kortere Afslande end
den Minimumsafstand, hvortil de fleste Inelinomelre er
konstrueret.

I alle Tilfælde gælder del, at Observatorernes Uddan
nelse i første Række belinger Maalingernes Nøjagtighed.

Af Erfaringerne vil formenllig fremgaa, al el nøje
Studium af den Opgave: at bestemme et Maals Kurs og
Fart, ligesom en rationel Uddannelse af Personellet (Be
tjenere af Fartkorreklorer, Afslandsmaalere og Incllno
metre samt Torpedoskyller) vil bidrage Lil at forøge
saavel Knnonens som Torpedoens Effektivitet.



Om Itlinesøgning og Minerydning.
Af Kaptajnløjtnant E. Da h I.

III all tradition it had been a
constunt dutY uf LheGrand Fleet
to protecl our flshing tleet s j now
it wus the fishiog Ileels that must
proteet Lhe Grund Fleet.

(Co,.bett , l'o·ov. l fIH).

I det af den afgaaede Regering i de sidste to Rigs
dagssamlinger forelagte Forslag til Lov om Rigets For
svar anførtes det, at FlaadematerielIets Reserve skulde
bestaa af: ældre Skibe og Fartøjer, der kan finde
Anvendelse som Reservemateriel, herunder
M i n es t ry g n i n g s ma t eri e I.

I de Bemærkninger, som Viceadmiralen og den fg.
Chef for Marinestaben fremsatte til Regeringsforslaget,
placeredes Minestrygern e blandt Liniens Mate
r i e I, formentlig ud fra den Betragtning, at intet af del
forældede Materiel i Reserven vilde væ r e fu Id t Yd e
dygtigt som Minestrygere, og de nævnte Myndig
heder mener, at der til Løsningen af de Opgaver, som
Flaaden i en Krigssitualion stilles over for, maa haves
et passende Anta! Fartøjer - helst ikke under 6 -,
specielt konstrueret som Minestrygere, som kan følge
Flaaden, og sikre denne ved forangaaende Minestryg
ning; desforuden foreslaas det, at der organiseres sta
tionere Minestrygningstloliller af beslaglagt Materiel til at
holde Adgangene til Flandens Baser og dens Forbindelses
linier minefri.

Efter at -Sebjørnen a-Klassen er udgaaet af Flaa
dens Tal, har man som Erstatning apteret 6 Baade af
I) Springeren a -Klassen til Minestrygning. Disse Baade er,
ifølge Haandbog for Søværnet, udgaaet af Liniens Bevogt
ningsfartøjer og opføres som Minestrygningsfar
tøjer i Linien.
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Det vil heraf fremgaa, at man ogsaa herhjemme
erkender Nødvendigheden af et til Flanden knyttet Mine
strygningsvæsen.

Da man saaledes formenllig vil komme til at staa
overfor en forøget Udvikling, baade af vort Skibsmateriel
og dettes Organisation, samt overfor en mere udvidet
taktisk Anvendelse af Minestrygningsmateriellet, skal der
i det følgende søges at give en Fremstilling af Mine
strygningens Udvikling i Udlandet, specielt i de krigs

Iørende Lande under Verdenskrigen, for at der heraf
kan uddrages visse Erfaringer, som er af grundlæggende
Betydning og alment gældende for al Minestrygning og
derfor ogsaa for vore egne Forhold.

Man staar overfor det gunstige Tilfælde, at en lang
Krigsperlode har givet saavel Teknik som Taktik en aare
lang, gennemprøvet Udvikling og Fasthed, og de Aar,
der er gaaet efter Verdenskrigen, har kun yderligere
forøget baade Interessen for og Kendskabet til Mine
strygning.

Selve Materiellet - Strygegrejet - skal ikke nær
mere omtales, da det i det store og hele rnaa antages
at være kendt, og kun hvor Tekniken i særlig Grad paa
virker Taktiken, skal der ganske kort gøres Rede for de
tekniske Principper. Det, der i Øjeblikket maa formenes
at have Interesse, maa antages at være Skibsmateriellet»
- Typernes - Udvikling, Organisation og Anvendelse, idet
dette Felt paa saa mange Punkter fremviser interessante
Forhold, som sanvidt vides ikke tidligere har været be
handlet officielt.

Ved Kildestudiet er i videst mulige Omfang benyt
tet de officielle Værker om Verdenskrigen, men i disse
er Minestrygningen oftest kun omtalt som en Operation,
der finder Sted, uden at Arbejdet, dets Organisation
og Udførelse m. m. nærmere behandles. De officielle Kil
der mangler i nogen Grad Detailler i deres Behandling
af l\linestrygningen under Verdenskrigen, hvad der sik-
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kert hænger sammen med, ' at man overalt betragter
Minestrygning som saa nøje kendt, og som saa intimt
knyttet til Flanden og dennes Anvendelse, at en nøjere
Forklaring skønnes unødvendig.

Det fremgaar imidlertid n e to p af de officielle Kil
der, at disse i højeste Grad tillægger Minestrygerne Be
tydning som et nodt'endz'gt Middel for at sikre Flaaderne
fuld Bevægelsesfrihed. Gang paa Gang anføres det, at
Flaaderne har været bundet - lukket inde - indtil
Ministrygerne igen kunde frigøre dem for Minefaren;
n open the gate ", kalder Amerikanerne det, ganske ma
lende, og sanvel af det tyske Marihe-Archiv som af Sir
Julian Cerbetts og Newbolls Bøger fremgaar det, som
det senere skal vises, i hvor høj Grad, Anvendelsen
.af Flaadernes taktiske Enheder var afhængig
af Minestrygernes Arbejde.

Officielt er der kun udgivet eet Værk om Mine
strygning - dog i en noget populær Form - nemlig
-Sweeping the North Sea Barrage« - udsendt af den
amerikanske Marines »Departrnent of the Navy Mine
Force«. Det er udgivet i 1919 og omtaler Rydningen
af de ca. 70000 Miner i Feltet mellem Orkneyøerne og
Norge efter Krigens Slutning.

Det er meget karakteristisk, al specielt de, der har
haft den direkte Brug af Minestrygerne, nemlig Flaade
førerne, Admiralerne Jellicoe, Scheer, Bacon og Prins
Heinrich, ofrer Minestrygerne en meget betydelig Om
tale, og hos dem alle møder man den dybeste For
staaelse af den Rolle, disse Skibe har spillet i alle Ope
rationer.

Et typisk Indtryk af de tyske Minestrygeres Arbejde
og Genvordigheder faar man ved de Exempler paa Krigs
dagbøger, som er offentliggjort af Adm. Scheer fra Maj
1917, og fra v. Manthey's IIAuf See unbesiegt«, hvor de
tyske" Minensuch. -flotillers Arbejde i Nordsøen og Øster
søen - den lidt brede Stil til Trods - er udmærket
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fremstillet. Ved den tyske Kejsers Besøg i Cuxhaven i
Aug. 1918 udtalte han, at han var kommet for at inspi
cere M.S.-Styrken, hvis Arbejde havde s p f l l e t s a a
s to r e n Il.o Il e u n d er S ø k r ig s b e g i ven h e d e r n e.
Paa lignende Maade udtaler Adm. Scheer ved Omtalen af
Organisationen af Il Geleitflotillen It, at der tilkommer M.S.
Styrken og Ledsageskibene [til Ilvb.) stor Fortjeneste ved
at muliggøre Gennemførelsen af Undervandsbaadskrigen .
• Il n e r s e h r o c k e n h e i t und s e e m å n n ls c h e s Ge
schick zeigneten Offiziere und Mannschaflen
dieserWaffe vor allen anderen der Marine au s s '}.

Paa lignende Maade berømmer Adm. Jellicoe Besæt
ningerne fra IIAuxiliary Patrol-, som blev anvendt til
Minestrygning og Undervandsbaadsjagt, med følgende Ord:
-No words of mine ean adequately convey t h e
intense admiration which I felt, and which I
know wa s s h a r e d by t h e whole Navy, for the
manner in which t h e i r ardous and perilous
work was carried out ... and the nation should
ever be full of gratitude t h a t it bred such a
race of hardy, skilfull and courageous men as
those who took so great a part in defeating the
greatest menaee with which the Empire has
ever shared •.2)

Minestrygerne og deres Arbejde har aldrig været til
gængelige for den store Almenhed, hvad der sikkert
hænger sammen med, at Minestrygerne - som Rudyard
Kipling skriver - hører til -the fringes of the Navy
as-we-know-lt«, og Formaalet med denne Arlikel skulde
derfor ikke mindst være at fremdrage Læren fra Krigens
Erfaringer, samle dem i visse Grupper, som igennem
Eksempler fra Verdenskrigen kan angive Hovedlinierne
indenfor de taktiske Principper for Minestrygningsmate
rieUets Anvendelse.

l) Adm. Seheer : Deutschl. Hochseeflotte lm Wellkrleg, pag. 408.
2) Adm. Jel11coe: The Crtals of the Naval war, pag. 188.
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Artiklen er kaldt .. Om Minesøgning og Mine
r yd n i n g n , fordi disse to Udtryk formentlig sanvel sprog
lig som taktisk set er korrektere end de hidlil anvendte
Betegnelser: E claireringsstrygning og Minestryg
ning. Udtrykket: Minestrygning kan anvendes - og
vil i det efterfølgende blive anvendt - som Fællesbeteg
nelse for: l\linesøgning, Minerydning og Mine
s i k r i n g. Naar det nu efter saa mange Aars Anvendelse
af Udtrykket Eclaireringsstrygning foreslaas at gaa
bort fra dette Udtryk og erstatte det med M i n e s øg
n i n g skyldes det, at dette Udtryk paa en simpel, logisk
og dansk Maade i sig selv angiver, hvad det er, der
foregaar. Man s ø g e r Minen for at lokalisere den, og
naar Minen e r lokaliseret, fjernes den, bringes til Over
fladen, ved Rydning.

Dette er i Overensstemmelse med international Sprog
brug og kendes bl. a. fra England, hvor man anvender
Udtrykkene -searchlng rnlne-sweep-, «exploraty mine
sweep« og "scratch sweeplng. for det, der angiver Mine
søgning, og »rnine-sweeping« for Minerydning. I Al
mindelighed anvendes som Fællesbetegnelse: "mine
sweeping «. Paa ganske lignende Maade anvendes paa
Tysk Udtrykkene .Minensuch. og .. Minenraum. og paa
Fransk .. Recherche des mines. og • Dragage des mines •.

:vJinestrygningsmateriellets Udvikling under Verdens
krigen staar naturligvis i nøje Relation til Minens tek
niske Udvikling og taktiske Anvendelse.

Det gik med Minen som med alle andre Vaaben, at
Fronternes Krav til Tekniken ganske sprængte de Ram
mer, som Krigsberedskabet i 1914 kunde fremvise. Mi
nens Indflydelse paa Krigens strategiske og taktiske Ud
vikling er velkendt og forklarer i sig selv Nødvendig
heden af, at )Iod\aahnet - Minestrygeren - i lignende
Omfang maatte blive Genstand for en dybtgribende Ud
vikling, fra det fuldkommen utilstrækkelige Grundlag i
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1914 og til de Flaader af Minestrygere, som var under
Kommando ved Krigens Slutning.

Minestrygning, som det er kendt i Dag, er saa at
sige et Barn af Verdenskrigen.

For alle Mariner gælder det som Regel, at Budget
terne hovedsagelig koncentreres om de Vaaben, der, af
passet efter Landets militær-geografiske Beliggenhed, har
størst offensiv Kampkraft. Det er en Følge heraf, at det
hovedsagelig er Flaadens Kærne, den egentlige Kamp
faktor, som udvikles, saaledes at de noget mere perife
riske Vaaben herved let glider i Baggrunden. Usikker
heden i Bedømmelsen af enhver Krigs Udvikling nødven
diggør dette, og en Følge af denne Usikkerhed viste sig
i England ved en utidsvarende teknisk Udvikling af Mine
materiellet og baade i England og Tyskland ved Mine
strygningsmateriellels manglende Efl'ektivitet i August
1914.

I 1911 var man i England begyndt paa en Organi
sation af .Auxiliary mine-sweeping servicen, som skulde
omfatte all anvendeligt Skibsmateriel, først og fremmest
Trawlere, for at den faste -- til Flaaden hørende - Mine
strygerstyrke paa 7 • torpedo-gunbeats- kunde faa en
haardt tiltrængt Forøgelse. 11914 var man dog ikke i Stand
til at disponere over mere end 14 Trawlere, og først
efter nogen Tids Forløb kunde yderligere 82 Trawlere
udrustes,

I Tyskland havde man i April 1914 faaet udrustet
den sidste af de 3 til Flaaden hørende M.S.-Flotiller, og
den samlede Styrke bestod af ca. 33 gamle, smaa og lidet
sødygtige Torpedobaade af Reserven.

Heller ikke Frankrig besad nogen egentlig Mine
strygerstyrke - kun 4 Specialskibe - samt nogle Tor
pedobaade af Normand-Klassen, som var forsynet med
det lige før Krigen opfundne • Drague-Bonarch- - den
lette Y-Stryger - og selv Italien havde med den til
Sikkerhed grænsende Sandsynlighed for en forestaaende

Tidllkr. f. Søv...... 100. ADrg. 30
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Krig, undladt at drage Erfaringer af de senere Allieredes
Minestrygertrængsler og stod ved Krigens Begyndelse
uden noget brugeligt Materiel til Minestrygning, saa
ledes at Italiens første Ønske til de Allierede var om
Assistance med Minestrygningsfartøjer, og Frankrig Iliante
dem derfor 1 Flotille smaa Torpedobaade og 10 Trawlere
fra la Boehelle.

Det er altid fristende, nuar man skal fremstille et
Vaabens »raison d'etre« at give et Billede af dets haand
gribelige Resultater. For Artilleriet viser man, hvor
mange Træffere og hvor store Huller, der frembrin
ges; det tilsvarende gør sig gældende for Torpedo
vaabnets og til dels for Minevaabnets Vedkommende; for
Panseret viser man dets Modstandsevne og for Under
vandsbeskyttelse - Skibsbund, Bulges etc. - hvor
mange Træffere der kan optages, uden at det gør Skade.

Paa lignende Mande vilde det være illustrerende for
at vise Minestrygningens Omfang ganske kort at angive
Resultaterne i Tal, men noget saadant kan kun vanske
ligt gøres. Dog vides det f. Eks., at der ved Dover i
1915-1917 blev strøget en Distance, der var 12 Gange
Jordens Omkreds. Selve det Areal, der skulde afsøges i
the North Sea Barrage. var paa ca. 6000 SmI.2. I Decem
ber 1914 afsøgte 3 tyske M.S.-Flotiller paa 17 Dage et
Felt paa 300 SmI.2, og i de tre Åar 1915-16-17 var
der fra Beachy Head til Nore-Forelaud ryddet et Areal
paa ca, 3700 Sml. 2 og derved sikret Passage for over
100,000 Koffardiskibe, hvoraf kun 48 minesprængtes.

Disse Tal giver naturligvis kun et utilstrækkeligt
Billede af det Omfang, i hvilket l\1inestrygerne er blevet
anvendt; de tyske Minestrygningsarbejder i Østersøen,
hvor Minesøgning og Minerydning spillede en Hoved
rolle ved atle Operationer, lader sig saaledes ikke op
stille i Tal. I Helgolandsbugten strakte Minesøgnings
arbejderne sig ved Krigeus Slutning indtil 180 Sml. mod
Nord og 140 Sml. mod Vest. Langs Englands Østkyst
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gik den milelange War-Channel; langs Frankrigs Allanter
havskyst, i Middelhavet og i Adriaterhavet, langs Afrikas
Nordkyst fulgte Mineslrygerne i Minernes Fodspor for
overalt at s i kr e Bevæg e Is e s fr ih e d e n p a a Ha ve t.

Det faatallige Skibsmateriel, der var til Baadighed
for Minestrygningstjenesten i Begyndelsen af Krigen
rnaatte derfor meget hurtigt udvides og fik i alle Lande
en Udvikling, som stærkt kom til at præge Flaadernes
Nybygningsprogrammer og Personelcrganlsatloner. Alle
rede i December 1914 var den engelske Styrke oppe
paa 250 Trawlere, som udelukkende blev brugt til Mine
strygning, i Begyndelsen af 1917: 2500 Skibe j ved Kri
gens Slutning bestod den engelske Minestryger- og Pa
trouillestyrke af ca, 3100 Skibe.

Den tyske Minesøgnings- og ' Minerydningsstyrke,
som under ({rigen udvikledes i Retning af Specialfar
tøjer, var ved Krigens Slutning oppe paa et Antal af
222 Fartøjer og 4 Moderskibe. Disse Styrkers Udvikling
og Organisation influerede i høj Grad paa Flandens indre
Tjeneste, idet Rekruteringen af Mandskab og Koustruk
tionen af Specialskibe lagde et stærkt Pres paa Udvik
lingen af Flandens Stamme og Skibsværfternes Ydeevne,
som i tlere Tilfælde fik dybtgaaende Konsekvenser.

Saaledes maatte den tyske 5' Eskadre trækkes bort fra
Hochseetlotte og omplaceres Lil Østerseen med redueeret
Besætning, og for at skaffe Personel til M.S.-Flotellerne
og Uvb.-jagerne maatte endvidere Skibene af •Kaiser
Friedericha-Klassen og 5 •Wlttelsbaoh'er« sæltes ud af
Linien, ligeledes med reduceret Besætning, i Oktober 1915.
Et saadant Indgreb i Flandens taktiske Sammensætning
var naturligvis højst uheldig. Paa det mest afgørende
Tidspunkt af Undervandsbaadskrigen nødvendiggjorde Byg
ningen af Minestrygere i Tyskland - i 1915-1916 -,
at Skibsværfterne maatte udskyde Bygningen af nye Under
vandsbaade i en længere Periode til Skade for Under
vandsbaadskrigens videre Udvikling. Minestrygerne mulig-

30·
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gjorde Undervandshaadenes minefri Passage til og fra
Basis j h v is Mi n e s l r yg e r n e i kk e var l i I S l e d e i
t i Is l r rek k e Iig l An l a I, m a a Il e Un d e r van d s b a a d s
krigens Effeklivitel forringes.

Ogsaa direkte indvirkede Mangelen af Minestrygere
paa Flaadens Operationer. I Juli 1915 f. Eks. var der
planlagt lo store Operationer, een i Nordsøen og een i
Østersøen - til Angrebet paa Rigaslillingen - men til
begge Operationer rnaatte der disponeres over betydelige
Minestrygerstyrker. For at kunne disponere over del
nødvendige Antal paa begge Fronter, rnaatte Minestry
gerne fra Nordsøen - efter al Operationerne var af
sluttet - overføres Lil Østersøen for at supplere Østersø
flotillerne med det nødveudlge Materiel.

Paa Grund af Vejrforholdene kunde Minestry
gerne imidlertid ikke arbejde i Nordsøen, og Operatic
uen maatte derfor her udskydes til en roligere Periode,
da Operationen ikke kunde gennemføres u d e n Mine
strygere, og Forsinkelsen kom i væsentlig Grad til at
indvirke paa den tidsbegrænsede Østerseoperation, som
maalle udsættes indtil Minestrygerne kunde frigives fra
Nordsøen.

Om de engelske Mineudlægnioger i Helgolaodsbug
ten i Slutningen af 1915 udtales i Marine-Archiv Nordsee
Bd. IVl at disses Indflydelse paa Bochseeflottes og Under
vandsbaadenes videre Krigsførelse ikke kunde vurderes
for højt. Af MinesøgningsflotillerDes Ydeevne afhang i
betydelig Grad Hochseeflottes fremtidige Bevægelsesfri
hed, og Flotillerne maalle derfor udvides saa hurtigt
som muligt. Da endelig den engelske Mineblokade kul
minerede i Begyndelsen af 1918, sad de tyske M.S.
Flotiller fast i Minerne og Minestrygernes delvise Sam
menbrud var til dels Aarsagen til, at de tyske Under
vandsbaade foretog Ud- og 8jemrejse gennem Kattegat l l.

I) Adm. Scheer : Deutschl. Hochseellotte Irn Weltkrleg, pag. 411.
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De tyske Mineudlægninger i Begyndelsen af Krigen
paa de engelske [{ommunikations!inier paa den engelske
S.ø.-[{yst foraarsagede, at enhver Bevægelse i den syd
lige Del af Nordsøen langs den engelske Kyst maatte
anses for farlig for Flaaden og derfor for ufri. For at
kunne operere i disse Farvande maatte Grand-Eleet mine
sikres af Minestrygere, men Minestrygernes Antal var
meget ringe, og deres fart saa lav, at Angreb paa Flaa
den kunde formodes gennemført med positivt Resul
tat, og det skyldes i væsentlig Grad det engelske
Minestrygningsvæsens manglende Effektivitet, at Grand
Fleets Bevægelser i dette vigtige Operationsfarvand i
Begyndelsen af Krigen indskrænkedes til det mindst .
mulige l).

For at forøge Flaadens Bevægelsesfrihed bestemtes
del, i Midten af August 1914, al placere et Skib af den
ældre V[ Battie Squadron foran hver af Flaadens Eska
drer af Dreadnaught-Klassen, for at disse mindre værdi
fulde Skibe kunde lokalisere Miners Tilstedeværelse ved
deres egen Minesprængning, saa at man ikke udsatte de
nyere Kampskibe for Ødelæggelse. Det var en lidt haard
hændet Fremgangsmaade, men kendt andre Steder fra,
f. Eks. fra Dardanellerne. V[ Battle Squadron benævntes
efter denne Anvendelse »the Mine Bumbing Squadron •.

Af Sir Jul. Corbetts's og den franske Capo d. Vais.
Thornazie's Fremstilling af Kampene i Dardanellerne, faar
man et overvældende Indtryk af Operationernes Afhæn
gighed af Minestrygerne, som ikke formaaede at bane
Vej op gennem de yderste af de 10 Minelinier, som Tyr
kerne med Tyskernes Assistance havde udlagt forinden
og umiddelbart efter Felttogets Begyndelse. Ogsaa Krigs
førelsen i Adriaterhavet giver et stærkt Indtryk af, hvor
ledes den italienske Venedig-Eskadre og de østrigske
Flaadestyrkers Bevægelsesfrihed var afhængig af Mine-

' ) Adm. Jellicoe: The Grand-Fleet, pag. 18-19.
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strygernes Effektivitet, og i hvor høj Grad alle Tilførsler
til Montenegro var bundet til i\1inestrygernes Arbejde.
Kun Minestrygernes Indsats muliggjorde den sikre Red
ning af de sidste Rester af den serbiske Hær, da den,
minesikret af ca. 100 engelske Trawlere, førtes fra Valona
til Korfu.

Om det saa var paa Donau, maaue Østrigerne rydde
de serbiske Minefelter, for at Donau- Flotillerne kunde
gribe aktivt ind i Operationerne omkring Belgrad. Ved
Kap, ved Kiauchau, ved ~ew York o~ udfor Australiens
Kyster, ved Penung og ved Archangelsk træffer man
overalt den samme uvurderlige, ja i Virkeligheden funda
mentale, Betydning af ~linestrygerne som Formidlerne for
enhver sikker Besejling af Farvandene. 1\'1 in e s t ry g er n e
var overalt en Nødvendighed for Flaadernes
Bevægelsesfrihed p a a Havet.

Skibstyper.

De Skibstyper , som blev anvendt paa saa forskellig
artede Operatlonstheatre, som de her nævnte, har i
væsentlig Grad maattet præges af de lokale Forhold og
af de Krav, som Flaadeledelsen stillede til Minestryger
nes taktiske Anvendelse. De Skibstyper, som af Tyskerne
anvendtes i Riga-Bugten og i Østersøens læge Farvande,
maatte faa en anden Udvikling, besidder andre Egen
skaber end de, der anvendtes af Amerikanerne i Nord
søens nordlige Del, og de Minestrygere, som skulde for
cere Oardanellerstrædets vanskelige Strømfarvande. maatte
være af en anden Styrke, end de Fartøjer, som holdt
Kieler-Bugten minesøgt.

Man staar herhjemme i det for saa vidt uheldige
Tilfælde, at Farvandsprofilet i sig selv i kke angiver
nogen a b s oIu t Type j men hvor det gælder om at skalle
een Skibstype. som skal kunne anvendes i hele det tænke
lige Operationsfarvand, maa Typen altid være afpasset
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efter det Farvand, d e r s I ill e r d e s t ø r s t e K r a v t il
Sødygtighed.

Typerne u d e n fo r Kattegat er alle mere søgaaende,
større og kraftigere end Typerne i Østersøen, og for at
faa en saa alsidig Belysning af Emnet som muligt, skal
der derfor i det følgende gives en kort Oversigt over
Typernes mest karakteristiske Data.

De lo Bovedfordringer, som Minestrygere maa op
fylde, bliver, al Skibstypen maa afpasses efter:

1. Operationsfarvandels Karakter, og
2. Minesystemernes tekniske Ydeevne og taktiske

Anvendelse.

•On ne prepare pas l a g u e l' r e, on prepare u n e
g u e r r e«, siger Adm. Castex '). Modslanderen -Minen
maa kendes, dens Teknik studeres og dens taktiske An
vendelse maa være overvejet, for at man kan udvikle den
rette Skibstype for Minestrygeren j hvis delle ikke gøres,
opnaar man ikke den maksimale Ydeevne af sit Sikrings
system, og Flaaden bindes af Modstanderens Miner.

De to Hovedfordringer virker som oftest im o d hin
anden, idet Faren for Paasejling af Miner af Skibs
typerne kræver et Maksimaldybgaaende, som maa holdes
mindre end Minens mindste Dybdeindslilling, hvorimod
Kravet om Sødygtighed foraarsager, at de sagaaende Far
tøjer maa have visse konstruktive Mindstedimensioner,
som meget let giver el Dybgaaende, der ligger over
Minens mindste Dybdeindstilling.•The principal fac
tor in safe mine-sweeping is the shallow draft
of the v e s s e l s e m p l o ye d e P), og kun i Farvande, hvor
Tidevandsbevægelsen giver en betydelig Varl åtion af Vand
dybden, kan man indlade sig paa at anvende Skibsma
teriel med større Dybgaaende end den nu kendte Mindste-

1) Questlon d'Etat-Major, pag. 327.
~ I Adm. Bacon: The Dover Patrol., png. 138.
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indstilling af Minen, en Indstilling som aldrig er fuld
stændig sikker, da den varierer med Dybderegulatorernes
tekniske Perfektibilitet og med Vandoverfladens Tilstand
i Udlægningsøjeblikket.

De Skibstyper, som opstod under Verdenskrigen og
som efter dennes Ophør er anvendt eller paatænkes an
vendt til Minestrygning, kan deles i tre skarpt adskilte
Klasser:

1. Materiel, specielt konstrueret til Minestrygning.
2. Materiel af Linien eller Reserven, anvendt til

Minestrygning.
3. Auxiliærmateriel anvendt til Minestrygning.

Der skal i det efterfølgende gives en Fremstilling
af de mest karakteristiske Skibstypers Konstruktion og
Udvikling fra nogle af de Flaader, der deltog i Verdens
krigen.

ad 1. Materiel, specielt konstrneret til
Minestrygning.

Ved Krigens Begyndelse i August 1914 besad den
engelske Flaade intet Skibsmateriel, der specielt var
konstrueret til Minestrygning. Først efter Angrebet paa
Zeebriigge den 21/11 14 besluttede man at paubegynde
Bygningen af Specialfartøjer, da de ved delle Angreb
anvendte Minestrygere - Trawlere - viste sig at være
uhensigtsmæssige til Operationer af lignende Art. Den
første Minestryger af Specialklassen kom i Tjeneste i
Juli 1915 ved Dover og var et Hj u l s k i b. Udviklingen
førte ganske logisk ind paa denne Skibsklasse, idet man,
for straks at faa en anvendelig Type efter Erfaringerne
ved Zeebriigge, maatte anvende Auxiliærskibe af en
Klasse, som paa engelsk benævnes Il Railway-Packets ..,
og Skibe der oprindelig anvendtes som Flodturistbaade.
Disse sidste Skibe var .Hjuldampere og besad mange af
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de for en Minestryger nødvendige Egenskaber, og det
var derfor naturligt, at man paa dette tidlige Tidspunkt
af Krigen, hvor man endnu kun havde faa Erfaringer,
valgte en Skibstype, der svarede til Auxiliærklassen.

Antallet af Hjulminestrygere - paa engelsk: •Paddle
Mine-Sweeper- - udvikledes stærkt under Krlgen og
naaede ved Krigens Slutning ca, 100. Typens Data er
følgende:

Deplacement
Længde
Dybg.
Armering

Fart
Bemanding

ca, 800 ts.
ca. 75 m.

2.1 m.
1 Stk. 12 cm IC,

1 Stk. 75 mIm A. L. K.
15 Knob.
50 Mand.

Disse Minestrygere gjorde god Fyldest og blev i stor
Udstrækning anvendt paa alle indre Linier, i Kanalen, ved
Baser etc. Typens Hovedegenskaber er det ringe Dyb
gaaende, og den udmærkede Agteraptering som gav god
Plads for Betjeningen af Strygegrejerne. Endelig var
massen meget manøvredygtig. Deres ringe Dybgaaende
gjorde dem velegnet til Minesøgning over den størst
mulige Periode af Tidevandsbevægelsen, idet kun Tiden
fra lige før til lige efter Lavvande maatte undgaas af
Hensyn til Muligheden for Tilstedeværelsen af højt staa
ende Miner. Deres ringe Dybgaaende og Skibets Form
med de tunge Hjulkasser foraarsagede imidlertid. at de
var lidet sødygtige, idet Hjulkasserne i middelhøj Sø løb
fulde af Vand, og specielt vanskeliggjorde Vejrliget i hele
Vinterhalvaaret Bjulminestrygernes Arbejde i Kanalen.
Saasnart Søen var mere end ca, 4 Beauf., kunde der ikke
arbejdes fra disse Skibe. Deres manglende Sødygtighed
foraarsagede derfor, at man allerede i 1915 maatte be
gynde Konstruktionen af større Specialfartøjer til Mine
strygning, for at de meteorolo giske Faeturer ikke skulde
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virke hæmmende paa Minestrygernes Arbejde og derved
paa Flaadens Bevægelsesfrihed.

Ved Valget af en ny Skibstype fulgte man to Ret
ningslinier, idet man bevarede een Specialtype til Mine
strygning paa indre Linier - • the Twln-screw Mine
Sweeper. -, samt een, der var afpasset efter de tak
tiske Opgaver og nautiske Forhold i aabent Farvand,
nemlig •Sloops 11- Klasaen.

•The Twin serew Mine-Sweeper u - benævnt »Bunu
Klassen - har han en meget betydelig Anvendelse under
Krigen, og ialt er der bygget ca. 200 af denne Type.
Den er i Dimensioner meget praktisk valgt, og dens
søgaaende Egenskaber var betydelig bedre end P.M·-S.
Klassen.

Typens Data er følgende:

Deplacement
Længde
Dybg.
Armering
Fart
Bemanding

ca, 800 ts.
ca. 70 m.

2,2 m.
1 Stk. 10 cm [L, 1 Stk. A. L. [L
16 Knob.
74 Mand.

Specielt ved Baser, f. Eks. ved Scapa Flow og Cro
marty, blev disse Skibe meget anvendt, da deres sø
gaaende Egenskaber gjorde dem anvendelige selv i daar
ligt Vejr med Sø indtil godt 4-5 Beauf, De var let
manøvrerende og meget praktisk apteret for Mine
strygningsarbejder, med gode Pladsforhold paa Agter
dækket.

Naar denne Klasse ikke passede til alle Forhold,
men maatte suppleres med • Flower« -Klassen, skyldes
det navnligt Kravet om at besidde en Skibs type, som
kunde operere alene - fremskudt - paa de store Have,
uden at kræve for stor Dækning - de skulde altsaa
besidde en vis taktisk Kampkraft - og være e n d n li

mere søgaaende end »Hunto-Rlassen.
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Den anden Type, som herhjemme er saa velkendt
ved Kebet af .Asphodel. - -Fylla« - kom til at spille
den allerstørste Rolle for den engelske Flaade nnder
Krigen. Typen stammer fra enkelle Nybygninger i Be
gyndelsen af 1915, idel der straks efter Zeebriigge
Affæren bestilles 12 Skibe af denne Klasse til Forsøg,
da man ønskede al konslruere en god segnaende Type
til Mineslrygning, Patronilletjenesle, Konvoyering og til
Blokadetjeneste. Ved et Møde i Moray Flrth den 7-8/ 8 1915
mellem First Sealord Mc. Kenna, Lord Asquilh og Adm.
Jellicoe fremsatte sidstnævnte meget indtrængende Krav
om at faa konstrueret en Minestrygertype, som kunde
optræde alene, og som kunde følge Grand-Fleet langt
til Søs under alle Vejrforhold, og som den bedst egnede
Type foreslog Adm. Jellicoe •Flowerc-Klassen med de
for Minestrygning nødvendige Forandringer. Der blev
derefter sat al mulig Fart paa Konstruktionen af denne
Type, som senere benævntes •Fleet-Sweepers« - el
Navn, der fortræffeligt dækker Klassens taktiske An
vendelse. Af Hensyn til Ønsket om at faa Byggetiden
saa kort som mulig, gjordes Linierne meget enkle og
simple, og den normale Byggeperiode var paa ca. 6
Maaneder.

Kravet om større Sødygtighed førte ind paa forøget
Deplacement, men herigennem forøgedes Dybgaaendet,
som man imidlertid søgte at indskrænke til det mindst
mulige ved at fylde saa lidt i Skibene som muligt.
For at imødegaa den forøgede Risiko for Minespræng
ning gjorde man Stævnkonslruktionen særlig stærk, som
bekendt har Klassen 3 Stævne, og den vandtætte Indde
ling blev gjort saa fuldendt som muligt, sanledes at de
selv ener alvorlige Undervandssprængninger kunde flyde
i længere Tid.

Typens Data skal blot for Fuldslændigheds Skyld.
nævnes :



450 Om Minesogning og Mlnerydnlng.

Deplacement
Længde
Dybg.
Armering
Fart
Bemanding

1250 ts.
82,2m.
3,3m.

2 Stk. 12 cm IL, 2 Stk. A. L. [e

17 Knob,
79 Mand.

Af denne Klasse er der bygget over 100, og dens
fortræffelige Egenskaber er kendt og skattet overalt.
Frankrig fik bygget 12 under Krigen, og mange andre
Lande end Danmark har anskaffet Skibe af denne Klasse,
da England efter Krigen realiserede en Del af dem.

At Klassens vandtætte Inddeling var fortræffelig kon
strueret, viser til fulde Træfningen i Nordsøen i Februar
1916, hvor Englænderne til Rydningen af den højst
generende .\linefælde paa Dogger Banks Nordside, udlagt
af de tyske lette Krydsere, brugte netop denne Mine
stryger-Type, da man ved et saa fremskudt Foretagende
kunde forvente Angreb af lettere tyske Styrker, hvorfor
Skibenes egen Kampkraft maatte være stor, hvis ikke
større Dækningskræfter skulde bindes ved Rydningsopera
tionen. »Arabis" blev her angrebet af de nye tyske Jagere.
For at fremkalde en Sænkning af "Arabis- maatte der,
efter at den i længere Tid var blevet heftigt beskudt
med Artilleri, yderligere lo Torpedotræffere med de nyeste
Torpedoer med forøget Ladning til.

Ogsaa ved Minerydningen den 18/8 1915 i .Meteor-
Feltet i l\loray Firth viste denne Type sine gode Egen
skaber overfor Undervandssprængninger, idet -Lllac- her
blev stærkt beskadiget efter to meget alvorlige Mine
sprængninger; hele Forskibet blev ødelagt og hang ned
i Vandet til 10 m Dybde. Vejret var meget daarllgt med
høj Sø, men alligeveL lykkedes det at bjerge Skibet ind
til Peterhead.

De engelske Værfter kunde ikke overkomme Byg
ningen af det tilstrækkelige Antal Specialskibe, hverken
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af -Bunt- -Klassen - der var bestilt 100 - eller af
-Flower- - Klassen, og fra Begyndelsen af 1917 blev der
derfor givet Ordre til at udstyre a Il e Patrouillefartøjer
med Minestrygningsgrejer. Der fortsattes dog stadig med
Bygningen af Specialskibe i den Udstrækning, som Værf
terne kunde overkomme, men det færdigbyggede Antal
slog langt fra til overfor den stærke tyske Mineoffensiv.

Man blev saaledes af Forholdene tvunget ind i
Auxiliærklassen, idet »cvery avaibie small craft that could
be fltred for the work was pressad into service including
a considerable number of motor-Iaunches- l).

Krigens Erfaringer har man i den engelske Flaade
samlet i en Skibstype, der ligger mellem» Hunu-Rlassen
og -Flower- - Klassen, den nyligt færdigbyggede •Bridge
water«-Klasse, som stadig benævnes •Sloops«, men hvis
Dimensioner ligger under »Ftowerv-Hlassens, nærmest
•Hunr--Elassen.

Typens Data er følgende:

Deplacement
Længde
Dybgaaende
Armering
Fart

ca. 1000 ts,
75m.
2.2m.

1 Stk. 10 cm [L, 2 Stk. A. L. IL
17 [(nob.

De to færdigbyggede Skibe af denne Type er be
stemt til Tjeneste i østen: hvad der tydeligt viser Ty
pens Anvendelighed og søgnaende Egenskaber. Deres
indre vandtætte Inddeling kendes desværre ikke, men
man kan være sikker paa, at der er lagt den
største Vægt paa delle for en Specialminestryger
saa vigtige Forhold. massen benævnes stadig •Fleet
Sweepers ", hvilket viser, at man har tænkt sig disse
Minestrygere som en taktisk Del al' Flaadeafdelingerne,

1) Adm. Jellicoe: The Crlsis of the Naval War, pag. 193.
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altsaa til en taktisk Anvendelse som i Krigens Aar. Alt
i alt maa denne Specialtype siges at være særdeles
heldig under Hensynstagen til de nautiske og taktiske
Forhold, hvorunder man kan forvente disse Minestrygere
.anvendt,

Udover det her nævnte Skibsmateriel findes intet
Specialmateriel i den engelske Flaade, Alle de andre
Typer, som fremkom under Krigen, hører til de to andre
Klasser, og vil ligesom for de andre Mariners Vedkom
mende blive behandlet under Pkt. 2 og 3.

De forenede Stater. Lden amerikanske Flaade
fandtes før Krigen intet Specialmateriel, og de Skibe, som
's traks ved Amerikas Indtræden i Krigen blev anvendt til
Minestrygning var Auxiliærskibe af Fiskel1aaden.

Alle de Erfaringer, alle de Hesultater, som Amerikas
Allierede kunde fremvise efter de første Krlgsaar, kunde
-den amerikanske Flaade udnytte, da Amerika i Slutnin
gen af 1918 skulde opbygge den Minestrygerl1aade, som
'skulde genaabne Nordsøens nordlige Del for almindelig
Trafik. Derfor har netop den af Amerikanerne valgte
Type saa stor Interesse, idet man maa formene, at der
i videst mulige Udstrækning er gjort Brug af det Mate
riale, som fra de Allieredes Side var til Disposition for
de amerikanske Koustruktører ved Valg af Skibstype.

Til disse Skibe stilledes først og fremmest Krav om
Sødygtighed, da deres Operationsfarvand maatte blive
de store, aabne Have, og man valgte derfor en Skibs
type, der meget minder om en stor Trawler, ikke
mindst fordi man havde set de fortrinlige Resultater, som
de Allieredes 'frawlerl1aade havde opnaaet under deres
udstrakte Anvendelse som Minestrygere under hele Kri
gen. Ved Konstruktionen lagde man særlig Vægt paa en
sikker vandtæt Inddeling og meget stærke For- og Agter
-stævnskonstruktioner, og i Betragtning af, hvad de holdt
til ved Rydningen af the North Sea Barrage, maa de
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siges at have beataaet deres Prøve med Glans, idel en
stor Procent af de Miner, som sprængtes under Ryd
ningen, detonerede ved Indhivningen af Strygegrejet 
D-Stryger i umiddelbar Nærhed af Agterstævnen.

Typens Data er følgende:

Deplacement
Længde .
Dybgaaende
Fart
Armering
Bemanding

950 ts.
ca, 58 m.

3m.
14 Knob.
2 su. 75 mIm IL

ca, 75 Mand.

Del fremgaar heraf, at Kravel om stor Sødygtighed
ved denne som for den engelske Type har frembragt et
storl Deplacement og medført et ret stort Dybgaaende,
hvad der gør Typen lidet anvendelig til Minestrygnings
foretagender i Operationsfarvand uden Tidevandsbevæ
gelse. I the North Sea Barrage stod de øverste Mine
linier i ca, 10 m, saaledes at Minestrygernes Dybgasende
paa 3 m ingen Rolle spillede.

Disse Minestrygere er bibeholdt som den amerikanske
Flaades eneste Specialmateriel efter Krigen, hvilket kun
forklares ved, at denne Types Resultater u n d e r Krigen
har vist sig at være af saa høj Værdi, saa man har ment
at kunne slaa af paa Kravet om et ringere Dybgaaende
og derved større Sikkerhed overfor Minesprængninger.
Typens manglende Kampkraft gør den ufri og bundet til
Dækningskræfter.

Den franske Marine havde umiddelbart forinden
Krigen - i 1914 - bygget fire Minestrygere, som var
konstrueret specielt med Minestrygning for øje.

Typen minder meget om en lille Trawler, nærmest
en Drifter, men med Specialaptering til det af den da
værende Capo d. Valss. Ronarch konstruerede Strygegrej
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- kendt som den lette Y-Stryger - samt Installation til
Ballon Captif, som under Minesøgning i den franske Flaade
har spillet en stor Rolle, hvad der senere skal vises.
Deplacementet var paa ca. 255 ts og Farten 12 Knob.
De var armerede med 2 Stk. 37 mIm IL

Disse Skibe, som havde ganske gode søgnaende
Egenskaber, blev meget anvendt, navnlig i Middelhavet,
hvor de deltog i Dardanelleroperationen. Det ringe Antal
slog selvsagt langtfra til, og fra 1916 overgik man til at
benytte Avisoerne af II Dillgente«-, »Friponne s - og IIVail
lantv-Klassen. Disse Skibe var oprindelig tænkt anvendt
som Undervandsbaadsjagere og til Patrouilletjeneste, men
da de straks efter at være kommet under Kommando
organiseredes til Minestrygning, kan man godt tillade
sig at indordne dem under Speeialmateriellet.

Typen er kendt her hjemme fra Besøg af lignende
men noget større - Skibe. Dens Data er følgende:

Deplacement
Længde
Dybgaaende
Armering
Fart
Bemanding

350-450 ts.
ca, 70 m.

2,4m.
2 Stk. 10 cm K.
15-17 Knob.
50-60 Mand.

Disse Fartøjer var alle lidet sødygtige og i hele
deres Konstruktion ret spinkle. Deres relativt ringe Dyb
gaaende var deres Hovedfordel, og deres ret svære Arme
ring satte dem i Stand til selvstændige Operationer; i
Middelhavet, langs Syriens Kyst og den sydlige Del af
Adriaterhavet blev de meget anvendt. De Skibe, som
senest - 1918 - er konstrueret til Minestrygning, er
noget mindre og har faaet et betydeligt mindre Dyb
gaaende. Denne Klasse - »Granlt«, -Nuca- etc. - er
samtidig apteret til at føre Ballon Captif. Dens Data er
følgende:
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Deplacement
Længde
Dybgaaende
Armering
Bemanding

400 ts.
ca . 55 m.

1,9 m.
1 su, 6,5 cm K.

ca. 65 Mand.

Man har beholdt denne Type efter Krigen, som det
eneste Skibsmaleriel, der speciel! er apleret til Mine
strygning, men dette skyldes formentlig udelukkende,
at man vil benytte disse Skibe fra Krlgen deres Leve
alder ud, og ikke, at det skal blive Fremtidens Mine
strygerlype, 'dertil er Utilfredsheden med denne Skibs
klasse, der i Sø har meget voldsomme Bevægelser, aItfor
almindelig, Til Forsøg og Øvelser er de velegnede og
meget brugt.

Den russiske Flaade havde i 1911 faaet sin første
specialkonslruerede Mineslrygernotille, ialt 5 Bande paa
ca. 150 ts, Fart 10 Knob, og armeret med 2 Stk. 4-1 mim
[i, men i 1913-14 byggedes yderligere 3 slore 500 ts
Mineslrygere, der nærmest maa betegnes som • FIeet
Sweepers •. Typen ligner i nogen Grad den amerikanske

. Type, men har følgende Data:

Deplacement
Længde
Dybgaaende
Armering
Fart

500 ts.
45m.
3m.
2 Stk. 57 mim.

11 Knob.

Som det straks ses, er Dybgaaendet oppe paa 3 Meler,
hvilket er saa meget desto mærkeligere, som disse Skibe
var bestemt til at anvendes i de rel læge Farvande om
kring Blga-Stilllngen og ved Beval . Der byggedes som
nævnt kun 3 Skibe af denne Type, hvilket kunde tyde
paa, al Klassen ikke har svaret til Forventningerne. Del

Tlds.kr. f. Søvæ.eD. too. Aug. 31
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er ganske ejendommeligt, at Russerne i saa høj Grad
havde udviklet Minevaabnet uden samtidig at tænke paa
at konstruere en til 0stersøstillingen anvendelig Mine
strygertype, til Trods for at deres sidste {{rig paa saa
afgørende Maade havde vist Nødvendigheden af at raade
over et effektivt Minestrygermateriel, hvis man overhove
det vilde tænke paa at bevæge sig udenfor sine egne
defensive Spærringer.

Den tyske FJaade. Tyskland havde inden Krigen
hovedsagelig paatænkt Anvendelsen af Linie- eller Re
servemateriel til Brug ved Minestrygning, og havde her
til, som det senere skal omtales, benyttet gamle Torpedo
baade.

De første Specialfartøjer, der kom til Anvendelse,
var Molorbaade, som stationeredes ved Kiel, for Af
søgning og Rydning af den for den tyske Flaades Ud
dannelse saa vigtige Kielerbugt. Del er meget interessant,
at man i Tyskland i n d e n Krigen havde indset Nødven
digheden af al have Materiei, specielt egnet til de læge
Farvande i Østersøen, Del viste sig ogsaa senere, at
MOlorbaadslypen kom li! al spille en meget betydelig
Rolle ved al Mioesøgniog i den ø s II i g e Del af 0ster- '
søen.

Om disse Kieler-Motorbaade kendes desværre ikke
nærmere Detailler , men deres Dimensioner har ikke
været store. De havde et meget ringe Dybgaaende og
blev i Februar 1915 transporteret, dels pr. Bane og dels
om Bord paa Moderskibet .!\'Iowe. til Stolpemunde for
at rydde den russiske Stolpe- Banke Spærring. Deres
Sødygtighed har imidlertid været ringe, for det oplyses,
at der under Vragafsøgning i Femern Bælt i Januar 1915
forliste 2 i Storm. Til Arbejdet i Stolpe-Banke Spær

ringen strakte deres søgnaende Egenskaber heller ikke
til, idet de i Tidsrummet fra den 24. Februar til den
3. Maj samme Aar kun havde 16 Arbejdsdage, hvorefter
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de blev sendt tilbage til Kiel ']. Ved paa Meteorologisk
Institut at gennemgaa Vejrforholdene i delle Tidsrum,
har det vist sig, at Motorbaadene k u n e r b Ie ve t a n
ven d t ved Vi n d s t y r k e r u n d e r 3 B e a u f.

Man søgte imidlertid at gøre denne Motorbaadslype
mindre afhængig af de meteorologiske Forhold, som var
de mest fremherskende i Østersøen, da man ønskede at
undgaa al benyLle Trawlere og Slæbebaade, som hurtigt
viste s ig at have et for stort Dybgaaende til delle Far
vand. Hjælpeminesøgningsdivisionen (i det følgende vil
Hjælpeminesøgningsdivision og Hjælpeminerydningsdivi
sion blive forkortet til henh. Hj.M.S.div. og Hj.M.R.div.) fra
Swinemunde blev derfor i Begyndelsen af 1915 omorga
niseret og i Hamborg udstyret med mere søgaaende
Motorbaade paa 8 ts med 60 HK. Maskinkrart og et
Dybgaaende paa caLm. For at kunne tlyue dem hur
tigt og uafhængigt af Vejrforholdene anbragte man dem
om Bord paa 2 engelske Prisedampere, -Indlannla« (4500
ts.) og -Incula- (5100 ts.), Der var saaledes frembragt
en ambulant Hj.M.S.div. paa 2 X 6 Motorbaade, som
hurtigt og uden for stor Afhængighed af Vejr og Sø
kunde transporteres fra Basis tilOperationsfelt. Selv
om man gennem disse Fartøjer havde faaet frembragt
en anvendelig Speelalklasse, var Motorbaadene dog endnu
ikke fuldt tilfredsstillende. Det var navnlig stadig Vejr
forholdene, der hæmmede dem i Arbejdet, og i den haarde
Vinter 1915/16 maatte hele Divisionen blive liggende i
Libau med frosne Motorer, saaledes al meget ønskelige
Minestrygningsforetagender maatte standses.

Trods disse Erfaringer søgte man stadig hen mod
en sødygtig Molorbaadstype som Specialmineslryger, og
i Oktober 1915 bliver Hj.M.S.div. i Neufahrwasser, som
hidtil havde været sammensat af f'iskedampere, omorga
niseret i Lighed med Hj.M.S.div. i Swinemåude, med 12

l) Marine Archiv : Ostsee Band Il, pag. 4 og 5.

31*
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Motorbaade, anbragt om Bord i en 8000 ts. Damper 
•Fiirst Bnlow« - og endvidere organiseredes endnu en
Divislon paa 12 nybyggede Specialmotorbaade om Bord
i Damperen •Ammon". Disse Divisioner benævnedes
derefter Minerydningsdivisioner.

Fig. l .

De Lil .Ammon" byggede Motorbaade - F-Baadene
Fig. 1 - havde følgende Data:

Deplacement
Længde
Dybgaaenrle
Fart
Armering

19 ts.
17,5 m.
l m.
11 Knob,
1 Maskingevær.

Ved Krigens Slutning disponeredes der over iall 58
Motorbaade specielt konstrueret til Minestrygningstjeneste.

Hele denne Udviklig af en Motorbaadstype li! Mine
strygning maa formenes at være af største Interesse.
Bandenes manglende Sødygtighed i Begyndelsen af Kri
gen foraarsagede ikke, at Typen blev kasseret, men for
bedret og stærkt udvidet. I 1917 kunde Motorbaadene
fra .Ammon. operere i den sydlige Del af Nordsøen,
hvilket viser , at man havde faaet forbedret Typen be
tydeligt.
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Det er interessant at se, at en medvirkende Aarsag
til Anvendelsen af de 4 Moderskibe -Indlanola-, -Incu
la-, .Ammon. og .Fflrst Bulow«, foruden at skyldes
Ønsket om stor Bevægelseshastighed for Divisionerne, i
væsentlig Grad tillige var en Nødvendighed for at sikre
saa paalidelige Navigationsbetingelser som muligt for Divi
sionerne. Som det senere skal vises, spiller den sikre Navi
gation under alle Minestrygningsarbejder den allerstørste
Rolle, og for Fartøjer under en vis Størrelse er det
altid vanskeligt at navigere nøjagtigt, hvorfor det var
baade ønskeligt og paakrævet at medgive Motorbaads
divisionerne et større Skib - et Moderskib -, der kunde
danne den sikre navigatoriske Basis for hele Arbejdet,
som sanledes ikke blev bundet af alle de Forhold, som
vanskeliggør Minestrygningsnavigationen, daarligt Vejr,
Vanskeligheden ved at Iaa terrestriske Observationer etc.

Allerede i Begyndelsen af 1915 paabegyndtes en
fuldstændig Omlægning af de tyske Mineslrygnings
styrker, idet man indenfor Flaadeledelsen ønskede
en Specialudvikling af det Skibsmateriel, der var be
stemt til Minestrygning. De hidtil anvendte Skibstyper
- hovedsagelig gamle Torpedobande - slog ikke til
længere, og- den uanede Udstrækning af den engelske
Mineolfensiv fra Begyndelsen af 1915 fremkaldte Krav
fra Fronterne om en ny Specialtype til Minestrygnings
operationerne i Nordsøen.

Den Skibstype, der valgtes, blev under Krigen noget
forbedret og i det store og hele har den vist sig at be
sidde Egenskaber, som langt overgaar tilsvarende Mate
riel i andre Mariner.

Klassen benævnes M-Klassen, - Fig. 2 - og de første
Skibe af denne Type sendtes straks til Zeebrflgge efter
deres Indtræden i Flanden - ikke for at stryge Miner - ,
men for at udlægge en Fløjspærring ved Seheldemundin
gen i September 1915. I Løbet af 1915 sendtes yderligere
15 Baade til Fronten, og Bestræbelserne gik derefter ud
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l<'ig.2.

paa at erstatte alle Minesøgnings- og MinerydDingsdivi
sionerne med M-Baade.

Typens Data er følgende :

Deplacement
Længde
Dybgaaende
Fart
Armering

ca, 450 ts.
ou. 60 m.
2 m.
16 Knob.
2 Stk. 10,5 cm K.

Af denne Type, som blev Hovedklassen blandt Mine
strygere i den tyske Flaadc, var der ved Krlgens Slut
ning 71, hvilket tydeligt viser dens høje Nyllevirk
ning. Dens Dimensioner gjorde den anvendelig baade
i og udenfor Nordsøen, og de to Flotillechefer for II' og
III' M.S. - Flotille udtaler sig meget anerkendende om
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Typens fortræffelige Egenskaber. Naturligvis foraarsagede
et Dybgaaende paa 2 m en vis Afhængighed af Vej r
forholdene, men man har dog Eksempler paa, at der har
været Minestrygningsoperationer i Nordsøen med Vind
styrke 7 og Sø 6 Beauf. , hvilket var Vejrforhold, der
tvang Torpedobaadene tilbage. Typens konstruktive En
keltheder kendes desværre ikke, men det vides, at disse
Fartøjer i Lighed med de amerikanske og de engelske
Specialklasser har haft en stærk vandtæt Inddeling og
særlige Sikkerhedskonstruktioner i Stævn og Hæk. At
Klassen er søganende fremgaar af, at en forhenværende
M-Baad anvendes som Fiskeriinspektionsskib ved Spitz
bergen og Island, .Zieten«, som efter [(rigen omapleredes
med delle specielle Formani for øje.

Som ovenfor nævnt anvendtes de første af denne
Type - M 1 og M 2 - straks til Mineu~lægning. For
uden Specialapterlng til Minestrygning var Klassen ap 
lerel Iii Mineudlægning, og Skibene havde en Minekapa
citet paa ca, 30 Miner, hvad - der naturligvis forøgede
deres Anvendelighed.

Efter Krigen er denne Type den eneste Specialtype
til Minestrygning i den tyske Flaade,

En Del af M-Baadene har fundet Anvendelse i andre
Mariner, og blandt andre har Polen og Lelland anskaffet
Skibe af denne Klasse, dels til rene Mineforetagender og
Minestrygning og dels li! Patrouilletjeneste.

Man har i denne Type faaet de tekniske Resultater
meget nær op ad de taktiske Krav fra Fronterne. Det
ringe Dyhgaaende nedsætter Chancen for Paasejling af
Mfner, men naturligvis vil der under Minestrygning i Sø
kunne fremkomme saa store Bevægelser, al Skibsbunden
kan naa ned til Minetoppen, og under Krigen er der
ogsaa forekommet Tilfælde, hvor Skibe af denne Klasse
er blevet minesprængt, men det har da næsten nitid
været i daarligt Vejr. Det ringe Dybgaaende gør Klassen



462 Om MInesøgning og Minerydning.

anvendelig i læge Farvande, og selv i Riga-Bugten har
man haft store Resultater med M-Baadene.

Deres Deplacement gør dem sødygtige, saaledes at
Typen ikke bliver bundet til specielle Farvandsafsnit, og
endvidere muliggør Deplacementet, al Skibskonstruklionen
kan gøres saa sprængsikker som muligt. Deres Armering
er kraftig i 2 Stk. 10 cm K. gør Typen anvendelig til

selvstændige Operationer, ret uafhængige af Dæknings
kræfter, og endelig er det naturligvis meget nyttigt, at
Skibene kan anvendes til Mineudlægning , hvorved de
fortræffeligt supplerer Mineskibsmateriellet, og endelig
gør deres høje Fart dem anvendelige sammen med Flaa
dens laktiske Enheder til forangaaende Minesikring.

Man søgte i Tyskland under Krigen at komme endnu
længere ned med Dybgaaendel "ed Konslruktionen af
F-l\t-Baadenc, men Typen viste sig at være uheldig. De
var paa 175 ts. og ca. 40 m lange med et Dybgaaende
paa 1,3 m. De var armeret med 1 Stk. 8,8 cm K. og
havde en Fart paa ] 3 Knob.

Typen stod imidlertid lang l tilbage for M-({Iassen j

de var ikke sødygtige, og havde en meget ringe Stabl
litet , Brændselsbeholdningen var lille og Krigens Erfa
ringer viser bort fra denne Type, af hvilken der i 1918
kun var 4 under Kommando. Efter Krigen overtog Polen
de 4 reslerende uf denne Klasse, og Tyskland konstru
erede ikke flere.

Den nyeste Specialklasse - foruden den engelske
• Bridgewater- Klasse - det interessanteste paa Mineslry
gernes Omraade, er de lo Skibe, som L e ti a n d har faaet
bygget i Frankrig i 1926. Det er interessant at se, at
man har holdt sig i Nærheden af M-Klassen og at del
er lykkedes al faa sat Dimensionerne ned, saaledes al
man har faaet en Type, der ligger mellem den lyske M
og FM-Klasse, og af nærlig samme Udseende. Følgende
Data skal nævnes:
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Deplacement
Længde
Dybgaaende
Armering
Fart
Bemanding

255 ts.
46 m.
1,6 m.
1 Stk. 75 mim A. L. K.
16 Knob.
38 Mand.

Der mangler desværre Oplysninger om denne Types
søgaaende Egenskaber, men saa vidt vides er man meget
tilfreds med de to Skibe, som maa siges at have faaet
meget fordelagtige Dimensioner, og Typen er særlig
interessant for de Flaader, som kan tænkes at komme
lit at operere i Østersøen,

Som Resume kan siges, at Krigena Erfaringer ved
rørende Speelaftyperne viser, at man i høj Grad er bundet
af Operationsfarvandenes Profil og de meteorologiske
Forhold ved Valg af Skibs type. Man har ved de store
Typers Udvikling i England og Amerika set, hvorledes
den taktiske Anvendelse tvinger Deplacementet i Vejret,
saaledes at man maa slaa af paa et saa væsentligt Ønske
som Dybgaaendet, og det er søgt vist, hvorledes Far
vandets Karakter frembragte de to Typer i Tyskland,
Motorbaaden og M-Klassen.

Skulde man ud af de Typer, som her er gennem
gaaet, udpege en Klasse, som har speciel Interesse for
danske Operalionsfarvande, maa det formentlig blive den
tyske M-Klasse og de franskbyggede lettiske Minestry
gere, hvis Sødygtighed og Dybgaaende gør dem anvende
lige hele Aaret i lignende Operationsfarvande, hvori den
danske Flaade knn tænkes at komme at optræde, og hvis
taktiske Egenskaber - specielt Mineinstallationen - giver
Mineskibsstyrken et meget værdifuldt Supplement og gør
dem velegnet til Optræden sammen med andre Enheder
af Flaaden,

Typens Anvendelighed i Fredstid er meget omfat
tende, hvilket i Forbindelse med dens store Økonomi
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gør den velegnet til al mere periferisk Tjeneste, saasom
Fiskeriinspektion, Opmaalingstjeneste, Tender etc.

Men ogsaa den tyske Motorbaadstype har Interesse
for danske Forhold. Dens manglende sagaaende Egen
skaber gør den mindre anvendelig til fremskudte Opera
tioner i aabent Farvand, samt til taktisk Samarbejde med
andre af Flaadens større Enheder, men Typen viser det
betydningsfulde, at en Motorbaadstype af en vis
Styrke og Størrelse overhovedet er anvendelig
til Minestrygning, specielt iii Basistjeneste, hvad der
ganske naturligt maa føre Tanken hen paa en Organisa
tion af Motorbaade - sandsynligvis dog kun Fiskemotor
baade - til Minestrygning. Til delle sidste skal der
senere vendes tilbage.

ad 2. Materiel af Linien eller Reserven
anvendt til Minestrygning.

Inden Verdenskrigen havde man i de fleste Mariner
paatænkt at anvende ældre Materiel af Linien eller Mate
riel, der var overført til Reserven, til Minestrygning, og
Krigen førte Udviklingen videre . i stor Maalestok, saa
ledes at man ved Krlgens Slutning møder et meget be
tydeligt Antal Skibe af Linien - specielt Torpedofar
tøjer - i Anvendelse til Minestrygning.

Kun i England havde man inden Krigen pautænkt
at anvende større Typer til denne Specialljeneste, idet
de 7 Torpedo-Gunboats, som udgjorde den permanent
udrustede Minestrygerstyrke, i August 1914 bestod af de
ældre Skibe af "Leda. og -Sklpjuck e-Klassen paa ca.
800 ts. De var byggede i 1888 /93 med ca, 3 m Dybg: og
en Fart paa ca. 18 Knob. Disse Skibe viste sig straks
ved deres første virkelige Prøve - Rydningen af •Kol
berg« -Spærringen , udlagt i December 1914 udfor Scar
borough - at være uheldige. De var for tunge, og
deres Alder for høj - indre Sikkerhed ringe -, men
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deres søgaaende Egenskaber, som gjorde dem brugbare
som. Fleet-sweepers-, førte senere ind paa Twin-screw
Klassen.

Man kom hurtigt ind paa at anvende det ældre
Jagermateriel, som var underlagt • the Patrol Force-, til
Mineslrygning, og de anvendte Jageres Antal steg meget
betydeligt under Krigen . De første Jagere, som Adm.
Jellicoe kunde disponere over, var de ældre Baade af
"River.- [\lassen, som var udstyret med • Actæon. -Sweep,
men disse gamle Fartøjers manglende Sødygtighed for
aarsagede. at man allerede i Februar 1915 erstattede
dem med Baade af C-Rlassen, som hidtil havde været
underlagt II Local Defence •.

Allerede i Marts 1915 besluttede Adm. Jellicoe al
udruste 16 Jagere af 2. og 4. Flotille, ligesom ogsaa
Malla-Torpedobaadcne blev indrettet til Mineslrygning,
og da samtidig Commander Burneys Opfindelse af Para
vanes gjorde det muligt al forøge Strygehasligheden, blev
Jagerklassen den naturlige Skibstype til Paravane-Stryg
ning, hvor P. V. føres agter med Farler op til ca, 22 Knob.
Da den tyske U-Baads-Mineoffensiv var paa højeste, i
1917, førtes man ind paa Anvendelsen af U-Baadsjagere
til Minestrygning, idet man sanledes forenede de to For
maal, Ubaadsjagten og Minestrygningen, men Baadenes
manglende Slæbekraft og Sødygtighed gjorde dem kun
lidet egnede til at optræde som en stadigt virkende
Mincstrygningsstyrke, og de nævnes kun, fordi der findes
Eksempler paa, at de e r anvendte til Minestrygning;
deres Dybgaaende var kun ca. 1,2 m og ved rolige Vejr
forhold kunde de stryge med ca. 8 Knob, men sansnart
der gik mere Sø end ea, 3 Beauf., maatte Minestrygning
med disse smaa Fartøjer ophøre.

De ældre Jagere - hvis taktiske Egenskaber var
for ringe, li! at de kunde indgaa som Led i Kampflaa
den - kom ved denne Anvendelse til at spille en be
tydelig Bolle. Den høje Strygehastighed gjorde dem vel-
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egnede til - i rolige Vejrperioder - at danne
Minesikl'ing foran marcherende Flaadestyrker og til hurlig
Rydning af Baslspassager. De var imidlertid gamle; og
hyppige Havarier frembragte følelige Savn af Minestry
gere, og deres Konstruktion var svag, tynde Plader etc.,
hvad der gjorde dem uegnede til Rydning i Felter, hvor
Feltdybden . var lille, da de daarligt taalte Undervands
sprængninger i umiddelbar Nærhed af Skroget.

Opfindelsen af Paravane s fik i de store Flaader megen
Betydning, idet man efter Puruvanes Fremkomst i 1915
fandt Anvendelse for de lavtgaaende og hurlige Jagere,
til forangaaende Minesikring, og Udviklingen er i de fleste
Flander efter Krigen ført videre frem til Anvendelse af
selv nye Jagere med speciel Agteraptering for Paravane
strygning.

Sanledes har de senere Jagertyper i den amerikanske
Flaade alle Paravaneinstallation, og Jagerne er i Amerika
det eneste Materiel af Linien og Reserven, der saavldt
"ides pautænkes anvendt til Minestrygning.

De moderne Jagere med P.V. danner imidlerlid sjæl
dent en speciel Minestrygerklasse indenfor F/anden; de
benyttes saa vidt muligt først og fremmest som Jagere
og anvendes først Lil Mlnestrygnlng, naar Forholdene gør
det ønskeligt, og da som oftest til Minesikring af de
Flaadestyrker, som de er underlagt.

I F r a n k r ig var man lige inden Krlgen gennem
Adm. Bonareu's Opfindelse af det lette Minestrygningsgrej
ført ind paa en Anvendelse af de mindre Torpedobaade
- -Normand c-Klassen - Lil Minestrygning.

Disse Srnaafartøjer, hvis taktiske Værdi er relativ
ringe, fandt herigennem en fortræffelig Anvendelse, og
bande paa Atlanterhavskysten omkring Bordeaux og ved
la Rochelle, og i Middelhavet ved Cette, i Adriaterhavet
og ved Syriens ({yst er disse Bunde anvendt i stor Ud
strækning. Ved Italiens Indtræden i Krigen sendte Frankrig
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en Eskadrille af disse smaa Torpedobaade fra Toulon til
Minestrygnings tjeneste i Adriaterhavel.

Da disse Torpedobaades sagaaende Egenskaber ikke
tillod Minestrygning i daarligt Vejr med Sø over ca, 4
Beauf., førtes man straks i Begyndelsen af 1915, ved
Dardanelleroperationen, ind paa at anvende Torpedobaade
af en større Type, men i Dardanellerne disponerede Adm.
Gueprette dog endnu over 6 af disse 100 ts Torpedo
bande, som gjorde udmærket Tjeneste. De Bande, man
valgte, hørte til -Boueller s-Hlassen fra 1910. De er paa
ca, 700 ts med et Dybgaaende paa ca, 3 m og Fart ca,
30 Knob. Disse Jagere var ikke udstyret med Paravanes,
men med en større Type Ronarch-Stryger. Efter Krigen
er denne Klasse stadig indrettet til Minestrygning, og
desforuden er 4 Baade af -Temeraire o- [{lassen - ca.
950 Is - indrettet til Minestrygning. Disse Baade var
før Krigen bygget til Argentina, men overtoges af den
franske Flaade ved Krigens Udbrud. Efter at være for
synet med nye Kedler - fra ældre tyske Jagere - har
de nu en Fart paa 26 Knob. Deres Dyhgaaende er 3,5 m.
Endvidere er 7 Jagere af -Boryo-Klassen - 800 ts,
31 Knob og 3,5 m Dybgaaende - indrettet til Mine
strygning.

De Jagere, som nu tænkes anvendt til Minestryg
ning, benævnes -Dragueurs d'Escadre«, en Benævnelse,
som er fuldstændig parallel med den engelske -Fleet
Sweeper», og som nøje angiver deres taktiske Opgaver.
Man er nu ved at forlade • Normand a -Klassen, hvis
Baade paa Grund af Alder er ved at udgaa af Flaade
listen, hvor de navnlig som Minestrygere under ({rigen
har gjort fortræffelig Tjeneste med det ringe Dybgaaende
paa 1,3 m.

I flere af de Mariner, hvor Paravanes er indført til .
Stævnsikring, bl. a. i Italien og Japan, ser man, al Jagerne
forsynes med P. V., sanledes at man i disse Lande hoved
sagelig baserer Minesikring ved forangaaende Mine-
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strygere paa enkelte Klasser Jagere, som har den Fart
og de Dimensioner, som er nødvendige for at følge sø
gaaende Eskadrer og her optræde som et taktisk Led af
Flaadens samlede Organisation.

Det ses heraf, at man i stor Udstrækning har an
vendt - og stadig paalænker at anvende - Torpedo
fartøjer iii Minestrygning. Denne Fartøjstype har den
store Fordel, at dens Fart ligger saa højt, at man
kan lade den indgaa som taktisk Led i Flaaden, spe
cielt anvendelig til forangaaende Minesikring, hvor
ved Mineslrygerne hurtigt flyttes til del ønskede Ope
rationsomraade og bringes i el intimt laktisk Sam
arbejde med Flaadens øvrige Enheder. Endvidere op
naar man at faa en meget effektiv Forøgelse af Special
materieller. Det vil imidlertid alti d være en Mangel ved
denne Skibsklasse, al dens Dimensioner - for at være
søgaaende - kommer op over del kritiske Dybgaaende,
som overalt maa regnes til Ma x. 2,2 m. Ønsker man at
holde delle Dybgaaende nede i Nærheden af Special
klassens Dimensioner, kommer man ind paa de smaa
Torpedobaadstyper, hvis Sødygtighed er saa ringe , at
deres Operalionsmuligheder i væsentlig Grad formindskes .

Den tyske Flaadeledelse havde forinden Krigen
udelukkende pautænkt al anvende ældre Torpedobaade
af ringe taktisk Værdi Lil Mincstrygningstjenesten og
havde af disse Fartøjer organiseret de 3 Minesøgnings
divisioner.

Disse Baade var gamle, bygget i Tidsrummet fra
1889-98. De havde et Deplacement paa ca, 150 IS, et
Dybgaaende paa 2,2 m og en Fart paa 22 Knob. Far
tøjerne, der hørte til Reservemaleriellet, gjorde i Begyn
delsen af Krigen ret god Fyldest, men deres ringe sø
gaaende Egenskaber gjorde dem uanvendelige, saasnart
det blæste mere end 3-4 Beauf. De var armerede med
1 Stk. 50 mim Kanon og havde en Besætning paa 16 Mand .
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Deres Dimensioner foraarsagede, at de tabte Farten ved
blot middeldaarligt Vejr, saaledes at Minestrygningsopera
tionerne stærkt hæmmedes bl. a. i Vinteren 1914-15, og
man skød derfor allerede i de førsle Maaneder af Krigen
de ældre Baade ud af Divisionerne og erstattede dem
med nyere Torpedobaade, for at Flaadens Operationsfri
hed ikke skulde blive for afhængig af Vejrforholdene.

Ved denne Omplacering skele der imidlertid et meget
Iøleligt Indgreb i Forpostfarløjernes Antal, og det var
navnlig denne Gene, som i Tyskland førte ind paa Byg
ningen af de større Specialklasser - M-Klassen -, da
man ikke her kunde disponere over tilnærmelsesvis et
lignende Anlal AUltiliærfarløjer som i England, idet den
tyske Fiskel1aade ved Krigens Begyndelse kun ' var ca.
10 Ofo af den engelske. Indtil Nybygningerne naaede frem
til Fronten maatte man derfor lægge Beslag paa saa
værdifuldt Maleriel som Jagere af Linien udelukkende til
Brug i Minesøgningsdivisionerne.

Da man indsaa, at AniaIlet af Specialminestrygere
langt fra vilde slaa til, bestemtes del, at Torpedobaadene
af A-Klassen, som byggedes samtidig - i 1915 - og
som specielt var konstrueret til Brug ved Flanderns Kyst,
skulde indgaa i Minesøgningsslyrken. Dens Data var
følgende:

Deplacement
Dybgaaende
Fart
Armering
Besætning

ca. 200 Is.
- 2,Om.
- 25 Knob.
l su. 8,0 cm ({.

ca. 30 Mand.

Disse Fartøjer kom til at spille den allerstørste Rolle
under Krigen, idet de vedblev - lige til 1918 -- at danne
en meget væsenllig Del af den samlede l\1ineslrygnings
styrke, selv efter Specialfarløjernes Fremkomst, og saa
vel i Nordsøen som i Østersøen gjorde de udmærket
Tjenesle. Deres Dimensioner gjorde dem sødygtige, og
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kun i Østersøen, ved Arbejdet med de russiske Miner,
viste de sig at være lige paa Grænsen af det kritiske
Dybgaaende, sanledes at Motorbaadsdivisionerne - under
fælles Optræden - hyppigst salles foran Torpedobaads
divisionerne for at sikre disse let saarbare Baade mod
Minesprængninger.

Manglerne ved disse Fartøjer træder paa anden
Maade stærkt frem, idet deres spinkle Skrogkonstruktion
gjorde dem meget saarbare overfor Minesprængninger i
eller i Nærheden af Skibsskroget. Det viste sig navnlig
i Østersøen, hvor de havde saa udstrakt Anvendelse, og
II. Minesøgningsdivision - 14 Baade - rnaaue saaledes
efter ca. 100 Minesprængninger til et meget langvarigt
Værftsophold til Reparation af samtlige Baades Skrog,
hvad der for en længere Periode hæmmede Operationerne
i Østersøen.

Det er værd at understrege, at disse Torpedobaade
kun anvendtes til Minestrygningsoperationer og ikke op
traadte baade som Torpedofartøjer og Minestrygere. Det
var en ganske bestemt Fordring fra Fronten, at Mine
strygerne udelukkende anvendtes til denne Specialtjeneste,
og naar en Torpedobaad engang var overflyttet til Mine
strygerne, saa forblev den der, uden at deltage i anden
Tjeneste end Forpost- og Bevogtningstjeneste. De Tor
pedobaade, som Tyskland beholdt efter Krigen, er stadig
apteret lit Minestrygning, saaledes at Specialklassen
endnu kan udvides med Torpedobaade ganske som under
Krigen.

Som det vil fremgaa af det foran anførte, har Tor
pedobaaden spillet en stor Rolle som Minestryger under
({ rigen, og det kan sikkert antages, at man stadig i stor
Udstrækning maa regne med delle Materiel som Supple
ment til Speeialklassen. Udviklingen synes at gaa i Ret
ning af at anvende Jagerne til -Fteet-Sweepera- med et
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Strygegrej, der tillader at udnytte Bandenes store Fart,
evt. Paravanes, og benytte dem ved søgaaende Opera
tioner, enten som Led i en Eskadres taktiske Sammen
sætning, hvor Opgaven hovedsagelig bliver den foran
gaaende Minesikring, eller Lil selvstændige Operationer,
hvor man maa lægge særlig Vægt paa Rydningshastig
heden, f. Eks. ved Søgning paa Flandens Passagerrut
ter etc.

Manglerne ved Jagerklassen som Minestryger er
imidlertid iøjnefaldende. Deres Dybgaaende er for stort,
og deres svage Skrogkonstruktioner gør dem meget saar
bare i MinefeILer med lille Feltdybde. Hvor der anvendes
Paruvanes kræver disse endvidere en vis Minimums
dybde, hvad der gør denne Form for Minestrygning umu
lig i grundede Farvande .

t Modsætning Lil Jagerne vil de smaa Torpedobaade
med lettere Strygegrejer finde udmærket Anvendelse til
al Stationstjeneste i Farvande, hvor der ikke stilles saa
store Krav til Sødygtighed, men ved Udvælgelsen af
'I'orpedobaade Lil denne Tjeneste, specielt i læge Far
vande, maa der absolut kræves s a a lavtgaaende Far
tøjer som muligt.

Det skal Lil Belysning af Vigtigheden af dette For
hold oplyses, at under Lokaliseringen i Maj 1915 af den
af • Amur« i November 1914 urllagte Stolpe-Banke Spær
ring, ødelagdes ved Minesprængning p a a een
Gang en Trediedel af II. M.S.Div's. Baade, der
var gamle Torpedobaade af T-Klassen med kun
2,2 m Dybgaaende.

Dybgaaendet maa næppe overslige 2,0 m fordi Baa
den i sig selv, dens Skrogkonstruktion, Spantebygning
etc. har saa ringe Modstandskraft overfor Undervands
sprængninger, og der kan ikke lægges Vægt nok paa
dette Forhold, idet Krigena Erfaringer med det store Tab
specielt indenfor denne Klasse Minestrygere, baade i
Helgolandsbugten og i Østersøen viser Nødvendigheden

Tldsskr.I.Soræs•• . tOO.Aar~. 32
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af at udvælge Skibsmateriel med Dybgaaende min
dre end Minens højeste Reguleringsdybde.
Hvis dette ikke gøres, vil Minevaabnet faa Overtaget, og
en Rydning i et Felt med lille Feltdybde kan faa kata
strofal Karakter ved at fremkalde Ødelægeelse - manske
total i al Fald for længere Perioder - af det for Flaa
dens Bevægelsesfrihed saa vigtige Minestrygningsmateriel,
hvis dette u d e lu kke n d e er udtaget blandt Torpedo
baads-Klassen.

ad 3. Auxiliærmateriel anvendt til Mine
strygn ing.

I de fleste Lande var man før Krigen paa det rene
med, at det Materiel, der vilde blive nødvendigt lil Mine
strygning, ikke alene maatte mobiliseres indenfor Flaa
dernes Materiel, men at man i stor Maalestok maaue
anvende Auxiliærmateriel for at naa op paa det nødven
dige Antal Minestrygere. Krigen førte - som vist - i
Tyskland bort fra denne Klasse hen imod Specialmateri
ellet, hvorimod man i alle andre af de krigsførende Lande
i meget høj Grad udvidede Auxiliærklassen, saa at den
antog Dimensioner der langt overskred, hvad man inden
[{rigen havde tænkt sig. I England var man oppe paa
ca, 3000, og i Frankrig riaaede man omtrent 1000 Skibe
af meget furskellig Art, anvendt til Patrouille- og Mine
strygningstjeneste,

Allerede i 1911 begyndte man i England at oricn
tere sig inden for det Skibsmateriel, som kunde tænkes
at blive anvendt til Minestrygning.

Det Auxiliærmatericl, som under Krigen er blevet
anvendt til Minestrygningstjenesten, kan deles i to store
Klasser, nemlig :

Fiskedampere - specielt Trawlere - og
alt andet Skibsmateriel .
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Minekrigens Omfang krævede straks omfattende Mod
forholdsregler, og man blev hurtigt tvunget ind i Auxiliær
materiellets Rækker, da Minestrygerne af Flaadernes
Materiel langt fra slog til, og man valgte derfor i alle
Lande først og fremmest at udtage Skibsmateriel der,
hvor man fandt det største Antal til Minestrygning bedst
egnede Fartøjer, nemlig blandt Fiskeflaaderne.

Det er interessant at lægge Mærke til, at det skyl
des Operationsfarvandenes Forskellighed, at man i Eng
land i saa høj Grad udviklede Auxiliærklassen, men i
Tyskland gik man bort fru denne Klasse, Delle bidrog
i Englund og Frankrig stærkt til at frigøre Personel og
Materiel af Flaaden, i Modsætning Iii Tyskland, hvor
baade Personel og Materiel af Flanden blev bundet til
!\'I inestrygningstjenes ten.

Hele Stalionstjenesten i England og Frankrig og Lil
dels ogsaa i Italien udførtes i al VæsenUighed af Fiske
dampere, og en stor Del af de Minestrygere, som fulgte
Flaadestyrkerne ved Dardanelleroperationen, bestod af
franske og engelske Trawlere. Deres fortræffelige sø
gunende Egenskaber gjorde dem fuldt saa anvendelige
som det tidligere nævnte Spccialmateriel.

.. It is doubtful whether we could have defeated the
german, at any rate as quickly as we did defeat them,
il' il had not been for the assistance which the Hoyal
Navy received from the fishing cornmunity, and the
resoutces which the country possessed in ordinary excur
sion steamers ", udtaler Adm. Bacon 1), og det giver
et tydeligt Bevis for Nødvendigheden ar et omfattende
Fredsstudium af det til Minestrygning anvendte Skibs-
materiel. • •

I Slutningen af August 1914 meddeltes det Adm.
Jellicoe, at man vilde indkalde og armere et betydeligt
Antal Trawlere til Patrouillefjeneste og Minestrygning

l) The Dover Patrol., pag. 112.
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men allerede i November krævede Admiralen under en
Kontorenee i Admiralitetet en Udvidelse af det Antal, der
allerede var rekvireret, sanledes at Styrken ved Scapa
Flow kunde forøges med 48 Trawlere og ved Crornarty
med 18 Trawlere. Ved Dover arbejdede Lil Stadighed
ca, 70 Trawlere, og af det samlede Antal Auxtllærsklbe
til Patrouille- og Minestrygning val', da Krigen var pan
sit Højdepunkt, 423 i Middelhavet, 824 i Kanalen mel
lem The Nore og FallmouLh, 557 i irske Farvande og
paa Vestkysten af England, medens Resten - 1230 
havde Station paa Østkysten af England samt omkring
Orkney- og Shetlandsøerne.

I Tyskland bestod paa lignende Maade de Mine
strygningsstyrker, der var underlagt Stationskomman
doerne henh. paa Jade og Wilhelmshafen, Ems og Cux
halen af Fiskedampere, hvorimod Kialerstyrken -- som
tidligere nævnt - bestod af MotorJ'artøjer.

Disse Tal giver et tydeligt ludtryk af, i 11\01' h"'j
Grad man har maattet hjælpe sig med Auxiliærmateriel,
og viser lydeligere end noget andet, at man er tvunget
ind paa Brugen af delle Materiel for at kunne frigøre
Flandens taktiske Enheder til anden Tjeneste, sanledes
at selve Flandens samlede Karupkrnft forøges.

I de Lande, hvor der drives et stort Havfiskeri, er
del ganske naturligt, at man først og fremmest har taget
Fiskefartøjerne i Brug. De besidder mange af de Egen
skaber, som rnaa opfyldes for at Skibstypen skal kunne
anvendes til Minestrygning. De er med Henblik paa
Fiskeriet sødygtige, hvad der gør dem anvendelige selv
i daarligt Vejr. For at man kan have den fulde Nytte
virkning af Auxiliærmateriellet, maa det til enhver Tid,
Sommer og Vinter, kunne operere i de Farvande, hvor
Minestrygning kan tænkes at forekomme under Flandens
Operationer, snuledes al Flandens Bevægelsesfrihed ikke
bindes af Minestrygernes Afhængighed af Vejrforholdene.
De Skibstyper, der derfor udvælges, ma a s t a a i nøje
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Relation lil Operalionsfarvandenes Karakter,
om disse er aabne eller lukkede, til deres Profil, om
der er stor Forskel paa Høj- og Lavvande etc. samt til
de fremherskende meteorologiske Forhold.

Foruden Kravet om Sødygtighed maa det forlanges,
at Oeboelsesrorholdene er gode, da disse Fartøjer hyp
pigt maa holde Station over længere Perioder, samt at
de har stor llrændselsbeholdning for at frigøre dem fra
for hyppige I{ul- eller Oliefyldninger, som kun sinker Flaa
dens Operationer.

Af Hensyn til Slæbning af Strygegrejet, og for at
medslæbte Miner ikke skal standse Farten for meget,
maa Skibene besidde en ret betydelig Trækkekraft, samt
en passende Fart for at Minestrygningen kan foregnu

. med den fornødne Hastighed. Farten spiller en stor
Rolle, idet Flandens Bevægelsesfrihed kan blive afhængig
af den Tid, som Minestrygningen udføres med, og man
maa derfor udskyde Skibsmateriel u n d e r en vis Maskin
kraft, som for Motorfarløjer rimeligvis maa sæltes til cu.
50 HK. :

Disse Krav medfører ganske naturligt, at det er
Trawlerklassen, eller i al Fald den søgnaende Fiskefluu
des Skibstyper, der maa foretrækkes, men det foraarsager
samtidig, at man i Almiudelighed Iaar ret dybgaaende
Fartøjer. En almindelig Trawler af sædvanlig Størrelse
har et Dybgunende paa ca. 14-18 feet, og det vil der
for indses, at dette Materiel altid kun kan blive 2. Klasses
Minestrygere, hvilkel ogsaa fremgaar af alle Beretninger
fra Verdenskrigen.

net store Dybgaaende indskrænker Anvendeligheden
lil Farvande med udpræget Tidevandsbevægelse, og i
disse Farvande vil de som Regel være tvunget til Inak
tivilet i en Periode omkring Lavvande, og selv o,m delte
Tidsrum varierer med Flodhøjden og med Flodbølgens
Bevægelseshastighed, saa bliver der allid et Tidsrum
omkring Lavvande paa ca. 4 Timer, hvor der ikke kan
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forelages Minesøgning af Hensyn til Faren for Mine
sprængning.

De Opgivelser, del' haves over Skibslab ved Mine
sprængning blandt de li! Minestrygning anvendte TI"3\\'
lere, viser ogsaa lydeligt, at deres store Dybganeude
sælter Trawlerklassen i Minestryger-l{la~ 'e u n d e r Spe
cialmaleriellet. Det vides saaledes, al der i England i
de sidste 6 Maaneder af 1916 sank eller' beskadigedes
5,7 pr. :\laaned, og de f'arste 6 Maaneder af 1917: 10
pr. Manned og i sidste Halvdel af 1917: 4 1), og del
fremhæves af Adm. Scheer, at netop blandt de Trawlere,
som anvendtes til »Geleitdlenst« for Undervandsbaade i
Helgolandsbugten var Tabet saa stort, al del' paa et
Tidspunkt kun var 4 tilbage, sanledes al Undervands
baudenes Ud- og Indpassage truedes med Sammenbrud..

Disse Mangler til Trods, saa er del' imidlertid ingen
Tvivl om, at Trawlerflanden i Fremliden vil komme til
al spille en belydelig Rolle til Anvendelse som Patrouille
og Minestrygningsfurtøjer i specielle Farvande, og del
kan med Sikkerhed siges, at en meget væsentlig Del
baatle af den engelske, franske, spanske, italienske og
amerikanske Auxiliær-Minestrygerstyrke \ il komme lil at
bestaa af disse udmærket sødygtige og stærkt kon
struerede Fartøjer, hvor hele 'l'rawlerlnstallationen giver
saa god Aptering for Strygegrejerne, og man maa saa
indskrænke deres Anvendelse til den sikre Højvands
periode, fol' herved al nedsælte Strygerisikoen og Skihs
tab, og lage den Ulempe med, at Tidevandsbevægelsen
faar Indllydeise paa Flaadens Bevægelsesfrihed.

Foruden Skibe af Fiskellaaden har man overalt an
vendt alL det Skibsmaleriel, som overhovedet var egnet
til Minestrygning, lige fra de smaa Motorlaunches og
op til de store Paravane- eller Skovlsakssikrede Ilaridels
dampere. Hvis man ud af denne store Klasse Skibe

') Adm. Jcllicoc : 'I'hc Crisls ol the Naval Wnr, pag. 198.
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skulde pege paa enkelte Typer, som har særlig Interesse,
maa det være de Skibe, som li! daglig er anvendt til
Persontrafikken.

I Krigens første Dage, allerede i November 1914,
efter det engelske Angreb paa Zeebriigge, maaUe man
fremskalTe Minestrygere til Sikring af den engelske Flan
des taktiske Enheder, og da der herlil krævedes ret
stærkt og hurtigt Materiel, omapteredes 8 Passagerdam
pere - Railway· Packets - til • Fleet-Sweepers -. Disse
Skibe, som bl. a. hørte til Great Eastern og Great Western
Railway Compagny, gjorde fortræffelig Nytte dels ved
Scharborough og dels ved Scapa Flow. Foruden disse
8 Skibe anvendtes i England ogsaa Flod- og Fjord
passagerbaade.

Disse Skibe, som benævntes •Shllling-Trippers « var
Iljuldampere og efter dem fik de senere Hjulminestrygere
deres Dimensioner.

Auvendelsen af dette Materiel er interessant, fordi
det aabner Muligheden for en udstrakt Brug af disse ret
sødygtige Skibe, af hvilke der jo hyppigt findes et stort
Autal i alle Lande, hvor der er Flodtrafik, eller hvor en
Del af Kysllrafikken foregaar ved Hjælp af mindre Dam
pere - Skovdampere.

I Frankrig og til dels ogsaa i England benyUede
man ogsaa Yachts, hvis Hestekraft tillod Anvendelsen
som Minestryger, og mangen straalende Lystyacht har
endt sine nage som menig Minestryger.

De her omtalte Auxiliærtyper er . og bliver imidler
tid kun •Fringes of the Navy-as-we-know-u-, og Mine
strygere af en lavere Kutegori end Specialtyperne og
Skibsmateriellet af Linien, som til Stadighed vil danne
den uundværlige Mineslrygerkærne i enhver Flaade, m e n
det maa stærkt understreges , at det er Mate
del, som enhver Flaade er nødsaget til at be
nytte, hvis der ikke skal afses en altfor stor
De I a f F Ia a d e - Bud g e II e l t i I S Pe c ia Is ki b e, og
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det er en af Krigens store Erfaringer, a t man i Tid e
ma a have overvejet, hvilket Auxiliærmateriel,
d e r e r eg n e l l i I Mi n es l ryg n i n g, for at man kan
faa nelop det Materiel, som, afpasset efter Operations
farvandene, giver den slørste Nytlevirkning.

Paa Basis af de her fremdragne Malerielerfaringer
skal del senere vises, hvorledes Krigens Erfaringer inden
for Skibslypernes Udvikling kan lænkes overført paa
danske forhold. (Fortsættes).



Nekrolog.

Kaptain Andreas August Kinch er født den 12.
Maj 1861 i Løjt i Sønderjylland og Søn af Sognepræst
Frederik Suhm Kinch og Hustru Margrethe Dorothea f.
Petersen. Ban blev som Kadet oplaget paa Søofficers
skolen i 1879 og afgik fra Skolen som Sekondløjtnant den
28. August 1884. I 1885 var han udkommanderet med
Fregatten Fyen paa Togt i Atlanterhavet og derefter med
Panserskibet Odin i Eskadre. Hjemkommen herfra blev
han den 23. Oktober s. A. forfremmet til Premierløjt
nant. Han var derefter hvert Aar udkommanderet paa
forskellige Togter. I Tidsrummet 1887-90 gennemgik
han Hærens Officersskoles ældste Klasse, Artilleriafdelin
gen, hvorefter han blev ansat som Inspektionsofficer ved
Søartlllerlet, hvilken Stilling han beholdt i 10 Aar indtil
1900 i Forbindelse med aarlige Udkommandoer, særlig
som Artilleriofficer. Ban viste sig under denne Tjeneste
som en flittig' og paalidelig Officer, og fra samme Peri
ude findes ogsaa i Tidsskrift for Søvæsen adskillige Ar
tikler af ham om Artilleriets og Pauserets Udvikling, Artik
ler, der alle vidne om Forfallerens Flid og Kundskaber
paa disse Omraader. 11900 var han Næstkommanderende i
({rydseren Hekla i Eskadre og 1901-03 Næstkomman
derende ved Vagervæsenet og i Vagerinspektionsskibet
Leuenern. Den 12. Maj 1903 blev han ved opnaaet Alders
grænse afskediget og rejste llU til Klna, hvor han 1903
-08 var ansat som marinemililær Raadgiver hos Vice
kongen i Chihli (Nordkina). I 1908 vendte han tilbage
til Danmark. Ved Verdenskrigens Udbrud meldte han sig
straks til Tjeneste og var 1914-18 ansat ved Efterret
ningsvæsenet som Stationsschef paa Anholt. Den 12.
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April 1916 udnævntes han til Kaptajn i Søværnet, den
24. Januar 1917 modtog han Dannebrogsordenens Rid
derkors og 2. December 1918 blev han ved Sikrings
styrkens Ophør afskediget fra Søværnet,

Efter sin Hjemkomst fra Kina - Tidsrummet 1914
-18 dog undtaget - levede han meget stille og tilbage
trukket paa sin Ejendom i Søllerød, hvor han dyrkede
sine Interesser, særlig Litteratur og Havebrug.

Kaptam Kinch var som nævnt en kundskabsrig, flit
lig og paalidelig Officer, han var dertil elskværdig og
hensynsfuld, men han savnede nogle af de Egenskaber,
der er nødvendige for den farende Officer i ledende Stil
linger saasom Myndighed, ({ommando og Hurtighed til
at tage en Bestemmelse. Ban var en sjælden beskeden
Mand. fin af Tankegang og trofast mod sine Venner og
den Marine, som han havde tjent i sin Ungdom.

Han døde efter nogle Aars Svagelighed, den 12. Juli
1929 i Søllerød og blev begravet paa Søllerød Kirke
gaard.

Han var gift med Minnie Almena f. Mullertz, Dat-
ter af Oberstløjtnant C. T. MiIllertz. T. J.
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Ar Kaptajnløjtnant E. D a h l.

(Fortsa t).

Organisation.

Det er naturligt, at en sua betydelig Udvikling ar
Mineslrygerslyrken - som vist i forrige Artikel - maatle
kræve en meget omfattende Organisation, og der skal i
det følgende vises, hvilke Veje man har fulgt, bl. a. i
England, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien, for at
man herigennem kan faa et Indtryk af, hvorledes Ud
viklingen var under Krigen, og hvilke Erfaringer man i
Udlandet har draget af Krigens Resultater paa delte
vigtige Omraade.

England.

Ved Krtgeus Begyndelse blev i England den faste
Mineslrygerstyrke - de 7 Torpede-gunbeats - under
lagt Chefen for Grand Fleet og blev herved bundet til
Flaadens Bevægelser og Placering.

Denne Styrke, som meget hurtigt udvidedes, bl. a.
med de ældre Torpedobaade, var direkte underlagt Flaade
chefen, og dirigeredes af Operationsafdelingen i Admiral
Jellicoes Stab.

Auxiliærstyrken derimod blev fordelt Lil Basis- og
Stationstjeneste og underlagdes de respektive Stations
kommandoer. Denne Styrke suppleredes med Reserve
materiel og ældre Materiel af Linien.

Denne organisatoriske Adskillelse holdt sig indtil
Begyndelsen af 1916. Fra dette Tidspunkt underlagdes
Størstedelen af Minestrygerstyrkerne Kommandoen over
den samlede Patrouilletjeneste, og hele Baslsorganlsa-

T1d••kr.f.Sovæ••n. 100. Aarg. 33
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tionen udvidedes stærkt. Flaadestyrkerne beholdt stadig
et mindre Antal Minestrygere - Fieet-sweepers - som
suppleredes med Minestrygere fra den Zone, hvori Flaade
styrkerne opererede, naar det skønnedes nødvendigt.

I December 1916, da Adm. JelIicoe blev First Sea
lord, oprettedes et specielt •Mine-sweeping Department
i Naval Statr, hvor den nye Operationsafdeling overtog
Kontrollen og Centralledelsen af alle Minestrygnings
operationer. Da denne Afdeling tillige var beskæftiget
med alle tekniske Forsøg vedrørende Anliundervands
baadsvaaben og l\linestrygning, opnaaede man at faa en
praktisk Centralisation af den øverste Ledelse for al
Minestrygning, idet Ledelsen kunde have nøje Føling
med de tekniske Fremskridt, og Taktikeren til enhver
Tid præge Teknikens Udvikling.

I Foranret 1917 blev Operationsafdelingen delt i 2
Afdelinger, hvoraf den første hovedsagelig beskæftigede
sig med Operationer mod Overl1adeskibe, og den anden
med Handelsbeskyttelse og Operationer mod Undervands
vaaben - Undervandsbaade og Miner - og under denne
sidste Afdeling lagdes Minestrygningsnfdelingen, som nu
kom til at arbejde sideordnet med Bandelsskibsafdelingen,
Convoyafdelingen og Anli-Undervandsbaadsafdelingen, di
rekte under en fælles Chef. Til Leder af Minestrygnings
afdelingen valgtes i Begyndelsen af 1917 en Officer, der
i ca. 21/ 2 Aar havde været Organisatoren og Lederen af
de Minestrygert1otiller, der arbejdede ved Grand Fleets
Baser, hvilket synes at vise, at man lagde megen Vægt
paa at vælge en Praktiker til Bestridelse af denne vigtige
Afdeling, som beskæftigede 8 Søofficerer foruden en større
civil Kontorstab.

Samtidig med denne Organisation bestemtes det, at
de Palrouillestyrker, som tidligere havde været adskilt
fra Minestrygerstyrkerne og kun havde været anvendt til
ren Patrouilletjeneste, skulde udstyres med Minestryg-
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ningsgrejer, saa at de kunde benyttes til Minestrygning,
naar det var nødvendigt.

Ved denne Centralorganisation opnaaedes det meget
betydningsfulde, at hele det store Arbejdsomraade, som
omfattede Organisationen af Bandelsveje og disses Mine
søgning og Rydning samt Jagten paa Undervandsbaadene
i den omkring .Kyslen forelagne Zoneinddeling, kom lil
at arbejde i nær Tllknytnlng til hinanden, uden at det
dog blev det samme Kontor som beskæftigede sig med
del hele, og at det altsammen samledes under e e n Chef,
som derved kunde faa et fuldstændigt Overblik over alle
de forskellige Afdelingers Arbejde.

Minestrygningen var rykket ind i Naval Stafl, som
en Sektion af Operationsafdelingen, hvor den rettelig
hørte hjemme, og man opnaaede herved den Fordel at
have en fælles Ledelse af Minestrygnings-Organisationen,
uden at man fratog Zonecheferne fri Dispositionsret over
det Maleriel, som var dem underlagt.

Organisationen af det civile Skibsmateriel, som paa
tænktes anvendt til Minestrygning, var allerede paabegyndt
i 1911, da man organiserede .The Auxiliary Mine-sweeping
service. blandt det Skibsmateriel, der var egnet til Mine
strygning, bemandet med Personel fra Royal Navy Reserve.
Minestrygerstyrken blev underlagt en •Captain-in-Charge
of Minesweepers ., og Skibsmateriellet fordeltes til 7 Zoner
med 9 -Trawler Stations. under .Admiral of Patrola •.
De 9 StaLioner var Cromarty, the Forth, the Bumber,
Harwich, the Nore, Dover, Portsmouth, Portland og De
vonport.

Denne Zoneinddeling af de engelske Kyster ud
videdes straks efter Krigens Begyndelse lil ca. 26 og
Antallet af Zoner varierede senere kun lidt. Deres
Størrelse varierede noget med den HandelstraOk, der
fandt Sted i Zonen samt med Zonens militære Betydning.

Disse Zoner var under Kommando af en Officer i
Land, enten af Linien eller af Reserven - Relired Lisl - ,

ss-
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og Zonechefen organiserede all Minestrygningsmateriel
og ledede Minestrygernes Arbejde og Placering samt al
Trafik gennem Zonen.

Antallet af Skibe til Minestrygning og Patrouille
bestemte han imidlertid ikke, og han havde heller ingen
Mobiliseringmyndighed over Personel og Materiel i Zonen.
Det Antal Skibe, som placeredes i Zonerne afhang af
Zonernes Betydning for Handelstrafik og militære Ope
rationer, og Antallet kunde derfor variere eftersom For
holdene forandredes. Det største Antal \1inestrygere
grupperedes omkring de vigtlgste Baser, Scapa Flow og
Cromarty, der i Slutningen af 1916 havde en Mine
strygerstyrke paa 2 Flotiller Sloops og Torpedogunboats,
og 2 Flotiller paa 12 Trawlere og 1 Flotille P. M. S.
Ved Dover var del' ca. 66 Trawlere og i Portsmouth
ca. 11 Trawlere. Dover Minestrygerne havde f. Eks. i
Midten af 1916 en Besætning paa ca. 1300 Mand.

De Fartøjer, som hørte til en bestemt Zone, kunde,
naar Forholdene gjorde del nødvendigt , fra Naval Staff
omplaceres lil andre - som Regel dog kun nærlig
gende - Zoner, hvor en hurtig Rydning af et lokaliseret
Felt var af Vigtighed; saaledes vides det, at Scapa Flows
Minestrygere blev dirigeret til Scarborough efter u l{ol
bergs- Udlægning i December 1914, og paa lignende
Maade blev disse Skibe, der hurtigt - paa Grund af
deres Fart - kunde omplaceres, anvendt i Sheerness
Zonen ligeledes i 1914. Hyppigt besad Minestrygere fra
en Zone Egenskaber, som maaue udnyttes andre Steder;.
saaledes hidkaldte Adm. Carden Trawlere fra Lowestoft
til Dardanellerne, da disse Fartøjer var særlig stærke
og besad stor Maskinkraft, hvilket var nødvendigt for
Arbejdet i Dardanellernes stærke Strømfarvand. I det
hele taget var Lowesloft Zonen en af de vigtigste af
samtlige Zoner.

Efter det engelske Admiralitets Forslag inddelles paa
lignende Maade straks fra Krigens Begyndelse !\1iddel-
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bavet i Zoner, som fordelles mellem de Allierede og
som efter Italiens Indtræden i Krigen udvidedes op om
kring den italienske Halvø li! et Antal paa 10. I Zo
oerne arbejdede de respektive Landes Minestrygere og
Patrouillefarløjer uafhængigt af hinanden og hve... Zone
var underlagt en Zonechef , som havde Kommandoen
over aIt det Skibsmateriel , der arbejdede i Zonen og
Kontrollen med de Passager, der førte igennem Zonen.
Senere overtog Adm. Wernyss Ledelsen af alle Trafik
ruter mellem Gibrallar og Zuez.

Ved den her omhandlede Zoneinddeling opnaaedes
en meget effektiv Organisation af all Skibsmateriel og
Personel, og ved Zonechefernes direkte Kommandoror
hold til Naval Stalf, lykkedes det at faa et intimt Sam
arbejde mellem Centralledelsen og Fronten. Ved Flaade
styrkers Optræden i Zonerne benylledes først og fremmest
de Minestrygerslyrker, som VaJ' underlagt den respektive
Flaadestyrke, men samtidig kunde Styrkechefen overalt
disponere over de Minestrygere som hørte til Zonen.

Det Skibsmateriel , der fandtes i Zonerne organi
seredes i MinestrygerfloliIler, og ved Udvælgelsen af
Skibstyper sørgedes der- for, at Typernes Dimensioner
svarede til hinanden indenfor hver Flotille. Delle var
af Vigtighed for at opnaa det bedst mulige taktiske
Samarbejde indenfor Flotillen. Man rnaatte sanledes sørge
for, al Skibenes Fart og Drejningsdiameter saa vidt mulig
passede sammen, samt at de havde nærlig samme Træk
kekrafl. Fartøjerne, der jo mest bestod af Trawlere,
havde normalt ingen Radio, men man dannede derfor
som Regel Flotillerne paa 12 Trawlere med en Yacht e. 1.
som Førerskib -- Flotilleleader - og al Forbindelse med
Omverden, mellem Zonechefen og Flotillen eller mellem
Flotillerne indbyrdes, foregik saa over delle Førerskib,
hvor Flotillechefen var installeret. Flotillernes Størrelse
kunde variere med Zonens Beliggenhed, men det var
sjældent, at Antallet af Skibe i Flotillerne i de nordlige
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Zoner paa Englands Østkyst gik ned under 8. I Dover
anvendtes en mindre Flotilleinddeling , idet man her
havde inddeil den samlede Styrke i Flotiller paa 6
Trawlere med en Yacht som Flotllleskib. Flotillerne var
paa Patrouille i 4 Dage og laa derefter inde i 4 Dage
for at reparere eller hvile ud. Ofte blev imidlertid Ligge
dagene stærkt beskaaret, idet Trafikken i Zonen samt
Antallet af Minefeller var afgørende for, hvor mange
Enheder, der skulde være ude.

Personelorganisationen udskilles i en ren mi
litær Organisation af Liniepersonel og i en Organisation
af Reservepersonel.

De Minestrygere, der hørte til Linie- eller Reserve
materiel bemandedes med Personel af Linien, og Che
ferne havde som Regel Lieutenant-Commanders Rang,
hvorimod hele den store Auxiliærflaade bemandedes med
Personel af Royal Navy Reserve eller Royal Navy Vol.
Reserve. Det er her ganske interessant at se, at en
meget stor Del af de ældre Officerer - selv Officerer
af Stabsklassen - som meldte sig ved Krigens Begyn
delse, benyttedes til Flotillechefer i Minestrygerflolillerne
og ikke til Zonechefer. I Dover anvendte man en Lieu
lenant R. N. H. som Chef for en Flotille paa 6 Trawlere
med en Sublieutenant R. N. R. som Halvflotillechef. Man
benyttede saaledes Reserveofficerer til alle de lidt højere
Kommandoposter. Til Førere af Minestrygere benyttedes
i Almindelighed Trawlerens egen Kaptajn, som m o b i
liseredes i sit Skib sammen med Maski mesteren.
Man opnaaede paa denne Mande at frembringe en meget
fast Organisation og en stor Lettelse under Mobilisering.
Denne Frerngangsmaade var, som tidligere nævnt, paa
begyndt i 1911 og viste sig overordentlig formaalstjenlig,
Det var Skibe l med dels Fører, der mobilisere
d e s, og man fik derved Personel, som var fuldstændig
kendt med Skibet og dets Ydeevne og Personel af høj
maritim Standart. I Mobiliseringssektionen i Naval Staff
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var delte forberedt, sanledes at det Personel, der hørte
til Fiskeflaaden straks ved Krigens Begyndelse uden
Vanskelighed kunde glide over i R. N. R. Der var end
videre taget Hensyn til Befolkningens Forsyning med
Levnedsmidler, idet der indenfor hver Zone var udtaget
specielt Personel til Fiskeri, som i kke mobiliseredes til
Minestrygerl10Lillerne og som udelukkende beskæftigede
sig' med Fiskeri paa de indenfor Zonen beliggende Fiske
pladser.

Denne Mobiliseringsform forekommer meget lærerig,
og blev straks anvendt i Frankrig, som det senere skal
vises, efter Minestrygningsstyrkens store Udvikling i
1916/17.

Ved den her anførte Organisation med Zoneind
deling under Naval Staff's Minestrygningssektion og
Mobilisering af civilt Skibsmateriel og Personel kom
bineret med en ren militær Organisation, som var knyttet
til Flandens taktiske Inddeling - som Fleet sweepers 
opnaaede man i England en meget elastisk virkende Or
ganisation, som stod sin Prøve gennem Krigen og viste
sig meget effektiv.

Det ses ogsaa, at de Resultater, som dette System
kunde fremvise under Krigen har været grundlæggende
for Organisationen efter Krigen.

Efterhaanden som alt har trukket sig sammen til
normale Forhold efter Krigen, hal' naturligvis Omfanget
af Minestry ningsorganisationen antaget mindre Udstræk
ning.

Minestrygerne af Linien er for Tiden stationeret i
Portland og underlægges under Manøvrer - som Fleet
sweepers - de udrustede Flaadestyrker, i hvis Manøvrer
de deltager. Uddannelse i Minestrygning foregaar ved
Torpedoskolen i Portland fra. H. M. S. oVernons.

Foruden denne rent militære Organisation bestaar
stadig en Organisation i Lighed med den i 1911
paabegyndte oAuxiliary Minesweeping Service «, og en
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stor Del af Fisketlaaden er paa lignende Maade som
under Krigen paatænkt mobiliseret til Minestrygning.
Da den samlede engelske Fiskeriinspektionstjeneste er
underlagt een Chef, har man lagt hele Tilsynet med
Fiskeflanden ind under hans Kommando, og Ch e fe n
for Fiskel"iinspektionen foretager Udstikningen
af Skibsmateriel og Personel til .Aux.M.-Sw.-S.• ,
for hvilken Organisation han er Chef.

Chefen for Fiskeriinspektionen udstikker det Perso
nel og de Skibe, som med visse Mellemrum skal Lil
Uddannelse i Portland. hvor Personellet mod en mindre
Betaling gennemgaar et Kursus i Minestrygning, og han
følger enhver Forandring i Personellets Udstikning inden
for Fiskeflaaden. Uet ses heraf, at man er ført ind paa
en Organisation , hvor Fiskeriinspektionen danner det
naturlige Mellemled mellem Admiralitetet (Naval StalT) og
det ikke militære Personel og Materiel, som under en
Krigssituation skal mobiliseres Lil Minestrygning.

Frankrig.

I Frankrig havde man ved Krigens Begyndelse or
ganiseret den ret lille Minestrygerstyrke af Linien saa
ledes, at Specialfartøjerne var stationeret i Middelhavet,
hvorimod de srnaa Normand-Baade, der var forsynet med
Strygegrejer, laa i Cherbourg og andre nordlige Bavne.
Disse Styrker var de eneste Minestrygningstlotiller, over
hvilke der straks i 1914 kunde disponeres, og ved Kri
gens Udbrud fulgte de med Flaaden til OperaLionsteatret.
Middelhavstlotillen blev stationeret i Farvandet omkring
Cette, hvortil de afrikanske Tropper overførtes. Da det
hurtigt viste sig, at disse Styrker var for ringe, paa
begyndtes en Mobilisering af civilt Skibsmateriel til Brug
ved Basis og paa Trafikruter, saaledes at det militære
Materiel kunde frigøres til Brug for Operationerne i
Adriaterhavet og i Dardanellerne, hvor de franske Mine
strygere spillede en meget betydelig Rolle. Da samtidig
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den engelske Mobilisering af Auxiliarmateriel udvidedes,
kunde Torpedobaadene fra de nordlige Havne frigives
og omplaceres til Middelhavet, saa at Frankrig fra Be
gyndelsen af 1915 havde langt sin største Del af alt
mililært organiseret Materiel hernede.

Alleredp. gennem mange Aar har den franske liyst
været inddelt i Zoner under Zonechefer, la Defense des
COtes, og Krigen udviklede denne Organisation i meget
væsentlig Grad. I 1912 hlev disse Zoner underlagt Elat

I Major General's 2. Bureau, og da l\lineudlægningerne og
Ilndervandsbaadskrlgen i 1915 blev generende, oprettedes
- uafhængigt af E. l\1. G. - en speciel Stab, som fore
stod Organisationen af alt Auxiliærmateriel.

Det nu mobiliserede Auxiliær-Minestrygningsmateriel
fordeltes i 4 Bovedzoner - Frontleres Maritimes:

Kanalen, Atlanterhavskysten,
Middelhavskysten, Fransk Afrikas Middelhavskyst,

som hver underlagdes de respektive Marinepræfekter.
Disse foretog Mobiliseringen af det Personel og Materiel,
som sorterede under deres Zone, som igen, afhængig af
Zonernes Udstrækning og militære Betydning , inddeltes
i Underafdelinger, grupperet omkring de vigtigste Pladser
langs Kysten. Underafdelingerne kommanderedes af en
Søofficer af Linien; Zonernes Antal og Udstrækning har
varieret en Del under Krigen, men ved Krigens Slutning
bestod . Z o n e I af Afsnittet Dunkerque, Boulogne, le
Havre, Cherbourg og Saint Brieune. Zo n e 2 bestod af
Afsnittene Brest, Lorient, Loire, Charents , Gironde ;
Z o n e 3 af Port Vendres, Marseilles, Toulon, Nice, ViIIe
franche og Korsika; og Z o n e 4 af Sfax, Biserta, Alger,
Oran og Marokko.

Marinepræfekternes Myndighed omfattede alt det
Personel og Materiel, som var anvendeligt til de i hans
Farvandsafsnit .nødvendlge militære Operationer.

Fronternes Forbindelse med E. M. G. har under
Krigen, i 1916 og 1917 været underkastet forskellige
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interessante Omorguulsatloner, som det imidlertid vil føre
for langt at komme ind paa her, men det bør dog om
tales, at i 1917, da den tyske Minealfensiv baade i Mid
delhavet og paa Atlanterhavskysten antog Dimensioner,
der til Tider ganske syntes at skulle lamme bande Han
delsskibstrafik og militære Operationer, oprettedes en
speciel Section - V-Bureau af E. M. G. - som omfat
tede alle Modforholdsregler mod Undervandsfaren, og
herunder lagdes blandt andet Minestrygningsorganisa
tionen ved alle Baser og paa Trafikrulerne, altsaa noget
fuldstængig tilsvarende som i England. Hver Zone havde
sin Minestrygerslyrke, som om muligt var mobiliseret af
Skibsmateriel i selve Zonen, og denne Styrke anvendles
til at holde Trafikruterne ryddede og til Hjælp for de
Flaadestyrker, som opererede i Zonen.

Den franske Fiskerflaade er som bekendt hoved
sagelig udrustet fra Atlanterha\'shavnene og fra Kanal
havnene, hvorimod der næsten intet Skibsmateriel af
denne Art findes i Middelhavet. Delle foraarsagede, at
den franske Auxiliærllaade hovedsagelig stationeredes om
kring Atlanterhavsbaserne, og at ~linestrygerne af Linien
- fra ]916 Avisoklassen - fik Anvendelse i Middel
havet, hvor de var organiseret som en taktisk Del af
Flaadestyrkerne som Minestrygere. Som Supplement for
Liniemateriellet blev der til Adriaterhavets sydlige Del
og til Middelhavets østlige Del placeret Auxiliærmateriel,
og endvidere til Trafikrutepalrouiller i de franske Zoner
Trawlere fra de sydlige Atlanterhavshavne , og herfra
navnlig fra Lorient.

Antallet af Anxiliærmateriel slog ikke til, da de
amerikanske Transporter begyndte i 1917, og der statio
neredes derfor i Aug. 1917 en amerikansk Minestryger
llotille i Brest, bestaaende af 10 Trawlere, 6 Undervands
baadsjagere og 1 Yacht.

Paa ganske lignende Maade som i England maatte
man ved Flotillernes Sammensætning - som Regel 8
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Skibe - tage Bensyn til Skibenes Egenskaber, og man
mobiliserede ogsaa ligesom i England Trawlerførerne i
det Skib, der udtoges til Minestrygning.

Efter Krigen - i 1922 - omlagdes RYl!torganisa
tionen noget, idet Marinepræfeklernes Myndighed udadtit
indskrænkedes, og de 4 FronLer underlagdes hver en
.Chef des froatleres marltirnes«, som skulde have den
øverste Myndighed over alle Operationer indenfor Zonens:
Farvandsafsnit, hvorimod Marinepræfekten stadig beholdt
Organisationen af alle de til Krigsførelse egnede Midler·
indadtil. Første Bureau - Operations-Sectionen - i Front
chefens Stab samarbejdede direkte med E. M.G.s Opera
tions- og Organisationssektion, under hvilken MinesLryg-·
ning henlagdes. Fra 1927 gik man imidlertid bort fra
denne Organisation, idet det viste sig uheldigt inden for
samme Frontafsnit at have to saa høje militære Myndig
heder, og Frontafsniltene omorganiseredes atter under
Marinepræfekterne i Cherbourg, Brest, Toulon og Blzerta,
Loven af 1927 giver Mulighed for en forøget Inddeling
af Kysten, saaledes kan Brast - Arrond. inddeles i 3
Sektioner, Brest , Lorient, Hochefort etc., alle under
en •Commendant de la marine, chef de defense du
ltttorab , som i kommandornæssig Henseende er under
lagt Marinepræfekten, der staar i direkte I\.apport til
E. M. G., og som nu altsaa leder Operationerne i selve
Zonen.

For at man straks ved et Krigsudbrud kan disponere
over Minestrygere af Linien, har man i de Zonehavne,
hvor der findes Basis og Marinepræfekt oplagt Speclal
Minestrygere i et Antal, der varierer noget med Stedets
militære Betydning; som Regel er Balvdelen udrustet og
under Kommando og med disse holdes der Øvelser og
Forsøg. Denne Flotille er under Kommando af en Ca
pilaine de fregate eller Capitaine de corveue , afhængig·
af Flotillens Størrelse.

Ved alle Flaadeavelser i Zonen deltager de i Zonen
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stationerede Minestrygere, saaledes at alt Personel kan
blive fortrolig med sanvel den taktiske som den tekniske
Anvendelse.

Man opnaar herved til Stadighed at have sit Mine
strygningsmateriel af Linien helt indøvet, og Personellet
faar en grundig Erfaring i den taktiske Anvendelse af
Materiellet i den specielle Zone, hvori de er stationeret.
Alt Befalingsmandspersonel gennemgaar en Skole i Mine
strygning pau 6-8 Uger, dels teoretisk og dels praktisk,
og afsluller Skolen med en Eksamen, Officerer af Linien
anvendes som Flotillechefer og Skibschefer i de større
Minestrygere, hvorimod man anvender Officerer af Re
serven og »Offlciers des Equipages- til Førere af de
mindre Fartøjer.

Foruden denne faste - til Stadighed udrustede 
Stamme, er der i vid Udstrækning anvendt en meget
grundig Organisation at' det civile Personel og Materiel,
der hører hjemme i Zonerne. Her fremtræder Fordelen
ved den franske Kystinddellug fremfor den engelske
Fredsorganisation, idet man i Frankrig til Stadighed har
Zonekommandoen etableret, og derved i højere Grad kan
have Føling med saavel Personel som Materiel. I Ma
rinepræfekternes Stabe er der udarbejdet ~)obiliserings

lister over Fartøjer, der kan komme til Anvendelse i
Zonen. Paa lignende Maade som i England har man
tilbageholdt et vist Antal Fartøjer til Fiskeri af Hensyn
til Befulkuingens Forsyning med Levnedsmidler. Man
mobiliserer Skibet med Besætning, hvorved man som
tidligere nævnt opnaar at faa den højeste Nyllevirkning.

Fartøjerne sammensættes i Divisioner, som føres af
Officerer af Reserven. Antallet af Skibe i Divisionerne
kan stige til 12-14, og naar aldrig' under 8, idet man
herved regner med altid at have 6 klar til Brug og
Resten til Eftersyn. Førerne faar under deres Tjeneste
tid Lejlighed til at gennemgnu et Mineslrygerkursus i
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den Zone, hvori han skal mobiliseres for at gøre ham
fortrolig med Zonens specielle nautiske Forhold.

Som det fremgaar af det her anførte, minder Orga
nisationen meget om den engelske, men har den Fordel
fremfor denne, at Zonerne er under konstant militær
Organisation, underlagt en Marinepræfekt, hvorved der
er Mulighed for en mere indgaaende Organisation, baade
af Materiel og Personel, og Fredsforberedelserne kan
herved blive grundigere end ved det engelske System,
hvor den i Fred kommanderende Myndighed er en sej
lende Skibschef, og Mobiliseringshastigheden maa for
menllig blive større ved den franske end ved den en
gelske Organisation, foruden at der ved del franske
System opnaas det intimeste Samarbejde mellem E. M.G.
og Fronterne, et Samarbejde som har den allerstørste
Betydning.

Tyskland.

Den tyske Flaades Minestrygningsorganisation var
allerede forinden ({rigen lagt an paa en ren militær Or
ganisation, idet kun den almindelige Stationstjeneste
tænktes udført af Fiskedampere.

Ved Krigens Udbru d fordeltes den tyske Minestry
gerstyrke saaledes, al Hovedparten blev placeret i Nord
søen og underlagt Chefen for Eklairel'ingsstyr
ken og herigennem Chefen for Hochseeflolle. Mine
strygerne, som var organiseret i Flotiller paa 14 Fartøjer,
havde Basis i Cuxhafen og formeret i I, II og III M. S.
Div. Disse 3 Divisioner var direkte knyttet til Flaade
chefen og lededes og omplaceredes i Nordsøen efter
Flaadechefens Bestemmelse. De kunde under bestemte
Forhold underlægges Stalionskommandoen paa Helgo
land , men var ellers i organisatorisk Henseende skarpt
adskilt fra Havnellolil\erne.

Til Assistance ved Minestrygningsarbejdet omkring
de forskellige Baser, var der til hver af disse knyttet
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en Havneflotille af Fiskedampere j sanledes fandtes der
-en Havnefiotille ved Ems, Jade og Wilhelmshafen, og
-disse Flotillers Organisation og Anvendelse var direkte
ledet af den respektive Stationschef.

De 3 omtalte M. Si-Divlsloner var mobiliseret inden
Krigen. III M. 8.-Div. hejste Kommando i April 1914,
og de deltog efter Krigsudbruddet i Bevogtningstjenesten
.af Helgolandsbugten. Sanledes blev 111 M. Sv-Div. rullet
op ved Angrebet den 28. August 1914.

Til Assistance for ø s ter s øko mma n doe n om
-placeredes meget hurtigt efter Krigens Begyndelse II M.S.
Div. til Østersøen, hvor den underlagdes ti e n d e t a c h e
r e d e Ad mi r a I under de fremskudte Operationer i
Libau-Afsnittet.

Foruden denne Division fandtes en HavnetlotiIIe i
mel, hvis Fartøjer ved Krigsudbruddet bestod af Fiske
dampere, men straks erstattedes med Motorbaade. Disse

·Motorbaade var underlagt Stationskommandoen i Kiel og
deltog i Stations- og Patrouilletjenesten i [Heler Bugt,
men kunde dog detacheres til Brug i Farvandene. Saa
ledes opererede de som tidligere nævnt assisteret af et
Moderskib paa Stolpe Banke Spærringen.

Foruden denne HavnetlotiIIe disponerede Østersø
kommandoen over 2 Hjælpe- Minesøgnin~sdivisioner 
senere i Teksten betegnet Hj.M.S.-Div. - nemlig 1 i
Swlnernnnde - 12 Motorbaade - og 1 i Neufahrwasser
11 Trawlere. Disse Hj.M.S.-Div. var nærmest at betragte
som Stations-Zone-Divisioner j de var dog' ikke underlagt
Slationskommandoen i Basishavnene, men derimod den
Flaadechef, som opererede i det Farvandsafsnit, hvor de
kunde komme til Anvendelse. De var saaledes nok bundet
til Østersekornmandoen, men kunde detacheres derhen i
Østersøen, hvor deres Nærværelse var ønskelig.

Der fandtes sanledes kort Tid efter Krigens Begyn
-deise 3 M.S.-Divisioner i Østersøen, foruden KielerHavne-
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flotille, som naturligvis hovedsagelig var knyttet til
Kleler-Ilugten.

Som Erstatning for II M.S.-Div. oprettedes i Nord
søen en Hj. M. S.- Div., bastaaende af 18 Trawlere, som
samarbejdede med I og III M. S.-Div. Arbejdet organi
seredes i Nordsøen saaledes, at der altid var enten I
eller III M.S.-Div. samt en Halvflotille af Hj.M. S.-Div.
paa Minesøgning, medens den tjenestefri M.S.-Div. sta
tioneredes i Wilhelmshaven.

Denne Organisation bibeholdtes indtil Slutningen af
1915, da de nye Skibstyper blev sat ind til Erstatning
for de oprindelige. Det viste sig, al man i Østersøen
nødsagedes til at omlægge Neufahrwasser Bj. M. S.-Div.,
fordi Trawlerne ikke var anvendelige i dette
Farvand, hvor der ingen Tidevandsbevægelse
var, og da man stadig manglede Minestrygermateriel
oprettedes samtidig en ny Division. Begge Divisioner:
den oprindelige i Neufahrwasser og den nye Division,
organiseredes nu med hver 1 Moderskib og 12 Motor
baade, nemlig Neufahrwasserdiv. med Moderskibet »Fårst
Balow- og 12 Motorbaade, og den nye Division med
Moderskibet • Ammen- og 12 Motorbaade j desforuden
bibeholdtes stadig Swinemundediv. med Moderskibene
.Indianola. og -Incula« med hver 6 Motorbaade. Ved
denne Organisation forandredes deres Benævnelse, og
de kaldtes ikke mere Bj.M.S.- Div., men .Minenraum
dlvlsionen« - senere i Teksten betegnet M.R.-Div. Disse
Divisioner opererede under Kommando af den Styrkechef.
som ledede Operationerne i den østlige Del af Østersøen.
Kun naar der fra Minestrygerne detacheredes Fartøjer til
Bavnetjeneste, f. Eks. ved Libau og Windau, underlagdes
de Stationskommandoen i Land.

Organisationen i Nordsøen med de to M.S.-Divi
sioner og Hj.M.S.-Oiv. Nordsø, slog ikke til og arbejdede
for stift, og da Adm. Scheer i Januar 1916 overtog Kom
mandoen som Flaadechef, omlagdes hele Minestrygnmgs-
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tjeneslen i Belgolandsbugten. Den stærke engelske Mine
offensiv foraarsagede en større Elasticitet i den samlede
Organisation , og i Seplember 1916 udvidedes I og III
M.S.-Div. og benævnedes I og III l\I. S.• Flot., som hver
inddeltes i 2 Balvtlotiller. Disse Balvtlotiller kunde nu
detacheres og underlægges mindre Styrker ved Ud- og
Indpassage gennem de fjendtlige Minefelter samt fore
tage en mere effektiv Afsøgning af Helgolandsbugten og
Udløbsvejene, underlagt Chefen for Eklaireringsstyrken.
Paa lignende Maade blev i Oktober II M.S.-Div. i Øster
søen belegnet II i\I.S.-Flot. og udvidet med nyt Fartøjs
materiel og ligeledes inddelt i 2 Halvflotiller.

Under den engelske Mineoffensivs voldsomme Stig
ning i 1917 maaue Nordseflotlllerne atter udvides, og
fik i Maj 1917 bver tildelt yderligere en balv Flotiile, og
samtidig henlagdes Il M.R.-Div. - .Ammono Divisionen
- fra Østersøen til Nordsøen, hvor den underlagdes
Stationskommandoen i Cuxhaven. Som det heraf ses,
bibeholdt man i Nordsøen den oprindelige Kommando
organisation i to Flotiller, men forøgede Flotillernes tak
tiske Styrkeinddeling meget betydeligt. Man opnaaede
herved at kunne disponere over meget Materiel, under
lagt een Flotillechef, som saaledes kunde samle større
Minestrygningsoperationer under sin Kommando, samt
at hele Systemet blev meget elastisk. Flotillecheferne
"ar stadig underlagt Chefen for EkJaireringsstyrken.

II M. S.- Flott, i Østersøen blev i Lighed med I og
III M.S. Flou, i Nordsøen i Januar 1918 udvidet og
omfattede nu 3 Balvflot., og samtidig blev SwinemOnde
og Neufahrwasserdivisionerne siaaet sammen til III
M.R.-Flot.

Endelig blev i Februar 1918 Hj.M.S.-Div.-Nordsø,
som under hele [{rigen havde bastaaet af Trawlere, or
ganiseret med de nye M-Baade under Benævnelse IV
M. S.-Flot., saaledes at der nu i Nordsøen befandt sig
I, III og IV M.Sv-Flot. hver paa 3 Halvflot. samt .Am-
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mon. divisionen paa 12 1\10torbaade, og samtidig opret
tedes VI M. R.-Flotille beataaende af 2 nalvnotiller, hver
paa 1 M. Baad, 6 F. Baade, 11 Uvb., Jagere og 3 store
Motorbaade, anvendt til indre Afsøgning og Hydning i
Helgolandsbugten.

For at faa en samlet Ledelse og en større fioncentra
tion i Dispositionerne for Minesøgningsarbl'jdet i Nord
søen underlugdes samllige Styrker een øverste Chef 
Fregatten-kapltån, paa ganske lignende Maade som Un
dervandsbaadene og Flyvevæsenet var organiseret.

Denne Udvikling er i sig selv interessant, idet den
tyske Organisation er et udmærket Eksempel paa, hvor
dan de samlede Minestrygningsstyrker og disses Opera
tioner ledes d i r e kt e fra Frontkommandoen . Kun ved
Styrkernes Placering benyttedes Marinestaben som Gen
nemgangsled for Forslag og Anmodninger fra de to
Styrkechefer, Nordsøkommandoen og østersøkommandoen,
men Styrkernes Placering paa Operationsteatret overlodes
ganske til de Øverstkommanderende. Denne Organisation
var meget elastisk og kunde benyttes i Nordsøen, fordi
hele Operationsomraadet i sig selv var saa koncentreret.
Der var ingen lange Kyststrækninger, ikke de mange
Kencentratiunscentrer for Krigs- og Handelsmarinen som
i Frankrig og England, det var Farvandet, der i sig selv
frembragte denne Organisation.

Hele Udviklingen i Retning af Specialmateriel med
førte naturligvis en ganske anden Personelorganisation
end i England og Frankrig. Det Personel, der udkom
manderedes med Minestrygerne var militært uddannet
Personel, som mobiliseredes fra Krtgsmariuen, enten fra
Linien eller Ileserven.

Alle Flotille- og Halvflotillechefer var Officerer af
Linien, Flotillecheferne af Kaptajnløjtnansgrad, og i Be
gyndelsen af Krigen var Skibscheferne enten ganske unge
Linieofllcerer eller Officerer af Reserven. Da de nye

Tldsskr.f. Søvæsen. iOD. Anrg. 34
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Skibstyper i 1916 sendles til Fronten, blev A- og M
Baadene kommanderet af faste Officerer af Løjtnantsgrad.

I de mindre Fartøjer, Motorbaadene i Østersøen
f. Eks., anvendtes Underofficerer som Førere eller som
paa Slutningen af Krigen .Minensteuermån.. Selv i de
Trawlere, som mobiliseredes i Nordsøen, anvendtes Re
serveofficerer som Chefer, og man fulgte ikke den fra
England og Frankrig kendte Fremgangsmaade at mobi
lisere Trawlerkaptajnen med sit Skib. Delte skyldtes
sikkert hele Tendensen i Relning af en ren militær Or
ganisation, som naturligvis viste sig særdeles anvendelig,
men som i alt for høj Grad lagde Beslag paa Personel
af militær Værdi, hvilket ofte influerede uheldigt paa
Personel fordelingen i andre Skibe af den tyske Flaade.

Det skal blot til Slut anføres, at hver M.Si-Flotille
havde en FlotiIlelæge med, fordi Arbejdet i sig selv var
saa farligt, og hurtig Lægeassistance derfor ofte paa
krævet.

Efter Krlgen er den lyske Minestrygerstyrke organi
seret i en •Mlnensuchentlotllle- paa 4 M-Baade, som er
underlagt Flaadekommandoen. Den deltager i Flaade
styrkernes Øvelser, og det til Mineslrygning udsatte
Personel faar her den nødvendige Uddannelse. Foruden
denne faste Stamme kan de ældre Torpedobande orga
niseres lil Minesøgning i Flotiller som under Krigen.

Det fremgaar af det her anførte, at der ikke som i
England og Frankrig har været eller er paatænkt at an
vende en Zoneinddeling af Kysten, men at man havde
organiseret ~linestrygerne i Havneflotiller til speciel Tje
neste omkring Havnen, saml at man havde udviklet et
meget betydeligt Specialmaleriel, som var underlagt
Flaadechefen og placeredes der, hvor denne ønskede det.
Endelig fremgaar del, al Udviklingen førte b o r t fr a en
Organisation af civilt Skibsmalerielog in d p a a en Ud
vikling af Specielmateriel med og ledet af Personel af
Linien eller Reserven.
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Den specielle tyske Organisation af • tlyvende Mine
rydningsflotiller« er interessant, idet man gennem denne
har opnaaet at frembringe en meget ambulant og der
igennem effektiv Organisation . Skibstyperne er Speclal
fartøjer, som i rionstruktion er dimensioneret saaledes,
at et Moderskib uden Vanskelighed kan have det i tak
tisk Henseende passende Antal om Bord. Minestryger
flotillen kan disloceres uden Hensyntagen til ~ejrforhol

dene, og kan hurtigt føres fra det ene Operationsfarvand
til det andet, og samtidig har man den bedste Betingelse
for at have det nødvendige Reparationsværksted placeret
1 Minestrygernes umiddelbare Nærhed, uanset om man
arbejder fjernt fra Basis, hvad der i høj Grad forøger
Flotillens Nyttevirkning.

For at have den fulde Ydeevne uf Organisationen
er det imidlertid nødvendigt, at Moderskibet er specielt
konstrueret - apteret - til denne Opgave, hvilket ikke
altid er gørligt indenfor det Skibsmateriel af Handels
marinen, der kan disponeres over. Endvidere kræver
Ud- og Indsætningen af \lotorbaadene rolige Vejrforhold,
saaledes at Minestrygningsoperalioner i aabent Farvand
rnaa opsættes indtil Søen tillader Udsætning af Fartøjerne,
selvom Motorbaadene - hvis de var i Vandet - godt
kunde arbejde, hvad der naturligvis er en betydelig
Mangel ved Systemet, og delle Forhold forklarer for
mentlig, at man hovedsagelig har benyttet Systemet i
Østersøens rolige Farvande, og kun paa Slutningen af
Urigen tlAmmon.-tlotillen i Nordsøen, hvor den som
omtalt kun anvendtes paa de indre Linier. Den største
Fordel er utvivlsomt Organisationens hurtige Disloce
ringsevne.

Italien.

Jnden Krigen omfattede den italienske Minestryg
ningsorganisation kun det rent militære Personel og
Materiel, og hele Minestrygningsspørgsmaalet var skudt

34*
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i Baggrunden som værende af mindre Betydning. Men
straks efter Krlgens Begyndelse i April 19] 5 indsaa man
Nødvendigheden af at opbygge en kraftig Minestryg
ningsorganisation, der støttedes stærkt af de Allierede.
Det militære Minestrygningsvæsen organiseredes af Spe
cialklassen - Rimorchiatori Dragamine - og de min
dre, ældre Torpedobaade, og placeredes i Flaade
baserne. De blev specielt anvendte i den nordlige Del
af Adriaterhavet j de franske Minestrygere, som overtoges
straks ved [{rigens Begyndelse opererede hovedsagelig i
den sydlige Del af Adriaterhavet og pan den albanske
Kyst.

Minestrygerne var bundet til Basistjenesten , men
kunde detacheres til Samarbejde med Flaadens taktiske
Grupper, naar disse opererede i Nærheden af den Ilasis,
hvor de var stationerede. Personellet var militært Per
sonel fra Flandens Linie - som Gruppechefer - eller
af Reserven som Underførere.

Da Paruvanes i 1916 blev anvendelig til Agterstryg
ning med høj Fart, paubegyndte man en betydelig Ud
videlse af de militære Minestrygerstyrker ved at installere
Paruvanes i en stor Del al' de Jagere, som udgjorde
taktiske Grupper indenfor Flaadestyrkerne, saaledes at
man i Italien ligesom i. England og navnlig i Frankrig
fik en Organisation af •Fleet sweepers. - -Dragueurs
d'Escadres- - som var underlagt de respektive Styrke
chefer og som dellog i Styrkernes Bevægelser, dels som
Jagere og dels som !\1 inestrygere.

Paa Grund af den manglende Fiskeflaade, havde
man i Italien, hvor der før Krigen intet større Havfiskeri
fandtes, ingen Mulighed for at supplere de militære
MineSlrygere med en Trawlerreserve, og man hjalp llig
derfor dels med Assistance fra de Allierede og dels ved
at udtage mindre Skibsmateriel - Bugserbaade, srnaa

Vedetbaade etc. - som var egnet til Minestrygning, til
en ren Bastsorganisation, og det var navnlig disse Styrker,
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som rnaaue holde Basispassagerne ryddede for de tyske
Undervandsbaadsmiuer, for at Flaadestyrkerne kunde have
minefri Ud- og Indpassage li) Baserne paa Østkysten af
Italien.

Efter Krigen har man indset Nødvendigheden af en
grundig Minestrygningsorganisation, og i denne holdes
nærlig de samme Retningslinier som under Krigen, idet
den udskiller sig i en ren militær Organisation, der
omfatter Flaadens Specialmateriel og de Jagere, der er
udset til P. V.-Strygning, de sidste bundet til Flaade
's tyrkern es Gruppering, samt en udstrakt civil Personel
og Materielkrigsberedskabs Organisation.

Kysten er inddelt i Zoner - Departimenti mari
timi - omkring Baserne saasom Spezln, la Maddalena,
Taranto, Venezia og Pola, og i disse Basishavne er
Specialmateriellet placeret. De deltager i kk e ' i Flaade
øvelserne, men holder almindeligvis en Gang om Maa
neden Øvelser for at uddanne Personel og holde Forsøg..
Minestrygeme er samlede i Eskadriller paa 4 Fartøjer,
og 2 eller 3 Eskadriller danner en Gruppe. I hver
Eskadrille er der altid 2 Fartøjer, der er under delvis
Krigsberedskab.

Disse Grupper er bundet til Zonen og deres Arbejde
i Zonen dirigeres af Zonechefen, men under Flaade
styrkers Operationer i Samraad med Styrkechefen.

Foruden denne Organisation af Specialfartøjerne
findes en omfattende Personel- og Materielkrigsbered
skabs-Organisation af alt civilt Fartøjsmateriel, som egner
sig til Miuestrygnlng, og som tjener til at supplere det
Specialmateriel, der er stationeret i Basishavnene og li)

Brug i Furvandszonerue, underlagt Zonechefen.
l hver Zone holdes Øvelser og Instruktioner i Mine

strygning for de Underofficerer, som er til Tjeneste i
Zonen, og disse bliver derefter anvendt som Førere af
-Auxiliærmateriellel.
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De eneste Minestrygere, der ikke er bundet til Zone
tjeneste, er de Jagere, som er udrustet med Paravanes,
og som er underlagt Flaadestyrkecheferne som •Fleet
sweepers" .

Spanien.

En lignende Zoneinddeling af Kysten omkring Basis
havnene kendes fra Spanien, hvor man ligeledes lægger
megen Vægt paa Anvendelsen af Fiskedampere under
militær Organisaton og Førere, men den militære Mine
strygning synes ikke paa tilsvarende 'Maade som vist for
de andre Mariner at være underkastet nogen særlig om
fattende Organisation. Jagerne, der har P.V. installeret,
indgaar i Eskadrerne, naar disse formeres, men det
synes, som om den største Vægt er lagt paa Auxiliær
materiellet til Basistjeneste , idet dets ringe Fart og
Disloceringsevne binder dem til bestemte Kystafsnit,
hvor de er underla gt og ledet af Chefen fol' Zonen.

Af de her nævnte Eksempler vil det formenLlig
fremgaa, at man - bortset maaske fra Spanien - i alle
Mariner har lagt Organisationen af Minestrygningen an
paa en Udvikling af et specielt militært Mhiestrygnlngs
væsen, som omfatter Specialfartøjer og det Materiel af
Flaaden, specielt Jagere, som kan tænkes at komme til An
vendelse, med militært uddannet Personel- samt en Ma
terielkrigsberedskabs - Organisation, som - bortset fra
Tyskland, hvor Udviklingen er gaaet i Hetning af kun.
at anvende SpeciaJfartøjer - er tænkt organiseret i de
Farvandsafsnit, hvor Minestrygning kan blive nødvendigt
og i et Antal, som varierer med Zonernes militære Be
tydning og trafikale Forhold.

Minestrygernes taktiske Anvendelse.

Efter i det foregaaende at have fremdraget forskel
lige Forhold af Betydning vedrørende Skibstypernes Ud-
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vikling og Krigens Erfaringer paa det organisatoriske
Ornraade, staar endnu tilbage at give en Fremstilling af
hele Systemets Virkemaade, saa at man herigennem kan
danne sig et samlet Indtryk af Mineslrygernes taktiske
Anvendelse, samt af visse formallaktiske Principper, idet
Krigen paa væsentlige Punkter har givet interessante
Erfaringer for disse Skibes specielle Brug.

Minestrygernes taktiske Anvendelse kan udskilles
3 Hovedgrupper, nemlig Minestrygere anvendte til:

1. Mi n e s ø g n i ng.
2. Minerydning.
3. Mi nesikr ing.

Om den 3' Gruppe - Mfuesikrlng' - er der tid
ligere - i Aprilheflet 1926 af Tidsskrift for Søvæsen
gjort Rede, og selvom den i de senere Aar fremkomne
[(rigsliteratur paa enkelte Punkter vilde give yderligere,
meget belysende, Eksempler paa denne overordentlige
hyppige Anvendelse af Minestrygere -- specielt i Øster
søen - kan det dog næppe formenes nødvendigt aller
at tage Spørgsmaalet op til Behandling, da der ikke
kan fremdrages noget nyt af principiel Betydning, hvorfor
der i det følgende kun skal behandles Minestrygernes
Anvendelse til Minesøgning og Minerydning.

1. Minestrygere anvendt til Mines0gning.

Den voldsomme Brug af Miner paa de forskellige
Operationsteatre under Verdenskrigen førte allerede i
Begyndelsen af 1915 ind paa en Tvedeling i Minestry
gernes taktiske Anvendelse.

Fra delle Tidspunkt kan man ved Minesøgning skelne
mellem Minestrygere anvendt til

A. Lokalisering af Miners Tilstedeværelse.
n. Lokalisering af Minefelters Udstrækning.
Lokaliseringen af Miners Tilstedeværelse er den op-
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rindellge taktiske Anvf'ndelse af Minestrygerne og danner
overalt den naturlig-e Overgang fra Minesøgning til Mine
rydning j naar ~I inerydning ikke skal foretages, eller naar
l\1ineslrygernes Antal ikke tillader Rydning af hele det
Farvandsafsnlt, hvor der er lokaliseret ~'lilJer, indskrænker
man Minesøgningt'n Lil kun at omfatte Lokaliseringen af
de observerede Minefelters Udstrækning, oftest for at
angive minefri Passager u d e n o m lokaliserede Miner,
men tillige for at muliggøre Anvendelsen af de lokali
serede Minefelter i egen Tjeneste, saaledes at et fjendt
ligt Felt kan overgaa fra at være udlagt offensivt til at
blive anvendt defensivt paa egen Front, ved Udvidelse
af Feltet i deltes umiddelbare Omkreds. Saaledes blev
r. Eks. ll\leteoru·feltet i \'Ioray Firth anvendt, efter at
Feltets Omkreds var bestemt.

ad A. Lokalisering af Miners Tilstedeværelse.

'linesøl!ningens Hovedopgave til Lokalisering af Mi
ners Tilstedeværelse er:

1. Minesøgning paa Basis-Passnger.

Det er under Afsnittet om Organisation søgt vist,
hvor megen Vægt man lagde paa at have en stærk
Basisorganisation af Minestrygere for at sikre Flaade
styrkernes minesikrede Ud- og Indpassage under alle
Forhold. /le Minestrygt're, der benylledes, var dels de,
der var underlagt Stationskommandoen, og dels de Mi
nestrygere , der var underlagt den Flaadekornmando, der
havde Basis paa det paugældende Sted.

Denne \linesøgningsljeneste paa Basis-Passager har
under Krigen spillet en afgørende Rolle f o r F l a a d e r
n e s Bevægelsesfrihed, og overalt ser man derfor
ogsaa, at et meget betydeligt Kontingent af den samlede
Minestrygerstyrke var bundet til Minesøgning af de Pas
sager, som Flaadestyrkerne benyttede til Besejling af Basis .
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Disse Passager, som med et betegnende engelsk
Ildtryk benævnes nFleet - Tracks u, lagdes ener ganske
bestemte Regler. Det var en Nødvendighed, at Passage
bredden var stor, for at Flaadeslyrken uden synderlig
Vanskelighed kunde udvikle sig i Udløbsformation, og
Bredden af Passagen varierer derfor ved de forskellige
Basis med Størrelsen af den Flaadestyrke, der er baseret
paa Stedet, Af Hensyn Iii den absolut sikre Navigering
og Minesøgning maa Basis-Passagerne være godt klar
af alle Navigationsvanskeligheder, læge Grunde, Pynter
med undersøiske Rev etc., og bør sa å vidt muligt i
r e t t e L i n i e r følge Dybdekurverne ; Basispassagerne
maa være lagl i saa re Ile Linier som muligl af Hensyn
til sikker og hurtigt Minesøgning, og være stærkt af
mærkede, idet Basis maa kunne besejles paa enhver Tid
af Døgnet og under alle Forhold, for at Flaaden ikke
under en pludselig ludtrædende Situalion skal være
bunde l til Basis af Navigalionsvanskeligheder i Basis
Passagen. Disse maa være saa lange, at Flaadeslyrkerne
kan føres sikkert iii det Farvand, hvor Slyrkernes Ud
vikling kan foretages og IIJaa have en saadan Retning,
at Flaadestyrken føres hurtigt og sikrest til det sand
synlige Operalionsfarvand.

Dette sidste foraarsager, at der til et Basis som
oftest maa føre et større Antal fast beliggende
p a s s a g e r e n d e e n, og Antal1et varierer med Basis
strategiske Beliggenhed og nautiske Forhold. Antallet af
Basis-Passager er beslemmende for, hvor stort et Antal
Minestrygere, der maa stationeres ved Basis, og Pas
sagernes Bredde og Længde bestemmer, hvor mange
-Minestrygere, der til Stadighed maa ligge til Arbejde i
Passagerne. For ikke al have bundet et altfor over

-vældende Antal Minestrygere til llasis, kan Passagerne
.lnddeles i de Passager, der til Stadighed holdes mine
søgte og de Passager, som i Nødslilfælde maa benyttes,
og som derfor kun periodevis bliver minesøgt. Dette
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kan være nødvendigt for at kunne omlægge Ud- og Ind
passage i Tilfælde af Observation af Undervandsbaade
eller Lokalisering af Miner i større Antal i de normalt
minesøgte Basis-Passager.

Passagerne samles udefra Farvandet tll een meget
bred, ganske lige Hovedpassage ind til selve Basis.
Denne Hovedpassages Bredde maa være stor, d a de n
ma a lillade en vis Manøvrefrihed i selve Ud
l ø b s p e r i o d e n , og den bør altid føre gennem del til
Minesøgning bedst egnede Farvandsprofil.

Fra S c a p a Flows Hovedpassage førte 3 faste Pas
sager, som - hvis der var Tid - afsøgtes i fuld Ud
strækning forinden Grand Fleets Ud- eller Indpassage.
Passagebredden var fra 7-10 Sml. og af Passagerne
førle een op langs Østsiden af Orkneyøerne, een mod
øst fra Penlland Skæret og een mod Syd langs den
skotske Kyst, og herfra mod øst. Som Regel benyttedes
den østlige Passage fra Pentland Skæret.

Fra Cromarty Basis førte 2 Basis-Passager, een
langs Sydsiden af Moray Firth og een Nord paa mod
Scapa Flow-Passagerne. DeD sydlige Passage benyttedes,
naar Flandestyrkerne fra Cromarty skulde koncentreres
med den øvrige Del af Grand Fleet i Nordsøen. Adm.
Jellicoe udtaler om denne Passage, •il was essential to
ensure thai this channel was kepl clear of mines 50

long as any portion of the Grand Fleel was based on
Crornarty«1). Den nordlige Passage benyttedes af den
amerikanske Flandestyrke ved Udlægningen af the North
Sea Barrage. og blev under Udlægningsoperationen mine
søgt hver Dag i begge Retninger.

Først fra Begyndelsen af 1915 indførte man i Hel
golandsbugten - Fig. 3 - en lignende Basis-Pas
sage Organisation som den engelske. Inden delte Tids
punkt havde man ingen bestemt fastlagte Basis-Passager,

1) Adm. JeIlicoe: The Grand-Fleet, pag. 254.
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men fra Marts 1915 kunde Minestrygerne ikke mere
overkomme al lokalisere og rydde de engelske Felter,
og man overgik derfor fra medio April til at have fast
placerede Passager ud fra Belgolandsbugten. Een Pas
sage førte øst om og een Vest om Amrum Banke mod>
Nord. En tredie førte i NV-lig Retning gennem de en
gelske Spærringer norden for Norderney og endelig en
fjerde langs de østfrisiske Øer, og herfra lige mod Vest.
Man lagde megen Vægt paa at holde den vestlige Pas
sage minefri. Denne Opgave var af meget stor Vigtighed
for den tyske Flaades rettidige Udløb, og Passagen maatte
derfor gøres let passabel. Den havde en Bredde paa
12 Sm!. og førte ca. 60 Sml. mod Nord. Det var spe
cielt denne Passage, som Englænderne søgte at spærre
ved voldsomme Mineudlægninger fra .Abdiel. og .Or
vieto», men det synes, som om det virkelig lykkedes de
tyske Minestygere at holde i alt Fald visse Dele af Pas
sagen konstant passabel. I den østlige Passage var Na
vigationen vanskelig, og der maalle derfor j denne Pas
sage udlægges 2 Fyrskibe foruden den sædvanlige Bøje
afmærkning. Passagen var ikke under daglig Kontrol,
men minesøgtes flere Gange om Maaneden, og altid
umiddelbart fur Ud- eller Indpassage af Flaadens større
Enheder.

Af Fig. 3 fremgaar det tydeligt, hvilket kolossalt '
Arbejde der har været udført for at holde de tyske Basis
Passager minesøgte. Passagerne strakte sig paa Slut
ningen af lirigen ca. 180 Sml. mod Nord og 140 Sml.
mod Vest for Elben, og det forstaas, at det var umuligt
med den forhaandenværende Minestrygerstyrke at over
komme at holde samtlige Passager konstant minesagte.
Der foretoges derfor Minesøgningstogter - paa tysk
»Sttohfahrtem - ud gennem de fjendtlige Felter, for
herigennem at faa lagt Passagerne uden om Minespær
ringerne, da det vilde tage altfor lang Tid at rydde Pas
sager ind igennem Felterne. Passagerne blev derfor under-
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Krigen omlagt eflerhaanden som Mineblokaden af Helgo
langshugten voksede i Udstrækning, og paa visse Tids
punkter var det nødvendigt at koncentrere all Minesøg
ningsmateriel om een enkell Basis-Passage for at den
tyske Flaade overhovedet kunde løbe ud fra sil Ilasis.

Kun ved at indskrænke sig til disse Basis- Passager
[ykkedes det Minesøgerne at muliggøre den tyske Flandes
Bevægelsesfrihed; hvis Passagerne tilstoppedes, var Flaa
den lukket inde uden Mulighed for at kunne benyttes,
med mindre man vilde løbe den Risiko, som var forbundet
med at passere de minefordægtige Farvandsafsnit , men
delle var, som det tyske ~larine- Archiv betegner •i m
mer im hohen Grade ein GlfLckspiel •.1)

Minesøgningsoperalionerne i Helgolandsbugten giver
et fortræffeligt Billede af Spillet mellem l\Iiner og Mine
'Søgning; de viser, hvorledes de afsøgte Passager blev
holdt under Observation og hurtigt tilstoppet med nye
Miner, hvordan Passagerne langsommeligt maalle om
lægges uden om de nye Felter, hvorved Flaaden blev
tvunget ind paa de Udløbsretninger, som passede ind i
den engelske Strategi, og hvorledes Minerne udlagtles
som Lokkemad for Angreb paa de tyske ~1inesøgere,

der under Arbejdet i de ydre Distrikter af Passagerne
maaUe dækkes af betydelige Styrker.

Minesøgningsfartøjerne var et stadigt Angrebsobjekt,
-hvor man ved relativ ringe Indsats af egne Styrker
kunde fremtvinge dybtgribende Indflydelse paa den tyske
Flandes Bevægelsesfrihed og strategiske Opmarch .

Foruden disse ydre Basis-Passager holdt Bavne
.flotillerne den indre Del af Helgolandsbugten mlnesøgt,
.saaledes at de fra de ydre Passager førte minesøgle
Passager ind til E ms, J a d e og C u x ha ven. Pau lig
nende Maade blev det tyske Undervandsbaadsbasis Os t
e n d e - Z e eb r o. gg e minesøgt, idet de der stationerede

l} Nordsee Band IV, pag. 163.
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Torpedobaade af A-«Iassen holdt en Passage under
stadig Kontrol. Fanandsprofilet gav ikke Mulighed for
flere Passager, idet Ud- og Indløbet af Undervands
bandene maaUe lægges i den dybeste Del af Farvandet,
sanledes at man her maaue indskrænke Passagernes
Antal til e e n, hvilket altid er uheldigt, da Mineblokaden
herved kan blive saa meget desto effektivere.

Paa ganske lignende Maade som de her anførte
.Eksempler paa Basis-Passager er vist anlagt, har man
under Krlgen ved andre Basis søgt at sikre de der
stationerede Flandestyrkers frie Ud- og Indpassage. Ved
T o u Ion og C h e r b o Il r g holdtes minesøgte Passager,
ved Malta, Mudros og ved Anlivari, Pola, Se
b a s t o Po I og Ven e d i g lededes Flaadestyrkerne gennem
fast anlagte Passager, som var under stadig Minesøgning,
hyppigere eller sjældnere, afhængigt af Muligheden for
fjendtlig Mineudlægning , men det var alle Steder en
Nødvendighed at foretage Minesøgning af Udløbsruten,
inden Flaadens Enheder forlod Basis, og paa lignende
Maade modtoges Enhederne af Minestrygerne ved An
komsten til Basis for at føres sikre gennem de mine
søg-te Basis Passager.

Foruden denne Anvendelse af Minestrygerne - s o m
altid maa bindes i større eller mindre Antal til
Ba s i s t j e n e s t e - har Minestrygerne under Krlgen
været anvendt til Minesøgning for at lokalisere Miners
Tilstedeværelse paa

2. Trafikruter for Handelsskibe.

Straks fra de første tyske Mineudlægninger ved den
engelske «yst nødsagedes man til at etablere bestemte
minesøgte Trafikruter, for at Handelstrallken kunde fore
gaa uhindret eller i al Fald med saa faa Forstyrrelser
som muligt. Hele England omspændtes med et Net af
'I'raflkruter, ad hvilke den største Del af aJle Livsfor-
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nødenheder førtes til Landet. Ved Placeringen af Tra
fJkrutcrne tog man paa lignende l\Jaade som nævnt for
Dasis-Passagerne Hensyn til Farvandets Profil, idel dette
var bestemmende for, hvor Minestrygerne kunde føre
.Søgegrejerne med Sikkerhed. Man ser derfor, al Trafik
ruterne altid ligger udenfor Søgegrejets absolut sikre
Dybdeindslilling, altsaa som Regel udenfor 15 m Kurven.
.Af flere Grunde søger man imidlertid at lægge Ruten
sau langt ind mod Landgrunden som muligt: idet Navl
galionssikkerheden bande for Minestrygerne og for Ski
bene, del' passerer Huten, her bliver størst, saaledes at
Sikkerheden for rigtig Passage af Ruten bliver den
største . Af Hensyn lil Undervandsbaadsangreb søger
man ligeledes i Nærheden af Land at placere Trafik
ruterne op mod 15-20 m Kurven , idet man herved
nedsætter AngrebsmIlligheden fra Landsiden.

Trafikruterne maa være saa retlinjede, som Farvands
profilet tillader det for at forøge Navigntlonssikkerheden,
og for at Passagen kan Ioregaa let, og derved sua hur
tigt som muligt, og man maa, hvor der er Strøm af
nogen Betydning, saa vidt mulig lægge Trafikruten i
Strernretningen, for at Strømsætning skøns paa Passage
retning nedsættes til det mindst mulige.

Traflkruternes Anlalog Bredde varierer med Tra
fJken paa Stedet, og deres Afmærkning afhænger af Oh
servatlcnsforholdene i Farvandet. Megen Afmærkning er
uheldig, idet det giver gode Oplysninger for fjendtlige
Mineudlægninger, og under Hensynstagen til de normale
meteorologiske Forhold og Observationsmuligheder i Far
vandet placerer man Bøjer saaledes, at man under Pas
sagen stadig kan pladsbestemme sig med Sikkerhed.
Normalt rnaa man regne med - i jævnt trafikerede
Farvande - at have een Bovedtrafikrute og een eller
flere Reserveruter, ad hvilken Traflken straks kan om
dirigeres, naar der under Søgning er lokaliseret en ;\line
i Ruten ,
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Passagefriheden kræver en vis Bredde i TraflkruLen,
og i den engelske Kanal f. Eks. anvend Les som Regel
ca, 1 SmI.s Bredde. Naar man ikke gjorde Ruten bre
dere, skyldes det, al Bredden afhænger af det Antal
Mineslrygere, man har til Raadighed Lil Minesøgningen,
og jo bredere Ituten er, desto flere Minestrygere maa
der til i men pau de Steder af TrafikneUet, hvor Trafiken
er stor og Passagehastigheden derfor maa forøges, nød
sages man til at koncentrere flere Minestrygere for at
gøre Bredden saa stor, at Skibene har let ved at passere.

For at have en fast Organisation af de Minestrygere,
der minesøger TrafIkruterne, samler man disse i Zoncr,
hvor Ruterne passerer visse Knudepunkter, hvorfra Mine
strygerne ledes.

Som et af de mest typiske Eksempler paa Organi
sationen af saadanne minesøgte Traflkruter skal bl. a.
nævnes Kanalruterne fra Beachy-Head iii Norht-Foreland
- Fig. 4. De store Sejlveje over Atlanterhavet koncen
treredes i passende Afstand fra den engelske Kyst, udenfor
Minernes Forankringsdybde, og herfra lededes Traflken
ind i de minesøgte Ruter op gennem Kanulen langs
den engelsk e Kyst. Paa Strækningen fra Beachy-Head
til SOll1l1 Godwin Fyrskib var til Stadighed stationeret
ca, 24-26 Trawlere i Enheder paa 6, som hver var
underlagt en Chef, der laa paa Station i et af Knude
punkterne. Hver Sektion paa 6 Trawlere holdt den Del
af Trafikruterne, der laa i deres Afsnit af Zonen, mlne
søgt een Gang om Dagen i begge Retninger, og ved
vigtige Passager blev Ruten minesøgt - hvis Tidevandet
tillod det - umiddelbart før Passagen. Naar Skibe
- som ofLest i [{onvoyer - passerede Trafikruten, blev
de meldt pr. Radio fra Knudepunkt til Knudepunkt, og
gennem Sektionscheferne kunde Traflkchefen i Land
have stadig Kendskab til Konvoyens Plads og Trafikens
Forløb.

Foruden de fast anlagte Trafikruter var der anlagt
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enkelte Reserveruter, og til Minesøgning paa disse - the
alternative routes - anvendtes hovedsagelig Bjulmiue
strygere, hvis Dimensioner tillod Minesøgning over et
længere Tidsrum af Tidevandsperioden. Reserveruten
benyttedes hovedsagelig af Skibe af Krigsmarinen, hvor
ved saavel Handelslratlken som Passagen af Flandens
Skibe lettedes og gjordes uafhængig af hinanden. Lige
ledes anvendtes Hjulmineslrygere til Minesøgning af Tra
flkrulerne i Kanalen, hver Gang en særlig højtstaaende
Person skulde over; saa afsøgtes Ruten een Gang siraks
ved Daggry og altid umiddelbart før Passagen. Naar
den engelske Konge skulde sejle til Frankrig f. Eks.,
blev foruden den bestemte Rute ogsaa en ekstra Bute
minesøgl i Nærheden, for at Kongens Skib siraks kunde
dirigeres ind paa denne, hvis de forangaaende Hjulmine
strygere ,lrods Minesøgningen før Passagen, alligevel
lokaliserede Miners Tilstedeværelse.

Paa en noget lignende Maade som Minesøgningen
af Trafikrulerne i Kanalen var organiseret, havde man
organiseret •the war channel« op langs den engelske
Østkyst , hvor hver Mineslryger-Zone havde sil Afsnit
af Trafikruten at minesøge. I December 1914, efter
•Kolhergs Il i\lineudlægning udfor Scarborough, var denne
Organisation lige i sin Vorden, og da man ved ~ine

sprængninger udfor Scarborough blev opmærksom paa
de tyske Miner, rnaatte man i største Hast lIIkalde all,
hvad man kunde samle af Mineslrygere for at minesøge
en 500 Sml. lang Traflkrute op langs Kysten.t) Dette
Arbejde fik en højst uheldig Indflydelse paa den engelske
Flandes Bevægelsesfrihed, idel Minestrygerne samtidig var
nødvendige for at befri Grand Fleet fra .Audaciousu
Fellet ved Torry Island, og da der ikke kunde dispo
neres over tilstrækkeligt Mlnestrygermateriel blev Grand
Fleet bundet i sine Bevægelser indtil der, først flere

1) IIlnrine-Archiv: i'iordsee B, III, png, 123.
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Dage senere, kunde skaffes en minefri Passage ud gen
nem Feltet.

Ogsaa andre Steder spillede Minesøgningen paa
Trafikruterne en stor Rolle. Ved SI. Nazaire blev Kon
voyruterne minesøgt af amerikanske og franske Mine"l
strygere hver anden Dag, hvis der ingen Trafik var,
og altid saa sent som muligt inden Konvoyer passerede;
ingen Konvoy fik Tilladelse til Passage, uden at Mine
strygerne meldte Ruten minesøgt.

Da de kanadiske Tropper transporteredes li) Europa,
maaue ShetlandspaLrouillen - næsten alle Grand Fleets
Minestrygere - minesøge Ruten ved Fair lsI, og efter
,,[{ing George Il ss Undergang ved Stratli Pt. i "Møveos
Miner, søgte Minestrygerne en Rute udenom Feltet langs
Land. Denne Rute maatte kun passeres af Skibe af
Flaaden og kun om Dagen. Alle TrafIkruter ved Ind
sejling lit Havne blev minesøgt, og for at holde Traflken
uafhængig af Mørke og Taage maatte der i Nærheden
af Havnene, hvor Ruterne skar sammen, være en bety
delig Farvandsbelysning. Indsejlingerne Lil Boulogne,
Bordeaux og Celle var stærkt minesøgL, og langs den
franske Atlanlerhavskyst fandtes paa lignende Maade
som "War channel« en minesøgt Trafikrute mellem
Lorient og SI. Nazaire og Penmarch Point.

I Belgolandsbugtcn var man paa Grund af Opera
tionsfarvandcts Karakter nødsaget til at have 2 Trafik
ruter, een langs Land ved Norderney, for al Trafik kom
mende Vest fra, og en mod Nord, øst eller Vest om
Amrum Banke; den sidste blev dog som tidligere omtalt
hovedsagelig benyttet af Flaadens taktiske Enheder. Ruten
mod Vest var hovedsagelig for Trafik fra Rotterdam til
Ems eller Elben, og Ruten blev kun afsøgt, naar der
kunde afses Minestrygere hertil fra de militære Opera
tioner. Naar Passage ikke kunde finde Sled maatte
Handelsskibene afvente minefri Passage i Rotterdam,

Tid ••kr . f. Søvæ~en. tOO Anrg 35
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hvor der lil Tider kunde ligge omkring 20 Skibe og vente
paa, at Ruten blev minesøgt.

I Østersøen spillede minesøgte Trafiruter den aller
største Rolle, og man havde her en minesøgt n War
channel- langs hele den tyske østersøkyst, saa langt
mod Nord, som de tyske Tropper stod. I den vestlige
Del af Østersøen med Indsejling li! Kiel minesøgtes den
ikke li! Stadighed, men kun forinden Passage af Han
delsskibe eller Skibe af Flaaden, hvorimod den fra Stolpe
Banke og videre mod øst og Nord var under l\Jinesøg
ning, saa ofte det var nødvendigt af Hensyn til Handels
trafiken og de militære Operationer. Ruten havde en
Bredde paa ca. 5 Sml. Ud fra denne Trafikrute førte
saa fra visse Traflkcentrer, ' fra Rixhofl, Brusterort, Po
langen og Libau, Ruter ud li! aabent Farvand. Disse
Ruter var 6 Sm!. brede og 50 Sm!. lange, og holdtes
minesøgt af Minestrygerne fra Swlnemnnde og Neufahr
wasser, nuar disse kunde afses fra de mililære Ope
rationer.

Disse faa Eksempler - som kunde suppleres med
mange andre fra Middelhavet og Amerikas Østkyst 
giver et Billede af den Rolle Minestrygerne har spillet
for Handels-Traflkeus sikre Gennemførelse, og derved
for Levnedsmiddelforsyning, Troppetransport, Passager
transport og m. m. ved en gennemorganiseret Minesøg
ning paa Trafikruterne ; det var en Organisation, som
straks ved Krigens Udbrud viste sig nødvendig af Hen
syn til Sikkerheden mod Minesprængninger, og ved at
samle Trafiken ad bestemte Ruter opnaaede man med
de Midler, der var til Stede, med det Antal Minestrygere,
der kunde afses til denne Anvendelse, at frembringe
den mest effektive Sikring af Handelstrafiken.
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3. Mi n e s øg n in g pa a øvel s e s p Ia d s e r fo r
Flaadens Enheder.

515

Af Hensyn til Uddannelsen af nyt Personel eller
Reserver . samt for at indsejle nye Enheder til en Flaade
under en længere ({rigssilualion er det nødvendigt at
have Øvelsespladser, hvor denne Tjeneste kan foregaa
uden Risiko for Personel og Materiel. Dette Forhold
spiller naturligvis hovedsagelig ind, naar der under en
længere Krigsperiode maa uddannes Reserver eller frem
skaffes Erstatning for Tab, men allerede fan l\1aaneder
efter Krigens Begyndelse maatte bande den engelske og
den tyske Flaade sende Personel til Uddannelse, og
navnlig krævede den store Stigning i Undervandsbaads
vaabenets Anvendelse en meget energisk Personelud
dannelse i Tyskland, og nye Vaaben og Installationer
maatte gennemprøves inden de sendtes til Fronten.

Saadanne Øvelsespladser kendes bl. a. fra Grand
Fleets Skydeplads vesten for Orkney Øerne og fra Under
vandsbaadsslationen i Kanalen, hvor Øvelser fandt Sted
paa et Felt Vest for Dover.

Øvelsespladserne for Grand Fleet minesøgtes af
Flaadens egne Minestrygere inden og under Øvelses
perioden, og i Kanalen var denne Tjeneste specielt til
delt I:Jjulmineslrygere, som under Øvelserne detacheredes
fra Zoneafsøgningen til Minesøgning paa Øvelsesfeltet,
hvor Minesøgning foretoges, naar Vejrforholdene tillod
del. Øvelser fandt aldrig Sted, før Øvelsesfeltet var nøje
afsøgt i hele dets Udstrækning.

De tyske Øvelsesfelter i Helgolandsbugten minesøgtes
af Havneflotillerne, men assisteredes af f. og III. M.S. Div.,
naar disse Divisioner kunde undværes fra Basis-Passage
Afsøgningen.

I Klelerhugt foretog de tyske Slagskibe deres Ind
skydninger af nye Skydeinstallationer, og Eskadrens tak
tiske Formationer og Eskadreevolutioner gennemprøvedes

35-
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her, for at uddanne Personellet, bande Eskadrechefer og
Skibschefer. Det lellere Materiel afholdt her Torpedo
skydning og Røgudviklingsforsøg , og Torpedobaadene,
der under Krigen blev anvendt til Minesøgning , holdt
Indsejlingsforsøg med Søgegrejerne til Mandskabsud
dannelse, sanledes at Kialerbugten under f{ rigen spillede
en stor Rolle som Øvelsesplads for Flaaden, For at
disse Øvelser kunde foregaa uden Risiko , havde man
valgt et Farvand, hvor Muligheden for Angreb var ringe,
men fra de engelske Undervandsbandes første Optræden
i Østersøen blev en mere intensiv Bevogtning af Bugten
nødvendig, og Kieler Havnellotille havde derfor til Op
gave at holde Øvelsesfelterne minesøgt inden og under
Øvelser.

Saaledes møder man - hvor det i Lileraturen kan
konstateres - Minestrygere bundet til det Materiel, der
borte fra Fronten maa klargøres til Frontbrug, og An
tallet af Minestrygere til denne Tjeneste, hvis Vigtighed
ikke kan bestrides, varierede med Øvelsesfeltets Placering
i Forhold til mulige Angreb, samt til Øvelsesfeltets
Størrelse og Øvelsernes Hyppighed Hvor Feltet ligger
udsat for fjendtlig Mineudlægning maa Antallet slige, og
Minesøgningen foretages saa hyppigt som Fo~holdelle til
lader del.

Endnu en vigtig taktisk Anvendelse af Minestry
gerne var

4, ~linesøgning paa OperationsfeIler.

lirigen viser hyppige Eksempler paa, at Minestry
gerne er anvendt til Minesøgning paa et Operationsfelt,
hvor Overl1adestridskræfler senere skal operere, for at
disse Styrker kan udvikles uden at være hæmmet af
fjendtlige Millespærringer. Det indses, at denne An
vendelse falder i 2 Grupper, nemlig Minesøgning i de
Farvandsafsnit, hvor det kan fo r m o d e s l at der er ud-
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lagt Miner, og Minesøgning, hvor det vides, at der er
udlagt Miner. I det første Tilfælde benyttes Minestry
gerne til at lokalisere eventuelle Miners Tilstedeværelse,
sanledes at Operationen enten kan omlægges eller over
føres til et andet Farvandsafsnit. og i det sidste Tilfælde
benyttes Minestrygerne til at lokalisere Minefelternes
Udstrækning, samt afhængig af Operationens Art at frem
bringe minefri Passager igennem eller udenom Fellerne.

Endelig benyttes Minestrygerne til paa Ånti-Uvh,»
Minefelter at afsøge Feltets mindste Dybde, for at for
hindre at Miner, der har reguleret for højt, kan komme
til at genere egne Operationer.

Disse Amendelsesmetoder har været meget anvendt
under Krigen og tangerer jo stærkt Minesikringstaktiken,
og det kan ofte ved disse Operationer være vanskeligt
at angive, om det er 1\1inesikring eller Minesøgning paa
Operationsfelter.

Minesøgning i Farvundsafsnit , hvor det kan for
m o d e s, at der er udlagt Miner, kan tænkes al fore
komme, dels under fr e m s k u d t e Operationer i Nærheden
af Fjendens Stillinger, og dels i t i l ba g e t ru k n e -
egne - Farvandsafsnil. .

ro r e ros k u d t e 1\1 in e s øg n in g s o p e r a t io n e r kan
tænkes foretaget bl. a. for at sikre egne Mineudlæg
ningsstyrker under Udlægning af Blokudefelter eller under
Udlægning af defensive Fløjspærringer for egne senere
Operationer. Minesøgningen rnaa i saa Tilfælde altid
foretages u m id d e Ib a r t f o r i nd e 11 Udlægningsopera
tionen, da man kun herved kan bevare dennes offensive
Karakter, samt for at forhindre, at der kan blive udlagt
Miner i Tidsrummet mellem Minesøgningen og Mineud
lægningen. Ved at minesøge UdlægningsfeIlet passende
Tid i forvejen opnaar man, at Udlægningen kan foregaa
med største Udlægningshastighed og mindste Risiko.

Forinden Udlægningen i August 1915 af de Fløj
spærringer, som skulde dække de engelske l\Jonilorer
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under Beskydningen af den belgiske Kyst, blev Ildlæg
ningsfeltet mines øgt af Hjulminestrygere.

Saadanne Minesøgningsoperationer kræver imidlertid
en stærk Dækning, for at Minestrygerne kan sikres
under Minesøgningen.

Minesøgning paa tilbagetrukne - egne - Ope
rationsfelter forekommer hyppigst, hvor det gælder om
at sikre Udlægningen af egne defensive Minespærringer,
og specielt naar Mineudlægningen af Hensyn til neutral
Trafik paa Stedet har været publiceret nogen Tid for
inden Udlægningen finder Sted.

Det kan meget vel tænkes, at Modstanderen kommer
først for at fremkalde Ødelæggelse af Udlægningsstyrken,
som altid er et meget snarbart Objekt med de store
\linebeholdninger 001 Bord, og man ser derfor ogsaa,
at amerikanske og engelske Minestrygere minesøgte de
Farvandsafsnit , hvor Felterne placeredes i the North
Sea Barrage.

Paa ganske lignende Maade blev det Farvandsafsnit,
hvor den vestlige lyske Flankespærring - a-Spærringen
i Helgolandsbugten - skulde lægges, minesøgt forinden
Udlægningen, da det kunde formodes, at engelske Mine
skibe havde udlagt Miner paa samme Felt.

For at sikre egne offensive Operalioner i Farvands
afsnit, hvor man ved, at der er udlagt Miner, bør man
lade Minestrygerne foretage en systematisk Mlnesøgntng
over Operationsfeltet i passende Tid forinden Hoved
operationen sættes an, for at faa frembragt et Billede
af Minespærringernes Placering. Afhængig af Farvands
profilet og af Felternes Tæthed, kan Minestrygerne enten
markere minefri Passager udenom Felterne eller søge
Passager gennem Felterne. Ved større Operationer bliver
Antallet af Minestrygere betydeligt, for at den efterfølgende
Operation kan sættes an saa hurtigt som muligt efter
at Mfnesøgulugen Pr begyndt. Til saadaune Minesøg
ningsoperationer maa man koncentrere alt det MiDesøg-
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ningsmaleriel, der kan afses, idet Arbejdet lælte Felter
kan være meget langsommeligt.

De bedste Eksempler paa Minesøgning, hvor man
ved, al der findes Miner, hentes fra de tyske Angreb
paa Rigastillingen, hvor det var den tyske Flaadeledelse
bekendt, at Irbenstrædet var stærkt belagt med russiske
Minefelter, uden at man kendte deres nejagtige Plads,
samt fra Angrebene paa Libau og Wlndau,

Under det første Angreb paa Irbensstrædet i Be
gyndelsen af August 1915 varede det 6 Timer for at faa
frembragt en minefri Passage paa ca, 500 m gennem et
af de russiske Felter.

Hvor den efterfølgende Operalion er tidsbundet,
sanledes som ved dette Angreb, rnaa Minestrygerne sen
des frem til Operations feltet i saa god Tid, saa man kan
have en sikker Formodning om, at Minesøgningen er
afsluttet, naar Bovedstyrken naar frem.

Som bekendt maatte Angrebet opgives for al gen
tages i Slutningen af August, og med Erfaringerne fra
det tidligere Angreb fik Minestrygerne nu 5 Dage til
Afsøgning og Etablering af minefri Passager.

Ved denne Operation gjaldt det et Ge n n e m b r u d
af Minespærringer, som man vidste var udlagt, men
ved Beskydningen af Østersøkystbyerne Polangen, Libau
- Fig. 5 - og Wlndau var det l\linestrygernes Opgave
at lokalisere de russiske Minespærringers Udstrækning,
for at der kunde lægges minefri Passager u d e n o m
Felterne, saaledes at den angribende Styrke ikke under
selve Operationen skulde operere i ikke-minesøgt Far
vand. Til yderligere Sikkerhed blev Hovedstyrken mine
sikret ved Nærsikring under Beskydningen af Kystau
læggene.

Endelig skal nævnes, at Minestrygerne er anvendt
til Minesøgning i kendte Spærringer for at bestemme
disses Udstrækning, snuledes at man ved senere Ope-
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rationer kan planlægge disse og Styrkernes rettidige
Koncentration ener det Kendskab, som Minesøgningen
giver Lil de fjendtlige Spærringers Placering i Farvandet.
Saaledes opererede de engelske Mineslrygere paa Dog
gerbank Feltet i Februar 1916 for at lokalisere dels
Yderpunkter af Hensyn Lil fremtidige Operationer i den
sydlige Del af Nordsøen.

Det skal til Slut nævnes, at Minestrygerne er an
vendt over eget l\linefelt, altsaa Lil Minesøgning paa
OperaLionsfelt, Lil Kontrolsegntng over Anti-U\'b.-Mine
felter, for at man kan sikre egne Overfladestyrkers sikre
Passage over Feltet. En sandan Fremgangsmande maa
altid anses for nødvendig, naar egen Passage kan forvenles
hen over Spærringen, idel Dybderegulatorer ka n svigte,
sanledes at enkelte Miner regulerer op under Overfladen
og derved bliver farlige for enhver Passage af Feltet.
Ved en Rontrolsøgning over det tyske Anti-Uvb.felt Nord
for Borkum minesøgtes Iii 20 m, og der fandtes herved
2 Miner, der havde reguleret for højt.

En sidste og vigtig Anvendelse af Minestrygere til
Lokalisering af Miners Tilstedeværelse er

5. M i nes ø g n i n g
p a a Flaadens [{oncentralionsfelter.

Hvor større Flandestyrker er baseret i forskellige
Basis, sanledes at Koncentralion af Styrkerne er nød
vendig forinden en forestaaende Operation, kan det være
ønskeligt i Operationsplanerne at have fast placerede
Koncentratlonsrelter, hvor Flandestyrkerne under visse
strategiske Kornbinatloner skal koncenlreres.

Sandanne (\oncenlralionsfellar kendes fra den skolske
Østkyst, hvor de to Dele af Grand-Fleet, Styrken fra
Scapa Flow og Styrken fra Cromarty, hyppigst benyttede
et Farvand - Long Forties - som ligger noget østen
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for Aberdeen, lil Koncentration, inden videre Operationer
udvikledes.

Naar der inden forestaaende Operationer var obser
veret fjendtlige Skibe, Undervandsbaade e. L i Nærheden,
foretoges altid Minesøgning af Farvandsafsnittet for at
forhindre en Styrkekoncentration i mine-inficeret Farvand.
Sanledes nævner Adm. Jellicoe , at Tilstedeværelsen af de
mange Undervandsbande inden Jyllandsslaget frembragte
Formodning om mulig Mineudlægning paa Long Forties,
hvorfor man den 21/ 6 1916 og de følgende Dage lod Grand
Pleets Fieet-Sweepers minesøge Farvandsafsniltet.1)

Det er i det foregaaende søgt at udskille Minestry
gernes Anvendelse i visse karakteristiske Hovedgrupper,
som maa formenes at omfatte de væsentligste Opgaver,
som Minestrygerne vil faa at løse under Minesøgning
for at lokalisere Miners Tilstedeværelse.

Tilbage staar derfor at vise, hvorledes den taktiske
Anvendelse - Fremgangsmeaden - bliver ved

B. Lokalisering af Minefelters Udstrækning.

Beslutningen om Rydning af et Minefelt, efter at
der ved Minesøgning er lokaliseret Miner i et Farvands
afsnit, træffes i nøje Tilslutning til det Kendskab, man
har til Feltets Udstrækning og derved til dets Indvirkning
paa de strategisk-taktiske Forhold.

net er tidligere omtalt, at der gives Eksempler paa,
at et Minefelt kan skifte fra at være fjendtligt offen
sivt til at være eget defensivt, naar Feltets Udstræk
ning er nøjagtigt kendt, samt at kun visse Dele af et
lokaliseret Minefelt er ryddet for at give Plads for egne
Operationer op ad Feltets Grænser, og endelig kendes

l) Grand Fleel, pag ,294.
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der Tilfælde, hvor det har været nødvendigt at kende
Feltets Grænser for at kunne lægge sikre, minefri Pas
sager i Feltets Nærhed .

Minesøgningens Udstrækning og den valgte Frem
gangsmaarle ved Placeringen af Søgelinier i et Farvands
afsnit, efter at rl e n første Mine er lokaliseret,
afhænger af følgende to Forhold:

1. Det offensive Felts strategiske Formaa\.
2 Kendskabet Lil Fjendens Udlægningsmetoder.
Naar en Mine under Minesflgningen observeres,

maa man forinden Minesøgningen fortsættes, danne sig
et Indtryk af den Opgave, Feltet er tænkt at skulle løse,
thi heraf kan som Regel d en s a n d s y n Iig e Ud Iæ g
n l n g s r e t n i n g - Feltets Hovedlinie - udledes.
Det vll hyppigt af den observerede Mines Konstrukrlon
og Strygegrejernes Indstilling fremgaa, om Minen stam
mer fra et Overfladefelt eller et Anti-Uvb.-Felt, og denne
Oplysning sammenholdt med de Slutninger, der kan ud
ledes af Dybdekurvurnes Beliggenhed, Kystliniens Profil
og den normale Trafikrute, vil ofte give en sikker For
modning om, hvorledes et Minefelt paa den observerede
Plads kan tænkes placeret.

Af den observerede Mines Konstruktion vil man end
videre oftc kunne se, om Feltet er udlagt af en Under
vandsband eller fra et Overfladeskib, og Feltets Udstræk
ning - og Kapacitet - vil stærkt afhænge af disse
Udlægningsmetoder.

Undervand bandenes l\linekapacite~ er som Regel
kendt og Antallet af Miner for de største Baade over
stiger ikke 45-50 og for de mindre Uvb. ikke 12-18,
saaledes at man herigennem har en Bertesnor for Feltets
Omfang.

I Modsætnin g til Undervandsbaads Ildlægningerne
har man for Overfladeskibene inlet nøjagtigt Kendskab
til Mineantal, men i Almindelighed varierer delle inden
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for ca. 300 Miner for Krigsinateriel, men normalt over
300 Miner for Auxiliær Krydsere.

I det hele taget spiller Minestrygerchefernes Kend
skab til Minetaktiken den største Rolle ved Planlæggelse
af Minesøgning over et minebelagt Felt, og Minetaktik
bør sikkert være et Undervisningsfag paa Minestryger
skoler,

Hvordan Søgelinierne skal lægges, kan ikke paa
Forhamid siges. Bet er umuligt at give generelle Regler,
idet Søgeliniernes Placering maa variere for hvert Far
vand; hvert Felt kræver sin Fremgangsmaade, og det
er kun muligt at give nogle rent alment gældende An
visninger.

Afhængig af Farvandsprofilet og sandsyn
lige Udlægningsrelning samt under Hensyn
tagen til de Slutninger, der kan udledes af
Punkt a og b, lægges fra første Mine Søgelinier
ind over det Felt, hvor Spærringen maa for
menes at ligge.

Man har i England og Tysklnnd anvendt to for
skellige Fremgangsmaader, der hver for sig giver gode
Resultater.

I England valgte man omkring den lokaliserede
Mine en Farezone med cirkulær Omkreds og Centrum i
Minen, som markeredes med en Bøje; Radius i Fare
zonen varierede efter de foreliggende Forhold fra 1 Sml.
til 2 Sml. Denne Farezone erklæredes lukket for Trafik,
og minesøgtes saa snart Forholdene tillod det. Fare
zonens Radius var bl. a. bestemt ved den fundne Mines
Konstruktion l idet man ved Undervandsbaadsminer fra
U.C.-Bandene, hvor Mineanlal.let var lille, anvendte Ra
dius paa 1 Sml., hvorimod man ved Udlægning fra de'
større Uvb. og Overfladeskibe maalle anvende betydelig
større Radius. Endvidere varierede Radius med Obser
vationsforholdene, saaledes at man benyttede stor Radius,
naar det var vanskelige Observalionsforhold.
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Ved denne Fremgangsmande begrænsede man paa
Forhaand ~linesøgningen til et bestemt Omraadc, indenfor
hvilket selve Afsøgningen foretoges.

Sandanne Farezoner er i stor Udstrækning kendt fra
Kanalzonerne, hvor der paa et enkelt Tidspunkt var 17
Zoner, der skulde minesøges og ryddes samtidigt. Som
Ad. Bacon siger: •A nice little lot to clear".

Den tyske Fremgangsmaade var en noget lignende .
.Allerede fra Krigens Begyndelse var de tyske Operations
farvande som bekendt inddelt i Kvadrater, og alle Ob
servationer, Pladsbestemmelser og Meldinger refererede
-til det paagældende [i vadrat, og det var derfor ganske
naturligt, at denne Kvadratinddeling ogsaa benyttedes
ved Meddelelser om lokaliserede Miner. Naar en Mine
var observeret, erklæredes det paugældende [i vadrat
~I minenverdåchtl g-, og Passage lededes derpaa uden om.
livadratets Sider var 5 Sømil.

En saadan Fremgangsmunde er meget anvendelig,
og, af Hensyn til hurtig Meddelelse, at foretrække fremfor
den engelske. Ved at give Kvadraterne en indre Ind
-deling i mindre [i vadrater kan Felterne formindskes,
sanledes at de passer til Farvandsprofilet. Som det ses,
har man begge Steder benyttet en Farezone, indenfor
hvilken Minesøgnillgen er foretaget.

Minesøgningens Hovedopgave er at loka
lisere Spærringens Yderpunkter, inden man over
gaar til at bestemme Spærringens Udseende. Fremgangs
maaden bliver derfor altid at placere Søgelinierne
s a a l e de s , at de sandsynlige Yderpunkter i Mi
n e I i n i e r n e pas s e r es.

Det er af Vigtighed, at netop Yderpunkterne be
stemmes af Hensyn til senere Operationer, hvis Hen
sigten med Søgningen ikke udelukkende er at fremkalde
en fast anlagt Passage g e n n e ID Feltet.

Søgeliniernes Placering vil altid være afhængig af,
orn Feltet er frit beliggende i Farvandet, uden at Grunde



Om lIlinesognlng og Minerydning. 525

eller Kystlinier indskrænker Bevægelsesfriheden omkring
Feltet, eller om Feltet ligger i snævre Gennemsejlings
farvand, hvor Kystlinierne og Landgrunden giver en
Indsnævring af Feltets Ildstrækning.

Paa Fig. 6 gives en skematisk Fremstilling af, hvor
ledes Minesøgning forelages i et frilbeliggende rektan
gulært Felt. Fra den lokaliserede Mine, der markeres
med Bøje, drejes straks med hele Minestrygningsgruppen
cu, 4-5 Streger til den Side, der er den sandsynlige
Udlægningsretning. Omkring Minen som Centrum søges
derpaa i el S-Tal, hvis yderste Søgelinie lægges i Kva
dratsiden. S-Tallel fuldføres derpau paa den modsatte'
Side af Minen ligeledes Lil Kvadratsiden. Ved Afslut
ning ved Minen drejes Lil en Søgelinie parallel med Kva
dratets længste Side, og denne følges derpaa tilbage paæ
den Side af S-Tallel, hvor der under Søgningen er obser
veret flest Miner - paa Planen, den nederste. Her'
vendes, hvorpaa der søges op gennem S-Talsøjet til·
øverste Kvadratside, og her langs denne til den yderste
Kvadratside lil højre.

Ved denne Fremgangsmaade opnaar man at faa en
ret grundig Afsøgning af et stort Felt, og man lægger
Søgelinierne saaledes, at der kommer saa faa Drej som
muligt. Det spiller nemlig en meget stor Rolle, at l\1ine
søgningen kan furegaa kontinuerligt og med saa faa
Drej som muligt, da Drej med en større Minesøger
gruppe altid el' vanskelig, dels af Hensyn Lil Formationen
og dels af Hensyn til Søgegrejerne.

Det skal understreges, al denne og de i det føl
gende viste Placeringer af Søgelinier kun maa tages
som Anvisninger og ikke som faste Skemaer.

Paa Fig. 7 er vist en Metode, som det vides, at de'
større lyske Minesøgere af M-[{Iassen benyttede i de
russiske Felter i Østersaen ; Minesøgernes Drejnings
radius maa altid blive bestemmende for Drejepunkterne
og Søgeliniernes videre Udvikling.
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Fig.' 8 viser den engelske Metode fra Kanalzonerne,
hvor Søgelinierne lagdes i Spiral omkring den lokali
serede Mine og førtes ud til en Afstand, der som om
talt, varierede mellem 1 og 2 Sml.

Denne Metode er meget anvendelig, men har den
Mangel, at Minesøgerne i den inderste Del af Spiralen
Ilgger i stadige Drej, hvorved baade Søgefart og For
mation lider.

Endelig er paa Fig. 9 vist et meget tæt System af
Segeltnler, hvor Linierne er lagt parallelt med den sand
synlige Gennemsejlingskurs. Systemet er simpelt, og
fremgaar af Planen, sualedes at nærmere Furklaring maa
.anses for unødvendig.

Ved alle de her viste Fremgangsmander gælder den
faste Regel at Søgningen udstrækkes s a a langt
i Søgelinierne, at der ikke findes flere Miner.
Først da har man Sikkerhed for, at Feltets Ydergrænser
er bestemt, og først saa kan man senere overgaa til en
effektiv Rydning, hvis det skønnes fornødent.

De her viste forskellige Fremgangsmaader er alle
at betragte som Minesøgning af et frit beliggende Felt
i aabent Farvand. Hvor Kystlinier og Landgrunde eller
læge Grunde i Farvandet spiller ind, maa man naturligvis
.afvlge fra disse Søgeliniekombinationer.

I endnu mindre Grad, end for det frilbeliggende
Felt, kan der her gives nogen nøjagtig Anvisning paa
den fulgte Fremgnngsmaade ved Placering af Søgelinierne.
Man maa her lade Placeringen afhænge af Far
vandsprofilet og af Formaalet med Søgningen,
hvorvidt Søgningen foretages af Hensyn til en senere
-Opmarch, eller om det kun er en ren orienterende Mine
søgning for at undersøge, om der overhovedet findes
Miner i det paagældende Farvandsafsnit.

For det første Tilfælde, som maa anses for det vig
tigste og mest interessante kan opstiIles to Hovedregler.
.sorn hver for sig er bestemt af Grundenes Beliggenhed
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og Kystliniens Udseende. Som bekendt, er Mine
søgning overalt meget vanskelig indenfor 10m
Kurven, og det maa formenes, at 10 m Ku r ve n
derfor overalt v i] komme til at influere pa a
Søgeliniernes Placering. For at illustrere de to
Tilfælde er disse skemalisk vist paa Fig. 10 og Il.

Paa Fig. 10 angives Minesøgning paa en sandsynlig
Udbrudskurs fra et indre Farvand ud imellem en meget
læg Grund mod Nord og mellem spredte Grunde med
ca. 8-10 m Vand paa den sydlige Side. Søgelinien paa
Udbrudskursen lægges saa tæt til den lægeste Grund,
som Minesøgningen tillader, og ved Passagen af det
snævreste Mellemrum mellem Grundene lokaliseres f. Eks.
den første Mine paa Søgekursen. Ved Betragtning af
FarvandsprofIlet rnaa det straks anses for ugørl igt at
søge længere mod den læge nordlige Grund, og For
maalet med Placeringen af de følgende Søgelinier maa
derfor være at lokalisere Feltets Udstrækning u d e ft e r ;
Linierne lægges derfor saa klods til 10 m Kurverne i den
vestlige Side af Løbet, som det af Hensyn til Søgegrejets
Konstruktion kan gøres.

Man lægger s a a le d e s Søgelinierne bort fra
d e'n I æg e s t e Gr u n d og u d i Fa r van d et. Ved Pas
sage af Minelinierne markeres de observerede Miner med
Bøjer, og ved Segeiinleknudepunktet omkring det vestlige
Endepunkt af Minespærringen markeres det minefri Far
vand med Bøjer, saaledes at Passage kan foregaa i af
mærket Farvand.

En anden Fremgangsmaade vil formentlig være at
følge i det andet Tilfælde, hvor FarvandsproOtet har det
Udseende, som er vist paa Fig.Il. Her tænkes Kyst
linien ret lige, og Landgrunden stejl, sanledes at Dybde
kurverne ligger tæt sammen, nærlig følgende Kystlinien.
Farvandet kan tænkes at være et bredt Gennemsejlings
farvand, hvorigennem der skal foretages Minesøgning af
Hensyn til senere Opmarch j endvidere maa man fore-
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stille sig Farvandsprofilet saaledes, at Dybderne i den
midterste Del af Passagen muliggør Anvendelsen af
Undervandsbaade, saa at offensivt anlagte Minefelter kan
tænkes at være kombineret med Uridervandsbandsfælder.

Fremgangsmaaden ved Placeringen af Søgelinierne
efter at første Mine er lokaliseret maa derfor rimeligvis
blive, at Minestr)'gerne fortsætter i passende Afstand fra
den observerede Mine, hvorefter der d r ej e s in d mod
Landgrunden, hvor man straks følger Dybde
kurverne s a a tæt som mulig for at undersøge, om
Feltet støder op til Landgrunden. Ved den nærmest til
ladelige Passage af Landgrunden markeres Søgelinien
med Bøjer. Der søges en passende Distance i modsat
Retning af Marchkursen, hvorefter der drejes til en Ret
ning ud fra Laudgrunden. ud mod den dybe Rende, og
forbi det Sted, hvor første Mine er observeret.

Hvis der er tilstrækkelig Passagebredde inde langs
Landgrunden lægges derefter en Sløjfelinie ind mod Land
igen, men et passende Stykke udenfor den første, saa
ledes som vist paa Planen, og ved endnu en Sløjfe op
og ned gennem den indre Del af Feltet søger man at
danne sig et Indtryk af Feltets Udstrækning op til Land
grunden.

Bliver der observeret Miner i Minesøgerne~ første
og inderste Søgelinie, maa man formentlig straks lægge
Søgelinierne ud mod det dybe Farvandsprofil , hvor
Feltets Ydergrænse bestemmes paa lignende l\laade, ved
tætte Sløjfer. Søgeliniernes Udstrækning maa selvsagt
variere i hvert enkelt Tilfælde, og maa afhænge af Mine
søgernes Opgaver og Farvandets Udseende.

Ved de her skitserede Fremgangsmaader ved An
lægning af Søgelinier, maa det erindres, at Søgningen
over Feltet først begynder efter at den første Mine
er lokaliseret p a a den normale Passagerute
g e n n em F a r van de t.

Der er i det foregaaende søgt at give en Oversigt
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over Minesøgningens Opgaver og enkelte Vejledninger
ved Planlæggelse af !\1 inesøgning linder forskellige For
hold, og selvom det naturligvis klin kan blive rent
orienterende, maa del haabes , al det kun være til Vej
ledning ror de, der skal beskæftige sig med den tak
tiske Anvendelse af Minestrygere til Minesøgnin g med
del Formaal dels at lokalisere Miners Tilstedeværelse og
dels al bestemme lokalisered e Minere1Lers Udstrækning.

(Fortsættes).

Tidsskr . f . Sovæsen 100. Anrg. 36



Hurtig Opnaaelse af en ønsket Afstand til AIaalet.

Af Kommandør Bastrup.

Under Indledelse af en Kamp eller en Øvelse hænder
det, at man ønsker hurtigst mulig at komme ind pau
en given Afstand Iii Modstanderen eller Maalel.

Da det har' vist sig, at der hersker nogen Uklarhed
med Hensyn til, hvilken ({urs egel Skib - med given
Fart - skal styr!' for saa hurtigt som muligt at komme
ind paa den ønskede Afstand, skul Spørgsmaalet søges
belysl i del efterfølgende.

Paa Flg. 1 er el Eksempel anskueliggjort, hvor føl
gende antages givet:

Eget Skih befinder sig i C,
Maalet ses i Retning CH, Afstand CA, og man

øuskcr hurtigst mulig al komme ind paa Afstanden GB.
Maalets Kurs el' A. F, Fart v. Egen Fart er V.
Ben korteste Tid, hvori Skibel kan formindske Af

standen til [\Jaalet fra CU til GB, antages at være l.
Paa Figuren el' CA = GB - HO = v. l.

CG = AB.
en = CE = V.l.
CA =1= 110.
CU =1= AO.

Del ses let, al Retningen CO vil være den Kurs,
der hurtigst formindsker' Afslanden fra CA til GB, thi
med ingen anden Kurs kan Skibet med Hastigheden V
og i Tiden t naa fra C ind til en Cirkel omkring O med
Budlus OD = Oll = HG,

Den (i urs, der skal styres fra Punktet C, danner
med Retningen til Manlet Vinklen BCO = a.

Naar CA = v, l, CE = V. l, er CE den Kurs, Skibet
skulde styre fra C for al løbe sammen med Maalet i
Punktet r, eller hvad der er det samme, den Kurs, der



Hurtig Opnaaelse af en ønsket Afstand til Maalet. 531

skulde styres for al holde Maalet i konstant Pejling;
<HCF = a er den Vinkel, [{ursell i saa Fald skulde
danne med Retningen til Maalet. <a kan findes ved
Hjælp af Torpedo-Sigteapparatet, naar der indstilles for
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Skibets Fart paa Torpedolinealens Skala, for Maalets Fart
paa Maallinealens Skala, og Maallinealen =1= Maalels Kurs.

Det ses af Fig. 1, at a <a ; a afviger desto mere
fra a, jo mindre den ønskede Arstandsforandring (CG=ABj
er i Forhold til Arsianden Iii Maalet (CO = AO). Bunde

a og a er afhængige af Forholdet '!... og af <OAC.
v

Vinklen a kan med en Tilnærmelse, der er tilstræk-
kellg for praktiske Forrnaal, findes ved Hjælp af Torpedo
Sigteapparatet , naar der indstilles for Skibets Fart (V)
paa Torpedolinealens Skala, paa Maallinealens Skala for
Maalets Fart [v) multipliceret med Forholdet mellem den

ønskede Afstandsforandring og .Afstanden til Maalet (~~)
og Maallinealen =1= Maalets Kurs.

36*
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Dersom Skibets Fart er mindre end den mindste,
rnaa deder' er inddelt for paa Torpedolinealens Skala,

to Farter V og v torøges i samme Forhold.
Eksempel:

Afstand til Maalet 16000 m.
Ønsket Afstandsforandring

4000 m.
Skibets Fart 14 [{n.
Maalets Fart 8 Kn.

Fig. 2 viser skitsernæssigt
Torpedo- Sigteapparatet.

Da Skibets Fart er mindre
end den, del' svarer til den
laveste Inddeling paa Torpedo
linealens Skala , multipliceres
begge Farterne f. Eks. med 2.
Der indstilles paa Torpede
linealen for Farten 2· 14 - 28,
paa Maallinealen fol' Farten

2 . 8 , 4000 = 4. Maallinealcn
16000

holdes =1= Maalets Kurs , og
Skibet drejer, indtil Sigtet paa Sigtelinealen bærer paa
Manlet. Skibet \ il da have den rette Kurs.

Efterhaanden som man nærmer sig den ønskede
Afstand, aftager <a j hver Gang Afstanden til Maalet er
maalt, kan Skibets Kurs kontrolleres ved samme Frem
gangsmande som ovenfor omtalt.



Marinens Flyvevæsens Lufttjeneste
under Isperioden Februar-Marts 1929.

Ar Soløjtnant H. J as tr a u.

Flyvevæsenet har i indeværende Vinter for første
Gang i dets Historie gjort en større Indsats under en
Isperiode, hvor Farvandene har været spærret af Is
hindringer, til Løsning af forskellige Opgaver som ikke,
eller kun med stor Vanskelighed har kunnet løses paa
anden Vis. De Opgaver, som kom til at foreligge, har
ganske naturligt for Flyvevæsenet koncentreret sig om
Besørgelsen af Post og Proviant til isolerede Øer, Efter
søgning af indefrosne Dampere og disses Forsyning med
Proviant og Post, Observation af Isens Beliggenhed, Art
og Drift i danske og hertil grænsende Farvande samt
Transport af Personer.

Flyvningerne er foretaget efter Ordre fra Marine
ministeriet, efter Anmodning fra Postvæsenet, Handels
ministeriet, Istjenesten (Mel. lnst.), private Redere m. fl.

Til Forstuaelse af de anvendte Betegnelser for Flyve
væsenets Luftfartøjer i det efternævnte skal følgende
anføres:

H. M. I. Hydromonoplan Type I, Pontonluftfarløj 160 HK
vandkølet Motor O. V. (.Brandenburg o).

H. M. II. Hydromonoplan Type II, Pontonluftfartøj, 420 BI{
luftkølet gearet Jaguar -Motor ("Heinkel-).

L. B. l. Landbiplan Type I, Skoleluftfarløj 180 HK luft
kølet Lynx Molor (.Avro.).

L. B. II. Landbiplan Type II, Jager 385 HK luftkølet
Jaguar Motor (-Dankok«].

L. B. III. Landbiplan Type III, Skoleluftfartøj 85 HK luft
kølet Gipsy Motor (.Motho).

Tidsskr. f . S.væsen. too Anrg 37
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I Begyndelsen af Januar begyndte Isdannelsen i Far
vandet udfor Luftmarinestationen f{ ø b e n h a vn, og efter
en kortere isfri Periode i Midten af i\laaneden begyndte
den atter i Slutningen af denne. I Løbet af relativ kort
Tid blev den saa svær, at den ikke kunde brydes med
Pontonnerne, medens den endnu var for tynd til at kunde
bære Luftfartøjerne, hvorfor man saa sig nødsaget til at
indstille al Flyvning fra Luftmarinestationen. Da Isen,
efterhaanden som Frosten vedvarede med stadig større
Strenghed, blev saa tyk, at den kunde bære Luftfartøjerne,
overvejede Flyvevæsenet l\luligheden af at lade Sølult
fartøjerne starte og lande paa Is, idet det er af stor
Vigtighed at kunne anvende Soluflfartøjer under Is
perioder som denne sanvel i civile som i militære øje
med. For Landluflfartøjer var Problemet for saavidt løst,
som disse ved tidligere Lejligheder under lignende For
hold havde startet og landet paa Is.

Paa Grund af, at der i vore Søluftfartøjer ikke findes
noget fjedrende Element i Understellet, sanledes som det
findes i Land luftfartøjer i Form af »chock - absorbers.
og Gummihjul maaue man under alle Omstændigheder
stille den Fordring til den Is, der skulde anvendes li!
Start og Landing, at den var [ævn og glat.

Man besluttede sig saa til forsøgsvis at lade et
Luftfartøj af H. M. I. Typen starte og lande paa Isen
udfor Luftmarinestalionen. Forsøget godtgjorde, at en
H. M. I. uden Vanskelighed kan starte og lande paa glat [s.
Imidlertid viste det sig, at Beslag paa Pontonneme
og selve Ponton listerne meget let havarerede, samt at
de var udsat for et stærkt Slid dels paa Grund af det.
ikke fjedrende Understel, og dels fordi Start- og Afløbs
længde er betydelig længere end under Start og Landing
i Sø paa Grund af en stærkt forøget Fart, idet man
under Start - og til Dels under Landing - paa Is, i
Hovedsagen ikke er i Stand til at trykke Halen og
dermed vælge den gunstigste Indfaldsvinkel, men er
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henvist til den Indfaldsvinkel, som bestemmes af Po n
tonnernes næsten horisontale Stilling paa Isen, og som
først ved stor Hastighed formaar at give Luftfartøjet
den fornødne Opdrift til at frigøre sig fra Underlaget.

Man anbragte derefter Jernmeder under Ponton
listerne, dels for at forstærke disse, og dels for at gøre

Flg. 1. En H. M. II. umiddelbart efter Landing

dem højere for at søge at undgaa, at Ujævnheder i Isen
havarerede Pontonbundene mellem Listerne.

Da H. M. I. Typen imidlertid paa Grund af sin ringe
Nyttelast, sin ringe Aktionsradius og den vandkølede
Motor, med hvilken der ikke kan pauregnes tilstrækkkelig
Driftsikkerhed i stærk Frost, ikke kunde gøre Fyldest ved
en evt. vedvarende Isflyvningstjeneste, satte man Me~er

under Ponton listerne paa en H. M. II. og fortsatte For
søgene hermed.

Disse Forsøg faldt ogsaa heldigt ud. Man var imid
lertid klar over, at Paavirknlngerne paa Luftfartøjerne var
betydelig større end normalt, og saafremt Isen ikke er

37*
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fuldstændig jævn, eller dækket af et mere eller mindre
tykt Lag Sne, vil Paavirkningerne øges stærkt saavel ved
Start og Landing som ved Manøvre paa Isen. Paa Isen
i Odense Fjord laa der saa megen Sne, at Start og Lan
ding praktisk talt foregik, som om det var i ."stille. Vand.

Da Forsøgene var afsluttet, klargjordes alle Flyve
væsenets 5 H. M. II. Luftfartøjer med Jern- eller svære
Trælister uden paa selve Pontonlisterne.

Paa Isen udfor Luftmarinestalionen var der blevet
afstukket Start- og Landingsbaner (Afmærkning af Ujævn
heder) samt Ud- og Indløbsbane, der kunde benyttes ved
de fleste Vindforhold.

Den første Flyvning fandt Sted den 8/2, efter An
modning fra Istjenesten, og - ogsaa efter Anmodning
fra Istjenesten - den sidste Flyvning den 25/8•

Til Flyvningerne er fortrinsvis anvendt de 5 dispo
nible H. M. II. Luftfartøjer, desuden særlig til Isobser
vationer i Sundet L. B. II. og L. B. III. Luftfartøjer, samt
navnlig i Isperiodens Begyndelse H. M. I. Luftfartøjer.

Saafremt Forholdene har været gunstige for Landing
ved de isolerede Øer og de indefrosne Skibe, er Post og
Proviant afleveret direkte, i modsat Fald er Sække og
Pakker blevet kastet ned. Dette skete fra ganske lav
Højde med mindste Flyvehastighed. Pakkerne var altid
emballeret -til Kastning». ({un i ganske isolerede Til
fælde er enkelte Pakker havareret ved Kast fra Luft
fartøjer, da de faldt uheldigt.

Ved Skibene og ved Øerne (Læsø, Anholt og Hesselø)
er der, naar Landing foretoges, dels landet paa Isen og
dels i aabent Vand (Vaager) afhængig af Forholdene, som
kunde ændre sig fra Dag til Dag.

Ved Flyvningernes Ophør viste Pontonnerne sig ikke
at være vandtætte, hvad man løvrigt heller ikke kunde
forvente, hvorfor de alle maatte grundigt efterses og

repareres.
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Desuden er enkelte Understelsstøtter paa Grund af
de stærke Paavirkninger blevet bøjet.

De er dels rettede, dels ombyttede.
H. M. II. Luftfartøjerne er som bekendt forsynet

med en Radiostation af Typen Telefunken 262 F, og Is
periodens Flyvninger, hvor man saavel af sikkerheds-

Fig 2.

mæssige som af formaalstjenlige Grunde maatte kræve
en sikker Radioforbindelse, har givet direkte Anledning
til, at man ved Flyvevæsenet er kommet et væsentlig
Skridt videre i Radioljenesten, som nu maa siges at
være god. Flyvevæsenels radiouddannede Flyvemekanikere
har under Isperioden paa fuldt tilfredsstillende Maade
betjent Radiostationerne i Luftfartøjerne og opretholdt
Forbindelsen mel1em disse og Luftmarinestationen Kø
ben havn.

De mange Flyvninger med et faatalligt Malerielog
Personel har gjort Tjenesten meget forceret. Til del
tekniske Personel, som ofte i Perioder har maattet ar-
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Oversigt
over Flyvningen under Isperioden 1929

Udført Flyvning
Efter I '

Anmodning Flyve
fra

=l-~=~-=;=~~~===~-~===!i===~-======-

Luft-
Dato farløjstype

Antal

Istjenesten
Marineminist. 25 t ~

1 H. M. J.

1 H. M. J.

1 H. III. I.

1 L . B. III.

2 H. M. II.

2 H. III. Il.

2 II. III. II.

2 H. M.II.

2 H. i\I. II.

2 Il. III. II.

5 H. M. II.

1 II. M. II.

1 H. )1. II.
1 H. M.II.

1 H. M.II.

Observ. af Isforhold i Sundets syd
lige Del indtil Stevns-Fulsterbo.

Observ, af Isrorh. i det S. E.-lige
Kattegat.

Observ, af Isforholdene I Sundets
sydlige Del.

Observ . af Isforholdene l det S. E.-
lige Kattegat.

Postfiyvn. til Anholt.
Observ, af Istorh. i sydlige Kattegat.

Observ . af Isforholdene I Østersøen
Indtil Bornholm.

Post- og Provlantfiyvn. til lIesselo.
Isrekogn. i Kattegats Osterrende.

Post- og Provlantfiyvn. til Anholt.

Observ . af Isforholdene fra Kullen-
Refnæs-Odensc Fjord.

Postflyvn. til Anholt, Læsø og Fre
derikshavn.

lsrekogn, i vestlige Del af Kattegat.
Transport af ltlgsrlagsrnærul fra

Odense ~'jord til Korsør Nor eller
København. lait blev befordret
10 Rigsdagsmænd samt yderligere
12 Civile.

Observ. og Stedbestemmelse af Dam
pere mellem Falsterbo og Stevns.

Observ. af Isforhold i Aarhus Bugt,
Proviant til • Hejrndal- i Sundets

sydl. Del (BornhoJmssrlskabet).
Isrekogn, Fulsterbo-Kullen.
Proviant til -Frem-, Sundets sydl .

Del.
Eftersøgntng af Damperen •Orlon.

i Sundet.

Istjenesten

Istjenesten

Istjenesten

Istjenesten

Postvæsenet
Istjenes ten

Istjenesten

Postvæsenet
Istjen esten

Postvæsenet

Istjenesten

Postvæsenet

Ilandclsmlnist.

lstjenesten
Bornholms

Dampsklbssk.
1stjenesten
Bornholms

Dampsklbssk.
Handelsmin1st.

3 t l '

2 t 4

ltO

711

2 t 1
I

8 t O

f> t O

5 t 3

9 t O

1 t 4



I i.en- I
I fartejstype

Antal
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Ildfert Flyvning
Erter

Anmodning
Iru

539

IFlyvelid

Handelsmlnist. 7 t 30 m

"I
I

Postvæsenet l 11 t 00 m

Handelsminist.

3 H. M. II.

1 H. M. Il.

2 H.M .II.

111. M. II
1 L. U. II.

1 L. O. III.
2 H. M. Il.

2 L. Il . II.
2 H. M. II .

1 H. M. Il.

2 L. Il . II.

2 L. O. III.
2 H. M. II.

2 L. Il . III.
2 II . DI. II.

1 L. Il. III.
2 H. DI. II.

Postflyvning til Anholt, Post- og
Provinntflyvning Ul Læsø.

Proviant til • Farø. "ed Issehoved
og .Ask. i Musholms Uugt.

Isrekogn. i Sundels sydlige Del til
Falstcrbo.

Transporteret Overingeniør Larsen
Ira HandelsminIsteriet til Korsør.

lsrekogn . i Femern Bælt. Store Bælt
sydl, Del. rundt Gedser og øster
soen indlil Trelleborg Meridian.

Proviant til 2 Dampere i Store Bælt.
Isrek. København-Aarhus og Retur.
Isrekogn. Falsterbo-Kullen.
Brev nedkastet til •Orion •.

Isrekogn. Falsterho-Kullen.
Isrekogn. ar Aarhus Bugt samt Katte-

gat Vester- og østerrende Ul LI
nien Asaa- Varberg.

Isrekogn. Falsterbo-Kullen.
lsrekogn. Kattegat UlLinien Skagen

Geteborg.
Provo til -Nldaros « ved Falsterbo.
Nedkast. 600 kg Provo og Posl p.

Sprogø.

Isrekogn. Falsterbo-Kullen,

hrekogn. Falsterbo-Kullen.
Postflyvnin g til Anholt.
Isrekogn. i Ka!tegats sydHge Del.

Isrekogn . Falsterbo-Kullen .
Post og Proviant til Hesselø.
Proviant Ul •Quickstep. ved Ostre

Flak, -Ethel- og -Nero» ved Hals
Barre.

Isrekogn, i Sundet.
Post og Proviant til Anholt.
Isrekogn. i Kattegats sydlige Del.

1stjenesten

Istjenesten

Handelsminlsl.
Istjenesten
Istjenesten

Rederiet

Istjenesten
lIandelsminist.

og
Istjenesten

Istjenesten
Isrjenesten

D. F. D.S.
Fyrdirektøren

Istjenesten

Istjenesten
Postvæsenet
Istjenesten

Istjenesten
Postvæsenet

Handelsminlst,

Istjenesten
Postvæsenet
Istjenesten

o l 40 m

2 t 20 m

lt 00 m

1 t 40 m
9t 00 Dl

2t 00 m
7t 05 m

4 t 00 Dl

o t 45 m

2t 00 Dl

4t50 m

2t 50 m
s i 50 m

ot 50 m

14 t 40 m
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8 t :

10 t

Istjenesten

Istjenesten

Istjenesten
D. F. D. S.

Postvæsenet

Efter
Anmodning I FlY'

fra

Istjenesten

Handelsmlnist. 20 t

Istjenesten
Handelsmlnist.

Rederiet

Handelsminist. I
Ist]. D.F.U.S.

Handelsminlsl. 6 t r

Istjenesten Ot !
Postvæsenet

Handelsminist. 7 t (

Handelsmin1st. 9 t !
og .Nero·.s

Rederi.

IHandelsminist.
Hederlet

Handelsmin1st.

Udført Flyvnlng

Provo nedkastet til .GOtaelv. og
-Luleaaelv- I Store Bælt.

Post og Proviant nedkastet Anholt.
Post nedkastet Hesselø.

Isrekogn. I Kattegats vestlige og I
sydlige Del.

Ingen Flyvning paa Grund af Taage.

Isrekogn.1 Sundet, Falsterbo-Kullen .
Provo til Konsul Lauritsens .Anna.

og • Gerda. ved Falsterbo,
Isrekogn . paa Ruten København

Aarhus ; Rapport om Skibe.

Ingen Flyvning paa Grund af Snedls,
uslgtbart Vejr.

Proviant og Post tll s llelglen-, .Alf.
og •Eli •.

Forsøg paa at bringe Post til . ~ero .

samt de andre Dampere ved Hals.
Opgivet paa Grund af Taage. Eet
Luftfartøj landet ved Gilleleje.

lsrekogn. i Østersøen ,

Proviant til -Nero- (Læsø) og .Mer
kur . (Hesselø).

Isrekogn . I Læsø Rende og Kattegat
Syd for Læsø til Sjælland.

Isrekogn. I Sundet.
Post o~ Proviant til Anholt.
Proviant til •Quickstep. ved østre

Flak, og Trawler -Rastede- Syd
for Anholt.

Provo til .Merkur., WNW f. Hesselø
og til .Nero. ved Hals Barre, lan
dede ved sidstnævnte og fik Post
med tilbage.

Isrekogn. I Kattegats Osterrende.
Proviant nedkastet til •Nidaras •

D. F. D. S. ved Falsterbo.

2 H. III. II.

2 H. !'tI. II.

2 H. M. II .

2 H. M. II.

2 L. B. III.
2 H. !'t[. II.

2 H. M. II.

1 H. !'tI. II.

2 Il. M. II.

1 L. B. III.
2 H. !'tI. 11.

Luft
fartøjstype

Antal

1/S

-t,

· /a

S/a

, /s

l/S

~=:--!;~=~~;-=~====~====~====!==;
2S/S
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It' I Luft-Iartojstype
Antal

Udført Flyvning
Efter I

Anmodning FlyvetId
fra

8 t 00 ID

2 t 00 m

8 t 20 ID

Handelsml nlst,

Istjenesten
Handelsmlnlst.

Postvæsenet
Provlan

teringsbandler

Istjenesten

Istjenesten

Postvæsenet
København til Handelsmin1st. Ot 30 m

Lodsvæsenet

Post og Provo til Anholt (lait ca,

1100 kg). Post og Proviant til
Hesselø.

Isrekogn. I Sundet til Kulien.

Isrekogn. I Store Dælt sydl. Del
- Femern Bælt - østersøens
vestl, Del.

Proviant til de tyske Dampere -Lule
aaelv- og .Gotaelv. ved Gedser.

Isrekogn. I Kallegat til Læsø Rende.
Observ. af Skibe i Kattegat. Provo

til -Seandla- (D. D. P. A.) ved
Kulien.

Post tll Anholt.
En Lods nøjet fra

Malmø.

Ingen Flyvning paa Grund af Taage,

2 H. M. Il.

1 H. }I. II.

2 H. 1\1. II.
(3 Gange)

2 L. D. Ill.

2 H. M. Il.

Postvæsenet 6 t 30 ID

Handelsmlnlst. 4 t 55 m

Istjenesten 4 t 00 ID

Rederiet 1 t 15 ID

C. K. Hansen

Istjen es ten

Istjenesten 8 t 50 ID

og
Handelsminist.

Paa Vej med Provo iii . Gøtnelv. og
-Luleaaefv- ved Darser Ort, maatte
vende om paa Grund af Taage,

Post og Provo til Anholt - Post til
og fra Hesselø - Post fra Anholt.

Isrekogn. i Kattegats sydlige Del.

Isrekogn. i østersøen, Femern Bælt
og Lille Bælt, Prov otil -Havborg«
(Oslo) og -Baltrader- (London) I
Lille Bælt.

Post nedkastet ved C. K. Hansens
-Kronborg s 10 Sml. Vest for
Kulien.

Isrekogn.l østersøen, vendt!' om paa
Grund af Taage og Motorhavari.

------'-------'----- --

2 H. M. II.

2 H. M. II.

3 II. M. II.

1 II. 1\1. II.

2 Il. M. II.

lait. .. 251 t

Beford ret Gods, Post og Proviant 7600 kg
Passagerer, Antal 26.
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bejde til ud paa Natten i stærk [{ulde og i uopvarmede
Hangarer, har der været stillet store Krav, Endvidere
har Flyvningerne i stærk Kulde, i de fleste Tilfælde under
Forhold, hvor en eventuel Nødlanding vilde være ens
betydende med Luftfartøjets totale Havari, og hvor For
holdene for Bjærgning af Besætning vilde være forbundet
med største Vanskelighed, stillet store Krav til det fly
vende Personel.

En enkelt Flyver fik efter en Flyvning Forfrysninger
af Næse og Kinder, men var atter klar til Flyvning efter
ca. 14 Dages Forløb.

Flyvningerne har godtgjort, at Flyvevæsenet, saafremt
det er paakrævet, kan benytte sit Materiel af Søluftfartejer
under en Situation som denne; imidlertid rnaa det erin
dres, at Isen udfor Luftmarinestationen I{ ø b e n il a v Il i
Aar har været omtrent jævn, hvilket man ikke med Sikker-

. hed kan forvente altid vil være Tilfældet under Isvintre.
Det vil af Oversigten fremgaa, at Flyvningerne for

Istjenesten indgaar som et meget væsentligt Led i hele
Periodens Ydelse, hvilket utvivlsomt svarer Lil den Betyd
ning, man tillægger denne Opgave, som ganske vist ikke
direkte kommer l3efolkningen paa Øer eller Besætninger
paa Skibe til Gode i Form af velkomne Forsendelser af
den ene eller anden Art, men som efter Opgivelse fra
Meteorologisk Instituts Ismeldingsljeneste er af stor Værdi
til Kontrol af Issituationen.

I enkelte Tilfælde har Luftobservatiouerne endda
givet Anledning til en ændret Opfattelse af Forholdene,
hvilket alter har bevirket, at Vejledning og Direktion af
Dampertrafikken, som i en Isperiode er en fremragende
Faktor i Landets Forsyningstjeneste, har kunnet ske paa
mest effektive Maade.



Om ~linesøgning og ~linerydning.

Af Kaptajnløjtnant r;; . na h l.

(Fortsat).

I Tilslutning til Afsnittet om Minesøgning, skal kort
omtales

Sammenspillet mellem Minestrygere og Luft
fartøjer, da denne Kombinatlen under hele Krlgen har
fremvist saa mange interessante Forhold, og fordi Luft
fartøjer ved Minesøgning paa de forskelligartede Opera
tionsteatre har spillet en saa betydelig Rolle.

Luftfartøjerne har været anvendt baade til selvstæn
dig Minesøgning og sammen med Minesøgningsflotillerne
under disses Minesøgning.

De Luftfartøjer, der har været anvendt, er Ballon
captifs, Luftskibe og Flyvemaskiner.

Meget hurtigt efter Krigens Begyndelse - i Slut
ningen af 1914 - kom man i Tyskland ind paa Anven
delsen af Luftfartøjer - først Luftskibene, senere Flyve
baade - til Assistance for Minesøgningsarbejdet i Helgo
landsbugten , idet Afsøgningen af Minefelterne bandt
Minesøgerne saa stærkt, at man forsøgte at lokalisere
Minefelter udelukkende fra Luftfartøjer for at lette Mine
søgernes Arbejde.

De Resultater, der opnaaedes i Belgolandsbugten
er interessante, fordi de fremviser selve Systemets Fordele
og Mangler paa en saa tydelig Maade.

Oprindelsen er sikkert, at man benyttede Luft
fartøjerne til Fjærndækning for Minestrygerne, og herved
kom Luftfartøjerne direkte ind i selve l\'Iinesøgnings
arbejdet over de fremskudte Felter. I Helgolandsbugten
havde man hyppigt gode Resultater, navnlig ved Søgning
ved Lavvande. Meget ofte omtales, al Luftskibene under
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Samarbejdet med Minestrygerne observerede Miner under
Vandet - man kunde endog ved een Lejlighed optælle
368 Miner i .Orwietosl Felt ved Amrum 1 ) - og Obser
vationer af denne Art var naturligvis til stor Hjælp for
Minestrygerne, der herved straks kunde sættes ind i det
minebelagte Felt, Luftskibene anvendtes senere til selv
stændig Afsøgning af større Farvandsafsnil, hvor Mine
søgerne paatænktes at skulle arbejde, og paa Grundlag
af de Observationer, der foretoges fra Luftskibene, diri
geredes derfra Minestrygerne til de observerede Felter.

Der var imidlertid en stor Gene ved disse Observa
tioner fra Luftskibene. Luftskibenes Bestiknøjagtighed
var ikke tilstrækkelig stor Lil en eksakt Lokalisering
af det observerede Minefelt, og ofte blev Minestrygerne
dirigerede til forkerte Kvadratafsøgninger , fordi Luft
skibene afgav unøjagtige Pladser for Feltet, og dette
sinkede ofte mere, end det hjalp. Observationen af
Miner var ogsaa forbundet med "isse Vanskeligheder,
som senere skal omtales, og hyppigt er ved Efteraarstid
en Drift Tang antaget for et Minefelt, som ikke eksi
sterede, da man kom til Stedet. For at undgaa saadanue
Fejllageiser udkommanderedes Mine- og Minestrygnings
specialister med Luftskibene for at faa saa sikre Obser
vationer af Miner som muligt.

I Helgolandsbugten var Observationsresultaterne
gennemgaaende gode; derimod forsøgte man i Øster
søen paa lignende Maade at faa lokaliseret de russiske
Minespærringer ved Irben-Strædet fra Luftfartøjer - her
benyttedes Flyvemaskiner - men Resultaterne var slette,
dels fordi Østersevandets Gennemsigtighed er mindre end
Nordsøvandets, og dels fordi de anvendte Luftfartøjers
Ydeevne var ringe, og de opnaaede Observationers Nøj
agtighed blev meget daarlig til Trods for, at de fleste
Miner stod i 2,5 m Dybde.

Ogsaa paa den engelske Nordsø Kyst er anvendt

1) Marine Arehiv : Nordsee, B. IV, pag. 153.
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Flyvemaskiner Lil Lokalisering afMlnefelters Udstrækning
som Hjælp for Minestrygernes Arbejde, men paa de indre
Linier, i Fjordene, var Resullaterne daarlige. Det omtales,
at man benyttede Flyvemaskiner fra -Campania«, som i
Anledning af Minesøgningen var dirigeret til i\Ioray Firth,
til at lokalisere -Meteor« Spærringen, men Adm. Jellicoe
skriver, at det var ingen Hjælp for Minestrygerne i Moray
Firths »rather thick water- '].

Saa snart man behandler Minesøgningsarbejder u d e n
f o r Nordsøen , frembyder Luftobservationerne imidlertid
gennemgaaende bedre Resultater. Det nævnes saaledes
i Omtalen om MinIJsøgningerne ved si, Nazaire - Pro
ceedings 1919 II pag. 117 - at man tIk lokaliseret et
helt Minefelt ved Hjælp af Flyvebaade, inden Minestrygerne
paabegyndte Arbejdet i selve Feltet, og i Middelhavet vides
det, at Mineobservalioner fra Ballon captlfs har fundet
Sted i stor Udstrækning, og i Almindelighed med ud
mærkede Resultater. Det er tidligere omtalt, at de franske
Minestrygere var specialapteret for Ballon captifs, og med
disse er der arbejdet ved louion og i Adriaterhavet,
hvorfra Resultaterne er bedre end fra noget andet Sted.
Det var her sat saaledes i System, at hver Minestryger
gruppe førtes af et Førerskib med Ballon i passende Af
stand foran for Gruppen.

I Dardanellerne forsøgte den engelske Flaadeledelse
at faa Klaring paa de tyrkiske Minefelters Position gen
nem Flyvemaskineobservalioner, men Resullatet var meget
daarligt, idet Linierne som bekendt angaves at ligge væ
sentligt forskelligt fra deres virkelige Plads. Dette skyldes
formentlig lo Aarsager, dels at Vandets Gennemsigtighed
i Dardanellerne gennemgaaende har været ringe, og dels
at Observationerne fra Flyvemaskiner allid er unejagtigere
end baade fra Luftskibe og Ballon caplifs paa Grund af
Vanskelighederne ved fra saa lette og hurtige Fartøjer
at føre fuldstændig nøjaglig Bestik for Mineobservationer,

1) Grand Fleet, pag. 239.
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naar man ikke gennem lang Tid har Iaaet betydelig
Øvelse i denne ganske specielle Form for Luftobserva
tion. I øvrigt haves ingen Oplysninger om Observations
højde og Belysning.

Det, der først og fremmest spiller en Rolle ved Mine
observation fra Luften er Vandets Ge n n e m s ig li g h ed.
Gennemsigtigheden varierer fra Farvand til Farvand, og
er bl. a. afhængig af Tilløb af Ferskvand fra Floder:
Indhold af Planktonorganismer m. m., Vandets Saltholdig
hed og Temperatur - samt af Farvandets geografiske
Beliggenhed. Vandet kan i indre Farvande være »rather
thlck «, som før nævnt, og Gennemsigtigheden er gennem
gaaende betydelig ringere i den øverste Del af Østersøen
end i Farvandene omkring Danmark, og Gennemsigtig
heden vokser normalt jo længere man naar ud i Nord
søen og herfra igen mod Oceanet. Gennemsigtigheden
vil sanledes altid straks stille en bestemt Grænse for,
hvor dybt man - selv under de bedste Observations
forhold - kan se under Vandoverfladen, men indenfor
samme Farvand kan Gennemsigtigheden være underkastet
større eller mindre Variationer, som kan give særdeles
gode Observationsforhold, i Østersøen f. Eks. indtil 16 m,
hvorimod der kan vises Eksempler paa det modsatte
Forhold fra et ellers saa fremragende Observationsfarvand
som det sydlige Adriaterhav, hvor Observationsdybden
kan gaa ned til ca, 2-4 m. Den normale Observations
dybde i Østersøens østlige Del er 3-4 m, i danske Far
vande ca. 10-14 m og i Adriaterhavet 20-25 m, med
særlig stor Gennemsigtighed kan Observalionsdybden her
stige til 50 m.

Næst efter Vandets Gennemsigtighed spiller Be Iy s
n i ng s f Or h o ld en e en afgørende Rolle. Observations
dybden vil variere med Skydækkets Tilstand og Tidspunktet
for Observationen. Den største Dybde faas ved Solskin
og Observationerne giver bedste Resultat, naar Solen
staar u d e ti I Si d en for den Observerende. Belysningen
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er mindre god, naar Solen staar b ag den Observerende
og daarligst , naar Solen staar lige modsat den Obser
verende, idet Genskinnet fra Vandoverfladen i saa Til
fælde vil virke generende.

I Granvejr - med overtrukket Himmel - bliver
Observalionsforholdene vanskeligere og saa snart der
falder Nedbør er Observationsmulighederne ringe. Ob
servationer kan foretages over hele Døgnets Sol periode
fra faa Timer efter Lil faa Timer før Solens Op- og Ned
gang, og de bedste Resultater faas i Timerne før og
efter Kulminationen, idet Solstraalernes Brydning 
deres Indfaldsvinkel - influerer paa Observationsdybden.
De bedste Belysningsforhold er ganske let sløret Himmel
med Solen staaende højt, sanledes at Vandoverfladen ikke
bliver blank. Med Solen siaaende ud Lil Siden, vil man
da kunne observere i størst Dybde og se Minerne som
Pletter med bløde Skyggenuancer mod Baggrunden.

Foruden de 2 her nævnte Faktorer vil Overfla
dens Tilstand indvirke paa Observalionen. Det er
ikke allid nødvendigt, at Havoverfladen skal være fuld
stændig rolig; den kan godt være let kruset, saa den
bryder den blanke Flade, som kan genere den obser
verende, og Observation kan foretages selv med Sø indtil
2 Beauf. Naturligvis vil Braad altid umuliggøre Obser
vation. Hvor Søen er lang, vil Observation være bedre,
end hvor Søen er krap, og Observationsmuligheden i Sø
vil være større i frit Farvand end i Nærheden af Land
grunde.

Af Hensyn til Minens Synlighed spiller Va n d e t s
Farve - Baggrunden - en stor Rolle. Vandets Farve
bestemmes i Hovedsagen ved dets Absorbtion af Sol
lyset, idet den røde Del af Solspektret absorberes hur
tigere end den hlaa og violette Del, og læge Dybder
vil tone sig i en grønligere Tone, end større Dybder;
Planktonmængden vil ogsaa paa delle Omraade spille en
Rolle, idet de dybe Have har en ringere Planktonmængde
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end de lægere Have, og Plankton mængden vil ved Sol
lysets Absorbtion dels give Havet en grønlig Tone, dels
nedsætte Observntionsdybden j større Dybder med mindre
Plankton og mere bIna Farve giver størst Observations
dybde, hvorimod lægere Dybde, som har mere Plankton
og grønlig Tone giver mindre Observationsdybde. For
Miner som derfor specielt pautænkes anvendt til Udlæg
ninger i dybe Farvand vil en Farve som Vandets dybe
bia a Tone være formaalstjenlig som Modtræk mod Luft
observation.

Men selv denne Minefarve kan, under bestemte
Belysningsforhold og navnlig efter nogen Tilgroning,
give en lys Tone overfor Vanddybden, sanledes at Mi
nerne tegner sig som matte, lyse Perler mod Havdybets
bla a Bund.

Paa læge Dybder, hvor Bunden kan blive belyst, vil
Bundarien være afgørende for Observatlonsmuligheden
af Minen. Ved stærk Tangbegroning, altsaa hovedsagelig
paa Eftersommeren, vil Bunden være mørk, og en oliven
grøn Mine vil tone sig lys, hvorimod ~linen vil tegne
sig som en mørk Kugle overfor en lys Sandbund. Hvor
Bunden er belagt med større Sten med en vis Tang
beplantning imellem, vil Bunden i sig selv være saa
uensartet, saa urolig, at Observalionerne vanskeliggøres.
Dette Forhold vil foraarsage , at Minen observeres van
skeligere paa fritliggende læge Grunde i et dybt Far
vand end ude i det dybe Vand.

Ønsket om at give Mineu en Farve, som passer til
Baggrunden, førte i Krigen Englænderne ind paa at
camouflere Minerne, idet man paa Minerne malede store
mørkebrune Flader paa Minens Overdel, saaledes at den
mørke Bundfarve og Minens brungrønne Farve skulde
gaa ud i hinanden. Camouflagespørgsmaalet er interes
sant, idet et Felt med ringe Feltdybde saa let udsættes
for at blive luflobserveret, og hvor man har sikker Kend
skab til Operationsfelt, vil det formentlig altid være for-
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maalstjenligt at give ~Jin e rn e en Camouflage, som passer
til det pungældende Felt. Del vil naturligvis være umu
ligt at give Minen en Camouflage, som passer for alle
Forhold, idet Camouflagen jo bør beskylle Minen mod
Observation i Forhold t i l Baggrunden, og denne
veksler fra det ene Udlægningssled til del andel, og fra
Aarslid til Aarstid. Det skal i denne Forbindelse nævnes,
at del er af største Vigtighed, at Minens Underside ogsaa
er malet, idet Minen i Strømfarvand a l t i d vil stille sig
noget skrant, og da Observation bedst forelages ud til
Siden fra Observators Nedfældningspunkt, vil man som
Regel kunne se noget af den nederste Del af Minen,
som vil aflegne sig stærkt lysende i Forhold til Over
siden, hvis det ikke har samme eller mørkere Fane.

Observatiunsfeltets Udstrækning og Observations
dybden vil afhænge af Observators Højde over
Havoverfladen. Det er vanskeligt at give en bestemt
bedste Observationshøjde, idel denne afhænger af
de foregaaende Fakturer, men der gives dog visse Græn
ser, indenfor hvilke man opnaar de sikreste Observa
tioner. Det kunde synes fristende at holde sig i ganske
lav Højde for at faa saa stor Observationsdybde og saa
store i\lineformer som mulig, men Observationsomraadel
bliver derved meget begrænset, og Passagehastigheden
føles saa stor, at Observationerne lider herunder. Man
opnaar de bedste Observationer over ca, 200-250 m.
Fra denne Højde og op efter vil Minens Størrelse af
tage saa betydeligl, al de bliver vanskelige al finde, og
over 400 m. Højde bliver Observation som Regel umulig.
Ved de lave Højder vil Overfladens Udseende spille
stærkt ind. Naturligvis rnaa Observationshøjden rette sig
noget efter Farvandets Karakter og de meteorologiske
Forhold, men normalt vil en Højde mellem 200-400 m
give de bedste Resultater.

Den største Observationsdybde opnaar man i Nedfæld
ningspunktet gennem Observator, men den bedste Obser-

Tld••kr. f. Savæeee. t 00. Aarg . 88
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valion faar man ca, 20°-30° ud fra Lodlinien. Normalt
kan man fra ca, 250 m. Højde regne med at have et Ob
servalionsfelt , hvor Topvinklen i Observator er 120°. De
daarligste Observationer indenfor denne Kegleflade faas
ca. 10 ° paa hver Side af Lodlinien samt ca. 10 ° fra
Frembringeren og indefter. [\)an har saaledes en bedste
Observalionsflade, der afskæres paa Havoverfladen af 2
Regler, med Toppunktet i Observator og en halv Top
vinkel paa henholdsvis 10 ° og 50 °.

Det skal li! Slut nævnes, at Observationens Sikker
hed hyppigt afhænger af Observators Stilling i
Observationsøjeblikket. Jo roligere Underlaget er, desto
sikrere bliver hans Observation, og derfor er Luftsklbs
observationer som Regel de bedste. Hans Pladsbestem
meise bliver nøjagtigere, naar han ikke udsættes for
store Sving og urolige Bevægelser. En Ballon captif
giver i stille Vejr den største Observationssikkerhed,
fordi dens Passagehaslighed over Havoverfladen er saa
ringe, hvorimod den giver højst urolige Observatlons
forhold ved stærk Blæst. En Flyvemaskine maa for
mentlig regnes for at være den ringeste af de S Metoder.

løvrigt spiller Observationsrutinen den aller
største Rolle, og kun gennem Øvelser over for
skellige Bundforhold, og under forskellige
Belysninger o p n a a s den nødvendige llutine.
Man faar et stærkt Indtryk af Vanskelighederne ved Mine
observation fra Luftfartøjer af Tyskernes Anstrængeiser
for at drive Sammenspillet mellem Minesøgere og Luft
fartøjer saa intensivt som muligt, og kun ved det in
limeste og ihærdigste Samarbejde opnaaedes de alt i alt
gode Resultater i Helgolandsbugten i Aarene efter 1916.

Den største N a v i g a li o n s s i k ke r h e d faas fra
Ballon captif, hvor det er Førerbaaden i Minestryger
gruppen, der navigerer, og Ballonens Personel, der ob
serverer. De Ballon caplifs, der i Frankrig blev an
vendt til l\linesøgning, var dels »Ballon Caquot« paa
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820 mS, som var ført af Minestrygerne selv, eller Balloner
paa 1000 m", som førtes af større Skibe. De 1000 mS
Balloner kan stige til 800 m med 2 Observatører, og
Observation kan foretages i indtil 20 m/Sec. Vind. Bal
lonnen kan modstaa 30 m/Sec. Det normale Træk i Vi
ren ved 20 m/Sec, Vind er ca, 0,75 ts,

Naar man var paa Minesøgning førtes Ballonen nor
malt i ca, 250-300 m Højde.

Ved udstrakt Samarbejde med Luftfar
tøjer, opnaar man o I t e en for l\iinesøgning
gunstig Arbejdskombination, idet Luftfar
tøjernes Observationsevne kommer Minestry
.gerne til Gode ved at hjælpe dem til hurtigt at
orientere sig i de Farvandsafsnit, hvor Mi
ner er observeret, saaledes at Søgehasligheden
har Mulighed for at blive større, end hvis Mi
n e s t ry g e r n e s e l v s k u l d e a fs ø g e h e l e Afs n i t t et.
Det er en af Krigens store Erfaringer, at alt, hvad
der kan hjælpe til en hurtig Lokalisering af
Miner, m a a tages i Minesøgningens Tjeneste.

Af de fremførte Betragtninger over Minestrygernes
taktiske Anvendelse til Minesøgning for at lokalisere
Miners Tilstedeværelse og Minefelters Udstrækning, vil
det formentlig Iremgaa , at Minesøgningen spiller
en dominerende Rolle for den fulde Bevægelses
fr i h e d p a a U a v e t. Under hele Krigen har man overalt
lagt den største Vægt paa en effektiv Mlnesøgniug, fordi
man herved sikrede sanvel Handelsskibe som Flaadernes
Materiel; man sikrede Landenes Tilførsler af Levneds
midler søværts fra, og man sikrede Flaadestyrkerne for
Tab ved Minesprængning, Tab, som under særlige For
hold kunde faa katastrofale Følger. Ved den systematisk
organiserede l\linesøgning kunde Flaaderne finde frie
Passager ud gennem Minernes tælle Felter, i hvilke en-

3S·
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hver Passage uden :\Iinestrygernes Assistance allid vilde
blive en hasarderet Operation.

Jo mere levende Minen kan forventes al blive an
vendt under en [{rigssitualion, desto mere maa man,
navnlig i en Flaade med et faatalligt :\latericl, lægge
Vægt paa en effektiv Mlneaagningstjeneste , hvor Skibs
og Søgemateriel er nøje afpasset efter Operationsfarvan
denes Profil og )linens tekniske og faktiske Udvikling.

2. Minestrygere anvendt til Minerydning.

Mineslrygernes faktiske Anvendelse til Minerydning
begynder, naar et Minefelt, efter at være lokaliseret ved
Minesøgningen , ønskes ryddet, og Minerydningens Ud
strækning er afhængig af, hvor stor en Del af det mine
belagte Farvandsafsnit , der ønskes ryddet for senere
Operationer indenfor Feltet eller i delles umiddelbare
Nærhed.

Hvis i\linefeltel ikke er frit beliggende, maa Mine
rydningen i første Instans organiseres - anlægges 
i Forhold til n un dp r ofi Ie t i det paagældende Far
vandsafsnit. Dybdekurvernes Beliggenhed og specielt
naturligvis Kystlinlens Udseende vil i de fleste Til
fælde være bestemmende for Rydningsliniernes Place
ring, idet det som Regel vil være mest hensigtsmæssigt
af Hensyn til Styregrejernes Indstilling a t fø Ig e s a mm e
Dybdekurve s a a længe som muligt gennen Fel
l e t. Fanandsprofilet kan endvidere være bestemmende
for, om man maa lægge Rydningslinierne paa langs gen
nem Farvandet, eller om Rydning kan foretages skøns
paa Farvandets normale Passagekurs.

Ved Rydning paa langs af et Gennemsejlingsfarvand
opnaar man som Regel den Fordel, at Drejene kan fore
tages i den dybeste Del af Farvandet, men til Gengæld
bliver Rydningsliniernes Længde i Almindelighed mindst,
da Mineliniernes Længderetning i et Gennemsejlingsfar
vand hyppigst ligger tværs paa Gennemsejlingsretningen.
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Ved at placere Rydningslinierne skøns paa Gennemsej
lingskursen - altsaa paa langs af l\Iinelinierne - op
naas den længste Rydningsperiode i FelLet og de færreste
Drej, men til Gengæld maa disse foretages i Nærheden
af Landgrunden.

Af de Oplysninger, som Minesøgningen har givet
om Feltets Karakter, om det er et Overl1adefelt, et
Dybdefelt eller et Etagefelt (mod Uvb.) vil det afhænge,
hvorledes Rydningslinierne skal placeres over Feltet, om
Minerydningen skal foretages paa langs ad i\linl'Jinierne,
eller om der bør ryddes vinkelret paa Linjerne. Ved
Overl1adefelter vil det formentlig være mest hensigts
mæssigt at lægge Rydnings linierne paa langs ad
l\Iinerækkerne for at faa del størst mulige Antal Mi
ner i Strygegrejerne paa samme Kurs, men Risikoen ved
eventuel Koutramlnerlng kan i særlig følsomme Felter
foraarsage, at Rydningslinierne rnaa lægges vinkelret paa
Mineliniens Længderetning. Grejernes Indstilling maa
over Dybdefelter og Etagefe1ter afpasses efter de fundne
l\linedybder i Fe1tet og Etagerne. Farvandsprofilet og
Kendskabet til Feltets Karakter maa saaledes blive be
stemmende for, om man i et Etagefelt skal rydde en
Etage ad Gangen - altsaa paa langs ad Etagen - eller
om alle Etagerne skal ryddes i samme Rydningslinie. I
saa Tilfælde vil del som Regel være rigtigst at lade
Mineslrygerne have Grejerne indstillet efter
Etagerne, s a a at de forreste Minestrygere tager
d e n Il ve r s t e Et a g e, d e n æs l e i\I in e s t r y g e r e de n
lavere Etage o. s. fr. Ved et Dybdefelt spiller Faren
for Kontraminering en mindre Rolle, idet Overfladefar
tøjer ikke paavirkes synderlig af en detonerende Mine i
stor Feltdybde, og Rydningslinier kan derfor her lægges
efter den fordelagtigste Rydningskurs i Farvandet.

Foruden Kendskabet til Feltets Karakter vil, som
allerede forstaaet, Kendskabet lil Feltets Udstræk
n i n g - dets Længdeside - spille en Rolle ved An-
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lægget af Rydningslinierne , idet man allid bør tilstræbe
at have Linierne sa a lange og retliniede som mu
l ig t for at undgaa Drej. Rydningshastigheden og -sik
kerheden vokser betydeligt ved lange Rydningslinier uden
Kurver, idet enhver Afvigelse fra den rette Linie vil for
aarsage Forskydning i Minestrygergruppens Formation
med heraf følgende vIulighed for Unøjagtighed i Rydning.

i\Iinerydningens Udførelse vil i høj Grad være paa
virket af de meteorologiske og nautiske Forhold. "Fa
vorable weather became a lm o s t a myth in t h e
Mine-sweeping De p a r t m e n t e t] ; sanledes var Erfa
ringerne fra det største Minerydningsforelagende, Søkrlgs
historien endnu kender, og det viser tydeligt, hvor stor
en Rolle Vejrforholdene har spillet ved Rydning af de
ca. 70,000 Miner, der her var Tale om. l\Ieget ofte an
føres det i det lyske Marine Archiv, at det haarde Vinter
vejr i Nordsøen og Østersøen virkede hæmmende paa
i\1inestrygernes Arbejde.

Stærk Blæst og høj Sø nedsætter Navigationssikker
heden og Rydningshasligheden.

Det skal i denne Forbindelse anføres, at enhver
Faktor, som nedsætter Navigationssikkerheden , frem
bringer en Nedsættelse af Rydningens Elfeclivitet. Stærk
Taage og Tykning vil sanledes bringe Rydningen ti!
Standsning, idet Mlnestrygergruppens sikre Formation og
Gruppens nøjagtige Navigering ned gennem Rydnings
linierne umuliggøres, naar Sigtbarheden gaar ned under
ca. 200 m, og af lignende Grunde vil Rydning om
Na t t e n være meget vanskelig.

Det er naturligvis en Gene, at man maa afbryde
Rydningsforetagender ved Mørkets Frembrud, men de
ret faa Tilfælde af Rydninger om Natten, som omtales i
Krigslileraturen, giver et tydeligt Billede af de Vanske
ligheder, Nalrydninger havde at overvinde, og som i de

1) Sweeplng the North Sea Barrage pag. 17.
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fleste Tilfælde førte til, at man normalt i k ke r eg n e d e
m ed Ryd n in g i Mør kepe ri oden.

Man forsøgle i Kanalen, under et Angreb i 1915 paa
Zeehrugge at rydde om Natten, men Grejerne fik stadig
Hold i Bund, og Formationen kunde ikke holdes, og
ogsaa i Dardanellerne maatte man opgive Rydning om
Nalten, fordi Formationen i Gruppen uden Navigations
belysning og under Beskydning var umulig. Fra Øster
søen har man Tilfælde paa Natrydning , men det var
under særdeles gunslige Omstændigheder - Maaneskiu
og blikstille Vejr - og det nævnes, at man under en
Natrydning i Helgolandsbuglen benyttede Projektør for
at holde Formation og følge Ilydntngsltnierne t].

Naar mau saa vidt muligt har undgaaet Rydning
om Natten skyldes det først og fremmest, al man er
tvunget til at benytte Lys, enten paa Slrygegrejet eller
paa de Bøjer, som angiver Rydningslinierne , eller Pro
jektørlys for at finde Bøjerne. Foretagendet kan
derfor ikke foregaa uset. Det vil endvidere være
umuligt at holde Formationen i Gruppen, hvis der ikke
kan føres Navigationsbelysning eller andre Hjælpemidler,
og selv med disse vil det være vanskeligt at manøvrere
sammen i Drej. Ved en eventuel Minesprængning i et
af Fartøjerne vil dettes Bjergning være vanskelig, og
Omgruppering af Minestrygerne umulig uden at Byd
ningens Effectivitet forringes j ved en Minesprængning i
Strygegrejerne vil det være forbunden med Vanskelighed
at føre Grejerne ud igen, og bringes Miner lit Overfladen,
har man kun Mulighed for at uskadeliggøre
dem, eller vige uden om dem, hvis hele Ryd
ningsfeltet mellem og bag ved Minestrygerne
li g g e r fu l d t b e Iys l. Man har forsøgt forskellige Me
toder til at give Oplysning om Opkapning af Miner - i
Amerika "ed Signalapparaler - og man har i Frankrig

1) v.l\lnnthey: .AuC See unbeslegt- Bind II pa g. 81.
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anbragt Gribere paa Strygetrosserne i Stedet for Knive,
saaledes at Minerne fastholdtes og slæbtes med og der
ved forhindredes i at gaa i Overfladen, men ingen af de
kendte Systemer er tilfredsstillende. Gennem det ameri
kanske System faar man at vide, naar en Mine gaar i
Overfladen - naar Kniven kapper -, men de andre
Skibe i Gruppen finder kun Minen ved Projektørlys, og
ved det franske System klæber den højst uheldige Risiko,
der er forbundet med Indbjergningen i Mørke af en
Strygetrosse med Miner paa. Det tør nok formenes, at
ingen af disse Systemer gør Muligheden for Natrydning
større - tværtimod.

Man kan formentlig kun indlade sig paa Rydning
om Natten, naar forholdene tillader Anvendelse af Pro
jektører, og naar Rydningslinierne i Forvejen ligger fast
anlagt - og s a a s ka I roa n e n dd a ku il i N ø d s ti 1
fælde indlade sig p a a et s a a dan t Foretagende;
en opkappet Mine kan let fortone sig og glide forbi paa
en urolig Havoverflade og frembringe Minesprængning i
efterfølgende Skib.

Hvor Minerydning skal foretages i Gennemsejlings
farvand vil den her løbende Strøm faa Indvirkning paa
Rydningsliniernes Placering over Feltet, og Strømned
trykningen af Minerne vil foraarsage , at Strygegrejerne
maa have en dybere Indstilling end i et strømløst Far
vand.

Hvis Farvandsprofilet og Mlnereltets Udstrækning til
lader det, vil det formentlig være rigtigst at lægge Ryd
ningslinierne paa den s t r ø mIu v Side af Feltet, saaledes
at Gruppen holder Højde for Strømmen fra Feltet. Ved
meget stærk Strøm kan denne Højde imidlertid blive saa
stor, at den udvendige - strømluv - Gren af Strygeren
kun faar ringe Kapnlngschance.

Hvor Farvandsprofilet ikke tillader, at der tages Hen
syn til delle Forhold, vil det sandsynligvis være rigtigst
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saa vidt muligt at lægge Rydningen i m o d S t r ø m m e n for
Enkeltskibsstrygeren, idetl\liueankertovene herved bringes
ind i Knivgabene paa den mest fordelagtige Mande og
vil give bedst Kappechance for Kniven, hvorimod man
med Flerskibsstrygere bør komme m e d S t r ø m m e n for
al komme med højeste Fart , og derved opnaa største
Overrivningsmulighed af Ankertovene. Ved Rydning mod
Strømmen kan Farten nedsælles saa meget, at Anker
tovene ikke kappes, og ved Strøm paa over ca, 3-4 Knob
opgav man i England al Rydning fra Trawlere og Hjul
minestrygere, naar Rydningsretningen maaue lægges mod
Strømmen.

Rydning i Strøm er altid forbundet med Vanskelig
hed, og der fremkommer hyppigt det Tilfælde, at man
af Strømmen føres paa skøns hen over Minerne, som
derved kan komme til at tage Dragewiren foran for
Dragen. For al forhindre delle, har man i Udlandet
anbragt en Kappeanordning foran for Dragen, saaledes
at Minen, nnar den føres ned langs Dragewiren, vll over
kappe Ankertovet i Kniven, og Dragen og hele Stryge
grejet kan derved bjerges og iøvrigt manøvreres uden
Fare for i\Iinesprængning i Skibets umiddelbare Nærhed.

Af Hensyn til Rydningens EffecLivitet maa Rydnings
linierne lægges op til hinanden, saaledes at de overlapper
hinanden i et smalt Bælte. Det er allerede tidligere om
taIt, al Bydningslinierne bør være saa lange som muligt,
og saa vidt muligt lagt efter rette Linier; herved bliver
del leliere at faa Overlapning, og ved de lange Ryd
ningslinier faas lang Rydningslid paa samme Kurs og
herved slor Rydningshaslighed.

Ved Afslutning af Rydningslinien skal Gruppen dreje
- som Regel et ] 6 Stregers Drej - og disse Drej er
ofte ret vanskelige og altid langsomme, fordi det tager
Plads og Tid at manøvrere Gruppen om paa ny Ryd
nlngskurs.

Drejenes Plads er hyppigst bestemt af Farvands-
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profilet, idet Strygegrejerne altid under Drej vil gua dybere
paa Grund af Fartformindskelse. I Almindelighed vil det
"ære formaalstjenligt at indhive Strygeren iii Dragen under
Agterenden, idet man herved vil opnaa forøget Dreje
frihed. Hvis Dybden paa Drejestedet er saa ' læg, at man
alligevel risikerer at faa Hold i Bund med Strygetrossen,
vil det være rigtigst al bjærge Grejerne fuldstændigt, inden
Drejel begynder og først udsætte dem igen, naar ny Ryd
ningskurs er indtaget.

Ved Drej mindre end 6-8 Streger behøver man
næppe at indhive Grejerne til Dragen, men over 8 Streger
vil det altid pna læge Dybder - under ca. 20 m Vand 
være del sikreste.

Den Tid, der medgaar til In d h i vn i n g , er
altid mindre end den Tid , der medgaar til at
skulle rigge heil ny Stryger.

Drejene er altid del farlige Punkt ved Ryd
n in g e n, og d e t m a a de r fo r ved P Ia c e r i n g e n af
Rydningslinj en t il s t r æ hes at fremkalde saa faa
Drej som muli gt.

Anvendelse af Bøjer. For at forøge Rydnings
sikkerheden anvender man, navnlig hvor Observations
forholdene er vanskelige, i stor Udstrækning Bøjer.

Anvendelsen af Bøjer spiller derfor navnlig en Rolle
ved Minerydning i aabent Farvand, hvor terrestriske Obser
vationer ikke kan faas med Sikkerhed, og Bøjerne be
nyttes til at markere Rydningslinjens Grænser .

Til Udlægning af Iløjer under Rydning kræves ved alle
kendteStrygegrejer specielle Bøjefartøjer, som der
for a l t i d h ø r e r m e d t i l Mi n e s t r yg e r fl o t i II e r n e
s om e n De I a f d i s s e. Bøjernes Størrelse afhænger af
Operalionsfarvandet, idel de store aabne Farvande selvsagt
kræver større Bøjer end de mere lukkede Farvande. Hvis
man ønsker at gøre Antallet af udlagte Bøjer saa lille
som muligt, maa Bøjerne have ret store Dimensioner
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for at gøre deres Synlighed stor, men dette medfører,
at Bøjefarløjerne kun kan have et begrænset Antal Bøjer
om Bord, og at Optagningen bliver vanskelig og kræver
speciel Aptering af Bøjefartøjet.

Ved Rydningen af the North Sea Barrage anvendtes
Bøjer af ca. dobbelt Minedimension med Stage og Flag
paa, men der maatte derfor ogsaa benyttes store Fartøjer
til Betjening af Bøjerne.

Bøjerne maa altid være sø- og strømslkre, saaledes
at man kan være sikker paa, at de ikke flyttes; deres For
ankring maa være solid og stærk, og deres Ankertov maa
ikke være for langt, for at Bøjerne ikke af Sø og Strøm
skal føres for langt ud til Siden fra Kastningsstedet.

Kraver om Stramsikkerhed og solid Forankring giver
Bøjerne en mindste Dimension af en Halvtønde, og denne
Dimension er i de allerfleste Tilfælde passende, ogsaa
for en god Beholdning i Bøjefartejet , som herved ikke
behøver nogen særlig Specialaptering for Udlægning og
Bjergning.

Bøjerne udlægges af lJøjefarløjet langs den inderste
Rydningslinies inderste Side og i passende Afstand fra
Førerskibets inderste Flyder - hvis det er Enkeltskibs
strygere - ellers inden for Diametralplanet af den inderste
Minestryger ved Feltet. Normalt regnes 25-30 m, og
det maa formentlig tilraades at gøre denne Afstand til
m in d s l 25 m, idet Bøjerne paa dybt Vand, i Strøm
eller med lidt Vind altid føres noget ud til Siden og
maaske ind mod Feltet, sanledes at de 25 m herved vil
blive lemmelig lidt. Hensigten med denne Række Bøjer
er al angive den Grænselinje l langs hvilken der skal
navigeres paa den følgende Rydningskurs. Efter Drejet
skal altsaa Førerbaaden manøvrere sit Strygegrej saaledes,
at yderste Flyder - ved Y-strygeren - lige passerer
k los fo r b i Bøjerækken, og under vanskelige Rydnings
forhold kan del være forbunden med en Del Vanskeligheder,
hvis Bøjerne er lagt fo r l æ t til Hydningstlniens Kant.
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Under vanskelige Forhold, hvor der er nogen Strøm
og Vind, maa det derfor tilraades al placere Bøjerne i
mindsl 30 m fra Flyder eller Diametralplan, for at lelte
Manøvreringen paa modsat Rydningskurs i den paa
følgende Rydningslinie.

Bøjerne lægges altid ved den Minestryger, som er
længst inde i Feltet, og efterhaanden som man har pas
seret de i sidste Rydningslinie udlagte Bøjer optages
disse igen.

Kun Yderbøjerne i Feltel bør blive s t a a e n d e
til Rydningen er afsluttet, hvorefter alle Bøjer
bjerges, hvis Feltet ikke senere skal kontrolminesøges ;
i saa Tilfælde bliver Bøjerne staaende til Vejledning for
T\onlrolsøgningen.

Bøjeafslanden varierer naturligvis med Bøjernes
Dimensioner, men man kan regne med, at man under
normal Sigtbarhed udlægger en Bøje, naar den sidste
ikke længere med Sikkerhed kan ses . Hvor Navigationen
kræver det - ved Drej e. I. - lægges rigeligt med Bøjer.

I Helgolandsbugten lagde man Bøjer med 500 m
Mellemrum, og for almindelig dimensionerede Bøjer vil
denne Afsland rimeligvis være passende.

Alle Drej i Fellet markeres ved Bøjer, og Bøje
udlægningen standses, naar Minestrygerne passerer Yder
grænsen af Feltet for at paabegynde Drejet til modsat
Rydningskurs. Det vil her være praktisk, at Bøjefar
tøjerne - der maa som Regel benyttes 2 - forbliver
liggende ved den sidst kastede Bøje ved Feltets Grænse,
for at Førerbaaden kan benytte Fartøjerne som Anduv
ningspunkt efter Drejet, og først naar Minestrygerne aller
er ved Feltet, indtager Bøjefarløjerne deres Plads i For
mationen.

Foruden at blive anvendt til Udlægning og Optagning
af Bøjer, benyttes Bøjefartøjerne til Nedskydning af de
Miner, som bringes til Overfladen, Man maa her paase,
at Nedskydningen af Miner kun foregaar agter ud i For-
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mationen af Hensyn til mulig Træfning i Fartøjerne og
Nedskydning foretages fra det Bøjefartøj , som optager
Bøjerne, hvorimod det andet rnaa holde sin Kurs ganske
nøjagtigt, medens det udlægger den ny Række Bøjer
agten for den inderste Minestryger i Ilydnlngsllnlen.

Hvor Farvandets Beliggenhed ikke absolut kræver
Udlægning af Bøjer, vil man ved hyppige terrestriske
Observationer kunne nedsætte Antallet af udlagte Bøjer
en Del. Helt at undvære dem kan dog næppe tilraades,
idet enkelte Bøjer med stor Afstand langs Rydnings
liniens Grænse og ved Feltets Ydergrænse allid maa
anses for nødvendige.

Man vil her kunne benytte de terrestriske Observa
tioner til Navigationen ind gennem Feltet, og man ob
serverer hvert 2'-3' Minut for lit Stadighed at kunne
kontrollere Pladsen i Rydningslinien. Det vil her være
rigtigst at paupege Nødvendigheden af, a t a li e F a r
tøjer i Gruppen observerer og fører Bestik gen
n e m Fe l t e t, idet en uventet Minesprængning i Gruppen
kan gøre alle til Førerskib, og for den senere Kontrol
lering af Rydningssikkerheden er det nødvendigt, at alle
Fartøj ernes Bestikker sammenlignes.

Til de Fartøjer, som benyttes lit Bøjefurtejer, stilles
kun det Krav, at de maa være hurtigt manøvrerende for
at Optagningen af Bøjerne kan foregaa uden Standsning,
samt at de besidder en Fart, der tillader dem at følge
med Minestrygerne. De maa være sødygtige, saa sødyg
tige, at de kan benyttes, naar Minestrygerne arbejder i
Feltet, og de maa have en sandan Brændselsbeholdnlng,
at de kan blive ved Minestrygerne, selv over en længere
Rydningsperiode.

Under Krigen er meget hyppigt anvendt Under
vandsbaadsjagere, som var meget vel egnede, og ældre
Torpedobaade, som ogsaa viste sig meget anvendelige,
idet deres Fart tillod dem overalt at følge Mineslrygerne.
Kun kneb det noget med Sødygtigheden.
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[ Tilslutning Lil del foran fremsatte vedrørende
Mineslrygernes taktiske Anvendelse lil Minerydning skal
i del følgende gives en rent formaltaktisk Fremstilling
af 1\1 ineslrygernes Organisation og Placering i Mine
strygergruppen, samt disses Drejningsmetoder.

Formaltaklikken er afhængig af de anvendte Stryge
grejer og vil sanledes bestemmes af, om der benyttes

1. Enkellskibsslrygere eller
2. Flerskibsstrygere,

og Fartøjernes Placering i Gruppen vil ofte afhænge af,
om Minestrygerne anvendes til

a. Minesøgning eller
b. Minerydning.

1. Enkellskibsstrygere anvendt til Mine
s ø g n l n g ").

Ved enhver Anvendelse af Minestrygere lil Mine
søgning tilstræbes del al gøre den søgte Passage saa
bred som muligt, og der anvendes derfor hyppigt
aabne Po r m at io n e r.

Af Simpelhed er der i del følgende omtalt og paa
Planen vist Formationer for 3 Skibe i Enkeltskibsgrup
perne og for 6 Skibe i Flerskibsgrupperne, idet delle
Anlal giver en meget fordelaglig laktisk Kombluatlon,
Hvis Søgningen stiller større Krav til Søgeeffeclivileten,
kan Antallel af Skibe naturligvis forøges, uden at For
mallakliken vil blive paavirket.

Ved Valg af Formalion til Minesøgning med
Enkellskibsslryger (Fig. I) søger man at opnaa en
bøjelig og let manøvrerende Formalion, for at Gruppens
Bevægelser ikke skal blive stive. Gruppen formeres derfor
bedst i Kileorden med Førerfarløjet i Teten, og
de 2 andre Minestrygere gaaende agter, een paa hver

1) Forrnatlonerne er vist paa Plan 2 - hvorul der i det efter
følgende henvises.
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Side af Førerskibets Strygegrej. Denne Formation er
meget kendt fra Frankrig, England og Amerika.

Ved denne Formation foretages mindre Drej lige let
til begge Sider, og Formationen er let at holde.

Afstanden mellem Skibene kan ikke fastsættes - og
herved altsaa ikke [\ileordenens Formationspejling - da
denne vll variere med Grejernes Dimensioner og med
Grejernes Indstilling, men de bageste Skibes Plads be
stemmes ved, at de normall tager Plads 50 m agten for
og 50 m uden for Formandens Flyder.

Bøjefartøjernes Plads - hvis der benyttes 2 - vil
under almindelig Farvandssøgning være lige agten for
de to agterste Skibe i Formationen, og Bøjer lægges
kun paa Signal fra Førersklbet, efter at første Mine er
fundet. Hvis Søgningen derimod har til Forrnaal at af
søge en bestemt Farvandspassage, tager Bejefartøjerue
Plads ca, 15 m inden for yderste Flyder fra agterste
Skibe, og Bøjer udlægges efter de øjeblikkelige Sigtbar
hedsforhold og Søgeliniens Udseende. Der lægges Bøjer
fra begge Fartøjer.

Benyttes kun eet Bøjefartøj tager det Plads lige
agten for Førerskibet og ca. 50 m agten for de bageste
Skibes Flydere. Ved Afsøgning af minefri Passager vil
eet Bøjefartøj være for lidt, med mindre man kan ind
skrænke l3øjerækken til een Side, men med Farvands
afsøgning vil eet Bøjefartøj være tilstrækkelig, og selv
til en systematisk Afsøgning af et belagt Felt vil man
ofte kunne nøjes med eet Bøjefartøj.

Ved alle Drej bestemmer det yderste Skibs
Drejeevne de andre Skibes Drejefart.

Delle er meget vigtigt, idet Minestrygerne normall
gaar i Søgeformation med højeste Marchfart, og ved
Drej maa derfor alle Skibe i Formationen gaa ned med
Farten undtagen det yderste Skib, som drejer med den
største Fart, som Søgegrejerne tillader del.

Drejningsdiameteren afhænger af Søgegrejets Evne
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til at manøvrere gennem Drej, idet det maa forhindres,
at Søgedybden forandres i Drejet ved at Grejerne ved
for høj Fart bliver trukket i Overfladen. Selv det yderste
Skib i Gruppen bliver af denne Grund nødt til at gaa
saa meget ned i Fart, at yderste Strygetrosse kan holdes
paa Søgedybden under Drejet. Hvor meget Fartforan
dringen bliver, vil afhænge af Drejenes Størrelse og
Drejeevnen, og der kan derfor ikke opstilles nogen be
stemt faldende Skala for Farterne indeni Gruppen, da
Haslighedsformindskelsen kan blive forskellig for for
skellige Grupper.

Man kan normalt regne med, at Drej ikke maa
foretages krappere, end at den yderste Flyder
- Strygetrosse - ligger i Diametralplanel.
Hvis Flyderen kommer igennem Diametralplanet kan Paa
virkningerne blive skæve, og Strygetrossen komme ud
af Ligevægtsstilling.

Af Hensyn til Søgningens ElTectivitet maa Stryge
grejet i kke iudhives under Drejene, fordi Søgedybden
herved vil blive unøjagtig, saa at man kan risikere, at
Miner kan passere under den optrukne Drage.

2. Flerskibsstrygere anvendt til Minesøgning.

Den af Flerskibsstrygere bedst kendte Formation
ved Minesøgning er vist paa Fig. II.

Skibene er placeret i bred lUIeorden, saaledes, at
Førerbaaden har Plads som Styrbords Skib i forreste
Par. Hvert Strygepar gaar paa Frontorden med størst
mulige Afstand mellem Skibene.

Afstanden mellem Skibene varierer med Søgetros
sens Længde. men bør normalt være Søgetrossens
halve Længde.

De efterfølgende Skibspar holder sig i en Afstand
fra forreste Par, der afhænger af Grejernes Dimensioner
og Udstikning, men Afstanden er normalt ca, 250-300 m,
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og inderste Skibe ligger ca, 25 m i n d e n fa r Formandens
Diametralplan, saaledes at man kan have Sikkerhed for,
at Søgelinierne overlapper hinanden og tilsammen danner
den hele Søgelinje.

Bøjefartøjerne placeres ca. 300 m agten for det
yderste Skibspar og forholder sig som anført under
Pkt. 1. Hvis der kun er eet Bøjefartøj, tager det Plads
agten for det forreste Skibspar, i samme Afstand fra de
agterste Skibe, som hvor der amendes 2 Fartøjer.

Hvor der udlægges Bøjer for at markere en mine
søgt Passage, udlægges de ca. 30 m inden for de yderste
Skibes Diametralplan.

Denne Formation er den lettest manøvreude Fler
skibsformation, idet Skibene let holder deres Plads baade
paa Frontordenen og mellem Skibsparrene indbyrdes
under mindre Drej til begge Sider. Under Drej rnaa

Farten afpasses efter yderste Skibs Drejningsevne, og
Drejningsdiametren afhænger af Slrygefarten, idet det
rnaa undgaas, at Søgegrejerne ved de inderste Skibspar
synker længere end Farvandsdybden tillader det. Denne
forøgede Dybde for Grejet, vil altid gøre større Drej i
læge Farvande - Dybde under ca. 20 m - farlige, idet
Søgegrejet i denne Dybde let faar Hold i Bund.

Paa Fig. II a er vist et 8 Stregers Drej for denne
Formation.

Fig. III viser en anden Placering i Minesøgergruppen,
-hvor Skibene gaar 3 og 3 i Frontorden.

Denne Formation har været meget anvendt i Eng
land og har vist sig at være meget effektiv. Førerskibet
ligger yderst i forreste Gruppe og den agterste Gruppe
ligger ca, 250-300 m agten for den forreste. Bøjefar
tøjerne lægges agten for Midterskibet i hver Gruppe, og
ca, 300 m agten for bageste Gruppe i. Formationen.

Hvis der kun er eet Bøjefartøj, indtager det Plads
agten for de midterste Skibe i Grupperne. Hvis Bøjer
skal udlægges, tager det Plads ca. 30 m inden for det

Tids.kr.f . Sovæsen. 100. Anrg. 39
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yderste Skib henholdsvis i den forreste og bageste
Gruppe.

Den her viste Formation er imidlertid vanskelig at
holde, da det altid er vanskeligt at holde flere Skibe
med Søgegrej udsat paa Frontorden i Drej, hvor Fart
formindskelser let foraarsager. at Grejerne gaar for dybt,
og at Formationen bliver usikker. Den kræver en Del
Øvelse fra Personellets Side, og kan med tungt Grej og
lille Fart næppe anbefales i læge Farvande.

Ved det tyske Minesøgningsgrej gaar Minesøgerne
med 5 Skibe paa en bred Frontorden ført af Førerskihet,
som har Plads foran for Søgegruppen. og med 3 Bøje
fartøjer placeret agten for Gruppen. Denne brede Front
kan kun indtages med det lette tyske Søgegrej, hvor
man kan variere Dragedybde og herved Søgedybde meget
hurtigt under Gang, saaledes at Søgegrejerne kan løftes
under Drej" og herved hindres i at faa Hold i Bund, men
paa Dybder under ca. 10 m er Søgning altid vanskelig.
Den effektive Søgebredde er ved denne Formation ca,
1200 m.

3. Ved En keIts k i b s s t r yg e r e s An ven d el s e ti l
Rydning anvendes hyppigst Formationer paa Kølvands
linie med Queuen udsvunget. Fig. IV.

Minestrygerne kan placeres som vist med Agter
mand udenfor Formands Flyder, i en aaben Forma
tion, i samme Afstand som omtalt under Søgningsfor
mationen.

Formations-Pejling afhænger af Grejernes Dimen
sioner, ligesom den effektive Rydningsbredde er afhængig
af Strygernes Spredning.

Føreren leder altid og navigerer langs den ud
lagte Bøjerække i passende Afstand fra denne. Paa Fi
guren er vist Bøjeudlægning 30 m inden for den af den
agterste l\linestrygers Flydere, der er nærmest Mine
feltet.
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Denne Formation er meget fordelagtig, idet den giver
en god Rydningsbredde og er let at manøvrere. Skibene
lader sig hurtigt omgruppere i TiIl'ælde af Minespræng
ning i en af Minestrygerne, og alle Drej kan foretages
uden Vanskelighed' Kun naar der skal foretages større
Drej - 8-16 Str. - f. Eks. ved Enden af Rydnings
linien, for at Gruppen kan komme ned i den nye Ryd
ningslinie paa modgaaende Kurs, fremkommer nogen
Vanskelighed, idet Drejet tager megen Plads og kræver
en Del Rutine bande for Føreren og for de andre Skibs
chefer,

Da man saa vidt muligt rnaa fastholde det Princip, at
det er Føreren, der leder under Passagen gen
nem Feltet, er man nødsaget til at skifte Queuen til
modsat Side, inden man naar feltet paa modsat Kurs.
Paa Fig. IV a er givet en Anvisning paa, hvorledes et
saadant Koordinatdrej lader sig ndføre.

Naar bageste Minestryger passerer Feltets Grænse,
drejer hele Gruppen bort frn Feltet, ind paa Kølvands
linie, og naar Kølvandstlnteu er indtaget, drejer Gruppen
med mindste tilladelige Drejningsdiameter i n d m o d
F e It e t i g e n. Naar Førerbaaden er paa den nye Kurs
ned mod Feltet, svinges Queuen ud.

Førerskibets Fart maa afpasses saaledes, at Hoor
dinatdrejet kan foretages inden for Grejernes maximale
Fartgrænse.

Drejningsdiametren afhænger af Grejernes Drejnings
evne, men man bør formentlig aldrig dreje krappere,
end at man stadig har den udvendige Flyder i Diametral
planet.

For at gøre Drejet noget hurtigere og for at for
mindske Risikoen med at faa Grejerne i Bund i læge
Farvande, kan man som tidligere nævnt hale Dragen op
under Agterenden, naar Kølvandsorden er indtaget, og
atter igen stikke ud paa Dragetrossen, naar hele Grup
pen er paa Plads paa ny [{urs.

39"
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Bøjefarløjerne følger ikke med r un d tv ' men
tager Plads ved Bøjen i Feltets Grænse, saaledes at de
kan benyttes som Anduvningspunkt, naar Gruppen har
indtaget ny Rydningskurs. Det Bejefartøj, som skal følge
Førerskibet og optage Bøjerne i yderste Grænselinje efter
haanden som Bøjerne passeres, paabegynder straks Op
tagningen efter at Førerskibet har passeret den første
Bøje, og det Bøjefartøj, som skal udlægge Bøjer langs
Rydningsliniens Side op til Feltet paabegynder straks
ved sidste Minestrygers Ankomst til Feltets Grænse Bøje
udlægningen en passende Afstand fra den inderste Flyder.

Hvor Feltet er tæt, eller hvor Minestrygernes Dybde
er saa stor, at Minesprængninger kan befrygtes, b ø r
man trække de efterfølgende Minestrygere ind
bag Formandens Flyder , saaledes at de hermed
bliver sikrede af Formandens Styregrej. Fig. V viser
denne Formation. Det maa dog her tilraades at forøge
Afstanden mellem Formandens Flyder og den efterføl
gende Minestryger lil 100 m, idel der man være en pas
sende Afstand for Manøvre Iii Afdrej for Miner, der
bringes til Overfladen af de yderste Kappeanordninger
paa Formandens Strygetrosse, men mere end ca. 25 m
behøver man næppe at trække Minestrygerne ind.

Foruden at opnaa en Sikring af de bageste Mine
.strygere faar man ved denne Formation Hydningslinien
megel effektivt ryddet.

Bøjefartøjerne forholder sig ganske som ved den
aabne Formation, og Koordinatdrej foretages ogsaa paa
ganske lignende Maade som beskrevet for den aabne
Formation. Det maa dog her erindres, at der maa drejes
noget længere b o r t fra Fellet paa Kølvandsordnen, inden
der foretages 16 Stregers Drej til modgaaende Kurs, da
man ellers ikke vil komme lige ned i den nye Rydnings
linie.

Hvis der i Formationen - baade i den aabne og
den tætte - sker en Minesprængnlng i een af Mine-
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strygerne, rykker Bagmanden op paa den minesprængtes
Plads, sanledes at der ikke fremkommer Helligdage i
Rydningslinien.

Rensning af Styregrejer, Paasætning af nye Knive,
Rensning for Tang, etc. foretages saa vidt muligt u d e n
fOT Feltet, for al Rydningslinien kan holdes saa rent
som muligt.

Endnu skal omtales en Variation af Enkeltskibsryd
ning, det sankaldte -Oropesa-sweep- - Fig. VI -, som
fremkom i England i Slutningen af Krigen, og som efter
Krigen vides at være meget anvendt. Navnel stammer
fra, al de første Forsøg foretoges fra Bjælpekrydseren
.Oropesa. af !X Eskadre, og den udføres ved, at man
anbringer b e g g e Strygetrosser i Y_strygeren i For
længelse af hinanden, kun med Udskæreanordninger i
yderste Tamp, men med Bøje paa Midten for al holde
Wirebugten oppe.

Man har ved denne Melode opnaaet den Fordel, at
man i Slrømfarvand, hvor Strømmen sæller i n d m o d
F e Il e l, kan faa den største effective Rydningsbredde.
Navigationen for Føreren er simpel, fordi han kan følge
Bøjerækken direkte, og Minestrygerne gaar sikrede af
Formandens Stryger.

Metoden har dog væsentlige Mangler. Formationen
er meget lang, og Koordinatdrej, som tidligere beskrevet,
kan ikke foretages.

4. Pau lignende Maade som ved Rydning med En
ke1tskibsstrygere anvendes en Kølvandsformation med ud
svinget Queu for Rydning med Flerskibsstrygere
- Fig. VII.

Minestrygerne gaar parvis med en indbyrdes Af
stand, der er lig med den halve Strygetrosselængde, og
Agterpar gaar ca. 250-300 agten for Formand. Ski
bene overlapper hinanden ca. 25-30 m, saaledes at man
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kan have Sikkerhed for, at alle Rydningslinierne dækker
hinanden.

Førerskibet gaar i Tørste Rydningslinie inderst ved
Feltet, men ved den paafølgende Rydningslinie gnar det
andet Skib langs Bøjerækken, som det senere skal vises.

Det ene Bøjefartøj udlægger Bøjer agten for og ca.
30 m inden for inderste Minestryger i Gruppens bageste
Par, og det andet lløjefartøj optager Bøjerne i den yderste
Side af Rydningslinien efterhaanden som det forreste
Minestrygerpar passerer Bøjerne.

Denne Formalion maa formentlig altid foretrækkes
frem for Kileformationen, da Førerparret altid kan følge
Bøjerækken. Den er let at holde for Minestrygerne og
let at lede for Føreren.

Naar Rydningslinien skærer Feltets Grænse, kan
Drej til modsat Rydningskurs foretages paa to Maader.

Der kan som ved Enkeltskibsstrygeren foretages et
Koordinatdrej - Fig. VII a - med Skiftning af Queu,
som tidligere forklaret, idet Minestrygerne gaar ind paa
Kølvandsllnje, naar det sidste Skibspar har passeret Fel
tet, og naar Førerparret har indtaget ny Rydningskurs
skiftes derpau Queuen. Det ses heraf, at Førerbaaden
kun kan følge Bøjerækken i hveranden Rydningslinje.

Drejningsfarten skal ikke nedsættes væsentligt, da
kun de Minestrygere, der ligger inderst i Drejet, maa
gaa ned med Farten af Hensyn til den yderste Linje, og
Førerparrets Fart nedsættes først, naar det har indtaget
ny Rydning skurs, medens Queuen skiftes, og de andre
Par indtager deres Plads. Det ses heraf, at delte Drej
specielt egner sig til relativt læge Farvande - ca. 20 m
- hvor det gælder om at holde Strygetrossens Fart
gennem Vandet saa stor som mulig af Hensyn til den
Bugt, der fremkommer ved Fartformindskelse.

Bøjefartøjerne forholder sig ganske som omtalt under
Enkeltskibsslrygerne, og afventer Gruppen ved sidst ud
lagle Bøje.
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Paa Fig. VII b er vist en anden Drejningsmaade efter
Passage af Feltet . Denne Metode kan navnlig fore
komme, hvor Farvandsdybden er stor, og hvor man der
for kan tillade større Bugt i Strygetrosserne. Drejet
giver mindre Drejningsradius og dermed større Drej
ningshaslighed.

Drejet foretages paa følgende Maade. Første Skibs
par - Førerparret - fortsætter i Rydningskursen ud
over Feltets Grænse indtil næste Skibspar er i Feltets
Grænse og begynder derpan Drej med Drejningsradius
lig Formationens Bredde. Inderste Skib i Parret af
passer Farten, sanledes at yderste Skib kan dreje med
maximal Hastighed. Naar næste Skibspar passerer Fel
tets Grænse, fortsætter dette paa Rydningskurs indtil
sidste Skibspar er ved Feltets Grænse, hvorefter dette '
Par begynder Drejet. Naar endelig sidste Skibspar er
ved Feltets Grænse, paabegynder dette straks Drej, først
bort fra Feltet og derpaa med Fart og Drejningsradius
saaledes afpasset, at inderste Skib kommer ned paa
modgaaende Rydningskurs ved sidste Bøje.

Det inderste Par maa afpasse Farten saaledes, at de
to andre Skibs par kommer paa Rydningskurs, naar det
selv har indtaget Rydningskurs ved Bøjen.

Det her beskrevne Dreje vil med nogen Ruline kunne
foretages med stor Nøjagtighed.

Det indses imidlertid, at det er nødvendigt, at Ski
bene har en nogenlunde ens Drejningsfart og Manøvre
evne, og Fartformindskelsen kan blive saa slor for det
inderste Par, al man løber belydelig Risiko for al faa
stor Bugt i Strygetrosserne, hvilket absolut maa betinge
et farvandsafsnit med dybt Vand.

Bøjefartøjerne indtager paa lignende Maade, som
tidligere beskrevet, Plads ved sidste Bøje, for der at an
give Anduvningspunkt for ny Rydningskurs.

Under Drejet vil Førerskibet skifte fra at være yder-



572 Om lIlinesøgning og Minerydning.

ste forreste Skib til at blive inderste bageste Skib, hvil
kel kan være en Gene for Føringen af Gruppen, men
ved at placere Gruppens Underfører i det sidste Skibs
par kan denne Mangel delvis afhjælpes.

Det er under ({rigen forsøgt at benytte en samlet
Frontorden til Rydning, men kun ved meget lange Ryd
ningslinier har det vist sig at være hensigtsmæssigt, fordi
man ikke skulde manøvrere Gruppen i Drej, men baade
til Omplacering af Skibsparrene ved Minesprængning eller
ved Skiftning af Strygetrosse efter Minesprængning i
denne er de brede Frontordner mindre anvendelige. En
Ji:ølvandsorden med Queuen udsvunget vil i Almindelig
hed give den fordelagtigste Formation Lil indre Farvands
rydning.

Del skal til Slut blot bemærkes, at ved Strygetrosse
sprængning maa det Skibspar, hvis Trosse sprænges,
dreje ind i Formationen, altsnu borl fra Feltet, for at
det efterfølgende Skibspar kan dreje og indtage For
mandens Plads, medens det andel Skibspar gaar bagest
i Gruppen, udsætter ny Strygetrosse og indtager Pladsen
nærmest FelLet. Ved denne Fremgangsmande vil der ikke
fremkomme Helligdage i Rydningslinjen.

Forinden delte Afsnit om Formationer afsluttes, skal
det blot kraftigt understreges, a l ku il g e n n em øvel s e
o pn a a s den fulde Ydeevne af Minestrygerne.
Minestrygnig er mindre end noget andet et Skrivebords
arbejde; de r ma a l ig g e m e g e t i n t e n s ive øvel s e r
forud for enhver laktisk Anvendelse af I\Iine
s l r yg e r e l il F r on t a r b ej d e. •E x p er ie n c e, il o t h i il g
c a n s u pp l a n t e xp e r le n c ec'] siger Adm. Bacon under
sin Omtale af Minestrygernes Arbejde i Kanalen under
Krigen. Baade for Gruppecheferne , Underførerne og

l) The Dover Patrol pag. HiS.
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Mandskab kræves der langvarig Træning, for at Grup
pen kan arbejde som et samlet Hele, og Chefen for de
amerikanske Minestrygere ved Brest giver meget aaben
hjertigt en Fremstilling af de Vanskeligheder, som denne
Flotille havde at overstaa, inden den var fuldt ydedygtig:
-Any one thinking that il is a simple maller to
t r a i n a s h iP c o m p a n y in t h e n o b Ie a r t o f m in e
sweeping has IDanya disappointment a h e a d
of h i m. However, wi t h p e r s i s t e n c e and p a t i
enc e m u'c h c an b e a c c omp I i s h ed.•1)

Efter at der i det foregaaende er behandlet Skibs
materiøllets Udvikling, dets Organisation og Minestry
gernes taktiske Anvendelse til Minesøgning og Mineryd
ning under og efter Verdenskrigen, vil det formentlig
ved Afsnittets Afslutning være hensigtsmæssigt, af Hen
syn til Emnets videre Udvikling, kort at resumere Er
faringerne af det hidtil behandlede Stof.

l. Kr i g e n s Resultater fra alle Fronter - i
Øs t e r s ø e n og paa de andre Have - viser med
største Tydelighed den Vægt, som man overalt
m a a tillægge et stærkt Minestrygningsvæsen
for at muliggøre Flaadernes Be\'ægelsesfrihed,
hvor den sandsynlige Modstander besidder et
taktisk udviklet Minevaaben.

2. For den sikre Gennemførelse af et Lands
Transporter spiller Minestrygningen den stør
ste Rolle, og jo mere delt O'pe ra t l o n s o m r a a d e t
er, desto større Betydning har Minestrygningen.

3. D e t t i I 1\1 i n e s t ryg n in g a nven d t e Sk ib s 
materiel søges afpasset i Overensstemmelse
med Flaadens taktiske Opgaver og Operations
farvandets Karakter.

4. Minestrygning lader sig ikke i m pr ovi-

1) Proceedings 1919 png. 1124.
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s e r e. En omfattende Organisation har overalt
været nødvendig, saavel indenfor det rent
militære som det civilt mobiliserede Personel
og Materiel, for at opnaa den fornødne Nytte
virkning af Minestrygningen under Krigsfor
hold.

Krigens Erfaringer overført paa danske Forhold.

Som anført i Begyndelsen af disse Artikler skulde
Formaalet med de her foretagne Betragtninger være at
frembringe Grundlaget for et Studium af den Udvikling,
Minestrygningsspørgsmaalet formenllig maa faa indenfor
den danske Flaade, saaledes at en fremtidig Organisation
kan bygges op paa Kendskabet til de Veje, man har
fulgt i Udlandet.

•La guerre ne s'improvise pas, elle s'apprend.. (Da
velui: Strategi I); det er nødvendigt, at der i Fredstid
foretages grundige Studier af de Opgaver, der stilles
Minestrygerne , for at det kan være muligt under en
Krigssituation at staa fuldt ydedygtig med en Teknik,
der er afpasset efter Flaadens Opgaver og Operations
farvandenes Karakter. De Faktorer, som overalt er be
stemmende for Udviklingen af Minestrygningsstyrken,
bliver

a. Kan der forventes anvendt Miner i de Farvandsafsnit,
hvor Flaaden maa formenes at komme til at ope
rere, og

b. Hvilken teknisk og taktisk Udvikling har den for
mentlige Modstanders Minevæsen naaet, samt

c. Hvorledes virker de sandsynlige Operationsfarvandes
Karakter paa Minestrygningsmateriellets taktiske og
tekniske Udvikling og Organisation?

Af Pkt. a vil afhænge, om man overhovedet skal be
sidde Minestrygningsmateriel, og af Pkt. b og c vil Skibs-
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materieIlets Dimensionering og taktiske Anvendelse være
bestemt.

Den danske Genoemsejlingsfarvandsstrategi maa for
menes at føre ind paa en udstrakt Anvendelse af Miner
i de danske Farvande, hvis hele Karakter er saa inter
nationalt kendt som værende fortrinligt egnede til Mine
foretagender. Minen vil efter al Sandsynlighed spille en
fremtrædende Rolle under fjendllige Operationer i vore
Farvande, dels til Blokade af Flandens Støttepunkter 
de lokale Forhold begunstiger i høj Grad en sandan
fjendllig Indespærringsstralegi med Miner - og dels Lil
Udlægning paa [{ommunikationslinierne, der i det spredte
danske Operationsomraade spiller en overvældende Rolle
for rettidige Koncentrationer, hurtig og sikker Mobili
sering etc. Under en Flermagtskonstellation, hvor dan
ske Gennemsejlingsfarvande benyttes af de krigsførende
Magters Flaader, er der megen Sandsynlighed for, at den
ene af Grupperne vil benytte Miner til Lukning af de
snævreste Passager til Østersøen for at opnaa de store
Fordele, en saadan offensiv Minekrig byder for egen
Sikkerhed, saaledes at den danske Flaade ligefrem kan.
faa Lil Opgave at sikre den frie Passage af danske Gen
nemsejlingsfarvande.

Spørgsmaalet er imidlertid gennem Krigsspil og Dis
kussioner saa kendt og debatteret, at der næppe her be
høves nogen yderligere Motivering for, at den danske
Flandes Materiel maa omfatte et Minestrygningsvæsen,
som kan muliggøre Flandens Bevægelsesfrihed i egne
Operationsfarvande.

De senere Aars Udvikling synes ogsaa at vise en
stadig stigende Forstaaelse og Interesse for en effectiv
Udvikling af Minestrygningsspørgsmaalet.

Naar man derfor skal søge nogen Klaring paa, hvil
ket Skibsmateriel man skal udvælge til Minestrygning i
danske Farvande, .saa maa Minestrygernes Opgaver 
der er nøje knyttet til Flaadens Operationer - og den 'I
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i danske Farvande offensivt anvendte Mines Teknik blive
bestemmende for Skibstypernes Dimensionering.

Den taktiske Anvendelse fører direkte ind paa en
Tvedeling af Skibstygerne. De Minestrygere, som tænkes
anvendt sammen med Flandens taktiske Enheder f. Eks.
til foregaaende Minesikring, maa selvsagt besidde andre
Egenskaber end det Skibsmateriel, der kan tænkes at
komme til Anvendelse ved Basis- eller Stations tjeneste,
og denne Deling fører atter ind pas en Udvikling af et
rent militært Minestrygningsvæsen, som udgør
e n Del af Flaadens samlede l\Jateriel og en Ud
vikling af civilt Skibsmateriel, som kan tænkes
egnet til Basistjeneste.

Det militære Minestrygningsvæsens Udvikling og Or
ganisation bliver saaledes nøje knyttet li! Flaadens Op
gaver og taktiske Optræden, saa at man ved Valg af
Skibstypernes Udseende og Dimensionering herved faar

. ganske bestemte Retningslinjer at følge.
De Betingelser en saadan Klasse Fartøjer rnaa kunne

opfylde, kan kort sammenfalles i Fart, Sødygtighed,
stor Aktionsradius og lavt Dybgaaende samt en
vis Arlilleriarmering.

Med Hensyn til Fart, saa er det en absolut Nød
vendighed, at Flaadens Minestrygere - -Fleet-sweepers
- kan følge Flaadens større taktiske Enheder med
disses Maximalfari, saaledes at de hurtigt kan ompla
ceres fra et Operationsfarvand til et andet, for at mu
liggøre den fulde Bevægelsesfrihed for Flaadestyrkerne.
Den Maximalfart, man saaledes herhjemme maa formene
nødvendig, vil ligge omkring 16 Knob, saaledes at Mine
strygerne til enhver Tid kan følge de større Skibsgrup
pers højeste Marchfarl.

Skibstypen maa være sødygtig. Det er i Omtalen
af de tyske Minestrygere vist, hvor stor Betydning det
var for Operationerne i Østersøen, at de her stationerede
Minestrygere, l\lotorbaadene, ikke besad den liIstrække-
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lige Sødygtighed. For Minestrygere, der skal operere
sammen med Ftaadens taktiske Enheder, maa man for
lange en saadan Sødygtighed, som tiJlader fælles Op
træden under de Vejrforhold, som kan tænkes at fore
komme i vore Farvande paa alle Aarstider. De t ma a
være Fartøjer, som har den størst mulige Be
vægeisesevne i danske Operationsfarvande.

Paa lignende Maade maa der tilstræbes saa stor Ak
tionsradius som muligt, idet man kan forvente, at Miue

. strygerne kommer til al operere borte fra Basis i læn
gere Perioder.

Det vil saaledes altid virke hæmmende paa Flaade
enhedernes Bevægelser, hvis disse bindes af Minestry
gernes hyppige Brændselsforsyninger. Det vil formentlig
være fordelagtigt at have Oliefyring, men delte vil binde
Minestrygerne til bestemte Brændselsforsyningssteder,
hvilket kan være uheldigt, hvorimod de ved r{ulfyring
altid har større Mulighed for at kunne kompietere Brænd
selsbeholdningen ved de Styrker, som de er underlagt.

Af Mineteknikens og Minelaktikens Udvikling vil
Minestrygernes Dybgaaende bestemmes.

Verdenskrigen har paa delte Punkt givet et afgø
rende Bevis paa den Rolle, et ringe Dybgasende spiller
for Minestrygere. Det vigtigste Vaaben mod Mine
strygere er ~inen selv. Minens sikre Regulering i
lave Felldybder frembringer den største Fare for Mine
strygere under Arbejdet i Spærringer, og ikke mindst i
Østersøen er dette kommet klart frem, idet Tidevands
bevægelsen her er saa ringe, at man under hele Tide
vandsperioden kan frembringe Paasejlingssandsynllghed,
naar Minen har reguleret tilstrækkelig højt.

Man behøver blot at henvise til Vanskelighederne for
de tyske Minestrygere ved Angrebet paa Rigastillingen,
eller Rydningen af Stolpe Banke Feltet, hvor, som tid
ligere omtalt, l/S af den tyske Flotille minesprængtes.
Minestrygernes Dybgaaende var her 2,2m.
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Mmetekntkens Udvikling søger at nedsætte denne
Mindstedybde til det mindst mulige, men tekniske Vanske
ligheder gør en sikker Regulering omkring 2 m vanskelig.
Man maa imidlertid erindre, at et Felt, der er udlagt i
Sø, meget let ved roligt Vejr' kan have Miner, der staar
nøjere end den tilsigtede Feltdybde paa 2 m, og om
vendt kan Minestrygning i Sø, over et Felt, som ellers
har konstant Feltdybde paa ca, 2,5-3 m, meget let frem
bringe saa store Bevægelser, at Paasejllngschancen bliver
stor.

Man ser derfor ogsaa, at for alle Minestrygere, hvis
taktiske Anvendelse falder indenfor Farvandsal'snil, hvor
Tidevandsbevægelsen ikke har noget udpræget Forløb,
søger man ved Nybygninger af Specialtyper og ved Ud
stikning af Liniemateriel til Minestrygning at holde ()yb
g a a e n de p a a 2,0 m og derunder.

Dybgaaendels Afhængighed af Deplacementet for
aarsager, at delle maa rettes af efter Dybgaaendet, som
er den Konstant, hvorom Resten af Skibet maa kon
strueres.

Foruden disse 4 Hovedpunkter kan opstilles flere
subsidiære Krav til det Minestrygningsmateriel, der skal
følge Flandens taktiske Enheder.

De maa saaledes have en let Arttlleriarmerlng, helst
Anliluftskyts, da Luftangreb paa de ret langsomtgaaende
Fartøjer altid vil have Chance for gode Resultater. Af
delle Artilleri maa een Kanon være opstillet agter, saa
ledes at Nedskydning af opstrøgne Miner kan finde Sted
fra Minestrygeren selv, hvis der ikke arbejdes med Bøje
fartøj.

Minestrygerne rnaa være specialapterede i Overens
stemmeise med det anvendte Slrygegrej, og der maa være
gode Arbejdsforhold for Personellet til Manipulering af
Grejerne, f. Eks. Dampsil, Davider, Platform etc., og en
delig maa Beboelsesforholdene være gode, da Minestry-
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gerne kan tænkes anvendt over længere Perioder og i al
Slags Vejr.

Hvis Minestrygerne kan have en vis Minekapacitet
- 20-30 Miner -, vil det naturligvis kun være en
Fordel ved Typen.

De her fremsatte Egenskaber, som maa opfyldes for
at opnaa den højeste Virkningsgrad af en Minestryger,
der skal følge en Flaades taktiske Enheder, b I ivel' n a
turligvis først og fremmest opfyldt af Skibe af
Specialklassen.

Det vil imidlertid her som overalt i Udlandet være
rigtigst, forinden man bestemmer sig til Anskaffelse af
Specialminestrygere, at undersøge, om man ikke inden
for Flaadens Materiel skal kunne finde Skibstyper, som
er egnede til Minestrygning.

Det indses let, at man herhjemme i Lighed med
Ildlandet fMSlog fremmest maa fæstne Opmærksom
heden paa Torpedobaadene, som foruden alle de andre
Opgaver, de er blindet til, eventuelt ogsaa maa føje Mine
strygning, i al Fald efter deres Overgang fra Linien til
Reserven.

Vore Torpedobaade opfylder i det store og hele Be
tingelserne om Sødygtighed, Fart og Aktionsradius j men
ved Dybgaaendel standser man.

Af Klassernes Dybgaaende skal nævnes: •Søridde
renv-Klassen 1,9 m, »Turnleren--Klasseu 2,2 m, »Del
ffnenv-Klassen 2,1 m, .Springerenl·J<Jassen 2,8 m.

Det ses heraf, at kun Baadene af •Søridderen1

Klassen opfylder Fordringen om et Dybgaaende under
2,0 m, men at baade •Tumleren I - og • Delfinen I -Klassen
ligger tæt herved.• Springerenl-JUassen med c a.
2,8 m m a au l e n e p a a Grund af Dybgaaendet an
ses for uheldig som Minestryget.

Af vort Torpedobaadsmateriel vil formentlig kun •Sø
ridderen l., .Tumlerenl. og .Delfinenl-Klassen kunne
komme i Betragtning, men man maa her erindre, at



580 Om Minesogning og Minerydning

disse Fartøjers Opgaver er saa mange andre, at man
formentlig ikke, saa længe de slaar i Linien, kan over
føre dem li! en speciel Minestrygergruppe, h v i s p r i
mære Opgave altid maa være Minestrygning.
Det maa imidlertid formenes at have Interesse, om man
tog under Overvejelse at forsøge Minestrygning fra disse
Fartøjer, saaledes at de i N ø d s ti Ifæ Id e - og naar
ikke deres specielle Opgaver som Torpedofartøjer hin
drer del - kan anvendes til Minestrygning.

Men del skal straks understreges, al den Hjælp,
man under en Krigssituation kan faa af disse Bande,
saalænge de ejer taktiske Egenskaber som Torpedofar
tøjer, formentlig langtfra vil slaa li! Lil Løsningen af de
Opgaver, som nødvendigvis paulægges Minestrygere til
taktisk Samarbejde med Flaadens Enheder, og man maa
derfor rimeligvis aller tage Spørgsmaalet op
om Anskaffelse af Minestrygere af Special
k I a s s e n for at kunne opnaa den nødvendige Bevæ
gelsesfrihed for vor Flaade under Operationer i vore
Farvande.

Det er under Afsnittet om Speclalstrygere vist, hvor
ledes man overalt i Udlandets Mariner af Krigens Er
faringer, enten under eller efter Krigen - er ført ind
paa en Type Skibe, som specielt er konstrueret med
Minestrygning for øje. England, Tyskland, Polen, Let
land, Frankrig, Sverige o. fl. har alle som den faste [iærne
indenfor alt til Minestrygning anvendeligt Materiel en
større eller mindre Gruppe Specialskibe til Minestrygning
i de Operationsfarvande, hvor Flandens taktiske Enheder
kan tænkes at optræde.

Det vil derfor være naturligt al betragte del Speeial
materiel, som under og efter Krigen er fremkommel i
Farvande af lignende Art som vore egne, og man møder
her de 2 Klasser:

Motorbande og
større Skibe paa ca. 2-400 ts.
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Ihvorvel Motorbaadene med deres for Minestrygning
ganske fortrinlige Dybgaaende paa ca. 1 m har været
meget anvendt, har deres sagaaende Egenskaber imid
lertid været af saa ringe Kvalitet, at man næppe kan
anbefale denne Klasse Fartøjer som Sp e c i a lt yp e n i
Farvande som Ka t t e g a t, Deres Anvendelse var heller
ikke specielt knyttet til Flaadens taktiske Enheder paa
en saadan Maade, som .det maa forventes at blive Til
fældet i den danske Flaade, og vore Operationsfarvande
danner i sig selvet Overgangsstadium fra det aabne til
det mere lukkede Farvand, hvilket maa være af afgørende
Betydning ved Valget af en Speciallype.

Motorbaadenes Aktionsradius - uden Moderskib 
er for ringe, deres Sødygtighed og Fart ikke tilstræk
kelig, Motorerne usikre, og de mangler gode Beboelses-·
forhold, saaledes at man formentlig maa lade denne Type
ude af Betragtning.

Man føres naturligt ind paa :de større Skibstyper,
som i langt højere Grad opfylder de Betingelser, som
tidligere er anført.

Af Specialtyper, der er anvendt i Østersøen, skal
først nævnes den tyske l\1-I\lasse. Denne Skibsklasse
besidder alle de Egenskaber, der er nødvendige for en
Minestryger til taktisk Samarbejde med Flaadens En
heder. De har Fart, Sødygtighed, Armering, Specialap
tering, stor Aktionsradius etc., og opfylder Kravet om
ringe Dybgaaende paa 2,0 m. Desforuden besidder de
en Minekapacilet paa ca. 30 Miner, hvilket gør dem vel
egnet som Supplement for Mineskibsstyrken. Deres Di
mensioner gør dem særdeles velegnede til Operationer
i saavel nordligt som sydligt Operationsfarvand. Typens
Deplacement er maaske større end absolut nødvendigt
for danske Farvande, da det var en Type, der oprindelig
var bestemt til Anvendelse i Nordsøen, men som dog under
Østersøfelttoget viste sig at opfylde de specielle Krav,
som delte Farvand stiller til Dybgaaende og Størrelse.

TIdsskr. f . So....sen . tOO. Aarg . 40
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Foruden denne Type er der lidIigere omtalt den nye
lettiske Type af 1926, som med et mindre Deplacement
opnaar et Dybgaaende paa 1,8 m.

Denne Type maa for Tiden formenes at være
den bedste Specialtype til Minestrygningsope
rationer i østersøen.

Skulde der foreslaas en Type til Specialminestryger
for den danske F'laade, maa det formentlig blive en
Type i Nærheden af den her nævnte, eller manske lidt
større, en Mellemting mellem denne og den tyske M
Klasse.

Det vil naturligvis altid være meget vanskeligt at an
give, hvor mange Skibe af denne [{lasse der maa formenes
at være nødvendig, men det vil næppe være muligt at

-Iøse de Opgaver, der tildeles en saadan Specialklasse, i
den fulde Udstrækning med et mindre Antal end 6, idet
man antagelig maa gruppere dem i 2 Grupper paa 3.
Det maa imidlertid altid erindres, at det bliver Flandens
taktiske Optræden og Gruppering, der bestemmer An
tallet, og hvis Flanden tænkes formeret i mere end een
Eskadre - sanledes som under Sikringsstyrken - , maa
6 formentlig være det mindste Antal, der kan løse de
specielle Opgaver, som de to Eskadrers Operationsfrihed
nødvendiggør.

Det skal til Slut understreges, at d e n n e [{ Ia s s e
Minestrygere er specielt konstrueret til tak
tisk Samarbejde med Flaadens Enheder eller
Eskadrer i Operationsfarvandene, de indgaar
derfor naturligt som en taktisk Del af Flaadens Materiel
og er ikke bundne til noget specielt Basis.

Der er i det foran fremførte givet en Orientering
indenfor det Materiel, der indgaar i det rene Mililær
budget, og hvis Anskaffelse og Antal derfor er under
kastet dette Budgets eventuelle Svingninger, og det kan
paa Forhaand med Sikkerhed antages, at det her som i
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Udlandet kun kan blive en ringe Del af Budgettet, der
kan blive til overs til Minestrygere, og man føres derfor
ganske naturligt paa lignende Maade, som det ogsaa er
vist i Udlandet, ind paa en Krigsberedskabsorganisation
af Auxiliærmateriel som Supplement for de rent
mililære Minestrygere, hvis Antal ikke kan forventes at
ville slaa til til Løsningen af de mangeartede Opgaver,
som maa formenes at fremkomme.

Hvilke Opgaver skal dette Materiel løse? Ja, . det
maa først og fremmest tænkes at blive knyttet til den
rent statlonsmæasige Tjeneste - Hasistjenesten - saml
til Minesøgning og -rydning, bl. a. i Gennemsejlingsfar
vandene fra Kattegat til Østersøen samt i de Afsnit af
Farvandene, hvor Traflken gør det nødvendigt.

Til den Type Skibe, som maa udvælges til denne
Tjeneste, behøver man ikke at stille saa store Krav som
til Specialklasserne, men man maa dog stadig fastholde
Kravet om Sødygtighed, Beboelighed, Dybgaaende samt
god Trækkekrafl med Indhivningsgrejer - Ankerspil o. l.
- og Plads til Maskingevær for Nedskydning af Miner.
Det vil heraf indses, at man føres ind paa specielt 2
Klasser Skibe, nemlig:

1. Smaadampere - Skovdampere, Bugserbaade e. I.
2. Søgaaende Fiskefartøjer.

Indenfor disse to Kategorier vil det formentlig være
muligt at fremskaffe det fornødne Auxiliærmateriel, som
kan overtage al den mere bundne Tjeneste og derved
frigøre Flaadens Minestrygere.

For at danne et Grundlag for en videre Undersøgelse
her indenfor, er der foretaget en Gennemgang af alt det
Skibsmateriel, der er registreret indenfor disse to Grup
per, baseret paa officielle Oplysninger fra den danske

. Skibsliste 1929 og Dansk Fiskeriaarbog 1929, og af de
bedst egnede Fartøjer og deres Placering skal der gives
en ganske kort Oversigt, for at man derigennem kan faa

40*
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et Indtryk af, hvorledes Auxiliærmateriellet er grupperet
under Fredsforhold.

Der er som Boveddimension valgt et Dybgaaende
paa 7,2 feet, men for en Del af Fiskefartøjerne har det
ikke været muligt at fremskaffe Oplysninger om Dyb
gaaendet, i saa Tilfælde giver Bruttotonagen Grænsen;
iøvrigt ligger de søganende Fiskefartøjers Dybgaaende
gennemgaaende paa 6-7 feet.

. Foruden Dybgaaendet spiller Maskinkraften en væ
sentlig Rolle, idet man maa forlange, at Strygegrejerne
kan føres med en vis Minimumsfart - ca. 6 Knob 
af Hensyn til Samarbejdet i Flotillerne og disses Ma
nøvrering.

Af Smaadampere findes der ialt 48, som kan
tænkes at være anvendelige. Det største Antal er i Hø
benhavn - 8, Aarhus og Svendborg - 4, Bandholm
- 3, ellers ligger de i Anlal paa 1 og 2 i 21 andre
Havne.

Disse Dampere omfatter Turistbande (Shilling Trip
pers), Bugserbande e. J. og har alle en passende Ton
nage og Maskinkraft, saaledes at de formentlig vil kunne
gøre god Fyldest som Auxiliærminestrygere grupperet
som Basisflotiller og Lil Arbejde i indre Farvande, hvor
der ikke stilles all for vidtrækkende Krav til Sødygtig
heden.

Udover disse Dampere findes - indenfor F is ke
fI a a d en - folgende :\Iateriel, som formentlig ligeledes
maa kunne anvendes til Minestrygning. Som Minlmums
grænse i Maskinkraft er valgt 50 Hk af Hensyn til Stryge
grejerne, hvilket maa formenes at være absolut Mini
mum, endvidere er deres Tonnage under 50 Brutto ts.,
da større Tonnage giver for stort Dyhgaaende. Far
tøjerne er grupperet efter deres Registreringsplads som
følger:
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Aarhus . .. . .... •. . . . . .. .. • 1
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79
Frederikshavn " 31
Helsingør 10
Lemvig....... . .. ..... ... 8
Nyborg.... ..... . . . . . 1
Skagen...... . .. . .. ... 37

lalL. .. 167
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Hvis Hestekraften kan nedsætles Ul 40 Bk., vil Åll

tallet vokse til 308, hvilket tydeligt viser, at den største
Ensartethed i Trækkekrafl og Manøvreevne ligger u n d Il r
de for Minestrygere ansatte Grænser, hvad der natur
ligvis er uheldigt for Flotillernes taktiske Samarbejde.

Af dette Materiel maa formentlig i første Række
det, der har Station i n d en for Skagen, komme i Be
tragtning, 'o~ herved nedsættes Antallet til 88.

Fartøjernes Tonnage svinger en Del, idet de nyere
Typer har en Tonnage paa omkring 30 Bruuotons, hvor
imod de ældre Typer har en noget højere Tonnage for
samme Hestekraft.

Hvis man kun vil regne Fartøjer indenfor Skagen,
baade Dampere og Fiskefartøjer, faaes saaledes det meget
anselige Tal af 136 F ar t øj e r, som kan anvendes Ul
en oAuxiliæry Minesweeping service. Ul Aflast
ning af Flaadeos Minestrygningsmateriel, til Stationstje
neste e. 1., saaledes at Flaadens Minestrygere ganske
kunde frigøres til det intime taktiske Samarbejde med
Flandens Enheder.

Organisationen af disse Minestrygnings
s t y rke r maa logisk adskilles i en ren militær Organi
sation af det til Flaadens Hammer hørende Personel og
Skibsmateriel, samt en Organisation af det civile Personel
og Skibsmateriel som under en Krigssituation kan lænkes
anvendt i Minestrygerreserven.

Det militære Personel og Materiel maa formentlig i



586 Om ~lines9gnlDg og Minestrygning.

Fredsperioder og udenfor Flaadens Øvelseseskadrer være
underlagt Minevæsenet, og her evt. henlagt under en speciel
Minestrygningsafdeling, for at det Personel, der skal gøre
Tjeneste i Minestrygerne, samtidig kan faa Uddannelse i
Miners Teknik og taktiske All'lendelse. Det rnaa anses for
hensigtsmæssigt, at mindst eet af Flandens Minestrygnings
fartøjer i kortere eller længere Perioder udrustes til Forsøg
og Uddannelse af Personel, og under de Minestrygnings
skoler, som det formentlig bliver nødvendigt at afholde
hvert Aar, vil det af Hensyn til Indøvelse af Fletskibs
strygning være formaalsljenIigt at udruste to Minestrygere
samtidigt. Under Flaadeøvelser maa det formenes at være
nødvendigt altid at have 3 Minestrygere udrustet og for
meret i Gruppe, for at indøve det rette taktiske Samarbejde
indenfor Gruppen og mellem Gruppen og Flandens Enheder.

Da Minestrygerne altid rnaa være bundet tll Flaade
styrkens Bevægelser og altid SODl primær Opgave maa
have at optræde som Minesikring for Flaadens taktiske
Enheder, 'vil det i kommandornæssig Henseende formentlig
være rigtigst, at Minestrygergruppen e r d i r e k t e u n de 1'

lagt Styrkechefen som en selvstændigt opererende
Gruppe, som ikke har andet med Mineskibene at gøre
end at søge og rydde de Miner, som disse udlægger.

Det skulde jo gerne være de fælles Flaadeøvelsers
Resultat, at man opnaaede at betragte Minestrygernes
Deltagelse i Øvelser med samme Selvfølgelighed som
baade Undervandsbaade og Torpedobaade.

Under Mobilisering og under en Krigssituation peger
Krigens Erfaringer paa det nødvendige, at Minestrygerne
ledes fra Søen, ledes direkte af den Styrkechef,
som skal anvende dem i taktisk Samarbejde med den
Flaadestyrke, som er ham underlagt. Minestrygerne
maa knyttes direkte til Styrkecheferne p a a
S ø e n, og af Hensyn til den fulde Nyttevirkning af Mine
strygerne bør disse formenIlig formeres i 2 Grupper paa
hver 3 Minestrygere.
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Gruppernes taktiske Anvendelse vil i Krig være nøje
knyttet til Styrkernes Operationer og Placering i Far
vandene, og deres Opgaver bliver først og fremmest at
minesikre Flaadestyrkernes Enheder ved forangaaende
Minestrygning, samt at minesøge Basispassager og even
tuelle OperationsfeIler, altsaa de rent militær Opgaver.

Ligesaa fortræffeligt de danske Farvande egner sig
til en offensiv Anvendelse af Miner, Iigesaa store Van
skeligheder byder de for Minestrygerne. Ved at betragte
et Kort over danske Farvande, vil man kunne danne sig
et Indtryk af den Indflydelse som Farvandsprofilet vil øve
paa alle Minestrygningsforetagender.

Indenfor Grunde med indtil 10 m vil Minesøgning
være vanskelig af Hensyn til Grejerne, der ved 6-8 m
vil have vanskeligt ved at faa fat under Minesystemet
paa Ankertovet, uden at Grejerne herved maa indstilles
saa dybt, at de gaar i Bund.

Flaadestyrkernes minesikrede Passager og Bevægelser
maa hovedsagelig falde udenfor 10 m Ku r ver n e, og
herved angiver Farvandsprofilet i Operalionsfarvandet ofte
ganske bestemte Besejlingskurser.

Det fremgaar endvidere, hvor vanskelig Farvands
dybderne er for Minestrygerne ved alle Basis og paa
alle indre Opmarchlinier, og kun ved grundige Freds
studier og Øvelser opnaas paa disse vigtige strategiske
Punkter den fulde Nyttevirkning af Flaaden.

Minestrygergrupperne vil formentlig bedst ledes af
Personel med minetaktisk Kendskab, for at dets Erfa
ringer om disse Forhold kan være til Nytte under Plan
læggelse af minesøgte Veje og under Minesøgning i Far
vandene - enhver Jæger søger at faa det størst mulige
Kendskab til det Dyr, der skal nedlægges. Underførerne
bør i de største Fartøjer formentlig være yngre Officerer
af Linjen eller Officerer af Reserven, som alle har faaet
speciel Uddannelse paa Minestry~erskoler.

Grupperne er som flere Gange tidligere understreget
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underlagt Styrkecheferne, men naar Flandestyrkerne er
placeret i Basis for en kortere eller længere Periode,
kan det meget vel tænkes, at Minestrygerne underlægges
Slalionskommandoen for at assistere Basistjenesten, men
det maa her gælde, at det for Flaadestyrkernes Bevægel
sesfrihed saa vigtige Materiel kun bør udsættes for den
mindst mulige Risiko, naar Flaadestyrkernes Operationer
ikke gør det nødvendigt ,

Organisationen afdettiI Minestrygning an
vendelige civile Skibsmateriel vil selvsagt blive af
meget omfattende Art, og det her fremsatte rnaa kun
opfattes som en Orientering.

I Fredslid vil det være nødvendigt for Mobiliserings
organet, at have den nøjeste Føling med det Personel
og det i\]aleriel, som Operalionsafdelingen indenfor Cen
tralledejsen for Krigsforberedelserne - Marinestaben 
formener at maatte disponere over som nødvendigt Sup
plement for de Minestrygningsstyrker, der er bundet til
Flaadens Enheder.

Det maa ved denne stadige Orientering være nød
vendigt at undersøge Fartøjstypernes Egenskaber, deres
Farter, Dybgaaende, Trækkekraft etc. etc. alle de Forhold,
som spiller ind ved Formering i !\1inestrygergrupperj
det maa endvidere være nodvendigt at have stadig Kon
trol med Nybygninger og ældre Materiels Afgang og Er
statning, samt med Farløjernes almindelige Sæsonbevæ
gelse, om de fisker i Nordsøen, paa England eller i
Kattegat, for Fiskefarlojernes Vedkommende, samt om
Smaadampere er til Eftersyn, om de forældes e. l. Et
saadant Arbejde kan naturligvis kun ske gennem en nøje
Forbindelse med Rederne, som gennem Kontrakter er
bundet til at stille Skibene til Marinens Disposition under
Mobilisering 'og [{rig.

Med Hensyn til Persone!lets Mobilisering bør der
formentlig drages Omsorg for, at i hvert Fald Forerne
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mobiliseres sa m m e n m e d S k i b e t , for al man derved
straks kan have kyndigt Personel. Den øvrige Besætning
anvendes med størst Fordel om Bord i Skibet, men det

er ikke i saa høj Grad ønskeligt som for Kaptajnens Ved
kommende.

Det Personel, der paa denne Mande mobiliseres,
maa indgaa i Flaadens Reserve som m i I i t æ r t P e rs on e I
- a l t s a a som Kombattanter.

Ved Udstikning af civilt Skibsmateriel maa Mobilise
ringsafdelingen endvidere paase, at der stadig holdes
Materiel fri for Mobilisering af Hensyn til Landets For
syning med Levnedsmidler. 8er tænkes navnlig paa Fiske
fartøjerne, idet der indenfor denne Klasse maa tænkes
frigivet et betydeligt Antal Skibe til fortsat Fiskeri.

Det indses, at hele denne Organisation
n a t li r Ii g v i s h o ved s a g e I i g v i I s P i II e e n Il o II e li n 
der en længere Krigstilstand.

Til at fortsætte Fiskeriet maa det imidlertid formenes,
at det store Antal Fiskefartøjer, som ikke er optaget i
den tidligere omtalte Oversigt, vil være mere end til
strækkelig, men der bør derfor ved Mobiliseringen drages
Omsorg for, at der.i videst mulige Udstrækning tages
Hensyn til disse Fartøjers Besætninger under Indkaldelse.

Det Antal Skibe, som Operationsafdelingen maa for
mene at skulle disponere over, kan tænkes organiseret i
Flotiller i bestemte Farvandszoner.

Flotillernes Sammensætning afhænger i nogen Grad
af Strygegrejerne samt af Skibenes gensidige Egenskaber.
Der maa sanledes drages Omsorg for, at Skibene inden
for samme Flotille besidder nærlig samme Sødygtighed,
'l'rækkekrafl, Aktionsradius og Drejningsevne, for at Flo
tillen kan opnaa det bedst mulige taktiske Samarbejde.
Flotillernes Størrelse afhænger af Zonens Størrelse samt
af dens militære og traflkmæsslge Iletydning. Flotillerne
maa derfor være størst og have største Ydeevne ved
Basis og ved vigtige Operationsfarvande, samt i de Far-
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vandsafsuit, hvor Trafikruterne koncentreres. Flotillernes
Organisation er derfor nøje knyttet til den Zoneinddeling,
man kan tænke at ville inddele Farvandene i.

For at søge dette Spørgsrnaal belyst, er der tænkt
foretaget en Inddeling af danske Farvande i 6 Zoner,
og Zonernes Udstrækning er gjort afhængige af de sand
synlige Operutionsteatres strategiske Betydning.

Fordelingen af Auxiliærskibe i de forskellige Havne
er lagt til Grund for Skibenes Placering i Zonerne, og
af Fartøjsoversigten fremgaar det, at Fiskefartøjerne i al
Væsenllighed - bortset fra Helsingør - er placeret
mod Nord omkring Frederikshavn og Skagen, hvorimod
det største Antal Dampfartøjer er placeret omkring den
centrale Del af Farvandene.

Zone I - Sundet - Zonebasis: Kø b e n hu vn ,
tænkes at gaa fra en Lioje Gilbjerghoved- Kulien og til
Stevns-Falsterbo. Der findes i denne Zone 8 Damp
fartøjer i liehenhavn, l i Helsingør, 1 i Holbæk og l i Ny
kjøbing Sj., som alle maa formenes at kunne benyttes til
Minestrygning, Foruden de 8 i København maa det for
ventes, at ogsaa ældre Materiel af Flaaden, Opmaallngs
skibene, de ældste Torpedobaade e, l. kan gøre Tjeneste
til Minestrygning. Af Fiskefartøjer findes der 10 regi
streret i Helsingør.

Zonen vil saaledes kunne disponere o vel' m in d 8 t
21 S k ib e til Stationstjeneste omkring København som
Basis.

Zone II - Samsøafsnillet - Zonebasis: Aar
h u s, begrænses af en Linje Fornæs-Kulien, en Linje fra
Juelsminde - Æbelø, samt af Linjen Fyenshoved-Revsnæs.

Zonen tænkes saaledes at omfatte selve Samsøaf
snittet samt Kattegats sydlige Del.

Til denne Zone er tænkt henlagt 1 Damper fra Aal
borg, 1 fra Løgstør, 1 fra Hobro, 1 fra Randers og 2
fra Horsens, som sammen med de 4, der ligger i Aarhus
vil give en Flotille paa 10 Dampfartøjer. Grundet paa
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Zonens Størrelse samt militære og traflkmæssig Betyd
ning kan det tænkes, at man maa overføre 7 af Fiske
fartøjerne fra Skagen hertil, som sammen med 1 Fiske
kutter fra Aarhus vil give 8 Fiskefartøjer. Herved vl]
den samlede Styrke. blive] 8 Skibe.

Zone III - Smaalandsfarvandet - Zone
basis : S t li b b e k ø b i D g, gaar fra en Linje Stevns-e-Fal
sierho til Gjedser og begrænses mod Vest af en Linje '
over Agersø-Omø til Lolland.

I denne Zone findes 3 Dampere fra Bandholm, 1 fra
Nykøhing F., Stubbekøbing-2, Stege-l, Næstved-s-å,
SkeJskør-l, ialt 12 Dampfartøjer. Hvis man tænker sig
de vesllige Indgange til Smaalandshavet indbefattet i
denne Zone, vil Antallet af Dampfartøjer næppe slaa til,
paa Grund af Zonens militære Betydning, og man maa
rimeligvis derfor overføre 12 Fiskefartøjer af den Frede
rikshavn Flotille, som paatænkes anvendt i Storebælt, til
Stubbekøbing, sanledes at Z o n e n s s a m Ie d e An t a l
Skibe bliver sat op til 24, hvilket maa formenes at
være et passende Antal.

Z o n e I V - S to rebæl t - Zonebasis: Korsør r

begrænses mod NOI'd af Linjen Fyens Hoved-Revsnæs,
og mod Syd af Linjen Kjelsnor-c-Gjedser.

Ved den ovenfor omtalte Inddragning af de vestlige
Passager fra Smaalandsfarvandet samt ved at overføre
Fanandet mellem Langeland og Fyen li! Lillebælt Zonen,
vil man formentlig kunne nøjes med de her paatænkte
stationerede Fiskefartøjer fra Frederikshavn-19, samt
det ene fra Nyborg, sanledes at det samlede Antal
Skibe i denne Zone bliver 20. Der findes i Store
bæltzonen ingen Dampfartøjer, som kan tænkes anvendt
til Minestrygning, saaledes at man udelukkende nødsages
til at benytte Fiskefartøjer, og det vil da sikkert være
rigtigst her at benytte de store sødygtige Fartøjer fra
Frederikshavn, som er den sydligste Plads for et større
Antal Fartøjer af denne Type.



!l92 Om nIinesDgning og Minerydning.

Zone V _ . Lillebælt - Zonebasis: Assens
begrænses mod Nord af en Linje Æbelø-Juelsminde og
mod Syd af Linjen Flensborg Fjord-Kjelsnor og Zonen
omfatter Svendborg Sund.

Indenfor denne Zone findes 1 Damper i Assens,
Faaborg-l, Ærøskobing-2, Svendborg-4, Odense-l,
l{0Iding-2, Fredericia-l, og i Vejle-2 Dampere. Der
kan saaledes t her formeres en Flotille paa 14 Dam
p e r e, hvilket maa formenes at være tilstrækkeligt.

Zone VI - Kat t eg a t nord\. Del - Zonebasis:
S ka g e n er mod Syd begrænset af Linjen Fornæs
Kullen. Denne Zones ringe militære Betydning, men
mulige Betydning for sikre Trafikruter sanvel øst som
Vest for Læsø foraarsager at man formentlig udeluk
kende kan formere Flotillen af Fiskefartøjer fra Skagen.
Af de til Minestrygning egnede vil der være 30 dispo
nible, sanledes at der til denne Zone kan regnes med en
Flotille pa a 30 Fiskefartøjer.

Antallet af Skibe i Zonerne kan synes stort, og det
kan muligvis ogsaa nedsættes noget, idet Flotillernes
Størrelse naturligvis maa afhænge af den militære Situa
tion; men det vil næppe være nogen væsentlig Formind
skelse, idet man maa pauregne at have mindst 2 Bøje
fartøjer for bver taktisk Inddeling i Grupper paa ca. 8
10 Minestrygere, og samtidig maa det erindres, at en
konstant i\linesogningsljeneste i Zonerne kræve.' Afløs
ningsflotiller og Reparations-, Hvile- og Brændselsfyld
ningsdage m. m.

Ligesom Antallet al' Skibe kan tænkes at blive noget
forandret, kan naturllgvis ogsaa Zonerne og disses Be
liggenhed blive underkastet visse Variationer, men i det
store og hele vil der formentlig næppe være væsentlige
Forandringer at foretage i Zonerne Grænseinddeling.

Det Spørgsmaal rejser sig straks: Hvor Ie d e s s k a I
d e n n e store Mobiliseringsorganisalion kunne
k Ia r g ø r e s i Fr e d; vil det ikke blive et alt for uover-
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kommeligt Arbejde at systematisere Zonernes hurtige
Mobilisering.

Det vil naturligvis her føre for vidt at komme ind
paa Detailler delle Spørgsrnaal vedrørende, men det rnaa
dog formenes, at der vil kunne findes en passende Frem
gangsmaade og Organisation, som vil tillade en endog
meget effektiv Mohlliseringsevne,

De to vigtigste Spørgsmaal er utvivlsomt: Hvordan
uddannes dette Personel til Minestrygning, og hvorledes
forsynes Flotillerne med Strygegrejer.

Det Personel, som kan tænkes at blive anvendt i
Minestrygningsreserven, indkaldes som værnepligtige spe
cielt til Tjeneste ved de militære Minestrygergrupper,
hvor de faar den nødvendige militære Uddannelse og
den fornødne Undervisning i Minestrygning paa Mine
strygerskolen. Men løvrigt vil det formentlig ikke være
nodvendigt at indkalde alle Mand af Skibsbesætningerne,
idet kun Dæksbesætningen og specielt naturligvis Førerne
behøver speciel Minestrygningsnddannelse. Herved ned
sættes Antallet en Del, hvor meget kan næppe paa det
nuværende Stadium af Undersøgelserne med Bestemthed
siges.

Hvis man kunde tænke sig, at hele denne Oriente
ring og Tilsynet med Fartøjerne henlagdes til Fiskeri
inspektionen i danske Farvande paa en lignende
Mande, som det er kendt fra England, vilde man opnaa den
Fordel, at der kunde føres et meget effectivt Tilsyn med
alt til i\linestrygning egnet Materiel og delles Personel
p a a S t e d.e t. En snarlan Ordning lader sig formentlig
foretage uden al Fiskeriinspektionsljeneslen berøres heraf.
Hvis man tænkle sig, at Inspektionsskibet i de forskellige
Basishavne - specielt Skagen og Frederikshavn - fra
Tid til anden afholdt Demonstrationskursus om Bord
paa 2 eller flere af de Skibe, som er udtaget til Mine,.
strygningsflottllen, vilde man herved kunne holde Perso
nelleis Uddannelse vedlige , uden at der skele nogen.
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særlig Forstyrrelse hverken i Fiskeri eller Inspektions
tjeneste. Et saadant Arrangement maa naturligvis være
i Forstuaelse med Rederne og ske i nøje Samarbejde
med Marinernisteriet og Marinestabens Mobiliserings
kontor.

Det andet Spørgsmaal , om hurtig Forsyning med
Strygegrej, kan næppe løses paa anden Maade end, at
der i Basishavnene opmagasineres det Grej, som Zonens
Flotiller skal anvende, Naar Skibene under Mobilisering
indfinder sig i deres Zonebasis, vil de blive forsynet
med de nødvendige Grejer, som i Ko n s t r n k t l o n m a a
være afpasset e f't e r Auxiliærfartøjernes Nor
ma Iy d eevne.

Zonellotillernes Opgaver er tænkt at maatte blive
bundet til Zonens Omraade, og her navnlig om
kring selve Basis, Afsøgning og Rydning af Basispassa
ger samt Minesøgning paa Traflkruter, Ved Løsningen
af disse Opgaver vil de sikre Flaadens Enheder ved
Basis og frigøre det militære Minestrygningsmateriel,
saaledes at delte kan knyttes til Flandens taktiske Op
træden i Farvandene. Hvor det er muligt, kan man tænke
sig Flotillerne assistere de i Zonerne opererende Flaade
styrker.

Flotillerne maa formentlig helst føres af Ofllcerer
af Reserven, der har gennerngaaet Mstr.-Skolen, som
Flotilleførere og Halvllotilleførere, og der maa af Hensyn
til Flotillernes taktiske Samarbejde være en signalud
dannet Signalgast samt evt. en Res. Underofficer om
Bord i hvert Skib, ligesom det maa forlanges, at to eller
llere Fartøjer i Zonerne er udstyret med Radio.

Selve Zonerne kan tænkes kommanderet af ældre af
skedigede Officerer, som leder Flotillernes Stationstjeneste.

Zonernes Minestrygere tænkes ikke udelukkende bun
-det til den Zone, hvor de mobiliseres, idet Forholdene
kan kræve en større Indsats af Minestrygere i en Zone,
·end der er stationeret heri, og man kan saaledes meget
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vej tænke sig, at Storebælt Minestrygerne assisterer Smaa
landsfarvandsflotllleu etc.

Det vil af denne kortfattede Orienlering fremgaa, at
Udviklingen af vor Mineslrygningsvæsen rimeligvie maa
følge Io Relningslinjer, nemlig Ud vi kl i n g e n a f de n
renl militære Minestrygning med Skibe af Linien
eilerReserven, en len Specialfartøjer eller andel
til Minestrygning velegnel Maleriel, fast knyttet
til Flaadens taktiske Grupper, og del maa stadig under
streges, al denne Organisalion er den primære,
samt en Udvikling af en omspændende Personel
og Mat e ri e I k ri gsb er ed s kab s organ i s a t i o n , h vo r
ved der søges frembragl del nødvendige Antal
Auxiliær-Minestrygere med Personel, som Sup
plement for Flaadens Minestrygningsorgani
salion til Stalions- og nasistjeneste og orga
niseret i Fl ut i l l e r i en formaalsljenlig Farvands
inddeling i Zoner.

Ved et intimt Samarbejde mellem Marineminisleriet,
Marineslabens Mobiliserings- og taktiske Afdeling samt
Fiskeriinspektionen i danske Farvande, vil der sandsyn
ligvis opnaas den mest formaalstjenlige Overledelseser
ganisalion under Fredsforhold, sanledes at det meget
omfattende Organisationsarbejde af Personel og Materiel
kan ledes direkte fra de Organer, som under Fred og
Krig har den forberedende og udøvende Myndighed.

Det skal ved Afslutningen af dette Arbejde frem
hæves, at dets Formaal har været at sammenfatte de
Erfaringer, som Verdenskrigen har givet om dette spe- .
cielle Vaabens Udvikling og Brug, for at det kunde tjene
til Oplysning for senere Detailarbejder indenfor den danske
Flaade; det er søgt vist, hvorledes Skibstypernes Udvikling
er bundet til Operalionsfarvandenes Karakter og Iii Flaa
dem es taktiske Optræden, og der er foretaget en Gen-
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nemgang af den Organisation, som overall har vist sig
nødvendig af de omfattende Styrker, der under Krigen
er anvendt Lil Minestrygning, for at dette kan tjene som
Vejledning for en fremtidig Organisation herhjemme. Det
har overalt vist sig nødvendigt at tage alle Landets
Hjælpemidler i Brug for at frembringe de fornødne Styr
ker, med Undtagelse af Tyskland, som arbejdede med
Specialtyper af ren militær Karakter, og der er ud fra disse
Organisalionserfaringer søgt at give en Orientering for en
fremtidig Udvikling indenfor de specielle danske Forhold.

Det er endelig søgt vist, til hvilke Opgaver Mine
strygernes taktiske Anvendelse er knyttet, deres Anven
delse til Minesøgning og Minerydning, og der er anvist
nogle grundlæggende Fremgangsmaader - en Formal
taktik - fol' Minestrygernes Arbejde indenfor Mine
strygergrupperne. baade for Enkeltskibsstrygere og for
F'lerskibsstrygere.

Paa flere Punkter kunde det rimeligvis ønskes, at
dPI' var gaaet noget dybere ind paa Behandlingen af Emnet,
men det har maattet anses for nødvendigt at indskrænke
det behandlede Stof til det Omfang, det allerede har faaet
for ikke at komme for meget ind i Detailspørgsmaal; det
kunde sanledes tænkes at have været af Interesse at belyse
Minestrygernes Sammenspil med Dækningsstyrker, for
at vise, hvor stor Vægt man har maattet lægge paa en
ab s o lu t Si kk e r h ed i i\'Iinestrygningsoperalionerne.

Avis det gennem det her foreliggende Arbejde kan
opnaas at bringe nogen almen Forstanelse af det for
Flandens Sikkerhed saa vigtige Sporgsmaal, sanledes at
man i Fremtiden kan have et fast Grundlag at arbejde
videre paa, saa er Formanlet med Opgaven løst, og det
maa derfor til Slut ønskes, at Artiklen maa bidrage til
at skabe Klarhed om Minestrygning'sspørgsmaalet for det
Personel, som ikke tidligere har haft Lejlighed til at be
handle de her fremdragne Forhold og Erfaringer.

(Sluttet).



Sølieutenant-Selskabets Virksomhed i
Forsamlingsaaret 1928-29.

Følgende Møder med den vedføjede Dagsorden

har været afholdt:

1 30 Oktbr. 1928
2 6. Novbr. -

3 13.

4 27.

5 4. Decbr.

6 11.

7 18.
8 15. Junnar 1929

9 29 .

10 12 . Febr,

11 19 .

12 5. MIlrIs

I Henhold til Lovenes ~ 27.
1. Statsmeteorolog Kaptajn Speerschneider:

Hvad moderne Undersøgelser lærer os om
Oceanet.

2. Nedsættelse af Udvalg til at fremkomme
med Forslag til Prlsspørgamaal for 1929.

Kaptajn Norgaard: Efterretnings- og Forbln
delsestjeneste.

Søløjtnant I P Mørch : Nogle Synspunkter over
for Sporgsmaalet: Kemisk Krig til Søs.

1. Kommandør Dornonville de la Cour: Ar
tilleriskolen 1928.

2. Fremsættelse af Forslag til Prtsspørgsmaal
for 1929.

1. Kommandørkaptajn Godfred Hansen: Med
delelser fra Øvelseseskadren 192H.

2 Nedsættelse af Udvalg iii Bedømmelse af
Prlsspurgsmual for 1929.

Solojtnant I Tegner : Spanske Marineforhøid.
Orlogskaptajn P. lpsen : Hvorfor bør Flaaden

i Hovedtrækkene være sammensat, som
rastsat i Soværnsloven af 1922 med se
nere Ændringer.

Kaptajnløjtnant E. Jensen : Vore Luftfartøjers

Geværarmering og Personelteta Uddannelse
i Skydning.

Orlogskaptajn B. Andersen : Fremskridt og
Forsøg ved MineafdcJingen 1928.

Kommandørkaptajn Gyldenkrone : Artillerima
teriellet i vore nye Undervandsbaade og
Torpedobaade lU . m

KaptajnJ ..jtnnnt Ramlau-Hnnsen : Om Uddan
nelsen af Lærlinge 1II Kadetskolen med
særligt Henblik paa Muligheden ar III over
føre den til et Sejlskib.
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13 19 Marts 1929 1. Søløjtnant I Sallcath: Italienske Eskadre
øvelser.

2. Nedsættelse af Udvalg til AlTatleise af Prls
apørgsmaal fol' 1930.

14 26. - 1. Kaptnjnløjtnant Brummerstedt: De nye
Regnskabsformer i Flandens Skibe paa
Togt og deres Vlrkemaade.

2. Valg af Bestyrelse i Ilenhold til Loven es
p9.

Sølieutenant-Selskabets Protektor, Hans Majestæt Kongen , over
værede Selskabets Mode den 15' Januar 1929.

Der er til Selskabet under nedennævnte Mærker Indleveret to
Besvarelser paa Prlsspørgsmaal for 1928:

.Slt Fædreland skylder man all, hvad man kan udrette »: Nogle
Betragtninger over Territoriet med særligt Henblik paa So- og Lutt
territoriets Stilling efter danske Forhold.

•Voluntas est via· : Betragtninger over Torpedobaades Anven
delse i Krig med særligt Henblik paa danske Forhold.

Selskabet har den 15' Januar 1929 haft tlen Glæde at modtage
Det Tegncrske Legat Lil Fremme af Sclleutenant-Selskabets Formnat.
oprettet af Familien Tegner til Minde om Cnmmandeur Peter Wilhelm
Tegner, ved Premierløjtnant P. M. Tegner.

( Anledning af .Tldsskrift for Søvæsen-s 100 Aars Jubilæum
afholdt Selskabet den 15' Januar 1929 en Eftermiddags-Reception i
Søof1Jeersforeningcns Lokaler.

Selskabet har den 19' Februar 1929 haft den Ære at optage
Hams Kongelige HOjhed Prins Yaldemar som Æresmedlem af Sølleute
nant-Selskabet .

Ved det I Henhold til Lovenes ~ 19 den 26. Marts 1929 ar
holdte Valg af Bestyrelse blev folgende af Selskabets Medlemmer
valgt iii Bestyrelse for Forsamlin gsnaret 1929-30 :

Formand Kaptajnlojtnunt E. Ko{oed-Hansm.

Næstformand .. H. Nyholm.
Reen kabsfnrer , Søløjtnant I R. 111. Ernst.
Suppleant. . . . . A. G. Topsee-Jensen ,

Solieutenant-Selskabet i Oktober 1929.

C. V. TB. 11 E IIl E R G.
Formand.



Fyrvæsenets Udvikling.
Af Fyrdirektør, Orlogskaptajn S l n d i n g.

Siden Fyrdirektør H. V. Ravn i Sølejtnantselskabet
holdt sil Foredrag. Belysningsmidler og Fyrapparater til
Fyr og Fyrskibe. - oplaget i .Tidsskrift for Savæsen« Juli
1908 - er der nu hengaaet mere end 20 Aar, hvorfor
det mulig kunde interessere Tidsskriftets Læsere at faa
en Beretning om den Ildvikling paa fyrteknikens Om
raade, der har fundet Sled i disse 20 Aar.

De efterfølgende Linier maa som Følge heraf nær
mest faa Karakteren af en Fortsættelse af det foran
nævnte Foredrag, men det kan selvfølgelig ikke undgaas,
at jeg for Forstaaelsens Skyld ofte maa komme til at
gentage en Del af Indholdet i delle.

1. Fyrbelysning.

a) Lysmaaling.

En Lysgivers Lysstyrke angives i Forhold li\ vil
kaarlig valgte Lysenheder og bestemmes ved at ob
servere, i hvilken Afsland Lysgiveren og Lysenheden
belyser ensartede Plader lige stærkt. Lysgiveren og Lys
enheden staar i samme Forhold til hinanden som Kva
dtaterne pua Afstanden fra Lysgiveren til Maalefladerne.

De benyttede Lysenheder er

l Bec Carcel = 10,75 Hefnerlys eller 9,65 Eng. Normallys
1 Hefnerlys = 0,093 bec Carcel - 0,900 -
1 Engelsk Normallys = 0,104 bec Carcel elI. 1,11 Hefnerlys

Lysrnaalingen forelages i et absolut mørkt, aflangt
Lokale, det sankaldte FotometergalJeri, som hos os er
indrettet paa Fyrmagasinet og har en Længde af 60 m.

Fotometret er hos os indrettet saaledes, at den ene
Side af en Papirskive belyses af Maalelampen, der er

Tidsskr. f. Sovmsen. fOD. Anrg. 41
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elektrisk og afstemmes til at give en bestemt Lysstyrke
2-10 Hefnerlys), og den anden Side belyses af Lys
giveren. Ved lJjælp af Spejle ser man begge Sider sam
tidig, den ene Side som en rund Skive, den anden som
en omgivende Krans. Fotometret er anbragt paa en Vogn,
der kan køre i hele Galleriets Længde bort fra eller hen
imod Lysgiveren, der er anbragt paa Prøvebordet. Ved
at køre Vognen langs en inddelt Bane og derefter fore
tage en Finindstilling af Fotometret, bestemmes den Af
stand fra Lysgiveren, hvor begge Siderne af Papirskiven
er ens belyst (d. v. s. den runde Skive og den omgi
vende Krans flyder i eet), Da man saaledes kender saa
vel Maalelampens Lysstyrke som Afstandene fra baade
denne og Lysgiveren til Fotometret, kan man ved en
simpel Beregning udfinde Lysgiverens Lysstyrke.

Det nyeste Fotometer - Flimrefotometret - er ind
rettet saaledes, at de belyste Fladers Spejlbilleder ved
Hjælp af en roterende Mekanisme .. blandes« saaledes, at
Billedet vil flimre indtil det Øjeblik, da begge de belyste
Plader er ens belyste, hvorefter Billedet vil vise sig som
en rolig Lysflade.

En Lysgivers Lysstyrke maales ved Antal Hefnerlys
pr. Arealenhed. Naar to Lysgivere have samme Styrke,
men forskellig Overflade, vil den mindste afgive det mest
intensive Lys eller, med andre Ord, have den største [{Iar
hed, hvorved forstaas Lysenheder pr. [{vadratcenlimeter.

En Lysgivers Klarhed vil som oftest variere paa de
forskellige Steder af Overfladen, og man benytter derfor
Middelklarheden, del' i en bestemt Retning er Lysgive
rens totale Lysstyrke divideret med Arealet af Lysgiverens
Projeclion paa en Plan vinkelret paa Retningen.

Jo større en Lysgivers [i1arhed er, jo længere vil
Lyset kunne ses i mindre sigtbart Vejr. Ved usigtbart
Vejr eller i tæt Taage udviskes dette Forhold i Praksis,
idet selv det klareste Lys hurtigt aftager i Styrke efter
haanden som Usigtbarheden tiltager.
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b) Reflektorer og Linser.
De optiske Systemer er følgende

Det katoptriske, ved bvilket Lyset reflekteres af Re
flektorer,

Det d ioP t r is ke, ved bvilket Lyset brydes gennem en
Linse, og

Det ka t a d i oP t r i s ke, ved hvilket Lyset ved Gennemgang
gennem Linsen haade brydes og reflekteres.

Retlektorer bar været benyttet i udstrakt Grad navn
lig til Smaafyr (Ledefyr) og i vore Fyrskibe, men de for
trænges efterhaanden af Linser, idet Lystabet ved Re
tlektorer er stort og forøges stærkt efterhaanden som
disse bliver ældre, idet Pudsning af dem selv udført med
stor Forsigtighed ikke undgaar at virke ødelæggende.
Dette er man dog i nogen Grad kommen ud over ved
Anvendelse af Retlektorer med Spejlbelægning, men efter
haanden som Smaafyrenes Petroleumslamper erstattes med
Gasglødelys eller elektrisk Lys erstattes Retlektorerne i
de fleste Tilfælde med Linser.

Det samme gælder for Fyrskibenes Vedkommende,
idet disses Fyrapparater, som tidligere var Grupper af
Retlektorer ophængt i en drejelig Ring, nu eflerhaanden
som Moderniseringen af Fyrskibene har fundet og finder
SLed og Petroleumstamperne er erstattet med Gasglødelys
(Balskov Rev med Blaugas, Lappe Grund med Acetylen)
eller elektrisk Lys (Læsø Trindel, Graadyb, Skagens Rev
og Motorfyrskib Nr. 2) erstattes med Linseapparater.

Linsen til Fyrbrug er opfundet af Franskmanden
Fresnel, og da en plankonveks Linse til større Fyrappa
rater vilde blive meget stor, hvorved den dels vilde blive
meget tung og dels vilde sluge for meget Lys ved Gen
nemgangen, anvendes et plankonvekst Midlerparti om
givet af Linseringe, der virker som en stor Linse, idet
de har Brændpunkt fælles med Midlerpartiet, ligesom
Linseparliernes plane Bagflade ligger i samme Plan.

Ved el saadant dioptrisk Linsesyslem kastes Straa
41*
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lerne fra Lysgiverne gennem Linserne og brydes saa
ledes, at Lysstraalerne forlader Linsen parallelt med Altsen.

Der er imidlertid en Grænse for, hvor højt man kan
gøre et saadant dioptrisk System, idet Lyset ved en for
stor Indfaldsvinkel' tilbagekastes uden at gaa gennem
Linsen. Man opnaar saaledes ikke at faa nogen Nytte
virkning af de Lysstraaler, der danner en for stor Vinkel
med Horizontalplanet. For at udnytte disse anbringes
der ved flere Linseapparater et katadioptrisk Parti, som
bestaar af Linseringe over og under det dioplriske Parlit
og som har den Egenskab og Form dels at bryde og
dels at reflektere Lysstraalerne. Ved Anbringelsen af et
saadant katadioplrisk Linsesystem opnaas en kraftigere
Udnyttelse af Lysgiverens Lys.

Ved Blinkfyrene af ældre Konstruktion er Linseap
paratet delt i flere Linsefag. der hver udsender sit Straale
bundt, thi Omdrejningshastigheden kunde man dengang
ikke gøre ret stor med de tunge Linseapparater, og der
maa selvfølgelig ikke gaa for lang Tid mellem Blinkene.

Først ved Overgangen til de hurtigt roterende Linse
fyr, der drejer sig i Kviksølv, opnaaede man at kunne gøre
Linsefagene saa store, at de spænder over indtil 180° 
f. Ex. Middelgrunds Fort Fyr -, og hermed opnaas alt
saa en betydelig større Lysstyrke, end hvis Linsefaget
f. Ex. kun spænder over 45°. (Fig.1) .

Alt dette er imidlertid af ældre Dato, idet der ikke
i de sidste 20 Aar er foregaaet nogen særlig Forbed
ring af Linserne, naar undtages selve Fabrikåtionen af
disse, og der opnaas næppe nogen større Udvikling af
dem, da de maa siges at være meget nær fuldkomne.

Derimod er der foregaaet en betydelig Udvikling for
Lysgivernes Vedkommende, hvilket nærmere skal omtales.

e) Lysgivere.

Som tidligere nævnt forlanges der af en Lysgiver,
at den skal have den størst mulige Klarhed og at Lyset
fra Lysgiveren desuden udfylder Linsen helt.
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De gamle Petroleumslamper havde en meget ringe
Klarhed, kun ca, 4-10 Normallys pr. Kvadratcentimeter,
medens man nu ved Anvendelse af elektriske Fyrlamper
er oppe paa en Klarhed af ca. 100-1000 N. L.
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Fedtgas og Blaugas.

En af de første Forbedringer paa Lysgiverens Om
raade var Overgangen til Åuerbrændere med Glødenæt,
hvori der brændles Fedtgas. som fremstilles ved ter De
stillation af mineralsk Olie, - men paa Grund af Trans
portvanskelighederne blev Fedtgas kun anvendt ved faa Fyr,
og der blev først ved Fremstilling af Blaugas Muligheder
for en gennemgribende Forandring af Lysgiveren.

Blaugas, som er opkaldt efter Opfinderen, Dr. Blau,
fremstilles ligesom Fedtgas ved Destillation af mineralsk
Olie - men ved en anden ganske bestemt Temperatur,
hvorved Gassen faar den Egenskab, at den ved et Tryk paa
ca. 150 kg/cm gaar over i Vædskeform og ved Ophævelse af
Trykkel aller gaar over i Gasform. Man opnaar herved at
kunne transportere Gassen i Jerntlasker af ca, 50 kg Vægt,
og en saadan Ileholder indeholder ca. 6000 Liter Gas.
Blaugas fremstilles, ligesom Fedtgassen til vore Lyslønder
og Baakefyr, paa Gasslationen i Korsør.

Blaugas giver ligesom Fedtgas en Klarhed ved For
brænding i Glødenæt af ca, 32 N. L. ved el Forbrug, der
varierer efter Nætstørrelsen fra ca, 30 liter li! ca, 100 I
pr. Time. Ved større omdrejende Linser er det ikke øko
nomisk at bruge Blaugas, dels fordi man skulde op li!
store Nærstørrelser for al faa Linsen fyldt med Lys og
dels fordi Lysgiveren ved omdrejende Fyr brænder stadig.
Blaugas anvendes derfor hovedsagelig ved mindre Fyr,
hos os ca. 49 Fyr foruden 1 Fyrskib.

Indførelsen af Blaugas i del danske Fyrvæsen betød
et megel stort Fremskridt, idel man opnaaede at forøge
Smaafyrenes Lysstyrke ca. 4 Gange og blev samtidig i
Stand til at variere Fyrkarakteren paa mange Maader, idet
Gassen tændes og slukkes ved en særlig llIinkmekanisme,
hvilket selvfølgelig ikke kan ske ved Petroleumsglødelys.

Endelig blev Fyrenes Pasning og Tilsynet med dem
betydelig lettet saaledes, al der ved isolerede Fyr kun
behøves et ugentligt Tilsyn.
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Af Besparelseshensyn slukkes disse Blaugasfyr auto
matisk om Dagen. Dette foregaar ved et sankaldt Tænde- og
Slukkeuhr, der kan indstilles efter de forskellige Aars
tider, og som tænder og slukker paa bestemte Klokke
slet. Det trækkes een Gang ca. hver 14 Dag.

Acetylen.

Efter at det er lykkedes at gøre Acetylen ufarlig
under Sammentrykning, bliver Belysning ved denne Gas
art ofte anvendt.

Tidligere fandtes i Danmark enkelte større Fyr, der
brændte Acetylen, som fremstilledes paa Fyret i et Ace
tylengasværk (L Ex. Nordre Røse, Fornæs og Sumbø Fyr
m. fl.), men denne Fremstilling var farlig, hvorfor en
sandan Belysningsrnaade nu fuldstændig er forladt. Det
sidste Fyr af denne Art var Nordre Røse Fyr, der i 1926
omdannedes til elektrisk Lys.

Staalllaskerne, hvori Acetylengassen forsendes, inde
holder foruden et porøst Stof en Vædske, der har den
Egenskab at kunne opsuge Ar.elylenen, hvorved denne
under Sammentrykning (ca. 10-12 kg/cm2) er ufarlig.

Acetylenflammen har ' en meget stor Klarhed (ca. 6
N. L. i aaben Flamme og ca, 60 N. L. i Næt) og er der
for særdeles anvendelig til Fyrbelysning. Den er dog
ret dyr, og af Besparelseshensyn maa man derfor helst
benytte Acetylenfyr paa Steder, hvor man kan tillade sig
at gøre Blinkene korte. Det skal i denne Forbindelse
nævnes, at man ved Forsøg har godtgjort, at Blink ikke
gerne maa være under l/s Sekunds Varighed for at øjet
kan naa at opfange den fulde Lysstyrke. Prisen for
Acetylengas er ca. 2,75 Kr. pr. kg (ca. 900 liter), for
Blaugas ca. 0,75 Kr. pr. kg (ca, 700 liter).

Ved de saakaldte Aga Lystønder benyttes Acetylen,
og der anvendes hos os to Typer, nemlig med Acetylen
flasken anbragt i Lystøndelegemet eller med en enkelt
stor Aretylenaccumulator anbragt forneden i Lystendens



606 .Fyrvæsenets Udvikling.

Rør. Den sidste Art har hos os ikke vist sig heldig,
idet der ofte er forekommet Eksplosioner, som har slaaet
Lanternen i Stykker. Grunden hertil har vist sig at "ære
den, at der ved en Sammenskruning har været en Læ
kage, som har gjort, at det svære Rør, der gaar gen
nem hele Lystøndens Længde, har været gasfyldt. Det
spiralformede, kobberovertrukne Rør, der leder Gassen
fra Accumulatoren til Lanternen, og som ligger inden i
Lystønderøret, har da ved at gnides imod det acetylen
fyldte Lystønderør fremkaldt en Eksploslon, hvorved Lys
tønderøret har virket som en Kanon og ligefrem afskudt
Lanternen som et Projectil.

Ved de fleste af vore Acetylensmaafyr (ialt 26) og i
Aga Lystønderne brændes Acetylengas i aaben Brænder,
men ved enkelte større Anlæg (Æbelø Fyr og Lappe Gr.
Fyrskib, og enkelte Smaafyr, der kræver stor Lysstyrke,
forbrændes Acetylenen i Næt, hvorved som nævnt Klar
heden forøges til ca. 60 N. L. For imidlertid at kunne
brænde Acetylen med Fordel i Næt er det nødvendigt at
blande Acetylenen i et ganske bestemt Forhold med at
mosfærisk L~ft, og delte gøres hos 05 ved Hjælp af et
meget kompliceret Apparat, 'den sankaldte Dalenblander.

De største Næt til Acetylenbrændere, der nu an
vendes i den danske Fyrtjeneste, er 35 mm Næt \Nættets
Diameter).

Ved et enkelt Fyr - Egense Bagfyr - benyttes den
saakaldte Brillantbrænder. Principet i denne er, at Ace
tylenflammen opvarmer et lille Legeme af et Stof, der
har den Egenskab, at Varmen omsættes til Lys. En saa
dan Brænder har en meget stor Klarhed, men egner sig
kun til Anvendelse i Forbindelse med Reflektor, medens
den af praktiske Grunde ikke er anvendelig i Linsefyr.

Petroleumsglødebrændere.

Som tidligere nævnt er det en Hovedbetingelse for
en Brænder at fylde Linsen heil for derved at opnaa
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den største Nyttevirkning. I de store Fyr benyttes der
for - naar elektrisk Lys. ikke benyttes ' -Petroleums
glødenæt, hvis Størrelse varierer med Linsens Størrelse
fra ca. 50 mm li! 85 mm i Diameter.

Den første Petroleumsglødebrænder, der anvendtes
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her i Landet, var Luxbrænderen, der er af svensk Kon
struktion. Intensiteten af en saadan Brænder er ca, 22
N. L. og sanledes mindre end ved Gasglødelys, men delte
opvejes dels ved at benylle store Brændere, hvorved den
totale Lysstyrke bliver større og hvorved Hlinkene i
Blinklinserne paa Grund af den større Spredning bliver
af længere Varighed og derfor ses bedre, og dels ved
den billigere Drift.

Senere kom Pintschlampen til, og i den nyere Tid
den engelske Brænder (Chance brothers). Den sidst
nævnte Brænder har et omtrent kuglerundt Næl i Mod
sætning lit Lux- og Pintschbrænderen, hvis Næt er cy
linderformet og foroven løber op i en Spids, der er
knyttet. Ved det engelske Næt undgaar man denne øverste
Spids, hvis Intensitet er meget ringe, og dels af denne
Grund og dels paa Grund af et større Petroleumeforbrug
kommer den engelske Brænder op paa en Intensitet af
ca. 40-50 N. L.

Næt til Lux- og Pintschbrændere afbrændes og la
keres paa Fabriken, medens Næt til den engelske Bræn
der faas i blød Tilstand og først afbrændes, naar Næltet
med sin Holder er anbragt paa Brænderen.

Princippet i de forskellige Brændere er det, at Pe
troleumen bringes til at fordampe, hvorefter den under
et Tryk af ca. 3 Atm. strømmer ud gennem et lille Hul
i Brænderhoveder, hvor den blandes med et passende
Kvantum atmosfærisk Luft for derefter at forbrænde i
det over Brænderen hængende Næt, der herved gløder.
Selve Flammen er meget lidt lysende, men har den høje
Temperatur, som betinger Næltets kraftige Lys.

Luxbrændere benytter fortrinsvis russisk Petroleum,
medens Pintsch Brændere og engelske Brændere for
brænder Water white. Et Billede af forskellige Brændere
ses paa Fig. 2.

Hosstaaende Tabel viser Forbruget af Brændsel ved
de forskeltige Petroleumsglødebrændere.
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Pinlsch . . .. . .. . . . . 256 20 465 22' 920 22

Chance brothers . . .

11

325 37
574 40 1300 50

i 718 57

Lysstyrken ved Fyr med Petroleumsglødebrændere
varierer fra ca. 50 til ca. 500,000 N. L.

Engelske Brændere er i de senere Aar anvendt ved
flere Fyr, f. Ex. Skagen, Fornæs, Hesselø, Middelgrunds
fort m. fl. Fyr.

Elektrisk Fyrbelysning.

De første elektriske Fyr benyttede Buelys som Lys
giver. Det første elektriske Fyr hos . os var Hanstholm
Fyr, der gennem Linsen gav ca. 6-8 Millioner Lys.

Mangelen ved Buelyset var hovedsagelig, at Lampen
krævede større Pasning og al Lysstyrken var meget \'U

rierende afhængig af Kullenes øjeblikkelige Tilstand.
Omkring Aaret 1914 begyndte man Forsøg med at

anvende elektriske Glødelamper til Fyrbrug, men For
søgene gav kun ringe Resultater, Indtil den hollandske
Fabrik Phillip log sig af Spørgsmaalel og begyndte Fa
brikationen af Lamper særlig konstruerede til Fyrbrug.
Del typiske "ed saadanne Lamper er, at Traadene i Fila
mentet ligger saa tæt sammen som mulig for derved at
opnaa den største Intensitet [Klarhed], Endelig maa Fila
mentet være højere end normalt i Linseapparater, der
ikke er Bllnkllnser, idet dette er en Nødvendighed for
helt at udfylde Linsen, hvis man ikke vil gaa over til
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Ånslraffelsen af særlige Linser og kassere den gamle
Optik, hvilket vilde blive meget kostbart.

. Der anvendes i den danske Fyrtjeneste Lamper fra
ca, 25 watt til ca. 4 kw.

Fordelene ved Overgangen til elektrisk Fyrbelysning
er følgende:

1) Forøgelse af Lysstyrken.
Det skal eksempelvis nævnes, at Lysstyrken ved

Stevns Fyr steg fra ca, 60.000 til ca. 1300.000 Bl•. og
ved Nordre Røse Fyr fra 10.000 til 40 il. 50.000 BL.,
ved Overgangen til elektrisk Fyrbelysning, idet Drifts
udgifterne praktisk talt forblev uforandrede.

2) Usikkerhedsvinklen ved Overgangen mellem Sektorer
med forskellig Karakter blive mindre. Eksempelvis
kan nævnes, at det af Hensyn til Belysning af den
gravede Rande i Drogden var nødvendigt at gøre
Nordre Røse Fyr elektrisk, idet det ikke var muligt
med den tidligere Brænder at gøre Vinklen, der
viser gennem Renden saa lille og saa skarp, som
det var nødvendigt (Jl /20

) .

Tænker man sig Lysgiveren som et Punkt i
Fokus, vilde der overhovedet ikke fremkomme nogen
Usikkerhedsvinkel, men denne vokser med Lysgiverens
Størrelse, og da den elektriske Fyrlampe har en
meget stor Intensitet, kan man gøre dennes Fila
ment mindre i Udstrækning end Glødenætlet og dog
faa en betydelig større LyssLyrke.

3) Lettelse i Pasning og Tilsyn .
4) Aflastning af Gasstationen i Korsør, der er naaet

Grænsen for sin Ydeevne.

Ulempen "ed elektrisk Fyrbelysning er, at det kan
være vanskeligt at skaffe passende Reservebelysning i
Tilfælde af, at Strømmen svigter.

l de fleste Tilfælde er det hensigtsmæssigt at tage
Strøm fra et nærliggende Elektricitetsværk enten til
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direkte Brug i Fyrlampen eller til Opladning af Akku-
mulatorer, som forsyner Fyrlampen med Strøm. .,

Kun et enkelt Landfyr - Hanstholm Fyr - har
eget Elektricitetsværk, medens elektriske Fyrbaaker og
Fyrskibe selvfølgelig selv fremstiller Elektriciteten.

Sletternage Fyr, Bom for Tiden bliver elektrificeret
vil dog ogsaa faa sit eget. Elektrlcitetsværk , dels fordi
Driften herved vil blive billigere end ved Levering af
Strøm ,fra en Landstalion og dels af Sikkerhedshensyn,'
idet Fyret ved at ligge i Enden af Ledningen vilde være
udsat for saa store .Spændingsvarlatiouer, at dette vilde
medføre for store Variationer i Fyrets Lysstyrke.

Ved de øvrige elektriske Fyr med stadig Vagt be
staar Reservebelysningen af Petroleumsglødelys, idet det
gamle Fyrapparat er bibeholdt og Indrettet saaledes, at
det hurtigt kan anbringes i Fokus.

Flere selvpassende elektriske Smaafyr er indrettede
saaledes, at en Akkumulator, der staar under stadig svag
Opladning, automatisk indskydes i samme Øjeblik Hoved
strømmen afbrydes. Da Strømmen ved Landstationer
med Vekselstrøm imidlertid ofte afbrydes ganske kort
Tid ved Overgangen fra Strømlevering fra Værkets Dy
namoer til dets Akkumulatorer, og da en saadan Afbry
delse ikke maa medføre, at Fyret herved stadig faar
Strøm fra sit Akkumulatorbatteri, er der indsat et Ap
parat, som ved saadanne korte Afbrydelser alter udskyder
Akkumulatorballeriet, saa at Lampen alter brænder med
Strøm fra Elektricitetsværket.

Reserve for selve Lampen findes ikke i det danske
Fyrvæsen. Der fremstilles ganske vist Apparater, hvor
ved en ny elektrisk Lampe eller en Gasglødelampe auto
matisk indskydes i Fokus, hvis Lampen brænder over,
men saadanne Apparater er ret komplicerede og kræver
en saa stor Pasning, at det næppe vil kunne betale sig
at anvendt: dem, idet det forholdsvis sjældent sker, al
en Lampe brænder over.
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I Danmark findes for Tiden 29 elektriske Fyr og
5 elektriske Fyrskibe, og Udviklingen vil sikkert gaa i
Retning af Indførelse af elektrisk Fyrbelysning overalt,
hvor delle er økonomisk forsvarligt.

2. Taagesignaler.

Luftsirener anvendes i forskellige Størrelser, som
betegnes efter Diametren paa den bevægelige Del. Hos
os anvendes hovedsagelig 150 mm. Sirener med el Luft
forbrug paa 4 a 500 LiLer Luft pr. Sek. under et Tryk
af ca. 3 kg.

Luften til Sirenerne tages fra store Beholdere, hvori
den pumpes af Fortætningspumper. Disse blev tidligere
drevet af Dampmaskiner, men eflerhaanden har Motoren
ganske fortrængt Dampmaskinen, dels paa Grund af Mo
torens billigere Drift og dels fordi Starten af Motoren
kan ske meget hurtigt i Modsætning li! de anvendte
Dampmaskiner, som krævede ca. 20-30 Minutters Igang
sætningstid. Det skal anføres at Driften med Damp
maskine kos lede 10-20 Kr. i Timen medens Molor
driflen kun andrager ca, 2-6 Kr. i Timen. Del sidste
Dampanlæg var paa Christiansø, og del forandredes til
MOlordrifl i Aaret 1925.

Imidlertid har Elektriciten ogsaa gjort sig gældende
paa dette Omraade, idet der nu fremstilles elektriske
Sirener, en len Sirener, hvor Rotoren omdrejes ad elek
trisk Vej eller Membransirener, hvor en Membran frem
bringer Lyden.

I Danmark er elektriske Sirener Indstalleret følgende
Steder: Hanstholm (Fig. 3), Middelgrundens Fort, Salt
holm Flak, Trekroner samt i 4 Fyrskibe, og i Løbet af
1929 vil der blive oprettet elektriske Sirener ved Vesborg
Fyr og paa Lushage.

Disse Sirener vil begge blive drevet fra Vesborg
Fyr, idet Sirenen ved Lushage drives gennem en Land-
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Fig. 3.

ledning ophængt paa en Stangrække langs Kysten. Da
Generatoren under Driften skal være ensartet belastet,
maa Strømmen, naar Sirenen tier, sendes igennem en
Modstand. Naar man lader Sirenerne lyde skiftevis, op
naar man at faa den ene
Sirene drevet gratis, idel
man udnytter den Strøm,
der ellers vilde gaa li!
Spilde i Modstanden.

Ved Middelgrunds
Fort Fyr afløstes det gamle
Knaldsignal af elektrisk Si
rene, og naar Installatl
onen ved Vesborg er fær
dig, vil hermed det sidste
Knaldsignal være afskaffet
i Statsfyrtjenesten. (Stals
banerne har endnu enkelle
Knaldsignaler) .

Fordelene ved An
skaffelsen af de elektriske
Sirener er dels den billigere Drift og dels Afskaffelsen
af de store Trykluftsbeholdere og Luftkompressorer. Elek
trificering af Fyrene kan være dyr; saaledes kostede
Omdannelsen af Hanstholm Taagesignalslation og Fyr
120.000 Kr., men medens Driften tidligere kostede 10
12 [{r. pr. Sirenetime koster den nu med Sirener, Under
vandssignal og Radiosignal ca, 1.50 Kr. pr. Time, og Fy
rets Besætning er samtidig indskrænket med 2 Mand.

Med Hensyn til Hørevidden af de elektriske Sirener,
da viser Erfaringen, at Lyden fra disse er meget gennem
trængende, men næsten ens paa mindre og større Afstande
saaledes, al Afslandsgisning til Sirenen er vanskelig. Ved
en almindelig Luftsirene vil man let kunne bedømme,
om man er i Sirenens umiddelbare Nærhed eller et Par
Sømil fra den,. men ved de elektriske Sirener vil man
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ofte ikke kunne afgøre dette. Delle Forhold ligger rime
ligvis i, al den almindelige Sirene giver en Tone paa
ca. 3-400 Svingninger pr. Sek., medens den elektriske
Sirene af praktiske Hensyn som oftest benytter Sving
ningstallet 525 pr. Sek., hvilket er temmelig højl.

Ved vore elektriske Sirener varierer den effektive
Energi fra 200 til 500 watt.

Som bekendt er Luftsirenen ofte upaalidelig l idel!
forskellige Forhold, f. Eks. Temperaturforholdene i de for
skellige Luftlag, bevirker, at Lyden afbøjes og derved
kan gaa over Hovedet paa lagttageren eller synes at
komme fra en anden Retning end den i Virkeligheden
kommer fra.

Dette Forhold har bevirket, at man i stedse stigende.
Grad installerer Undervandssignaler, idet Lyden i Vand
bevæger sig mere regelmæssig under Forudsætning af,
at der ikke er for store Svingninger i Vandets Tempe
ratur og Sallholdighed.

Det første Undervandssignal blev hos os indført i
1916, idel Læsø Trindel Fyrskib da blev forsynet med
Undervandsklokke. Det efterfulgtes i 1921 og 22 af lig
nende Apparater i Anholt Knob og Skagens Rev. Disse
Apparater, hvor Lyden frembringes ved at en pneumatisk
drevet [{nebel slaar paa en Staalstang eller Klokke, har
imidlertid en forholdsvis ringe Hørevidde, klin -el Par
Sømil, og de forlades derfor efterhaanden til Fordel for
Undervandsmembransignalet, hvor en Membran ad elek
trisk Vej sælles i Svingninger. Hørevidden for disse
Membransignaler er betydelig større, op til ca. 20 Sømil.

Apparatet udsættes fra Fyrskibet i en drejelig David,
der svinger Apparatet ud gennem Falderebsporten, hvor
efter det fires ca, 2 Meter under Fyrskibets Bund.

Den effektive Energi er 500 watt ved alle vore Sta
tioner med elektriske Membranundervandssignaler, og
Vekseltallet er 1050 Svingninger pr. Sek., hvilket Tal man
indtil fornylig har anset for fordelagtigst.
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Ved Hanstholm Undervandssignal er Membranen an
bragt paa Havbunden ophængt i en stor Jærntrefod.

Den automatiske Afgi\'else af Signalerne foregaar
ved Hjælp af en Tegnglver, i hvilken en lille Motor om
drejer en Knasteskive , hvis Knaster slutter og afbryder
den elektriske Strøm.

Hos os er alle elektriske Undervandssignaler kom
binerede med Radiosignaler, hvilket nærmere skal om
tales senere.

Som tidligere nævnt benytter de elektriske Sirener
(Membransirener) en Frekvens af 5:25, og dette hænger
sammen med, at Vekseltallet for Ilndervandsslgualet er
1050, idet Strømmen til Sirenen polariseres og herved Iaar
det halve Vekseltal. Man opnaar saaledes at faa Genera
toren ensartet belastet og Sirenen drives praktisk talt gratis.

Saadanne Sirener findes ved Hanstholm Fyr, Læsø Trin
del og Graadyb Fyrskibe samt ved Middelgrunds Fort Fyr,
der dog ikke har noget Undervandssigual. Vyl Fyrskib vil i
den nærmeste Fremtid blive udstyret med elektrisk Sirene.

Ved Hanstholm Fyr og i de Fyrskibe, hvorfra der
udsendes Undervandssignaler og Radiosignaler, er disse
kombinerede saaledes, at Afstanden fra et Skib til Sta
tionen kan bestemmes.

Da Radiobølgernes Hastighed praktisk talt er uendelig
medens Lysbølgers Hastighed i salt Vand er 1 Sømil i ca,
1.3 Sek., benylles deUe Forhold til Afstandsbestemmelsen.

Fra Stationen udsendes samtidig med Undervands
signalet et Radiosignal (Fyrets eller Fyrskibets Kendings
bogstaver) efterfulgt af et Antal Prikker afgivet med 1.3 Sek.
Mellemrum. Ved at tælle Prikkerne indtil Undervands
signalet høres, Iaas Afstanden i Sømil, idet den første
Prik er o Prikken.

Sandanne kombinerede Signaler findes for Tiden paa
følgende Stationer: Hanstholm Fyr, Fyrskibene Graadyb,
Horns Rev, Skagens Rev, Læsø Trindel og Gjedser Rev,
og efterhaanden som Moderniseringen af Fyrskibene skrl-

Tid ••kr. f. So ......n. iOD, Aar~. 42
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der frem, indføres disse Signaler i Skibene. Fyrskibet
Vyl vil i Aarets Løb blive udstyret hermed.

Rene Hadiopejlstationer findes ved Stevns Fyr, Mid
delgrundsfortels Fyr og ved de to Færøfyr Nolsø og
Myggenæs. De sidste Stalioner giver Signaler paa Op
fordring af Skibe i Søen, idet disse telegraferer til Thors
havn Radiostation, som staar i radiotelefonisk Forbindelse
med de to Fyr.

Et Eksempel paa et Diagram ses i Flg 4.

3. Fyrskibene.

Med Undtagelse af et enkelt Jærnfyrskib - Nr. 7 
er alle danske Fyrskibe Træskibe med Kobberforbudnlng.
Naar Træskibe er bibeholdt, er Grundene hertil hoved
sagelig, at disse ikke saaledes som Jærnskibe bør dokkes
mindst hver andet Aar, men kan ligge ude i en lO-aarig
Periode. Desuden er de lunere for Besætningen og
frembyder mindre Fare for Forlis ved Paasejling end
Staulsklbe. At delle sidstnævnte spiller eu stor Rolle
fremgaar af nedenstaaeude Tabel over Paasejlingen, som
alle har haft større eller mindre Havarier til Følge, men
der gives flere Eksempler paa, at Jærnfyrskibe er sunket
som Følge af Kollision (Sidst Fyrskibet Godwins Sand
d. 18. Marts 1929).

Antal Paasejlinger siden 1. Januar 1900:
Station Auholt Knob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paasej!.

Drogden .. ..•.... ... ..... .. . .. . 10
Gilleleje Flak.... . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gjedser Rev.. . . . .. .. . ... . . . . . . . 2
Grandyb . . . ... .. . . . .... . . . .. ... 1
Halskov Rev .... ... . .... • . . .. . l
Horns Rev... ... ... .. .. . .... . . . 2
Lappe Grund.. . . .• . . . . ... . . .. . 43
Læsø Rende . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Læsø Trindel . . . . . . . . . . . . . 2
Skogens Rev 2

----
lait .•. 69 Paasej!.
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Endelig er der den store Fordel ved Træfyrskibe,
at et hovedrepareret Træfyrskib er saa godt som nyt,
hvilket ikke kan siges om el hovedrepareret Slaalskib.
Vi har sanledes i det danske Fyrvæsen Træskibe paa

Fig. 5.

30-40 Aar, som er saa gode som ny. I England, hvor
man endnu har nogle Træfyrskibe tilbage er enkelte op
til 80 Aar gamle.

Naar man i Udlandet hovedsagelig benytter Staal
skibe er Grunden den, at Træskibe kun vanskeligt kan
bygges der, medens vi her hjemme endnu har gode Træ
skibsværfter.

Vore Fyrskibe er hidtil hovedreparerede ca. hver 10
15 Aar afhængig af Skibenes Tilstand, og samtidig med
Hovedreparationen bliver de moderniserede . Den gamle
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Aptering omdannes saaledes, at der indføres 2 Mands
Kamre, Mandskabsmesse, Vaskerum og Styrtebad. Lige
ledes indlægges Centralvarmeanlæg, hvorved man haaber
at komme Fyrskibenes værste Fjende, Svampen, til Livs.
Fyrbelysningen gøres elektrisk, idet den gamle Lanterne,
der var indrettet til al hejse op paa Masten, erstattes
med en fast Lanterne bygget paa Toppen af Lanterne
rnasten i en Højde af ca. 14-16 m. Endelig udstyres
Fyrskibene med kombineret Radio- og Undervandssignal
og med moderne Radiostation, og de ældre Luftsirener
erstattes med elektriske Membransirener. I flere Tilfælde
omdannes de gamle Ankerspil til elektrisk drevne Spil.
Disse foranstaltninger medfører, at de ældre Motorer
maa erstattes med kraftigere Maskiner og Dynamoer til
Opladning af de udvidede Akkumulatorbatterier, som giver
Strøm til hele Anlægget. Fig. 5 og 6 viser Motorfyrskib
Nr. 18 før og efter Forandringen.

Af vore 17 Fyrskibe er 14 udlagt paa Station. 6 er
udstyrede med fremdrivningsmaskineri (Motorer paa 60
150 urL) og udlagt paa følgende Stationer: VyI, Graadyb,
Gjedser Rev, Lappe Grund og Halskov Rev samt 1 i
Reserve. For I."ordsøfyrskibenes Vedkommende er Driv
motoren i Hovedsagen beregnet paa at skulle lette Træk
ket i Kæden under haardt Vl'jr, medens de øvrige Motor
fyrskibe under Isterhold skal kunne forlade og atter
indtage deres Stationer uden Dampskibshjælp.

Fyrskibene forankres i Kæde af 40-40 mm Førlig
hed og de ligger som Regel for ca, 3-400 m Kæde.
Tidligere benyttedes altid Paraplyankre, men da disse er
uhandelige at have med at gøre, naar Fyrskibene skal
inddrages og unødvendig lunge, erstattes de nu saa godt
som overalt med Patentan kre til at hive ind i Klydsene.
(800-1200 kg). Kæderne ligger overalt i fjedrende Stoppere.

({ædesprængninger forekommer undertiden. lait har
der i de sidste 20 Aar fundet 15 Kædesprængninger
Sted, hvoraf langt Størstedelen i Nordsøfyrskibene. Man



Fyrvæsenets Udvikling. 621

.forsøgte at bøde herpaa ved at gøre Kæderne sværere
(49. mm), men Iørst ener at man er overgåaet til at lade
Nordsøfyrskibene ligge for kortere Tømme (ca. 100
150 m) synes det som om man har faaet Bugt med dem.
Skibene kan under en Storm drive et lille ' Stykke fra
Stationen, idet Ankeret ved enkelte svære Søer ripper
med, meu man undgaar herved de meget store Kraft
paavirkninger paa Kæden. Naar Vejret bedager sig, ind
tager Fyrskibene atter ved egen Hjælp Stationen ved de
udiagte Stalionsbøjer.

I alle Lande, hvor Fyrskibe benyttes i højere Grad,
f. Eks. Amerika, England, Sverige og Danmark, tynger
Fyrskibene haardt paa Budgetterne, og man nærer derfor
overalt Ønsket om sanvidt muligt at erstatte Fyrskibene
med Fyr byggede i Søen. Her i Landet byggedes Hals
Barre Banke til Erstatning for Fyrskibet paa Hals Barre
i 1912, og det er formentlig kun et Til1sspørgsmaal, naar
flere af vore Fyrskibe erstattes med Banker paa Steder,
hvor delle kan gøres. Den store nautiske Fordel ved
disse er, at de forbliver paa Plads under Isforhold og
at der i Fyrene kan indlægges Vinkler. Der kan regnes
med en aarllg Besparelse i Urin pna 10-30.000 Kr. for
hver Station.

4. Lystønder.

Af Lystønder findes der i den danske Fyrtjeneste 2
Hovedgrupper, nemlig Fedtgastønder (Pintschtønder), der
benytter Fedtgas eller Blaugas, og Acetontønder (AGA
Tønder), der benytter Acetylengas.

Inden for de to Grupper lindes forskellige Typer
med forskellig Størrelse og Udseende.

Ved Pin t s c h t ø n d e rn e optages Gassen af Flyderen,
der saaledes maa være i Stand til at taale et højt Tryk.
.Som Følge heraf er disse Lystønder ret tunge (fra 4-8 Ts.).
Tønderne har et Rumfang, der varierer mellem 6 og 10 mB
og de indeholder ved et Tryk af 6-9 kg op til 90 mS Gas,
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hvilket Kvantum svarer til 5-6 l\1aaneders Forbrug af
hængig af den benyllede Brænder, Fyrkarakteren m. m.

Da Brænderen bruger el forholdsvla - ringe Tryk
(ca. 400 mm Vandsøjle) maa Gassen først passere en
Reduklionsventil, hvorefter den ledes ind i Blinkappa
ratet. Dette bestaar i store Træk af en fjp.derpaavirket
Lædermembran, hvorunder Gassen strømmer ind. Naar
Membranen af Gassen er løftet et bestemt Stykke,vippes en
dobbelt Vægtstang, i hvis Ender Ventilkegler lukker eller
aabner for Tilgang af Gas og AfI~ang af Gas til Bræn
deren, hvorved der aabnes for Afgangen til Brænderen
og lukkes for Tilgangen under Membranen. Fjederen
trykker nu Membranen ned, hvorved Gassen presses til
Brænderen. Naar Membranen er naaet sin underste Stil
ling aabnes der atter for Tilgangen og lukkes for Af
gangen. I Brænderen tændes Gassen med en Tændflamme
(Vaagekone).

Blinkapparaterne, som kan indstilles til at give for
skellig Fyrkarakter. er til Trods for den fine Mekanik
dog saa robuste, at de kan fungere i Aarevis uden
Svigten.

Man regner saaledes højst 1 Sluknlug af hver Lystønde
hvert 3. Aar, heri medregnet Slukning af andre Aarsager
saasom Paasejling o. l.

Alle Fedtgastønder forbrænder nu - i Modsætning
til lidIigere - Gassen i G1ødenæt. Lysstyrken er ca, 200
Lys, Flammens Højde o. V. ca.B ID, hvilket svarer til en
Lysstyrke og Synsvidde af ca, 7 Sømil.

Paa Gasstalionen i Korsør fyldes Gassen i trans
portable Beholdere paa ca. 7.5 mS Kubikindhold til et Tryk
af 10-12 kg Tryk, og fra Dampskibene fyldes Gassen
paa Lystønderne gennem en stærk Kautsjukslange.

Acetontønderne er lettere end Fedtgastønderne,
idet Flyderen kan gøres mindre og tyndere i Godset.
De vejer cu, 1.5-2 Ts. Som lidIigere nævnt anbringes
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Flaskerne med Acetylengassen i Lommer i Flyderen eller
er anbragt som en Accumulalor i Enden af Lystønderøret.

Lanternerne lit Acetontønderne er indrettede omtrent
som Lanternerne til Fedtgastønderne, men da de brænder
med aaben Flamme, kan de i ModsætnIng til disse ind
stilles til at give et meget kort Blink, hvilket ikke kan
gøres, naar Næt anvendes, idet det tager en vis Tid
inden Næltet er i fuld Glød. Da Acetylen er betydelig
dyrere end Fedt- og Btaugas, gives der derfor Aceton
tønderne en kort Blinkperiode.

Ved Thyborøn, hvor Strømmen er særlig haard, be
nyUes en særlig Acelontønde, der har Form som en
Baad.

En stor Del af vore Fedtgastønder og en enkelt
Acelontønde er indrettede som Lydlønder, enten som
Fløjtetønder eller Klokketønder. De sidstnævnte benyttes
kun ugerne, idet Fordringerne til en Lystønde og til en
Klokketønde er modstridende. Som Klokkelønde skal den
slingre, men som Lystønde skal Bevægelsen i Vandet være
op og ned, idel Slingring bevirker, at Lysstraalerne snart
viser opefter og snart nedefter, hvilket giver Usikkerhed
i Afgørelsen af Lystøndens Fyrkarakter.

En enkelt Lystønde - udlagt ved Taarbæk Rev 
afgiver automatiske Klokkesignaler. Mekanismen blev tid
ligere drevet ved «ulsyrelryk, men Tønden er nu om
dannet saaledes, at Klokkeslguatet drives af Gastrykket
i Flyderen. Man har herved opnaaet "dels en Besparelse:
idet Gassen fremstiIIes billigere end Prisen for Kulsyre,
og dels en lettere Betjening af Tønden, idet der nu ikke
skal foretages andel end almindelig Gaspaafyldning.

Lystønder forankres for en Klods paa ca, 1500 kg
og 30 Fv. Kæde.

Da man i Lystønden har et godt og forholdsvis
billigt Afmærkningsmiddel, er det ikke mærkeligt, at An
tallet i vore Farvande efterhaanden er betydelig forøget.
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Der er sanledes i den omhandlede Periode udlagt 52
Lystønder af forskellig Slags.

Selve Pasningen og Tilsynet med de udlagte Tønder
. foretages dels af Dampskibene og dels af Tilsynsførende,
som ca. hver 14. Dag tilse r Lystønderne, undersøger
Trykket og eventuelt skifler Næt. Trods Antallet volder
denne Pasning ingen Vanskeligheder, men saadanne op
staar under Isperioder, hvor det gælder om i rette Tid at
faa Materiellet inddraget inden det gaar i Drift med Isen.

For Tiden findes 62 Lystøndestationer (ved Afmærk
ning af den gravede Rende i Drogden vil Antallet stige
til 69) og hertil haves et samlet Lystøndemateriel paa
paa 54 fedtgastønder og 32 Acetontønder. Af disse er
32 Fløjte- og 9 Klokketønder.

Prisen for de forskellige Tønder varierer fra 3
15.000 [{r. pr. Stk.

Tendensen gaar i Retning af at gøre Lystønderne
større og udstyre dem med automatiske Signaler baade
Overvands og Undervands, og i Amerika er man saaledes
oppe paa 20 Tons Lystønder. Som nævnt er vor sværeste
Lystønde oppe paa ca. 8 Tons Vægt, og der er næppe
Udsigt til foreløbig at gøre Tønderne sværere, bl. a. sæller
Dampskibenes Kapacitet og Løfteevne en Grænse herfor.
Det skal nævnes at Fyrinspektionsskibet Argus største
Løfteevne er IO Tons.

5. Radiofyr.

Betegnelsen Il Radiofyr. er næppe heldig for den
Type Badiopejlstatloner, der anvendes i den danske Fyr
tjeneste, og kan heller ikke anses for nogen heldig Fæl
lesbetegnelse for de mange forskellige Radiopejlstationer.

Som det vil være Tidsskriftets Læsere bekendt, kan
man dele disse Stationer i 2 Hovedgrupper, nemlig Sta
tioner, der foretager Pejlinger til Skibe og opgiver Pladsen
til disse, og Stationer, der udsender Pejlsignaler, som
Skibe selv kan pejle.
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Den første Slags Stationer kræver stadig Vagt og
Betjening og maa staa i direkte telefonisk Forbindelse
med andre lignende Stationer for at kunne tage sam
tidige Krydspejlinger. Tendensen gaar i Retning af at
forlade denne Type Stationer, og den maa anses for
upraktisk i snævre og stærkt trafikerede Farvande som vore.

Af den anden Slags Stationer findes forskellige Arter.
Eksempelvis skal nævnes de egentlige .Radiofyr., som
udsender forskellige Signaler i forskellige Sektorer, saa
ledes at Navigatøren af Signalets Karakter kan afgøre j

hvilken Sektor han befinder sig. Af saadanne Stationer
findes kun ganske faa. Det sidste er for ganske kort
Tid siden oprettet paa South Foreland.

Ligeledes skal nævnes et Radiofyr med .omdrejende
Minimum., som fornylig er oprettet paa Oxfursness ved
Themsens Munding. Principet i dette Radiofyrs Virke
maade er følgende:

Under hver Omdrejning af Radiofyret vil Signa
lerne, der observeres af Navigatøren, stige og falde i
Styrke to Gange hvert Minut. Forskellen paa Maksimum
og Minimum er meget skarp. Det kan betragtes som
om et Minimum roterer med en ensartet Ilastighed af
360 0 i 60 Sekunder, altsaa 6 o i 1 Sekund. Radiofyret
afgiver først et Kendings- og Startsignal, som slutter i
det Øjeblik det •omdrejende Minimum- starter i ret
visende Nord. Ved nu at maale (f. Eks. ved Hjælp af
et Stoppeur) Tidsforløbet fra Startsignalets Ophør til man
hører Signalets Minimum, har man ved at multiplicere
Sekunderne med 6, Pejlingen i Grader regnet fra ret
visende Nord.

Ved de to sidstnævnte Radiofyr benyttes altsaa intet
Radiopejlapparat som Modtager, men kun en simpel Radio
modtager, men da Pejlnøjagtigheden ikke er særlig stor,
egner disse Radiofyr sig næppe iii vore Farvande.

Ved vore Stationer benyttes Udsendelse af alminde-
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lige Badloslgnaler, i flere Tilfælde kombineret med Under
vandssignaler som tidligere omtalt.

Principet, hvorefter vore Stationer er lagt, er det,
at man i saa høj Grad som mulig paa de almindelige
Ruter gennem vore Farvande kan styre lige paa Radio
signalet, hvorved Kursen stadig rettes iod, ligesom Korn
pasfejlen ikke kommer til at spille saa stor en Rolle
som ved Radiokrydspejlinger.

Som Følge af delle Princip er flere af vore Fyr
skibe udstyrede med Radiopejlstationer, og ligeledes er
Principet i Hovedsagen fulgt ved vore 5 Landstatløner
Hanstholm, Middelgrunds Fort, Stevns, Nolsø og Myggenæs.

Jeg haaber med disse Linier at have givet Læseren
et Indtryk af den Udvikling Fyrvæsenet er underganet
under Fyrdirektør Ravns Ledelse. Store har Vanske
lighederne undertiden været for Fyrvæsenet - her skal
blot nævnes Indførelsen af llIaugasfyrene, der har med
ført Oprettelsen af en Mængde smaa Fyr. De tekniske
Vanskeligheder var store i Begyndelsen, medens det nu
er det rene Legeværk at faa et saadant Fyr til at virke
usvigelig sikkert. I Perioden fra 1893 til 1928 er der
oprettet og bygget 87 .Fyr, udlagt 4 Fyrskibe og 52
Lystønder samt oprettet 15 Taagesignalstationer.

Jeg kan ikke slutte denne Beretning uden al udtale
Beundring for Lederen af Fyrvæsenet gennem disse mange
Aar. Uden denne Mands tekniske Fremsyn og stædige
Udholdenhed, naar Vanskelighederne viste sig, vilde det
danske Fyrvæsen næppe staa paa Højde medVerdens bedste.



Om Orlogsskibene "Christianns Quintus" og
l\lodellen af samme Navn.

En Undersøgelse af Orlogskaptajn P. Holck.

Under mine Studier for at fremskaffe historiske og
videnskabelige Data som Grundlag for et Værk om vore
ældre Orlogsskibe, deres Gallioner, Agterspejle, Sidegal
lerier og anden dekorativ Ornamentering, er jl'g stødt
paa Kilder, der giver saa interessante og hidtil ukendte
Oplysninger om vor Skibsbygning fra Christian V's Tid,
at de i en særlig Artikel fortjener at gøres til Genstand
fur en indgaaende Behandling.

Som bekendt ejer Marinens Modelsamling en meget
smuk Model, der i den nyere Tid er forfærdiget efter
Tegninger, der menes at være de originale Konstruk
tionstegninger til •Christianus Quintus. og er betegnet
som Tredækkeren -Chrtsnanua Qulntus- , 90 Kanoner,
sat i Vandet 1673, Admiral Niels Juels Flagskib i Slaget
i Køge Bugt 1677.

De Modellen tillagte Data er taget direkte fra H. G.
Gardes Værk: Efterretninger om den danske og norske
Søemagt.

Omend man i det store og hele maa anerkende det
omfattende og banebrydende Arbejde, som denne flittige
Forfatter har nedlagt i sit Værk, maa det dog beklages,
at mange Oplysninger, særlig fra den ældre Tid, er saa
ufuldstændige og desværre li! Tider ukorrekte, og dertil
at visse Spørgsmaal ikke er blevet kritisk nok behandlet,
f. Eks. Skibenes Destykning fra den Periode, der har Be
tydning for denne Afhandling.

Den i Bind IV, pag. 578, for Aar 1700 opførte Flaade
liste lider saaledes af den Mangel, at adskillige af de
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ældre Skibe ikke opføres med deres Bygningsaar, men
kun med Angivelse af, hvornaar de -første Gang. om
tales, og endvidere er Ilestykningen aItfor løst opgivet,
sanledes at der er Mulighed for Unøjagtighed, hvad der
da ogsaa direkte kan paavises.

I Flaadelisten af 1700 opføres »Norske Løve. som
indlemmet i Flaaden 1674 og udgaaet 1715, medens
samme Forfaller i Bind I, pag. 246, meddeler, at Il Norske
Løve. forliste paa Bornholm 1679 j der maa da ganske
utvivlsomt være lilgaaet Flanden et andet Skib af delle
Navn, hvad der ikke fremgaar af Flaadelisten.

Under Navn af •Christianus Quintus _ findes kun
opført et stort Orlogsskib, der er tllgaaet Flaaden 1673
og udgaaet 1716.

I Tidsskrift for Søvæsen, 88 Aargang, Hæftet Aug.
Sept. 1917, er afdøde Sognepræst H. D. Lind i en Ar
tikel: Om danske Orlogsskibe paa Christian V's Tid, frem
kommet med den Oplysning (ganske vist uden at doku
mentere sin Kilde), at et stort Orlogsskib, der fik Navnet
»Chrtsttanus Quintus», løb af d. 23. Oktober 1683.

Udfra denne Kendsgerning opstiller da Pastor Lind
den Hypotese, at de overordentlig smukt udførte Tegnin
ger, der utvivlsomt forestiller et Skib, der bærer Kongenav
net, rellest maa antages at repræsentere dette sidste Skib.

Endvidere paaviser Pastor Lind meget overbevisende,
at del første Skib, der bar Navnet -Chrtsuanus Qulntus«,
maa være Skibet •Prins Christian. (Den ny Prins), der
i 1673 fik Kongenavnet .

Uagtet Pastor Lind er inde paa det rigtige Spor og
har Ret i flere af sine Paastande, hvad jeg nærmere skal
paavise i det efterfølgende , tager han fejl, hvad Teg
ningen angaar, idet mine Undersøgelser bar givet til Re
sultat, at Tegningen, og allsaa ogsaa Modellen, hverken
repræsenterer det ene eller det andet af Orlogsskibene
-Chrtstlanus Quintus« .
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Marinekommissionen af 1673, der er udførligt om
talt i Pastor Linds Artikel i Tidsskrift for Søvæsen 1895,
har gennem de bevarede Flaadelister givet Eftertiden
værdifulde Oplysninger om Flaademateriellets Tilstand,
idet der opregnes alle de i 1673 eksisterende Orlogs
skibe med Angivelse' af Alder og Beredskab, samt de
under Bygning værende Skibe.

Paa Flaadelisterne findes intet Orlogsskib af Navn
»Christianus Qulntus«, derimod er opført -Prlns Chri

suan- ; delle Skib er 6 Aar gammelt, fører 86-88 Ka
noner, 429-705 Mands Besætning og har endnu ikke
sln rette Ildtakling. .

I Admiralitetets Kopibog 1673, pag. 157, specificeres
Bestykningen som følger:

Kobber franske Kartover 36 Pd. 2 Stk. l
Kobber Slykker....... 26 - 14 - f 28 Stk.
Jern -. . . . . .. 18 - 12 _ .nedenunder.

Kobber , 14 - 12 -} 26 Stk.
Jern 14 - 14 - mellemste Lag.

Kobber , 6 - 6 - } 20 su.
Jern . . . . . . . 6 - 14 - udi 3. Lag.

Kobber 6 4 {inden i den
. . . . . . . - - øversle Bytte.

Kobber . . . . . .. 4 - 4 - } udenfor den
Falkonetter . . . . 1 - 4 - øverste Hylte.

Sum .. . 86 su.

Endnu samme Aar udgaar Navnet af Flaadelistcrne.
I Krigskancelliets Søetaten vedkommende kg\. Ekspedi
tioner 1673 findes 2 Flaadellster, hvor. Chrislianus Quin
tus» opføres som Nr. 2 med henholdsvis 86 og 88 Ka
noner, og paa en senere Lisie Nr. XII af samme Aar er
Skibet rykket op som Nr. 1 med nedensiaaende Arme
ring A, og i Krlgskancelllets indk. Sager Søetaten vedr.
1674 med Armering B og endelig 1675 (Garde I, pag. 175)
Armering C.



Andet

Tredie
i den øfwerste •.
Bylte og udenfore
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Armering A. 1673. Armering B. 1674.

2 Stk .•...• 48 Pd .
26 24 26 Stk...... 24 Pd.
24 - 18 - 26 - 18 -
24 - 8 - 20 - 8 -
12 - 4 - 12 - 4 -
4 - 1 - 4 - 1 -
4 - 1/ 2 - _ 4 Stenstykker---

96 Stk. 92 Stk.

Armering C. 1675.

udi underste Laug 14 Stk. 24 Pd. Metal Kan, }
12 - 18 - Jern _ 26 Stk.

12 - 18 - Metal - }
12 - 12 - Jern _ 24 Stk.

20 - 8 - Metal
10 4 -
2 Skrastykker
2 3 Pd. Kielstykker
2 l - Falkenetter---

86 Stk.

Da en nøjere Undersøgelse godtgør, at det er ude
lukket, at en af Nybygningerne har faaet Navnet I Chri
stianus Quintus«, ligger den Antagelse da nær, at Skibet
•Prins Christian. er identisk med Skibet • Christianus
Quintus«, idet Skibet, da det nærmede sig sin Fuld
endelse, har faaet Kongenavnet.

Det maa paa Furhaand have Formodningen imod
sig, at et Skib, der bar Kongenavnet, ikke med et Ord
skulde være omtalt i officielle eller officiøse Kilder, før
det opføres paa Flaadelisterne og lige saa usandsynligt,
at et stort Orlogsskib som I Prins Christian ", der ifølge
Marinekommissionen da kun var 6 Aar gammelt, skulde
forsvinde af de samme Lister, uden at der forelaa mindste
Oplysning om dets Skæbne.
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En kritisk Sammenligning mellem Bestykningstabel
lerne bestyrker denne Antagelse.

Bortset fra den forbavsende svære Armering paa 98
Kanoner, der maa betragtes som en Paradearmering ud
fra det Ønske, at give Skibet med Kongenavnet en saa
imponerende Bestykning som muligt, en Armering, som
Skibet slet ikke har kunnet føre i Krig, og som da og
saa straks er reduceret til en -Normalarmerlng», vil det
ses, at Skibene har han et ensartet Antal Porte, og Li
sterne giver da ogsaa gode Oplysninger til Belysning af
Skyrsets Plncertng.'} :

Bredside.

Underste Lag 24 Stk. 24 Pd.+ 2 Bovporte & 2 Arkeliporte
Mellemste - 24 - 18 - + 2 Stævnporle og2Bækporte
øverste - 20 - 8 - + 2 - 2
i øverste Hylle 4 - 4-
udenfor . . 6 - 4-

Sum 78 -

l} Den uensartede Armering skyldes de knappe Beholdninger
og at det under de pengeknappe Tider "ar vanskeligt at fremskaffe
del kostbare Metalskyt9.

Den l il/O 1674 indberetter den svenske Resident G. Lillienerona :
. (Danske Samlinger 1I-3, pag . 338).

Skibet -Chrlstlanus Quintus. er et hurtigt og velfaconerct
Skib, som Admiral Adler udi Nyenstadt for to Aar s iden har ladet
bygge e. to e.

Delte Skib kan fore 96 Stykker, saasom det underste Lag
allerede var besat med 'I, Kartover, som nylig er støbte, vel al
polerede og forsynet med denne Konges Navn.

\Jet mellemste Lag havde endnu Ikke sin fulde Bestykning af
18 Pd., af hvilke de fleste var fra Christlan IV's Tid og nogle, som
Frederik. III havde ladet støbe (Gesandten havde selv været om Bord
i Skibet).

Under den skaanske Krig har de knappe Beholdninger bevirket
en Forskydning af Kalibrene indenfor Flaadens Skibe, sanledes at
Væglen af Chr. V's Lag kun blev 532 Pd.

Endvidere reduceredes Kanonantallet og Kalibrene med Skibenes
Brastfældtghed og med det stadig stigende Krav Ul ensartet og kraf
tigere Armering for Hovedskytsets Vedkommende. Se Note 2. Pag. 635.

Tld•• kr . f. Sove•• n. too. Aug. 43
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Det fremgaar endvidere heraf, at Skibet var en To
dækker, idet øverste Lag, der tæller færre Kanoner end
de øvrige, føres under Balvdæk og Bak.

Da Bovportene i underste Lag almindeligvis var be
stykket, kan dette Skib, uanset at denne Kanon ikke
kunde hære med i Laget, karakteriseres som et 80-r{a
nonskib, med en Vægt af Laget paa 604 Pd.']

Af langt mere afgørende Betydning er en Oplysning
i Ekvipagekontorets Kopibog for 1686, hvor Orlogsskibet
»Elephunten « (Ex.•Christianus Quintus« ] opføres som
bygget i Nyestad. og paa en Liste paa Hs, kgl. Majestæts
Orlog-Skibe og Fregatter for 1701 opføres II Elephanten«
som Nr. 10 og bygget 16G5, samt underganet Hovedre
paration 1688-89.2)

At det første Skib II Christianus Quintus" har faaet
Navnet »Elephanten-, fremgaar af en Bemærkning i Ekvi
pagekontorets Kopibog for 1685. Her omtales Regn
skaberne for 1677, og det hedder: Orlogsskibet Il Chri
stianus Quintus- nu n Elephanten- kaldet.

De her fremdragne Kendsgerninger maa anses for
fuldt ud tilstrækkelige til at dokumentere de nøjagtige
Data, nemlig:

Orlogsskibet II Prins Christian. er bygget i Neusladt

l) Hvornaar Skibene ekviperedes med deres fulde Armering.
altsua ogsnn al Stævn- og Hækarmering. kan ikke med Besten;thed
udledes af de ufuldstændigc Arkiv-Dokumenter, Il1CU det synes, som
om man til almindelige Togter medtog alt Skyts, medens man i
Krig undlod denne sidste Armering, muligvis af ~Iangcl paa til
strækkeligt Antal Kanoner.

Ved at afgive delle Sk~ts fjerncdes en relativt rlød "ægt og
opnaaedes større Stivhed, hvad der val' af afgørende Betydning for
Benyttelsen af det underste og sværeste llatterts Kanoner i Kuling.

Ligeledes ekviperedes Skibene med et vist Antal leltere Piecer,
beregnede til Nærkamp eller til Armering Hf Fartejer. og Antallet
varierede stærkt med Beholdningernes Stm relse ,

2) Denne Liste er dateret Bremerholm d. 31. Decbr. 1701 og
underskrevet C. E. v. Stocken, findes løst indlagt 1 en Bog : Hol
mens Chef kgl. Memoralier, Resolunoner og Ordres. B. Nr. 16.
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1665, er færdigbygget i København 1673 og har da faaet
Navnet .Chrislianus Quintus •.

Skibet faar alter Navneforandring til • Elephanten
ved det ny Skibs Al1øb~ing 1683.

I 1700 er Skibet saa brøstfældigt, at det udgaar
som Flagskib (Holmens Chef kg!. Memoralier, Resolu
tioner og Ordres).

Efter det ny Orlogsskib •Elephanten- s Al1øbning
1703 kaldes det »Gamle Elephant« og udgaar samtidig
ganske af Flaadens Tal, idet r{anonerne overføres li!
andre Skibe.

1708 apteres Skibet til Kran for Flanden (kg\. Re
solution af 24'12 17081.

1717 sænkes .Gamle Elephant- ved Batteriet .3
Croner« (kgl. Resolution af 10/5 1717).

Fra 1680 træffes Forberedelser li! Bygning af et
stort nyt Skib. 29 / 10 1681 approberede Kongen (Krigs
kane. kgl. Eksp.) et Afritz af Fordækket paa det store
Skib paa 90 Stykker.

d. 15/ 3 1683 beordres en liommission nedsat lil

Eflermaaling af Nybygningen (Admiralitetets Koplbogj').
ti. 23/10 1683 løb Skibet lykkelig af Bankestokken i

mange Menneskers Paasyn (maanedlige Relatiuner, kgl.
Bibliotek).

d. 7/ U, altsaa efter Atløbningen, paaskynder Admi
ralitetet Optømringsarbejdet og beordrer Commandeur
Peter Beesemacker, tilligemed Lleutenant Peter Petersen
Beesemaeker, som hannem li! den Ende adjungeres, daglig
at have Tilsyn med, at Arbejdet udføres forsvarligt og
at Tømmermændene ej uden expres Ordre benyttes til
andet Arbejde, samt hver Aflen ved Admiralitetet rap
portere, hvor sterkt Folket har arbejdet, saaledes at vi

1) Udførligt omtalt i Pastor Linds Artikel.
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kan 'ære forvisset om, at Skibet vorder forderligt op
tømret og fuld- færdig til at gaa udi Søen.

At Skibet fik Navnet -Christianus Quintus», vil hur
tigt ses af følgende Uddrag af Flaadelisterne fra 1683 og
1684 (Christian V's Haandbøger).')

l1684

... c; ~

o.l ... o.l ...
"O a o.l - ;s ...

c'" "O .... "';(i; o.l CJ C "'~ ... ~
o>~ Q § c C = C ", .... "'>.

t... >. :§' ~o> :::0 ero
e~ o> '""O - en '" a c"o

No. 1683 en"O .- ~
, ~ --e Q '0. . = .... 0> e '" o.l o.l 'i: "Q
~'" ;::Ø'J

~: ;;; - ... '" c.._ '" '" "'"O o> '" ~CIJ ~
"O -= ~ u :3~ ~u: (.;le: -='"e: "':: ~"O Q :::
~ - t... .>:l <.>:l

1 Sophia Amalia . . . . . 182 44 17'/. 106 12 4 61 (j2 441 159
112 176 46 92 3 4 66 58 371 138

3 Chrtstlauus Quintus 162'/. 42' /. 13' /. 84 13 4 66 54 320 126 11
4 Norsche Lowe .. . .. 156 40 14' /, 82 2 4 61 50 296 123

,

-
-;8 11

1 Chrislionus Quintus 176 146

1

92 3 4 66 58 371
2 Elephanten ..... .. . 162' /. 42' /. 13'/2 84 3 4 66 54 328 12(j
3 Trei Croner .. . .. . . 156 1421/2 131/ 4 70 2 3 55 44 291 105
4 Norsche Løwe .. ... 156 40 14'1.182 2 3 63 53 296 123

I Tabellen af 1684 er det ny Skib, der endnu ikke
har faaet Navn, opført som Nybygning (Nr. 2), medens
Skibet i Tabellen af 1684 opføres som Nr. 1 under Nav
-net •Christianus Quintus«, medens det tidligere Skib
IIChr. V-tIlS- nu kaldes -Elephanten •.

De anførte Maal i de lo Flaadelister er hollandske

' ) -Sophla Amalta-, der er et gammelt Skib. bygget af Rub
hlns i Norge 1(j50. udgaar deflnltlvt af Flandeltsten 1684 og sløjfes
1686 (Ordre af ' /to 1680); som det vil ses, vor Skibet længere end
-Chrlstlanus Quintus. af ](jS3.

•Norske Løve. er det nye Skib, der byggedes 1680 i Stedet
for det ved Bornholm forliste .

•Trel Croner- er et ældre Skib fra 1(j(j4, der fik Hovedrepa
ration 1684-85.
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Fod, et MaaI, der almindeligvis benyttedes li! Forord
ningen af l' Maj 1683, hvor dansk Maal indførtes.

Paa Flaadellsten af 1686 er Skibene opført med det
ny MaaI:l)

»Christlanus Qnintns« '" Længde 160' og Bredde 41/
•Elephanten- 146' - 32'

Il Christianus Quintus.' Bestykning var 1686 (Admi
ralitetets Kopibog)

26 Stk. 24 Pd.
24 18
26 8
14 4

Sum.. . 90 Stk.,

desuden 4 Stk. 2 Pd., 4 Stk. 1 Pd. og 2 Smaastykker,
i all: 100 Kanoner, hvilket giver en Vægt af Laget paa
636 Pd.2)

Dette ny Skib var Flandens Stolthed. Medens de
største reglementerede Agterl1ag hidtil havde været af 11
Duge, reglementeredes li! •Christlanus Qulntus« et Flag

1) 13/11 1683 beordrede AdmIralitetel foretagel en almlndel lg
Oprnaallng af alle Skibe , og disse Maal foreligger 1686 (Ekvipage
kontorets Kopibog).

Del vil ses, at -Chrlstlanus Quintus.' Længdemaal: 160 danske
Fod, og •Elephanten-s 1621{, hollandske Fod nærlig dækker hln
anden talmæssigt set og I hvert Fuld Ikke dlffererer mere, end at
delte, grundet paa Papireis Fortrækntng, vanskeligt lader sig paa
vise paa en Tegning af den Alder.

En Fejltagelse er derfor mulig, naar del anvendte Maal Ikke
er anført, hvad der sjældent var Tilfældet.

') Da -Chrlsttanus Quintus. udtrykke lig i den kgl. Approba
tlon- er nævnt som el 90-Kanonsklb, vil det ses, at man med
regnede de to Bovkanoner I underste Lag I Beatyknlngen, derimod
ikke Ml øvrtge Stævn- og Hækskyts saml de mindre Plecer.

1702 afgav -Chrtsttun Quintus . Ii\ . Havfruen . de tl1 Unyue
og Overflod 2 Stk. 24 Pd., der førles udi Bovportene (Holmens Chef
kg!. Ilesol . Ol/n 1701.
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af 13 Duge og i 1686 endog af 14 Duge, endvidere
øgedes Størrelsen paa Vimpel og Gøs samt Tegnflag. og
ny Flagkister forfærdigedes ens for alle Flagskibene.

Uagtet alle Forholdsregler blev taget for at bevare
dette kostbare Skib mod. Tidens Tand, saaledes blev Gal
lerierne 1686 beklædte med Kobberplader for at forhindre
Vandet i at løbe ned langs Ranzonhollerne og fordærve
disse, viste det sig dog hurtigt, at Skibet ikke kunde
beholde sin Rang, saa længe som forventet.

I en Indberetning af 91/12 1695 om Flaadens Til
stand hedder det: (Krtgskanc. kgl. Resol.).

Bjelkerne findes anstukne endog i Skibe, som man
snart holder for nye, som "Quintus., der vel kan gøre
Tjeneste i Sommer i den Tilstand, den nu er, men inden
4 Aars Tid behøver en Hovedreparation .

1717 udgaar Skibet af Flaadens Tal og sænkes \ ed
Batterlet -Trel Croner (kgl. Resol. af 10/ 6 1717).

Et eriestaaende Held har begunstiget mine Under
søgelser, thi foruden Tegningerne, hvorefter Modellen er
forfærdigel, er det lykkedes mig at fremdrage 2 Teg
ninger, vistnok de eneste 'Orlogsskibstegninger fra denne
Periode, der har undgaaet den katastrofale Brand i 1795,
og et mærkeligt Træf vil, at disse Tegninger netop re
præsenterer de to Orlogsskibe, der bar Navnet: »Chri
stianus Quintus II.

T e g n i ng 1. Tegning af Orlogsskibet II Christianus
Quintus II af 1665. - PI. 1. (Maalestok i hollandske Fod:
1:60).

Niels Juels Flagskib 1677.

Tegningen omfatter:

Sidelegning med Plantegning &
kombineret Spejllegning og Spanterids.
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Tegningen fremsLiller en Todækker med Bak, Balv
dæk, Skandse og Hylte, og ingen Kobrygge omkring
Kulen.']

Skønt Skibet maa karakteriseres som værende af
hollandsk Type, fremviser Tegningen saa mange inter
essante Enkeltheder, der kendetegner det som et Skib af
absolut dansk [{onstruktion, der maa tilskrives Admiral
Curt Adelers Indsats i dansk Skibsbygningshistorie.

Dimensioner i danske Fod:

Lang over Stevnen ...
Viid indenfor Veigerne
Hol .
Agterstevnens Fald ca,
Forstevnens - ca.
Fordeck høj .
Halv-Fordeck høj .
nakken h~ .
Hytten høj .
Dybdgaaende agter .

for .
Ankervægt .

146'
3S'
135/4'
5' 2"

18' 3"
68/4'
61/2'
61/4'
6'

20112'
171/2'

3518 Pd.

Da Opmaaling paa Tegningen kun viser et Dybd
gaaende af 178/ 4 agter og 168/ 4 for (reduceret til danske
Fod), vil det ses, at Skibet i fuldt udrustet Tilstand var
trykket betydeligt under sin Tegningsvandlinie, særlig
agter, hvilket skyldes, at Skibet fik en mere ensartet og
sværere Armering end den projekterede, og at Spejlet
og SidegalJeriet, efter Gengivelserne paa oRosenborg
Gobelinerne» at dømme, fik en langt sværere Ornamen
tering.

Skibets Facon, dets Løb og Skarpning forenede efter

1) Denne Tegning viser, hvor forsigtig man skal være med at
fæste Lid til Traditionen, der I dette Tilfælde vII vide, at Niels
Juels Flagskib var en Tredækker.
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Datidens Forhold paa en heldig Maade en stor Form
stivhed med gode Sejlegenskaber.

Skibet betegnedes da ogsaa som vel faconneret og
skarptbygget og var under den skaanske Krig i Stand til
at hale de svenske Skibe under Forfølgelse.

En stor Vægtbesparelse til Fordel for Armering og
finere Linier samt forringet Kølbrydningsmoment er op
naaet ved den meget korte Gallion, det lette Agterspejl
og Sidegalleri og de faa og enkle Ornamenter, ligesom
den noget lavere Opbygning agter og det lavere Hakke
brædt (i Forhold til samtidige hollandske Skibe) gav bedre
Sejlegenskaber.

Gillingen er meget kort, sanledes at Sidegalleriet og
Agterspejlet kun hænger meget lidt ud over Skrogets
Agterende.

Sidegalleriet i sig selv el' kort og rummer kun et
lukket Galleri med Vinduer, del' paa Tegningen er til
skoddet med Sætporte ; Karmen sidder for højt til, at en
Kanon kan tænkes anbragt her, men den har muligvis
haft Pivoter for Falkonetter eller Musketteri .

Galleriet bæres af en let karnisformet Gallerifod og
afsluttes foroven af el aabent Sidegalleri, der er en di
rekte Fortsættelse af Vægtergangen agter.

Agterspejlet er prydet med en enkel aaben Vægter
gang udenfor Admiralsbeboelsen under Halvdækket og
bæres af lette ornamenterede Knæ.

Adgangen til det aabne Sidegalleri sker under en
fritstaaende Spejlbue.

Udsmykningen hestnar foruden af to Rækker smukt
fordelte smaarudede Vinduer, af lelle Ranke- og 1lI0m
sterornamenter, og det lave Hakkebrædt, der foroven af
sluttes af en let Frise, er prydet med Kongens Billede i
halv Figur, med Sceptret i den ene Haand og holdende
Dannebrogsordenens Dekoration i den anden Haand.

Som det vil ses, er det en radikal Forenkling af de
tidligere anvendte svært udskaarne og tunge Ornamenter,
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-kun en lille Hukmand, der siddende er anbragt paa
Spejlbuen, er en Overlevering fra Tiden forud.

Det er bemærkelsesværdigt at se, at Skjolde med
Landsdelenes Vaaben og symbolske Ornamenter, der saa
vel tidligere som senere udgjorde en væsentlig Del af
Skibenes Udsmykning, ikke har faaet Anvendelse her.

Hvad Armeringen angaar, tilstræbtes der ' at give
Skibet en saa ensartet og hensigtsmæssig Iles tykning
som muligt.

I 1684 var Armeringen saaledes:

26 Stk. 24 Pd.
24 - 14 -
18 - 8 -
10 - 4 -

Sum ... 78 Kanoner + 6 mindre Piecer.

Ifølge Tegningen skulde Middelporten føres 6' over
'Vandet, og Afstanden mellem Portene var 81/2', en efter
Datidens Forhold ret stor Afstand, der muliggjorde en
hurtig Kanonbeijening og deraf følgende hurtig Skydning,
-der var af afgørende Betydning i Slaget i Køge Bugt.

Til Hækskyts findes 2 Porte i underste Batteri, 2
'Por te i øverste Batteri, og endvidere kan 2 mindre Ka
noner placeres paa Vægtergangen og skyde gennem Huller
i Rækværket.

Det fremgaar tydeligt af Tegningen, at Ornamen
terne, der kun er løseligt skitserede, er tilført senere, og
delle er da antagelig sket, da •Prinsen. skulde have
Kongenavnet, og i hvert Fald efter Indstiftelsen af Danne
brogsordenen i 1671.

Tegningen er paategnet: Er debiteret at være Af
riznlngen af Quintus.

Sanvidt det kan skønnes, er delle en Paaskrlft, der
antagelig er foretaget ved en Ordning og Registrering
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af Tegninger m. m. af en Kommission, hvoraf Judiehær
var ~Iedlem.l)

T e g n i n g 2. »Chrtstlanus Quintus. af 1683. PI. 2.
Matthis Hermandsen begyndt, Mester Cornelius Thomasen
færdigbygget.

Denne Tegning bærer følgende Paaskrifl:

Orlogsskibet Christinnus Quintus ertermaalt siden det
var bleven sjunken, saavidt som var oven Vandet og Bin
dingen og Inddelingen af underste Dæk.

Bholrn. 5. Nbr. 1727. O. Judiehær.

Endskønt Tegningen sanledes ikke er nogen Kon
struktlonstegnlng, har den sin store lJetydning som den

') Det synes, som om man ved det 17. Aarh.s Slutning med

Oprettelsen af Konstruktlouskontoret samtidig med Grundlæggelsen
af ModelsamlIngen har søgt at bringe Orden i de Iorhanndenvæ
rende Tegninger, og at man ved denne Lejli ghed har givet de for
skellige Tegninger deres Paategnlng.

Vtcee], vipagemester Claus Guntelberg beordredes saaledes d.
8/. 1688 at forfatte et Inventarium over alt, hvad findes færdiggjort
eller begyndt Arbejue, sammen med Modeller og Tegninger paa
Urejerværkstedet og tage disse sidste i a parte Forvaring i Material
huset, til vi tiere Anstalt foreli gger. iEkvipngerncsteren indk. Sager).

En meget interessant Oplysning giver en Registervedtegning
til Tegning Nr. 981 : [Tegningen er brændt).

Slde- og Spejltegning af et Orlogsskib, hvorpaa findes an
mærket, at det debiteres for Quintus, men hol ties af Judiehær for

Tre Lover.
Denne Bemærkning viser, hvor vanskeligt tiet er paa Basis af

mangelfulde Efterretninger at identificere en Tegning, uaar selv en
Kommission, tier sikkert har hestanet af Mænd, der var fuldt ud
forlrollge med Datidens Skibe, ikke har kunnet tiltræde en saa
anerkendt Kapacitet paa Skibsbygningens Omraade, som Judlchær's
Anskuelse om et Skib , der saa sent SOI11 i 1685 stod i FJuadens
Tal , for derefter at sænkes ved den ny Fæstning Christiansø.

Om den her foreli ggende Tegning synes tier imidlertid ikke
at have hersket Menln gsrorskellighed .
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eneste, der kendes af et Skib, der er bygget direkte ener
de i den skaanske Krig indvundne Erfaringer:

Dimensioner:

Lang over Stevnen ...
Viid indenfor Veigerne
Bol .. ...•.•...... ..
Fordeck høj .
Halv-Fordeck høj .
Bakken høj .
Dybdgaaende agter ..•

for .
Ankenægt .

160'
41'
17' 5"
7' 2"
7'
6' IO"

201/2'
171/2'

3518 Pd.

Skibet er en Todækker; endnu havde man ikke gjort
Skridtet fuldt ud, at forene det lange Halvdæk med Bak
ken, men Skibet er en typisk Overgangsform.

Hele øverste Batteri staar under Dæk, idet der findes
fast Kobrygge udfor Kulen.

Bakkens OpsLaaende er meget lavt, og Skibet er det
første danske Orlogsskib uden Bylte.

Den faste Lønning er foran for Agterhalvdækkelr
omend noget lavere fortsat, saaledes at den giver Dæk
ning for 2 Stk. 8 Pd. Kanoner. Mellem denne Lønning
og Bakslønningen maa lænkes anbragt en let Baslingager
rimeligvis gennembrudt i Lighed med Bakkens Opstaa
ende, men endnu lavere.

En lignende Baslingage omkring Agterhalvdækket,
noget højere agter end for, eller maaske med Affald over
Kahytsbeboelsen udfor en kortere Skandse.

Set paa nogen Afstand vil Skibet tage sig ud som
en lav Tredækker, idet Bastlngagen, der giver Dækning
for det 4 Pd. Batteri, vil synes at flugte fra for til agter,
og danner en fortsat Række Kanenporte.

Artilleristisk set er Skibet interessant ved sin ab
solute Ensartethed i Bestykningen og derved, at man e..
blevet staaende ved den 24 Pd. Kanon paa underste Bat-
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leri og - den slørre Skibslængde til Trods - uden al
øge Kanonantatlet, el Bevis paa, hvor stor Vægt man
herhjemme allerede da lagde paa at føre el Hovedhatteri
af Kanoner, der ikke var sværere, end at der kunde præ
steres en hurtig Skydning, og af et Kaliber med til
strækkelig Rækning og Geunembrydningsevne overfor den
fjendtlige Skibsside.

Ornamenleringen er ikke vist udover en Relingsroset
og Agter'halvdækkets Afslutning, men disse er lette, og
hele Skrogets Bygning med Vægtergang og Sidegalleri
af lignende Art som »Ohrtstlanus Quintus .. af 1665 lyder
paa enkle og smagfulde Prydelser.

l 1685 indberetter den franske Gesandt i\larquis tie
Corcy (Danske Samlinger II, 4, pag. 176): Man forstaar
at bygge gode Skibe i Købenbavn ; det sidste, man har
bygget, er en ligesaa god Sejler som en lel Fregat, skønt
den har 92 Kanoner. Til Model for den har man laget
el af Skibene i den Flaade, som Deres Majestæt for to
Aar siden sendte lil Kebenbuvn.

Hermed forholder del sig dog saaledes:
Den 6' Juli 1683 kom den franske Eskadre paa 13

Skibe under Marquis de Proville til Kebenhavn ; d. 14/ 8

afsejlede Flaaden Lil Østersøen ; del franske Admiralskib
log imidlertid Grunden paa Dragen.

n. 26/ 8 kom dette Skib, antagelig "le Glorieux.. , fra
Køge Bugt til Rheden for at faa Skaden udbedret, idet
Admiral de Preville var gaaet om Bord paa »L' Apollon•.

• Christianus Quintus >, der løb af d. 23/1 0 1683, kan
saaledes ikke være byggel med det franske Skib som
Model, derimod Cl' det i høj Grad sandsynligt, at man
har draget Nytte af denne udmærkede Lejlighed, der til
bød sig, til paa nært Hold at studere den franske Skibs
bygning og til at indføre visse Forbedringer under Ski
bets Fuldførelse, herunder da særlig de stankere Linier,
der karakteriserer de franske Overbygninger.

Herpaa tyder Relingsrosetten, der er anbragt agten



Orlogsskibene ·Chrlslianus Quintus.. 643

for Kranbjælken og danner Afslutning paa de to Grillions
relinger, der løber samlet op her, en udpræget fransk
Maner.

Til Slut kan siges, at Tegningen fremviser et Skib,
der harmonisk forener [{rafl med orlogsmæssig Linie
renhed og sikkert har ligget meget smukt paa Vandet.

De her fremdragne Tegninger, der opbevares i Rigs
arkivet, viser da, at Modellen ikke fremstiller noget af
Orlogsskibene •Christianus Quintus", et Forhold, man i
Udlandet er fuldt ud klar over, og som den saavel i
Frankrig som England kendte marinehistoriske Forsker
og Illustrator l\Ir. Cecil King' personlig har pauvist over
for mig paa Grundlag af den almindelige europæiske Ud
vikling, hvor et Skib af dette Udseende tidligst kan ventes
efter 1692. Spørgsrnaalet bliver da: hvornaar, og i hvil
ken Anledning er de meget smukke og detaillerede Teg
ninger blevet til.

For at løse delle Spørgsmaal vil det være nødven
digt i Korthed at optrække de Linier for Skibsbygningen,
som man i Udlandet og herhjemme fulgte i det 17. Aar
hundrede.

Omend Danmark, som i denne Periode hævdede en
Plads blandt de søfarende Nationer, i ikke ringe Grad
var i Stand til at udnytte sin egen lange Erfaring som
Sømagt ved Bygningen af [{rigsskibo, var det dog natur
ligt og klogt og paa Grund af økonomiske Kriser ofte
nødvendigt, at det nytliggjorde sig de store udenlandske
Nationers Erfaringer paa delle Omraade.

Da England i Begyndelsen af det 17. Aarh. ubestridt
var Datidens førende Sømagt, er det rimeligt at antage,
at de danske Orlogsskibe i delle Tidsrum bærer Præg
af engelsk Paavirkning. At delle har været Tilfældet,
finder vi da ogsaa forskellige Vidnesbyrd om: 1) Stikket
af et af Christian [V's Skibe (rL Møllers Pinakotek, [{gI.
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Bibliotek) og 2) Elfenbensmodellen af "Norske Løve"
(Hosenborg], der udviser en Mængde værdifulde Detailler,
særlig for Skrogets Vedkommende.

En vægtig Støtte for denne Antagelse har vi i vor
Viden om, at Christian IV tog en Del skotske Skibsbyg
mestre i sin Tjeneste.

Overensstemmende hermed maa man da tænke sig,
at Christian IV's Orlogsflaade overvejende bestod af
engelskprægede og altsnu ret dybtstikkende, skarptbyggede
og velsejlende Skibe.

Da Danmark - efter at have mistet adskillige 'af
sine største og bedste Skibe ved Pres Munds Nederlag
i Femer Bell d. lS/1o 1644, og efter i en længere Aar
række at have været lammet af svære økonomiske Kriser
- efter Enevældens Indførelse tog den Opgave op at
skabe sig en ny Orlogsflaade, var der ved Siden af den
engelske opstaaet en ny Sklbstype, nemlig den hollandske,
idel Holland, truet af Englands voksende Magt, havde
set sig nødsaget til al skabe en stor og kraftig F'laade.

Ber i Norden maalte Danmark være beredt Lil al
møde den stærke svenske Flaade og - ogsaa belært ar'
egne Erfaringer - tog man nu den hollandske Bygnings
maade til Mønster, modificeret efter de særlige Krav, der
stilledes til Skibene i vore Furvande.i)

Orlogsflaaden fra Tiden efter Enevældens Indførelse
til langt hen mod det 17. Aarh.s Slutning maa nu tænkes
bestaaende af noget bredere og derfor tungere og i For
hold til den engelske Type mindre dybtgaaende Skibe
med noget ringere Sejldyglighed, men som til Gengæld

1) Allerede Christian t V havde anskaffet hollandske Skibe særlig
med Henblik paa Elben. De uheldige Erfaringer med det store
Skib • Frederik. (bygget i Neustadt 1469. Garde l, pag. 146), der
vendte daarllgt i hul Sø, og som ikke kunde bruge det underste
Lag, fordi det var Vandet for nær, har sikkert manet Ul Forsigtighed
og har maaske givet Stødet til at forlade den engelske Skibstype
til Fordel for den hollandske.
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laa mageligere paa Vandet og "ar i Besiddelse af bedre
Kampegenskaber.

Bekræftelse herpaa findes i Malerierne af Frederiens
Tertius (Galina), af Slaget i Køge Bugt IFrederiksborg),
Medaillen for det samme berømmelige Slag og Rosen
borg-Gobelinerne (nu Christiansborg) m. fl.

Vægtigere Bekræftelse finder vi i en Indberetning
fra den hollandske Gesandt af 16 /12 1664 (Beckers Sam
linger Il): Ved at komme paa Kongens Skibsværft, hvor
to anseelige Skibe bygges af hollandske Tømmermænd,
have de - Englænderne - (den engelske Ambassadør,
Grev Carlisle ankom i Oktober Maaned til Køhenhavn
om Ilord paa et engelsk Krigsskib) tilkendegivet deres
Ringeagt for disse, saa at Kongen med Folk, der for
staar sig derpan, i Stilhed og den engelske Ambassadør
uafvidende, el" taget ud til den engelske Fregat for at se,
hvorledes den var bygget. Det vistes da Hs, Majestæt
saadanne Fejl ved Sklbsarchitektnren, at de Engelske nu
maalte tie.

Hverken England eller Holland skulde imidlertid be
holde Førerskabet paa Skibsbygningskunstens Omraade
gennem hele den her omtalle Periode.

Fra Midten af Aarhundredet havde Frankrig hævet
sig til en betydelig Sømagt ; Begyndelsen blev gjort med
Indkøb af Skibe fra andre Nationer - ogsaa fra Dan
mark og Sverige - , men efterhaanden saltes Byggefore
tagender i Gang, der hvilede paa nøje gennemtænkte
Kunstruktionsprtncipper og tiltrak sig det ganske Euro
pas Opmærksomhed.u

' ) 1 1667 afleveredes de paa Holmen for fransk Regning byg
gede 2 Orlogsskibe, der med Kongens Tilladelse havde faaet Xav
nene -Frederlk- og -Sophla Amali a., paa c.70 Kanoner til Frankrlg
(Beckers Samlinger lI).

11647 solgtes de svenske Skibe .Jupiter. (1633 - 32-34 Kan.),
-Smålands Lejen- (1634 - 32 Kan.), -Reglna- (c. 1644 - 34 Kan.)
og -Jægeren - (c. 1642 - 26 Kan,) fuldt bestykkede til Frankrig for
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Disse Skibe var til at begynde med rigt ernamen
lerede og Lil Tider overlæssede med Pugels overdaadige,
tunge og uhensiglsmæssige Figurkomposilioner, der dog
eflerhaanden simplificeredes og gav Plads for elegantere
Prydelser og renere Linier.

I 1681 nedsaltes en Konstruktlons-Kommiaslon, som
bestod af de mest habile Skibsbygmestre og nogle af de
dygtigsle Officerer, hvoriblandt Marquis de Quesne og
Chevaller Henau, som havde Lil Opgave al udllnde de
relle Proportioner for Linieskibe, Fregatter og andre Skibe,
idet man ønskede Typer, der forenede gode Sejl- og Ma
nøvreegenskaber med stor Kampkraft og krævede mere
ensartet og kraftigere Bestykning særlig paa underste
Batteri, hvis Porte skulde føres vel fri over Vandet.

[{omrnissionens Betænkning, der stadfæstedes i 1689,
medførte ret belydelig Forøgelse af Dimensionerne, og
de derefter byggede franske Skibe blev da ogsaa de
bedste i Europa og dannede Skole for andre Nationer.

Al fransk Skibsbygningskunst fik Indflydelse paa
dansk Skibskonslruklion er saa velkendt, al jeg ikke her
skal gøre nærmere Rede derfor, men blot i denne For
bindelse omtale de to franske Linieskibe af lsle Rang :
»Ie Soleil-Royal« og »le Royal-Louis •.

II Le Soleil-Royal. (104 Kanoner], der løb af 1689,
havde 3 fulde Batterldæk, Bak, Balvdæk, Skandse og Hylte
og var efter Datidens Skik rigl ornamenteret, dekoreret
af Coysevox.

Aglerspejlet har lre Vægtergange, hvoraf de lo un
derste havde Forbindelse med Sidegalleriet. øverst et
Hakkebrædt. der ragede højt op over Hytten og afslut
tedes med store hvilende Figurer og tre pompøse Carn
pagnelanlerner og flankeredes af store Figurer, overalt

tilsammen 182,125 Daler . Og i 1648 skænkede Dronning Kristina
Skibet .Julius - (1647 - 32 Kan.) og 1130 -St. Anna- til Frankrig
(A. ZeUersten).
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dekoreret med megen Pragt og svære Billedskærerarbejder
af overordentlig Tyngde.

I Modsætning hertil -Ie Boyal-Louls«, konstrueret af
Francois Coulomb og afløbet 1692, førende 108 Kanoner,

Agterspejlet er her reduceret betydeligt i Højden, og
Hytten er bortfaldet. Hakkebrædtet er lavt og nærmest
rektangulært. De tre Vægtergange er bibeholdt, ligeledes
det lukkede Sidegalleri udfor de to øverste Dæk. Orna
menterne er forenklede, omend endnu meget fremtræ
dende, dog uden de rigt udskaarne Figurer.

Betragter man nu vore Tegninger eller, om man vil
- Modellen - findes en Række Lighedspunkter, der gør
sig gældende for hele Konstruktionen og særlig for De
korationen, som ganske vist langt fra er kopieret efter
det franske, thi dertil er den udpræget strengere i Li
nierne, men den levner ikke Tvivl om en udpræget fransk
Paavirkning.

I Overensstemmelse hermed kan man ikke vente at
trælle et Skib af denne Karakter indenfor dansk Skibs
bygning før tidligst 1693, og dette falder da nøje i Traad
med Skibs-Ornamentikens Udvikling herhjemme, thi d.
26/ 4 1692 [Krlgskanc. Søel. vedk. kgl. Resol.) approberede
Kongen Admiral Spans Indstilling om Afskaffelsen af det
stort udarbejdede og ophævede Biltværk, Skibene til
Tyngde og kgl. Majestæt til Bekostning til Fordel for

. lettere og mere orlogsmæssige Prydelser af Lister og
pladt Arbejde.

Gennerngaar man nu de aarlige Indberetninger til
Kongen om Flandens Tilstand m. m. og de samtidige
Forestillinger om Nyanskaffelser (Krlgskanc. Søet. vedk.
kgl. Resol.) findes følgende Forestilling fra Admiral von
Støcken i 1696.

Behovseddelen for tilkommende Aar har jeg den 22.
September indleveret til de højedle Herrer, saavel som
en Specifikation paa, hvad Materialer der behøves til det
store Skib, som jeg formoder tilkommende Aar efter

Tidsskr. f. Sov æsen. tOO, Anr, . 44
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Eders l\1ajestæt's allernaadigste Resolution bliver opsat
at bygge. Og som Flaaden efter forberørte Aarsager
(Skibenes Brøstfældighed m. m.i daglig aftager, og kunde
desforuden falde uformodentlige Tilfælde, som man nu
umuligt for Tiden kan saa ellers tænke , saa "il jeg aller
underdanigst have Eders Majestæt ombedet, at der til
kommende Aar maatte blive igen sat tvende Skibe paa
Stabel, det store, og et ungefær af 64 Stykker, saa at
det Tømmer, der falder forlidet til det store, kunde da
des pro/Hligere employeres i det mindre, og at den ene
Mester desbedre kunde drive den anden, som Eders Maje
slæt selv i dette Aar allernaadigst har set Effekten aU)

Berpaa resolverer Kongen 16/1 1697: At disse tvende
Skibe kunde blive bygt saa Vi allernaadigst gerne. Vice
admiralen haver imidlertid Afritzer og Dessiner at lade
forfærdige og Os til videre allernaadigste R.esolution og
Approbation allerunderdanigst tilstilles.

Som det vil ses, har Bygningen af det store Skib
allerede tidligere, antagelig under mundtlige Forhand
linger, været foreslaaet og drøftet, uden at en endelig
Afgørelse er faldet, hvorfor Viceadmiralen skriftlig frem
sælter Nødvendigheden af denne Nybygning.

Da Spørgsmaalet stadig udskydes, gentager Vicead
miralen med passende Mellemrum sin Forestilling i den
sædvanlige underdanige Kancellistll, men under stadigt
mere indtrængende Former.

D. 23/ 8 1697 resolverer Kongen, at tvende Skibe hver
paa 64 Stykker efter Judiehærs Afritz skal opsættes og
bygges (Printz Christian og Prinsesse Sophia Hedevig).

Sl/12 1697 hedder del: Om det Eders Majestæt aller
naadigst behager at noget Capital-Sklb udi tilkommende
Aar skal opsættes og bygges, saa ml' det snart Tid, at
derom blev givet Anstalt, og om det ikke kan lade sig

~J Hygnlng ar -Prlntz Wilhelm. og -Prln tz Carl », atlebet uho
1696, hvor lIlestrene kappedes I Rekordbyggeri paa hver sit Skib.
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gøre, at det store Skib kan komme i Bygning, da beder
jeg allerunderdanigst, at et paa 50 Stykker i det mindste
maa blive opsat og forfærdiget, saasorn det er Eders
Majeslæt allernaadigst bekjendt, at der er mange Skibe,
som man ikke mere kan gøre Stat paa,

8/2 1698 foreligger Kongens Resolution:
Nogen Orlogsskib eller Fregatte i Aar at bygge vil

sig ej vel lade gøre, men faar at anstaa, mens derimod
at samle Materialer til det store Skib, saa det anstun
dende Aar, vil Gud, kan vorde opsat og bygt.

Endnu d. 3/9 samme Aar gentager Admiral von Stø
cken sin ForesLilling:

Jeg herved i allerdybeste Underdanighed erindrer,
at om det er Eders Majestæts allernaadigste ViUie, at
<let store Skib til kommende Aar skulde bruges, da vilde
<let være fornødent, at For- og Agterstevnen saa vel som
Ranzonholterne dertil inden Vinter blev anskaffet, thi
ellers kan Skibet ikke udi samme Aar komme i Vandet,
hvilket jeg de høje Herrer Deputerede ved Søetalen og
haver gjort bekjendt. Alt som beder jeg i allerdybeste
Underdanighed Eders Majesræt allemaadigst ville anbe
fale velbemeldte Herrer Deputerede at drage Omsorg for,
at samme faar Sløcker, der inden VinLer hid bekommes
kunde.

Kg\. Resol. af 10/ 9: Vi befinde allernaadigst for godt,
at det store Skib anstundende Aar opsættes og bygges,
hvortil al nødig Anstalt i Tide vil giøres, og Os el Af
ritz til videre allernaadigste Approbation allerunderdanigst
tilstilles. Imidlertid have Vi Vores Deputerede ved Land
og Sø-Etaten allernaadigst anbefalet de nødige Materialer
dertil i Tide at anskaffe.

Desværre er saa mange af de vigtige Aktstykker fra
disse Tider gaaet tabt, saaledes at det er umuligt at
trænge til Bunds i Spørgsmaalet, men det synes, som
om Admiral von Støckens Bestræbelser for at faa det
haardt tiltrængte store Skib bygget har mødt Modstand

44*
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hos de Deputerede, der vel har haft Betænkelighed Over
dets store Bekostning.

D. 28/ 9 1699 foreligger Kongens Resolution paa tvende
af Adm. v. Støckens indgivne Afritz paa et 3- Deck-Skibs
Bygning og dets Galleri:

Delte Ritz approberer Vi allernaadigst og vil at et
3-Deck-Skib derefter forderligt bygges og forfærdiges, 
og Approbation paa Ekvipagemester Judiehærs Afritz paa
Spejlet og Middelspantet paa det store Tre Deck Skib.

Omend adskillige Dokumenter savnes, kan der dog
drages bestemte Slutninger.

I Tiden mellem 16/1 og 23/3 1697 er der altsaa ind
sendt Tegninger til det store nye Skib, og disse Teg
ninger fik ikke kgl. Approbation, idet der .d. 1°/9 1698 er
beordret nye Tegninger til samme Skib.

Der er da en overvejende Sandsynlighed for, at det
er disse første Tegninger, der her er Tale om.

Tegningerne af Spejlet og Sidegalleriet er forsynet
med Kongens Portrait og Valgsprog -Pletate et justitia»
og endvidere de kgl. Initialer, saaledes at der ikke er
Tvivl om, at Skibet skulde bære Kongenavnet.

At dette ogsaa var Hensigten, faar "i at vide i Kong
Christian V's Cabinetsarkiv, hvor anføres: 28/1 1699 ap
proberede Kongen allernaadigst et Afritz paa et 3- Deck
Skib, som udi Aar her skulde bygges og forfærdiges paa
104 Metalstykker: nemlig

28-36 Pd., 28-18 Pd., 28-12 Pd., 14-6 Pd. og
6-4 Pd., som skal hedde den store Christianus Quintus.']

At Tegningen var et Projekt til det nye Skib frem
gaar af en Sammenligning:

l
underste Batteri 28 Porte

Tegningen har paa mellemste - 28 -
øverste - 28 -

1) Da Skibet endnu ikke "ar færdigt ved Kongens Død, fik det
ved Alløblllngen Navnet -Frederlcus Quartus., og Ornamenterne
ændredes i Overensstemmelse hermed .
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•Frederlens Quartus- førte: 28-36 Pd., 28-18 Pd.

og 28-12 Pd.
I Rigsarkivet findes en Blyantskopi af Sldetegningen ;

denne Tegning er ikke navngiven og er ej heller regi
streret i det oprindelige Katalog, derimod under Beteg
nelsen .Chr.5-tus., som Nr. 41 i et senere 'fillægska
talog C, hvilket tyder paa, at den tillagdes mindre Værdi.

Om de Grunde, der kan tænkes at have været Aar
sagen til, at Projektet ikke kom til Udførelse, kan an
føres:

Projektet viser et Skib, der indenfor den samme
Længde af Skroget som -Chrlstlanus Quintus .. af 1683
skal føre 14 Kanoner i Laget mod dettes 13, en Udvej,
man allerede 30 Aar tidligere 'havde anset for uheldig,
idet de ringere Pladsforhold til Betjening af Kanonerne
stillede større Krav til Mandskabets Udholdenhed og
vanskeliggjorde den hurtige Skydning, der var Betingelsen
for Udnyttelsen af det sværere Batteri, selvom dette vel
bedre nu lod sig gøre, hvor Kanoner og Affutager var
forbedrede, man nogen Forøgelse af Kanonernes Kalibre
har sikkert ikke været mulig.

Vilde man samtidig gaa over til Kalibre for underste
Batteri af 36 pundige mod tidligere 24 pundige, maatte
man tage Konsekvensen at øge det ny Skibs Dimen
sioner; saaledes som det var Tilfældet i andre Lande,
særlig i Frankrig. • Frederlous Quartus-, der var vores
første Tredækker, fik da ogsaa en Længde af 185 Fod
eller 25 Fod mere end Projektet og blev derfor et meget
dyrt Skib, hvis store Bekostning ikke stod Maal med den
Force, det bavde fremfor det senere 90-Kanonskib -Ele
phanten- af 1703.

Hvad Ornamenterne angaar, var Tegningen vel i
Overensstemmelse med den kg\. Resol. af 26/4 1692, der
paabød Afskaffelsen af det stort udarbejdede Biltværk,
men med vort Kendskab til Datidens Trang til ydre
Pragt, ligger det nær at antage, at disse Ornamenter
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ikke har været pompøse nok for et Skib, der skulde bære
Kongens Navn.')

Den her i korte Træk omtalte Periode i vor Skibs
bygningshistorie hører ikke til de mindst interessante,
men viser et maalbevidst Arbejde for at skabe de for
vore Farvande og Forhold mest egnede Skibe, der ikke
stod tilbage for Udlandets og paa enkelle Punkter endog
var forud for di}sse, en Periode, der kendetegnes ved
Mænd som Admiralerne: Curt Adeler, Niels Juel, Span,
von Støcken og Judichær, der alle var medvirkende lil
den Flaade, der nu gik sin Glansperiode i Møde, og
Modellen fortjener, som Projekt til vor første Tredækker
og som Led i denne Udvikling, stadig en fremtrædende
Plads i vor Modelsamling.t)

I) -F reder tcus Quartus« fik da ogsaa en langt rigere Orna
mentering. se Slukloftet over Riddersalen paa Rosenborg, hvor Skibet
symboliserer «len alt id rede Samagt- .

' ) • Dannebroge- af 1692 var kun en Todækker.



Vieineforklaring.
Ar Orlogskaptajn B(s t ru p.

Enhver Befalingsmand vil som Foresat og som
Leder af Undergivne ved mange Lejligheder komme ud
for det, at skulle modtage Forklaringer paa forefal
dende Begivenheder af mange forskellige Slags, lige fra
rent politimæssige Afhøringer til Udredning af en iagt
taget Begivenhed, hvor Nøjagtigheden og Paalideligheden
af det forklarede vil kunne faa stor Betydning for rent
militære Forhold og Afgørelser. Han vil ogsaa ved given
Lejlighed skulle omsætte den Begivenhed, der er ham
meddelt, og som han gennem andres Fremstilling har
dannet sig et Billede af, til en Redegørelse for en højere
Foresat, som paa sin Side paa Grundlag af den Rap
part, som h a n faar, skal danne sig sil Billede.

Det indsees let, at der her er en Række Fejlkilder,
som det er af Interesse at undersøge nærmere.

I den moderne Psychologi regnes der med, at ikke
blot virkelig sete og iagttagne Begivenheder, men ogsaa
rent fantasirnæssigt fremkaldte Tankebilleder kan opbe
vares i Hjærnen og blive til et EJukommelsesbillede, som
det for Vedkommende senere kan være vanskeligt, for
ikke at sige umuligt, at klare sig, om del, han nu hu
sker, er noget, han blot har fantaseret sig til, eller om
det er en Begivenhed, han virkelig har oplevet.

Det kan ske, at hans Bevidsthedsliv, i det Øjeblik
han oplever en Begivenhed, har været mindre vangen,
saaledes, at under Iagttagelse af det, der foregaar, dette
kun rent overfladisk er optaget i Bevidstheden. Paa den
anden Side kan det Fantasibillede, der maaske er frem
kaldt ved den kun svagt opfattede Begivenhed, melde sig
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kraftigt og sætte sig fast i - Hukommelsen. med en saa
dan Klarhed, at del senere fejlagtigt forveksles med den
virkelige Begivenhed - - - uden at man paa nogen
Maade kan tale om en bevidst Forveksling af det rigtige
og det forkerte, del, man i daglig Tale benævner -Legn
og Il Usandhed •.

Naar man tager i Belragtning det Utal af Indtryk,
der vælter ind paa det menneskelige Tænkeapparat, maa
man snarere forbavses over, at man overhovedet er i
Stand til, ud af delle Kaos af Iagttagelser, Forestillinger
og Fantasier, Hukommelsesbilleder af sanvel oplevede som
tænkte Begivenheder, o. s. v., at kunne fremkalde Erin
dringen om en enkeltstanende Tildragelse og fastholde
denne som en Gruppe for sig.

Der er Grund til at tro, at ethvert Sanseindtryk,
som Mennesket først engang har faaet, forbliver i Hjer
nen, opmagasineres der, for at fremkaldes ved given
Lejlighed, dels bevidst, villiesmæssigt og dels og vel
oftere end man tror, uafhængigt af ViIlien eller Ønsket.

For overhovedet at kunne forstaa, hvorledes ~Ien

nesket er i Stand til at sætte det ene Tankeindhold i
Forbindelse med det andet, maa man vide, at en be
stemt Del af den menneskelige Bjerne er forsynet med
en Uendelighed af Nervecenirer, der behersker dels
Aandsarbejdet, dels Legemsarbejdet, og som, staaende i
Forbindelse me.d hinanden som Knyttelserne i et Net,
dirigerer Tankelivet og Legemsfunktionerne gennem det
dels b evids t e Ønske om at fremkalde den eller den
Tankegruppe eller Funktion af Organismen, dels ub e
vid st og mel' eller mindre kontrollabelt : Iderorbtndelser,
Ideassociationer eller Livsfunktioner.

For at forklare, hvorledes en saadan ubevidst Ide
association opstaar, bruges det Billede, at de ovennævnte
Centrer med deres Forbindelsesnerver danner ligesom et
Net over Hjernen. Og pua samme Maade, som naar
man tager i en Knyttelse paa et Net og løfter delle op,
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den øvrige Del eller en Del af dette følger med, paa
samme Maade sker det, naar et Nervecentrum -Iøftes«
op i Bevidstheden, at andre Nervecentra følger med.

En Tankerække er altsnu ikke blot en bevidst "Tele
gruferen- fra Center til Center ad korteste og hurtigste
Vej, men den kan forsinkes og forstyrres, forplumres
ved en Række associativt fremstaaede og aldeles ikke
ønskede Tankerækker, hvor Evnen til at holde disse
uvedkommende Indtryk borte er meget forskellige hos
de forskellige Individer, men ogsaa fra Tid til anden hos
det enkelte Individ. - - - Delte kan hos Individet
være i høj Grad afhængigt af dets øjeblikkelige fysiske
Indstilling, saasom Træthed, Søvnighed, Sygdom, Spirltus
paavirkning o. 5. v.

Man vil nu allerede nemt indse, hvor fint og paa
virkeligt og i Grunden alt andet end paalideligt et In
strument, det menneskelige Tankeapparat er, og hvor
stor Betydning delte har for det Spørgsrnaal, der her
skal berøres, Vidneforklaringens Psychologi .

Gennem Undersøgelser og især gennem Forsøg har
man paa mange Maader søgt at danne sig et ,Begreb
om Værdien af Vidneforklaringers Paalidelighed, Vidne
forklaring her forstaaet som en Forklaring af, en Ud
redelse af, een i al Simpelhed fremsat Fremstilling af
en Oplevelse, der forud er tilrettelagt paa en saadan
Maade, at man bagefter ganske nøgternt kan sammen
ligne det virkelig skete med Forsøgspersonernes Opfat
telse af, hvad der er skel. Ikke blot var selve Begiven
heden, over hvilken der skulde afgives Forklaring, om
hyggeligt tilrettelagt, men der var i Forvejen omhyggeligt
forberedt en Række Spørgsmaal, der skulde besvares
dels straks, dels etter en vis Tids Forløb. - - - Al
mengyldige Talværdier lader sig imidlertid ikke anføre,
da Fejlenes Antal forandrer sig med, er afhængige af,
dels de forskellige Individer, der deltager i Forsøget,
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dels af selve Oplevelsens mel' eller mindre indviklede
Karakter og dels af Forklarlngamaaden,

I Almindelighed gælder omtrent følgende:
Et Vidne, en Vidneforklaring eller, om man vil, Be

akrivelsen af en Begivenhed, er aldrig helt til at stole
paa, da selv det mest tilforladelige Vidne er udsat for
Hukommelseshedrag. Det er Værd at lægge Mærke
til, at den upaavirkede , frit fremsatte, Forkla
ring undertiden kan være nøjagtig, men at man
ikke tør vente det af et Forhør, a l t s a a af en
Ud s pa r g e n.

Udspørger man Vedkommende, kan man omtrent
. regne med l /S forkerte Svar.

S ug g e r e r e r man den Adspurgte, d. v. s. lægger
man ham saa at sige Svarene i Munden, stiger Fejlan
tallet meget stærkt.

Forklaringer af Børn (og Kvinder) skal man
overhovedet ikke forlange eJler stole paa, uden med den
største Forsigtighed - - - paa Grund af deres større
Tilbøjelighed tit Fantasiløgne, d. v. s. ubevidste Hukom
melsesfejl og Hukommelsesforskydninger, der er særlig
hyppige i Overgangsalderen.

Ge n tage s det samme Spergsmaal, stiger Svarenes
Antal, men ogsaa Fejlenes.

Med Hensyn til Fremstillingen af det forefaldne
gælder, at denne kun er tilforladelig, hvis Begivenheden
har været fulgt med Opmærksomhed og uden altfor stor
Interesse, d. v. s. at man ikke man være personligt inter
esseret i Begiveuneden - - - sanledes vil en Fader,
der overværer, at hans Barn bliver kørt over af en Bil,
aldrig være et godt Vidne i den Sag, medens den udenfor
stanende Mand vil kunne se mere nøgternt paa Sagen.

Forklaring af Biomstændighederne er overho
vedet af tvivlsom Værdi. Delte gælder sanledes i Sær
deleshed saadanne Forhold som Farve, Tidsforløb, Stør
relse, Hastighed o. s. v.
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Disse Forsøg bekræfter meget smukt den betyd
ningsfulde Kendsgernmg, at ingen særlig Hukommelses
forestilling staar til vor Raadighed, men at alle vore
Forestillinger (Tankebilleder) kan blive til Erindringer 
- - alIsaa baade virkelige Iagttagelser, som hvad vi
blot har tænkt os, alt eftersom de forstaar at udsLyre sig
med Erindringens Kendetegn ,

Vidneforklaring er imidlertid mere end en Erindring.
Den er desuden en Vu r d e r i n g, der samtidig skal gives
af den iagttagne Begivenheds Sammenhæng. Forklaringen
af det oplevede afhænger derfor ikke alene af Hukom
melsen, men ogsaa af de opdukkende eller pautvungne
(suggestrerede) Forestillinger, over hvilke den Adspnrgle
man danne sig et Skøn. Her gør den personlige Villig
hed og særegne Evne til at kunne hedømme, hvad der
er det ene eller del andet, sig i høj Grad gældende og
desuden det, at man saa at sige er forhippet paa al have
oplevet noget, som man gerne vil frem med, og endelig
alle de Bevæggrunde, som fører til, at man i det hele
taget skal give en Forklaring af den iagttagne Begivenhed.

Interessen for Sagens Hoved- og Biomstændigheder,
Visheden om, saavel som Ønsket om i sin Bedømmelse
af det oplevede at vise sig som el godt og fyldestgø
rende Vidne (eller omvendt), all del er naturligvis af stor
Betydning.

Del vil af del Ioregnaende, som grunder sig paa
videnskabeligl forelagne Forsøg, fremgaa, med hvor stor
Varsomhed man skal omgaa afgivne Forklaringer og de
Forklaringer, man selv skul give.

Enhver Redegørelse, som man derfor efter nogen
Tids Forløb skal fremkomme med, kan med andre Ord,
uden at man kan gøre ved det, være fuld af Fejl og
Fejlhuskninger, der heil kan forvanske det virkelige Bil
lede af den skete Begivenhed.
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Stilles man derfor overfor en eller anden vigtig Be
.givenhed eller Opgave, som f. Eks. en Ulykke eller Rede
gørelsen af et vigtigt Foredrag, er det sikkert kun faa
Mennesker givet efter nogen Tids Forløb at kunne give
.en helt uforvansket og objectiv Gengivelse deraf. - - 
Saadanne Personer findes, men de er meget sjældne.

Det er ikke noget nyt, naar det fremsættes her, at
den sikreste Maade at forhindre Hukommelsesforskyd
ninger paa, er, umiddelbart efter en Oplevelse, at nedskrive
ikke blot Hovedpunkterne i Begivenheden, men at det
er særlig vigtigt at mærke sig Biomstændighederne (Tid,
Størrelse, Farve o. s. v.), da det er disse, det senere er
vanskeligt at huske rigtigt - - - og disse Optegnelser
skal gøres straks, forinden man ved Samtaler med andre
eller ved egne Overvejelser bagefter har fremkaldt Tanke
billeder, der maaske kun er associativt fremkaldte.

I denne Forbindelse skal der erindres om den Virk
ning, det gjorde, da en dansk Søofficer (daværende Prl.
de Bang) i den engelske SOI'et, under Sagen med Kryd
seren -Bejmdal«, der var bleven pausejlet af en engelsk
Damper i Sundet, meget bestemt kunde opgive, hvad
-Bejmdal-s egen Kurs var i Sammenstødsøjeblikkel. -
- - Paa Søretsformandens Spørgsmaal, om det virkelig
var saaledes at forstaa, at Vedkommende saa længe efter
var i Stand til nøjagtig at huske en sandan Ting, fra
umiddelbart før Sammenstødet, blev der svaret noget
lignende som: »Ja, det kan jeg, for jeg skrev det op,
da jeg vidste, det var et Spørgsrnaal, som den engelske
Søret altid stiller .•

En saadan samtidig eller umiddelbart efter nedskrevet
Optegnelse bør man ikke senere rette paa, da den, saa
vidt det er menneskeligt mulig, rnaa anses som den mest
paalidelige og objeclive Iagttagelse, som ingen nok saa
grundig Overvejelse bagefter kan ophæve. Jo mel' uafhæn
gigt af andre, helst inden man har talt med nogen, Begiven
heden er nedskrevet, selvom det kun er ganske faa Op-
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tegneiser, maa betragtes som mere paalidelige end ethvert
nok saa gennemtænkt Svar, der kan fremkomme ved et
senere Forhør, forudsat naturligvis, at det er ens Hen
sigt at være et paalideligt Vidne.

Et interessant Problem melder sig uvilkaarligt i
denne Forbindelse, nemlig hvorledes man skal forholde
sig overfor et Vidne, hvem man naturligt man mistænke
for at ville aflægge falsk Forklaring, hvilket med andre
Ord kan udtrykkes saaledes, at Vidnet søger at dække
over eller forandre Dilledet af den Begivenhed, der i
Virkeligheden staar prentet i hans Hjerne, med et andet,
som han ad Fantasiens Vej maa fremkalde.

Det maa formodentlig i et saadant 'l'Ilfælde siges at
være en forfejlet Fremgangsmaade i altfor høj Grad igen
nem Spørgsmaal at give ham Yaaben i Hænde til paa
Grundlag af disse Spørgsmaal at hjælpe ham til at danne
sig en usandfærdig Forklaring.

Det maa erindres, al et Menneske, der skal lave sig
en falsk Forklaring, stadig maa bekæmpe den virkelige
Erindring om den virkeligt oplevede Begivenhed, og al
man formodentlig vil kunne fange ham ved efter for
skellige Tidsforløb at lade ham give en helt fri Forkla
ring af, hvad der er sket.

Naturligvis gives der Personer, der er drevne nok
til Gang paa Gang dt kunne give den samme falske For
klaring - thi delte er som saa meget andet ogsaa en
Øvelsessag -, men i Almindelighed man man tro, at
det kun er forholdsvis faa Mennesker, der i det lange
Løb vil være i Stand til at holde den virkelig oplevede
Begivenhed ud fra den kun tilfantaserede, og at jo flere
Gange han maa give en Forklaring af den samme o p .:
Ie ved e Begi venhed, jo større bliver ogsna •Fejlene. i
den opdigtede Hlstorie, der mere og mere vil Ianne Træk
af den virkeligt oplevede, der, naar alt kommer til alt,
som Hegel maa staa indprentet med klarere Linier end
den opdigtede. Man maa ogsaa regne med, at der 1iI-



660 Vidneforklaring.

sidst indtræder en vis aandellg (og legemlig) Træthed
ved den Anstrengelse, det maa foraarsage stadig at skulle
saa at sige skubbe det virkelige Billede borlog erstalle
det med et andet. Det er en psychologlsk Kendsgernlng,
at det virkeligt oplevede har en anden Karakteregenskab
end den kun tænkte Oplevelse - - - man sammen
ligne blot det Indtryk, man har, naar man seer paa Ild,
der virkeligt brænder, og naar man blot tæ n ke r derpas.
Delte forhindrer ikke og er ikke i Modstrid med. hvad
tidligere er sagt, at paa Grund af særlige Omstændig
heder den virkeligt oplevede Begivenhed kan træde i Bag
grunden for en samtidig kun tænkt Oplevelse.

Der er imidlertid, psychologisk set, en væsentlig For
skel paa, at en oplevet Begivenheds Indtryk udviskes af
el kun tænkt Indtryk og paa, at man villiemæssigt under
trykker en Oplevelse for at erstatte den med et Fantasi
foster.
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~Ieddelelse fra Tøjlmsmnseet.

Tojhusmuseet ordner i disse Aar sin interessante
Samling af Uniformer til Udstilling som fuldt pauklædte
Figurer. Da man ikke tidligere har indsamlet de hertil
hørende Genstande systematisk, e.' der hist og her Huller,
som det allerede nu viser sig vanskeligt at faa udfyldte.

De Herrer Befalingsmænd bedes venligst efterse deres
aflagte Garderober og samtidig tænke paa, at Museet med
Glæde modtager alle Unilorrnsgenstande, selv ret medtagne,
da all "an anvendes paa forskellig Mande. Det drejer sig
ikke blot om Frakker, Kjoler og Jakker, men ogsaa om
Epauletter, Huer, trekantede Hatte, Adjutantsnore, Sabler,
Livgehæng, Ports-epeer o. L

Ved telefonisk Aftale (16037) vil Sagerne blive afhentet
i vedkommendes Bopæl.

Stockel,



Hurtig Opnaaelse af en ønsket Afstand til ~faalet.

Af cand. mag, Erik Hansen.

I Septemberheftet findes af Kommandør Bastrup en
Artikel med ovenstaaende Titel. Da dens Konklusion
efter min Mening er utilfredsstillende, vil jeg forsøge at
belyse Sagen en Smule nøjere og vise, at den Tilnær
melse til Opgavens Løsning, som findes ved den anførte
Metode, Linealmetoden, ikke altid kan siges at være saa
nøjagtig, som de praktiske Formaal kræver det.

Opgaven er - naturligvis - stillet rigtigt op, og
den rigtige Løsning er angivet. Det er en overmaade
let Sag at gennemføre Løsningen rent regnemæssigt,
saa let, at jeg mener lige saa godt at kunne forbigaa den,
saa meget mere som en matematisk Behandling næppe
kan paaregne almindelig Interesse.

Jeg vil da gennem en Række Eksempler vise, hvad
det kommer an paa. Idet alle Udregninger er forbigaaet
bliver Overskueligheden formodentlig større. · De 1'111,
der anføres, er saa godt som alle kontrollerede; skulde
enkelte af dem være unøjagtige,
vil Fejlene dog ikke ændre Under- H
søgeisens Resultat. 12.0

Eksempel 1. Det i Artiklen
anførte Eksempel; dog er Hastig
hederne for Nemheds Skyld er
stallet med 420 m pr. Minut og
240 m pr. Minut; endvidere an
lages Vinkel u (Eks. 1) at være
60°. Maalet b evæger sig fra H
til O og eget Skib fra C til D.

Ved Beregning findes a = C
5°,94 og ved Linealmeloden a =

Tidsskr. f. Sovæ ••n. iOO.Aarg . 45



666 Hurtig Opnaaelse af en ønsket Afstand 111 Maale t.

7°,11. Overensstemmelsen er altsaa upaaklagelig, men
hermed er Sagen ikke forbi. - Regner man hele Fi
guren igennem, viser det sig, at HO = ca, 1813 m,
CO = ca. 15173 m og CD = ca, 3173 m. Tiden t bliver:
t = 7,655 Min. .

Og saa bliver Spørgsmaalet : Hvad er der til syvende
og sidst opnaaet? -

Hvis man i Stedet for at sejle i Retningen CO
sejlede saa meningsløst som i Retningen CH, "ilde Af
standen efter ovenstanende Tids Forløb være ca, 12024 m.
Og hvis man hele Tiden styrede lige imod det bevæge
lige Maal, vilde den i hvert Fald ikke naa 12010 m.
(Ved en løselig Beregning har jeg fundet ca, 12005 m).

Man kan altsaa ikke regne med al spare et eneste
Sekund, hvadenten man retter ({ursen paa den ene eller
den anden Maade fremfor al styre lige efter Maalet.

Enhver Beregning eller ManfIvre er under disse For
hold ganske formaalsløs.

Eksempel 2.

',....---~(j- - - - - - -

o
Begyndelsesafstanden er her sat op til 24000 m og

Vinkel u til 120 0 j den ønskede Afstand er 12000 m og
Hastighederne som i Eks. l. -
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Da Sejlliden herved bliver mangedoblet, spiller
maaske Ændringen af Kursen en stor Rolle?

Ved Beregning faas:
a = 17°,66, (Lineal metoden : a = 14 °,82), HD = ca.

10730 m CD = 18780 ro, CO = ca. 30790 m og t =
44,71 Min.

Styredes der hele Tiden efter Maalet, vilde Afstanden
efter ovenstanende Tids Forløb i hvert Fald være mindre
end 12550 m, saa Besparelsen i Tid blev mindre end
3 Min., en ret ringe Tid.

En nøjagtig Beregning er omstændelig, og jeg har
derfor nøjedes med en meget raa Tilnærmelse j jeg vilde
skønne den virkelige Besparelse til P /2-2 Min.

Hermed være ingenlunde sagt, at man kan betragte
'hele Sagen som interesseløs, det er blot vist, at Lineal
metodens ganske gode Resullaler i disse Tilfælde ikke
er af væsentlig Værdi. Om man benytter denne eller
hin Metode eller styrer lige løs paa Maalel er nærmest
ligegyldigt. -

Men ganske anderledes stiller Sagen sig, naar For
holdet mellem Maalels Farlog Skibels Fart nærmer sig
til 1. Da bliver der Brug for at rette Kursen, og da
slaar Linealmeloden ganske fejl, som de følgende Eks
empler viser.

Eksempel 3.

M 12000 H'fer- -- ---r,2P-::-o---------,.l>-fl'-

c
45"
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v
Her er v = 540 m, V = 600 m, altsaa V = 0,9.

DO = 12000 m.
Ved Beregning Iuas: a = 37°,26, (Linealmetoden :

u "- 22°,94), HD = ca. 37580 m, CO= ca, 53755 m, CO=
ca, 41755 m og t - 69,6 l\Jin.

Hvis man i Stedet for at relle Kursen 37 °,26 fra
CH, retlede den de 22°,94, som Linealmetoden angiver,
vilde man efter 57,47 Minullers Forløb være inde paa
Linien HD og i en Afstand af 15522 m bag Maalet;
drejede man derefter i Retning HD, mnaue man bruge
yderligere 58,70 Min. for at naa ind paa 12000 m., alt
saa ia1t 116,17 Mlnuuer mod 69,6 Minutter som kortest
mulige Tid.

Hvis man, som det er antydet i Artiklen, under
Sejladsen stadig rettede pua Kursen efter Linealmetoden,
vilde naturligvis noget vindes, men ikke nær nok, hvad
det følgende vil vise.

Det var fristende at anlægge el andet Ræsonnement
for at slippe let for Løsningen, nemlig følgende: Da
HA netop er 12000 m, kunde man fra C holde saa meget
ind mod Retningen BO, at Projektionen af C's Fart,
600 m, ind paa HO blev netop 540 m; derved kom C
ikke agterud i Retning OH, og man "ilde ende inde paa
Linien HD akkurat 12000 bag Maalet.

For at man skulde opnaa delle, skulde Kursen rettes
34°,16 fra CH, og man vilde faa en Sejltid paa 79,47 Min.,
altsaa ca. 10 Min. mere end den kortest mulige Tid,
skønt Kursen kun var rettet ca, 3° for lidt.

At Linealmetoden er overmaade meget daarligere,
behøver ingen Paavisning. .

Grunden til at de prøvede Tilnærmelsesværdier til
a giver saa daarlige Resultater, er at C føres for nær
intl paa Linien BO; derved ødelægges Positionen. 

Hvis man rettede Kursen ca. 3° for meget i Stedet
for 3° for lidt, vilde man efter Forløbet af de ovennævnte
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69,6 Min. kun behøve at sejle i ca, 3,57 Min. (ad bedste
Kurs) for at naa ind paa 12000 m. Det er altsaa af
ganske afgørende Betydning, at man ikke nærmer sig
Linien HD for hurtigt, medens en for langsom Bevæ
gelse ind mod BO ikke er nær saa farlig. Selv en Kurs
rellelse, der var 11 °,40 for stor vilde kun medføre en
Forsinkelse paa ca, 16 Min. -

Det kan endelig bemærkes, at hvis C i Begyndelses
stillingen laa 24000 m bag H og paa Linien HO, vilde
SejHiden blive 200 Min.

Det er herefter ganske klart, at man maa være sær
deles varsom med at slaa sig til Ro med Tilnærmelses
værdier, selvom de er tilsyneladende gode.

Endnu et Eksempel vil have Interesse.

Eksempel 4.

Farterne v og V er lige store, nemlig 420 m, og
man ønsker at komme fra Begyndelsesafstanden 16000 m
ned Iii 0,6 . 16000 m = 9600 m. u = 120 °.

Man faar: a = 46 °l S2 , (Linealmetoden: a = 20 °,81,
t = ca. 122 Min.

Hvis Kursen re Iles 20°,8, opnaas den søgte Afstand
aldrig, selvom der stadig re Iles efter samme Princip
under Sejladsen.

Det Tilfælde, hvor v = V, har særlig Interesse, og
det er af Betydning at bemærke, at Grænsen for den
mulige Arstandsformindskelse bestemmes ved Ligningen:

f = - cosu,

.1
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hvor f er Forholdet mellem den ønskede Afstand og Be
gyndelsesafstanden.

I Eks. 4 vil Maalet altsaa ikke risikere at faa Skibet
nærmere end paa 8000 m, og Sagen er jo af lige saa
stor Interesse for Maalet som for Skibet.

Som Resullatet af disse spredte Undersøgelser mener
jeg nu at kunne fastslaa, at man ikke bør nøjes med
tilnærmede Løsninger af den ene eller anden Art; det
en~ste rationelle forekommer mig at være, at der ud
arbejdes en Tabel til Brug i det praktiske Liv.

Det dermed forbundne Arbejde er paa ingen Maade
uoverkommeligt; men det vilde forekomme mig naturligt,
at en Søofficer foretog del. -

løvrigt synes jeg ogsaa, at hele Sagen en Gang for
alle burde gennemarbejdes grundigt paa rent matematisk
Maade, saa den forelaa klart belyst.

For mil eget Vedkommende har jeg i hvert Fald
foreløbig ikke Tid eller Raad til at deltage i Arbejdets
Enkeltheder, især ikke i Tabellens Beregning; derimod
stiller jeg mig med Glæde til Tjeneste for enhver in
teresseret baade med Hensyn til det Stof, jeg har, og
med Hensyn til Raad angaaende Arbejdsmetoden o. l. 
alt efter Evne.



Hurtig Opnaaelse af en ønsket Afst3nd til Maalet.
Af Kommandør Bastrup.

l\led min Artikel i Tidsskriftets Septemberhæfte med
ovenanførte Overskrift var det Hensigten at give en Vej
ledning for Skibschefen ved Valget af Kurs, naar han
ønsker at formindske Afstanden til Maalet med en be
stemt Værdi. Anskuelserne om, hvilken Kurs der bør
styres under saadanne Forhold, har været delte og har
varieret mellem Hundekurven - at følge denne vil som
bekendt sige, at man stadig styrer lige mod Maalet - og
den Kurs, hvorved man holder Maalet i konstant Pejling.

Som det ses af Artiklen, ligger den under de om
handlede Forhold rigtige Kurs imellem de to Grænser,
nærmest lige mod Maalet, naar den ønskede Afstands
forandring er lille i Forhold til den øjeblikkelige Af
stand, nærmest den anden Grænse, naar den Afstand,
man ønsker at komme ind paa, er lille i Forhold til den
øjeblikkelige Afstand.

Det har været min Hensigt at give en Vejledning,
der kan benyttes uden særlige Hjælpemidler, og som er
saa let at benytte, at Chefen, der jo ogsaa har andet at
passe, ikke afskrækkes fra at benytte den, og en Vej
ledning, som dog under de Forhold, som man i vore .
Farvande kan vente at møde i Praksis, giver et brugeligt
Resultat, et Resultat, som er bedre end det, man kan
vente ved det blotte Skøn.

I sin Artikel i nærværende Hæfte af Tidsskriftet
. om det her omhandlede Spørgsmaal kalder Hr . cand. mag.
Erik Hansen den af mig anbefalede Metode for -Lmesl
metoden. j jeg skal i det efterfølgende holde mig til
dette Navn og kalde den i fornævnte Arlikel anbefalede
Metode for -Tabelmetoden«,
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Ved Linealmetoden benyttes som eneste Hjælpe
middel Torpedosigteapparatet, der af andre Grunde haves
til Raadighed, og som er overordentlig let at betjene.
Naar der el' en ikke for ringe Fartoverlegenhed lil Stede
paa Angriberens Side - jeg Iorstaar her ved Angriberen
den, der søger at formindske Afstanden - vil Lineal
metoden efter mil Skøn give meget gode Resultater, vel
at mærke, naar Kursen stadig rettes ved ny Indstilling
af Linealerne, eflerhaanden som Kendskabet til de Ele
menter, der benyttes ved Inderslillingen, forbedres .

Anderledes' stiller Forholdet sig, naar Angriberens
og Maalets Farter er nærlig ens, og Angriberen er i en

agterlig Stilling i Forhold Lil Maalel. Da vil Linealme
toden være meget unøjagtig, og en Unøjagtighed vil faa
stor Indflydelse paa den Tid, der medgaar til at opnaa
Afstandsforandringen. Men disse Ulemper vil ikke ofte
komme til at spille nogen Rolle. Dersom der er frit
Farvand, vil Maalet ved at dreje fra Angriberen forhindre
eller forhale Afstandsformindskelse, og dersom Farvandet

ikke er frit - og det vil det i Almindelighed ikke være
hos os, saa snart det, som i delle Tilfælde, drejer sig
om store Distancer - vil Hensynet til Land, Grunde
og muligvis udlagte Miner eller U-Baade vær~ med
bestemmende ved Valget af [(urs, baade for Angriber
og Maal.

Det skal imidlertid villigt erkendes, at Tabelmetoden
under alle Forhold er nejagtigere end Linealmetoden,
altsaa ogsaa i de Tilfælde, som man kan vente at møde
i Praksis, og jo større Nøjagtighed desto bedre. Naar
det siges, at Tabelmetoden er nøjagligere, betyder det,
at heller ikke den er nøjagtig, og det har sin Grund i,
at de fleste af de indbyrdes uafhængige Størrelser, der

skal benyttes ved Indgang i Tabellen, er behæftede med
større eller mindre Fejl, særlig gælder dette Maalets
Kurs og Fart, Man vil derfor, ogsaa naar man benytter
Tabelmetoden, være nødsaget til at rette paa Kursen,
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eflerhaanden som Kendskabet til de Elementer, hvormed
man gnar ind i Tabellerne, forbedres, saa meget mere,
som Maalets Kurs og Part muligvis forandres under
Opløbet.

Som Hr. cand. mag. Erik Hansen antyder, er det et
ikke ringe Arbejde at beregne de nødvendige Tabeller;
men det spiller naturligvis en underordnet Rolle, da det
kan gøres en Gang for alle. Men Anvendelsen af Tabel
metoden medfører, at man skal have et nyt Hjælpemiddel
med sig paa Kommandobroen, et Hjælpemiddel, der ellers
ikke er Brug for, og som ikke er særlig let at benytte,
da der maa blive mindst 3 Indgangsværdier , hvoraf
mindst 1 maa beregnes. Resultatet, det vil sige egen
Kurs i Forhold til Retningen til Maale!, er jo afhængigt
af 5 indbyrdes uafhængige, variable Størrelser, nemlig
Vinklen mellem Maalets Kurs og Retningen til Maalet,
Maalets Fart, eget Skibs Fart, den øjeblikkelige Afstand
og den ønskede Afstandsforandring.

Disse Ulemper ved Anvendelsen af Tabelmetoden
bar efler min Mening større Vægt i Praksis end den
Fordel, den større Nøjagtighed giver.

Jeg er imidlertid taknemmelig for den fremkomne
Kritik, idet den giver mig Lejlighed til at rette en Fejl,
nemlig den, ikke tilstrækkelig stærkt at have betonet Nød
vendigheden af stadig under Opløbet at re tte paa Kursen.

Og der er en Ting til, jeg vil benytte Lejligheden
til at betone, nemlig den, at dersom man ønsker, efler
al have nanet den tilstræbte Afstand, at have Manlet i
en bestemt Retning, enten af Hensyn f. Eks. til S-Fak
torerne eller til Sideretningsfriheden for eget eller Maalets
Artilleri, bliver del frie Skøn vistnok det eneste i Praksis
anvendelige Hjælpemiddel ved Valget af Kurs ; men ved
Benyttelsen af det frie Skøn, vil de ved disse Artikler,
ikke mindst ved Hr. cand. mag. Erik Hansens Artikel,
fremdragne Overvejelser kunne komme til Nytte.



,
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Hurtigste Opnaaelse af en ønsket Afstand
til ~Iaalet.

Af Søløjtnant S a 11 c a t h.

Foranlediget af Kommandør Bastrups Artikel i Sep
temberheftet skal jeg meddele, hvordan Problemet er
behandlet af Fregatkaptajn i den kgl. italienske l\larine
Fioravanzo i hans flog . ;\lanuale teorico pratico di cine
matica navale«, og da Løsningen er simpel og elegant,
har den sikkert Interesse for alle Søofficerer.

Afstanden til Manlet betegnes D.
Ønsket Afstand Iii Maale; belegnes d.
Maalets Fart belegnes VB,
?\Iaalvinklen betegnes p.
Eget Skibs Fart betegnes VA '

A,L.. ~" 11

~-----J)

Fig. 1.

Paa Fig. l, hvor Opgaven antages løst, er 8B' Maa
lets Kurs, og B er efter Tiden t naaet fra Punklet B til
Punklet B'. A er altsaa naaet til et Punkt paa Cirklen,
som har B' til Centrum og d til Radius. Det Punkt
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paa denne Cirkel, som ligger nærmest ved A, er A',
som ligger paa Forbindelseslinien AG', og A' vil derfor,.
uaar t skal være Minimum, være del Punkt, hvortil A
er naaet, naar Il er i G'. Deraf følger, at A vil have S
ret forude, naar han er naaet ind paa Afstanden d fra B.
Hvis A derener fortsætter paa denne Kurs, vll han skære-

B's Kurs i B' efter et Tidsforløb ydA' i hvilket samme-

Tidsforløb B vil have tilbagelagt Strækningen ~ VB'
VA

/

Fig. 2.

For at opnaa en Afstandsforandring paa D -;- d,.
skal A derfor manøvrere saaledes, at han paa mindst
mulig Tid rammer et Punkt B, (Fig. 2), som bevæger
sig agten for G paa samme Kurs, med samme Fart og

i en Afstand fra G = d ~~; det vil med andre Ord sige,

at A skal styre Kollisionskurs med H.
I delte Tilfælde vil Retningen til Maalet være AH,

og Løsningen er paa Forhaand kendt.
V

Paa Tegningen her, hvor BH = d VB, kan der med'
A .

Centrum i B, og med Radius = d tegnes en Cirkel;
som skærer AH i F. Retningen FG er da den Kurs;
A skal styre.

Hvis VA < VB er der ingen Løsning, naar

sin. ABB > y"~ og to Skæringspunkter, naar sin. AHB< VvA;
~ ~
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men kun Skæringspunktet nærmest A giver Løsning, da
ol skal være Minimum.

For i Praksis at kunne løse Opgaven hurtigt og
nemt anvendes den paa Fig. 3 visle Diagram-Transportør.

Fig. 3.

Denne bestaar af et Stykke Papir, hvorpaa er tegnet
10 koncentriske, ækvidistante Cirkler med Gradinddeling;
Oiametren er optrukken for hver 10°. Forskellen i Ra
dius paa to paa hinanden følgende Cirkler er 25 mm,
og denne kan repræsentere hvilkensomhelst lineær Di
stance (f. Eks. 25 m, 50 m, 100 m, 1 km, 1 Sømil, 3 Sø-
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mil) eJler den kan repræsentere en Fart i -Knob eller i,
ml sek. eller blot Dele deraf, .alt efter hvad man har
Brug for.

Paa Fig. 4 er vist Løsningen af Opgaven. Givet-

/

~,&l

,,'- --:::::-~ -- -'
~- ~ ,

4;:::::::=--~t::::=4.=.==::i::::t~~:::::::"'_---------l 0-

Flg. 4.

er D - 19000 m, d = 12000 m, p= 60°, Vn = 16 Knnb;
VA = 18 Knob.

Vi sætter hvert Mellemrum til 2000 m, åfsætter B
i Centrum og A paa 0° - 180° Diameteren mellem del
niende og tiende :Mellemrum. B's Kurs er Diameteren
gennem 120° IP = 60°). C afsættes, saaledes at BC eæ-
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-6 Mellemrum 112000 m) j samtidig bestemmes BC at
svare til VJ,.. Den tilsvarende Længde for VD afsættes
fra B i modsat Retning af Kursen, snuledes at BH svarer
til VB' Linien AH trækkes. Cirklen gennem C skærer
AB i F. f'B trækkes, og dens Forlængelse skærer den
yderste Cirkel ved 14°. A skal derfor styre en Kurs,
som ligger 14° fra Pejlingen til B.

Hvis man ønsker at vide, hvor lang Tid det tager
for A at komme ind paa den ønskede Afstand, trækkes
Linien AB' gennem A =1= FB. Fra Skæringspunktet mellem
denne Linie og B's Kurslinie B' afsættes B'A' = d. A er
med andre Ord naaet til A', naar han er inde paa Af
standen.

AA' viser sig paa Inddelingerne at svare til ca. 5400 m,
hvilken Distance A tilbagelægger pa å 600 Sekunder.



Premierløjtnant F. Grodtschillings Journal
under Kjøbenhavns Bombardement 1807.

Ved Orlogskaptajn Bistrup.

I •Archiv for Søvæsenet- 12. Bind Aargang 1840
har daværende Capt. Lieut. S le e n DiII e skrevet en
Artikel: •Bingraflske Erindringer af Admiral S t e e n
Bille's Liva.

Det er Faderen, Capt. Lieut. B i Il e skriver om og det
kan derfor ikke forundre, at der i del Afsnit, der om
handler Englændernell Bombardement af Kjøbenhavn i
1807 er benyttet, hvad Capt. Lieut, Il ill e selv kalder:
•et ganske interessant og hejst autentisk Aetslykke fra
hine skjæbnesvangre fire Uger, nemlig den af Il i Il e •s
Adjudant, Lieutnant Fr. Grotschilling, holdte Journal
- og han fortsætter: •skal jeg her tillade mig, ved at
gøre et Uddrag deraf al skildre Bi Il e's og Marinens
Virksomhed under Ileleiringen .•

Capl. Lieut. B i 11 e's Uddrag af denne Journal er i
Virkeligheden saa fyldig, at man maaske kunde mene
det overflødigt IlU at fremdrage dette gamle Aktslykke.
Da Uddraget imidlertid ikke giver Journalens fuldstæn
dige Indhold og denne Rapport maa siges at være af
betydelig historisk Interesse) vil den her blive frem
stillet ordret efter Manuskriptet. For al bibeholde Tidens
Kolorit i Sprog og Stuvemande er alt gengivet nøjagtig
som i Originalen. Denne er skrevet med gotiske Bog
staver, med en smuk og flydende Baand, og har ikke
været særlig vanskelig at lyde uden for et Par enkelte
Ords Vedkommende.

Manuskriptet findes i Marinens Bibliotek sider)
1887 og mærkeligt er det, ' at dette højst interessante,
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historiske, autentiske og paalidelige Aktstykke ikke tid
ligere har været draget frem og sikret mod Forglem
melse eller vel snarere Ødelæggelse. Manuskriptet er
lagt i et svært graat Cartonbind og syet med en enkelt
Silketraad, men forøvrigt velbevaret.

Uden paa Bindet er med latinske Bogstaver skrevet:

Journal
over

Fjendtlighederne til Søes
ved Kiabenhavn

begynd l d. 10. August 1807.
endt d. 7. September 1807.

Lukker man Bindet op slaar der paa første Side
øverst til venstre (Journalen er ført med en meget bred
Margen, ca. 1/2Side paa venstre Side) følgende:

Denne Journal som jeg forefandt imellem min Fa
ders efterladte Papirer, har jeg den 15. April 1887 for
æret til Marinens Bibliotek.

d. 15/3 1887')

S. Bille.
og neden under staar :

Journalen er ført af afdøde Geheimestatsminister
B i II e's Adjulant under Bombardementet i 1807.

Geheimeminister B i1\e var Commanderende over
Søforsvaret; ved hans Død i 1833 tilfaldt Journalen af
døde Viceadmiral Steen Andersen Bille og efter
lodes saa til mig ved hans Død den 2. Maj 1883.

S. Bille.

Denne Journal, som omhandler en af de interes
santeste, paa sin Vis mest ophøjede paa sin Vis sørge
ligsle, Epoker af Danmarks Søkrigshistorie, har som det

- ) Uoverensstemmelsen 15. April og 16/8 findes i Journalen.
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fremgaar af oveastaaende været opbevaret gennem 3 Slægt
led af den i Danmarks -Søkrigsbi~torie berømte Slægt
Bille.

Da Capt. Kammerherre 8 i II e i 1887 forærede delle
Familieklenodie til Ma r i n e n s B i b l i o t e k vederfaredes
der det en stor Ære og det er derfor ikke blot rime
ligt, men ogsaa en Pligt, at delle Værk sikres i Frem
tiden, ikke alene ved at anbringe Manuilkriptet under
sikrere Forhold end i Marinens Bibliotek og ved at give
det en Indbinding, der varigere kan beskylle det mod
Forfald, men ogsaa ved en Offentliggørelse at gøre det
kendt for alle.

Vel giver B. G. G u r d e i •Den dansk-norske Sø
rnagts Historie 1700-1814.. en ganske anderledes ind
gaaende og fyldig Beretning af Kjøbenhavns Belejring,
men derfor taber Adjutantens Rapport som Dagbogs
optegnelser ikke sin historiske Betydning, saa meget
mere som den overalt er i god Overensstemmelse med
B. G. Ga r d e - eller vel snarere omvendt.

Da det maa formenes at være af Interesse at give
biografiske og udfyldende Oplysninger om de Navne og
Cheferne for de Skibe, der omtales i Journalen, er denne
annodateret, dels fra B. G. Garde: Den dansk-norske
Sørnagts Historie (B. G. Garde:), dels fra ovennævnte
Capt. Lieut. B i II e's Artikel (St. B.), dels fra Admiral
T. T o Ps ø e - J e n s e n s: Det danske Søofficerskorps (D. d.
S. O. K.) og dels endelig fra E. B o Im: Danmark-Norges
Historie 1720-1814 (E. B.).

Journalen er ført af Premierlieutnant F r e d e r i k
Gr o d t s c h i II i n g, anden Adjutunl bos Kommandør
Steen Andersen Bille og for dens Paalidelighed har
vi følgende Paategning, der staar umiddelbart efter Prem.
Lieut. Grodtschillings Underskrift:

TIdl.kr. f. Sø......u. 100. Aug. 46
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Denne Journal; der er holdt af min anden Adjutant
Prem. Lieut. Gro d t s c h i Iii n g; noder min specielle op
sigt, el' overensstemmende med Sandhed, bevidnes

Steen Bille.

Med, vistnok, en anden Haand og andet Blæk er
tilføjet:

Har været forelagt i Krigsforhøret.

Derefter kommer selve Journalen:

JOURNAL
over

Fjendtlighederne til Søes.

ved Kiøbenhavn.
begyndt d. 10. August 1807.

endt d. 7. September 1807.

Aog.
10 me linroufferebe (,fet>e inbfalbte.

11 .p. Sf•.p. Stron\lrinfen fom ti( 58l)el
U'rit>ilIige tJolE Ofet>e antegne t

l) Yngtsklbet, Fregatten Freder iks - ~efcntionen og gioet 15t b•
værk I C[1pitain G e r n e r, listede sig
om Aftenen. igennem den engelske 12 "". ffil. st'on.1en O" ~ronhrinbf(
FI nad. og gIk nordefter . (St. DIUe). •'Y • O O t'

Gerner, Henrich Sigismund, fod t rejjte tre 58~en.
13/. 1766, 11~2 Maun. Lieut. 1784 Sek.
Lieut., 1190 Pre~. Lieut., 1800 Knptl. , 13 lifterretnin'1 anfom at $aBtrfibej
1801 Kapt ., 181., Komm Kapt, Dod O "
. /. 1811. (D. d. S . O. It.) . @5unbet l) onr genet 9hrb efter.
2) Kanonchalup K.Uundborg, G i o d - Ub f ro f b'

w a d , Jens nerlin , fodt "". 1782. 1800 a .vemmen aB e.
Sek. Li~ut. , 1807 Prem, Lieu!., 1~15 U'h)be 58atteriet.
Kupt , Lieut, 8 . A. Afsked med Kaptajns o: en o: ff (. 2
Karakter. Dod '"/ ,: 1816. (D. d. S.O . K.). ~Iln: .vaab: ~a uneborg ).
a) Morteerehalup No. L, Hu g e r u p, ml t n-r, f ro 18

Gotfried, fodt >Oh '1117. 1196 Sek. :lJtQr er ~"a. ucc. J.
Lieut. , 180S Prem. Lieut. , 1811 Kapt. tJ(~be 58atteriet 4) (,lgbe fiB Il
Lieut., 1815 Kapl. , 1829 Komm. Kapr . In "
Dod 1A,r. 18S8. +,rot>e,tenen. -
4) Flyde Batteriet er det fra 1801 be- n- U "r. ro. b t (n

romte gernerske F'laadebattari Nr. t. ~a unoucrg pac zircn t>ag ~tC

IH: G. Garde : D. d-n '•.iiom. Hisl. Png . ben for 3. ~roner. - me føfoer
42;)) under J u e 11, ~hcolB.YI født 6/ 1: •

1.66,1189 Sok. Licul., 1196 Prem, Lieut, mætter Ieee beftanbtg 58aabe ~
1804 Keptl., 1809 Kapt , Dod 'I, 1826 58ranbt>a"t.
(D. d. S. O. K.). O
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St. Thomas 5) lagbe ub af 580mmen
og lagbe ftg imellem 3. ([roner og
$faUlirænberiet. Linormen 6) Icgbe ub

Journal over Fjendtlighederne Ul Søs 1807.

Aog.
5) Fregatten SI. Thomus, S t e p h u n
re n f Hans, fodt 10/ . 11'7:;, 1791 Sek ..
~ieut., H97 Prem. Lleut., 1806 Kupl .
~ieul., 181\ Knpl ., 18il Komm . Kapt.,
[828 Komm ., 1854 Kontreadmiral, 1S.~6

;:. nf Dhg.,.1840 S. K., 1848 Viceadmi- af 580mmen og lagbe fig 'Deb ~ril'De~
...1. Dod Is 1851 (D. d. S. O. K.). ft
6) Stykprammen Linonnen, H o h le n- enen•
... rg, Chri~tian Carl, fudl ~/. ~766, 15 ~en engelffe n:laabe og~ran{lkort 7)
.,80 Sek. Lient.. 1795 Pram. Lieut., O t-
.80S Kapt, Lieut., ~808 Kn.pl., i8i5 Al- [eilebe fra .pelfingør og Iagbe fig 'Deb
rked, Lcdslnsp. 1 HelsIngør. Kar.
;:omm. Kapl. Dod 7,,= 1825. (D. d. S. $ebbæt.
)7tJ~n engelske Flaade med Trons- Mars 8) f]alebe ub og Iagbe fig oeb
lOrt bestod nf 25 Llniesklhe en. 40 Fre- 3. ([roner norben for St. Thomas.
:attcr. Oorvetter, Brigger og Dom- '
mrderer og S77 Tran.sportskibe, h"oraf 580mbarbeer 58aabene Iagbe ub af
• Linieskibl!, 3 rregatter og 10 Brig- ro L. Io. .... ror,.
;e r i SlorebeU (H . O. Garde). zrommen og anrreoe pac mner vL'Ie~
81 lIIokskibel ~[ars sal i Vandel 17M, ben
,t af Gerners bekendte 60 Knnonskibe," ..
.Iev af Englænderne i Eneroarel1807, 16 3 IDlorge{l lanbebe lJtenben 'Deb
.a Skibet ikke kunde tures med til ro ...i. t 9 C"\ Otft lo. 6"
~ngland , slæbt aver- paa Saltholms ",eUUæ j. >vm u enen roeue ~a~

'luk og der epbrændt. ( Tnpsoe-J en- noneec ([f]aluvverlO) ub for at atcquere
en, T. A. En Yeleron fro 1801 og ,
807. Tids. for SO". Aurg . 92 1~21 Png. og om muligt at erobre be f~nber frar )· Chef:.Wleugel ,.Cornehus , flldt fommenbe engelffe ~ran{jkortffibe men
110 H64, 1182 Muun. Lieut., s..-I..Sek. t- ,

,!eut., 178~ !'rem. Lieul.: 1796 !'npl. mcctte oenbe tilbege SU. 12:, ba bet
"eut., 180. Kapl.. 1810 Komm. Knpl., i. l f <"l"\' 'ft -
815 Komm., 1828 Kontroadmlrnl. Dud ueg~nbte at u te og .vt'Dt tonen [tob
~j ~~es:, i~gl~n~e~~; \andgang ved lYare for at oli'De afffaaren af nogle
'edb'7k ansanes Freden som brudt, Shig{lffibe, fom f]olbt neb vaa bem.
St. DIlle ). '"
lU) De 6 Cenener Chulupper roede Kl. v ~ag ble'D lagt 58eflag vaa alle
6'1· ~ondag Artea ud under Kom- lff I::>:.t'1. re' ...
•aD"do af Chefen for den tlydende De- enge e ~ tue og ~lenuom.
resion. Kommaodorkapt. g r i c g e r , lJoruben nogle ([anoneer.58aabe Icm
ohan Cornelius, fudt ih 1836. 1i'11 •
ek. Lleut, , H7G Prem. Lieut., 1781 t ~ag ub af 580mmen €it~fl>rnmnten
.ap t, Lieut., 1789 Kapl., 1800 Komm. Hayenll) Dg Sværdfisken 12) fom ole'De
.apt., 1808 Komm .• 18t2, Kontreedm.
lod "h 1824. (H. G. Gard e og D. d. plccerebe imellem 3. ([roner og ~~~

itl;.:tA.prommen Ha)'en, Lllien- nettet Vaa øftre €iibe af ~ee'Dfal)len.
kiold ,. J'~ler Carl fød,' "',. ~767'17 3 ffilorgeG lagbe{l 580mbarbeer ~i~
789 Sek. Lleut., 1795 l rem. Lleut.,
801 Kapl. Lieut., 1808 Knpl., 1815 'DifioneniS) omtrent 1000 €irtibt ub fra
.cmm. Ka.pt. s . A. Afsked og Overlods O
g Havnemeater paa SI. Croix, Kar. oI:~nettet, og taftebe mob be f~nber
.cmm, Dod J1l/7 1837. fra Iommenbe fienblige €ifilie. ~n~
a) Stykprommen Sværdfisken, Kru s e, l f" ro
lefhua Dielriech, fodt "'". HU, 1789 bee a ~anoneer~.:uaabe unberft~ttebe
.k. Li~ul., 1795 ,Prem. Lieut., 18~1 bette ~ngteb ~r'ter nogen ~ib{l n:or~
.apl. Lieul. , 1808 Kapl . Dod ~,~ 1810, • , U
.Idt paa DaUeriel Holslei. I Gliick- løli Ole'D ~rlln{lvort €iflliene t'Oungne
ladt under Belejringen af denne D". t' l t ft lo. I::>:. '" I'll ft
~. d. S. O. K.). • l a llae o'Der au ~'Den,.e ~~ en.

Sleen Dille : "rigge. Mercurius, he- ~ieut. Holsten H) og T, Liitken 15)
.andet med luUer ftl"ilIige (Sl)'r- 1.1 t. f""
laadsele" er D. d. S. O. K.) blev Jagt Ue'De ueorbrebe at a "lære t'Denbe
værs for Langebro for nt hestry'ge €iti lie fDm 'Date noget agter ub
.alJebodst rond. - Chef . Kapt. W Jeu-' •
e J, Peter Johan, fodt D/. 1776, 1782 Unberftøttet af flere 58aabe l~tfebeG
[aaa edsl., 1785 Sek. Lleut., H89 Prem. Io. tt lo. t t t b C"\ l ~.'
,iøul., 1788-1855 Lærer ved Sokndel- ve e vem, uag e 'Den e>vt og{lurtgger
cademiet, 1797 ~apt. LIeul.. 180~Kapl. gl'orbe aU for at tebbe bere{l €ifibe.
g NavigatIonsditeklor, 1812 Komm.

46*
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Aug.
Kap~. , 1817 K~man.dør. 1833 Kontra- met ene af bi13fe, f om Icm fra 9:neme'
admiral, Dod Is 18~5. (D. d. S. O.K.). •
13) BombardeerDivisionen: Morteer- Icbt meb ~ømmer hl Sfotlanb ble

chalup Nr.1, :; Morteerbarkosser og f. b b t b Cl< bf '1' f
lianonjolle Nr. 5. - under Prem, Lieut. brænbt, a e De "II el ingen Ol
Gotlried Hagerup. (H.G .Gard.e '. til at Itcce haa ID1ibbelgrunbm. ml

1-&) Holsten, Andreas , fodtllJ/øi.85, ri r . .
1801 Maanedsl. s. A. Sek. Lieut., 1807 anbet bleD frlg l!:let, bn bet ncr I
Prern, Lieut., 1815 Kapt. Lieut., 1816 'f ff "",ef. re n--"l': f bt
.usked med Kaptajns Karakter. Døde amerl1an ~llu. ~n J(.JIDI,lon en e
som ~onsul i Algier ' I. i822. (D. d. til ~nftruv for et unberføse be bl
5.0. K.).
15) Liilken, Thomas lonehim: født Iiggenbe Stibe, ~Dot(tf et fnnbtetl ,

" 1.1786; død som karakteriseret Kom- ff bl f. t' """ff 1< l
mandor "'Is 1842. Cnder k bh.s Belej- nære ben OS U eD urag I ~I erne
ring . Chef for Kaaonchaluppen Rndby. sno 12 bleD 3. 58nnbe nnber Lieul
(lJ. d. S. O. K). •

16) Suenson,JeanJaeques; født "'I.. J. J. Svenson 16J ntfenbt for at unber
1774 i Algier: dode som Kaptaja som ft O' Cl< f
Chef for Korvetten Najaden af gul ette ~ll). "ægerne om cttequeret
Febe r ved St. Thom~s "Is. 1821 og be- be engelffe ~orhofterbeb SDnnemøUel
gravet der. Fader hl Sejerherren ved U y
Helgoland Edouard Suenson . (D. d. Dm ~ftermibbagen cttequerebe ~o

si1)':i)j l e , Steen Anderseu; fodt "'/. nenbeabene nnført af ~nmmer~et1
1751. i A.ssens, .Son af Kon're~d":,.iral Bille11) be engelffe 580mbnrbeerer fOl
Daniel Lrnst Bllfe, og Fader til vtce- '
admiral, Geheimemini ater Steen An- Ieee neb Stub6en og faftebe mo
dersen Dille, efter hvem dennes Søn ro o: b . b f 61
Kammerherre, Kaptajn Steen Ander- .:o~en. ~anona en Date e rn i
sen 1lille anede Pre~. Lteut. Grodt- til 9' bn ~l'enbens ~lb bleD btlll
schllhngs Journal o~ 1 1887 skænkede . ' • U . ..
denne til ~Iarinens 1Ilbliotek. hl at tie. 58aaben Stubbekiøbinj

Steen Andersen Bille YDr under 1< b b b
Kbh.s Belejring underlag t GenerolPei- "aD e 1. ø.
mnnn Dg navnlig blev bele Foravaret 18 Cl< en f.. rr. ro b '
mod Susiden overdraget ham. l 1768 ":lLat berttog ~an. .:uaa en L

udnævnt~s haa til ~ek. Lieut., lZ73 engelffe ID1ærfer ncc Stubben. ~all
Prem, Lieut ., 1781 Kupt. Lieut.• 1.89 t'
Kaptajn. 1797 udnævnedes han til 58aaben cccnjerebe om ID10rgene
Kammerherre Dgnoget senere til Kom- en b ft f • 1<' b ..
mandorkapt.; 1803 blev ban Deputeret :lLOr e er or at tor"lU re ce en
i Admirolit~tet, 1804 ~~mmun?ur, 1809 gelffe13 ~anbgang. ~t mcjferet 58al
Kontreadmiral, 182" Ylcendmlrnl , 1829 •
Admiral Dg1831 Geheimestatsminister. tene aabnebe13 meb et i bette og l
Steen Andersea Bille døde ul. 18->3 i f •( b re: c • t ~1:1
Kbh. og ligger begravet paa Holmens Ol' el en e ~allonungger !:lilng u C
Kirkegaa~. (D . ~ . S. O. K.). timen til at retirere. \!ieutn. G. Bolll:

Kl1pt. Lieut. BIlle skrh'cr følgende:
.1lille skrev i denne Anledning (K am - van Holbeck og 2. IDlænb Vaa Roe
pen i Svanemøllen den " 1. 1807) til f b ~ ro b f.l c
Kronprinsen: - Ranonbaadene med deres bye aare e13. ""re .:oaa e u ene uf
Anfllrere gjorde mil' megen Fornøjelse. ffabigebe men ftrn~ iftanbfatte.
Jeg bragte dem selv 1 lIden; men vnr II. '. .
det mi!, let at faa dem derind, dn var 19 ~Denbe [jenbtlige 58om6arberer fe

t~:. I~)~g svært at foa dem derfra._ ftebe mob \}3røDeftenen, fom igen ffi~

. S.teen .Dilles Adfæ~ for o!> under nogle Sfub ligefom ber fra Duintll
Kapltulu.honsforbnndhngeruc nI senere '
bli"e behandlet, ligeledes det Krigs - faftebe13 nogle 580mber.
forhllr, der senere blevafboldt. en .. n-- l f n-- f l': ff'
18) Boll, Johan Georg, fodt "'1.li81; :lIOrt,re J(.Jee a J(.Je en1lonen l'IC

1799 Sek. Lie~t .• 1806 Prem . Lieut., haa on tbang en ~utter til at Denb
1807 Chef for Kanonehaluppen Holbæk. t'" •
Dode .af sine Saor "'!. 1~07. (D. d. B'regatten B'rebenftlDærn 19) fnal

si~' ~i);in nnpport om denne sorgelige erobret at ligge 6lnnbt B'jenben. ~n
Tildr.agelse ~abefalede Gerner .sine miral @am6ier 20) fenbte en ~arlel
Officlcrer, 510 St)'rmund I }JrovHlnt- . . .
skriver, Tommermand og den helsing. mentair for at hlb~tte flg be b. 1n
orske Lods, men kunde ikke give lff b 20 f.l Rf ..
sine ovrige Medstridenue nogen sær- tagne enge I,e mo t' e" ereue (
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2 Stykspramme : Sværdfisken, Kaptl,
. D. Kr use og- Kjæmpen , Kap!. Lleut,
. J . Aeh e Le y e (R. G. Garde),
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Aug.
de!e s Berommeise.. (Admira lit etsar · ~reberillJ\)ærnlJ IDlnnb"ao. meutnant
chivet), »Desværra blev denne Sag, I~ •
u~gtet Ge;n e r forlangte det, Ikke Svenson bragte 6\)ar og tt(bllgetog
Tlde.re retshgtopl.~-st. Fregatteasfaagne "'orelJ bleRferebe
Mannere lude 8 1g' alle hverve til en-'" l;' •

gelsk Tjeneste •• (H. G. Garde).. 20 ~t Ilbjclb igiennem ø"er"ort unber
Mandskabet rur ganske ukngsyo.nt.. I' t'

(H. G. Gardel. Dber~heutnantVoigt21 tmeb 2000. bfe\)
20) Gamb ier, James, fodt1758, dod • t f t'" 1 ro tt . t b

1838. Hans Biografi "il senere uliee glor or a øue ægge oVn ene ce
b2~i~~~tg t, Johan Mangelsen von. DIeT 6Mnemøllen fom meget ~inbrebe ncre
Aaret ener, nf den i November 1807 58nnbelJ 58e\)ægdfe. 58aron Holsten 22)
nedsatto OverkrigskommIssion , domt b 9 ro b 28) tt b file 41/
fra sin Charge paa Grund af hans me • ",-,aa e a equere e .Jl, • 2 .
Fo rhold ved Iidfaldet d, 20: Augusl, der 58atteriet og liragte [amme til at tie.
betegnedes som IIsendrægtlg_, desuden .
havde han eved ugyldige Ud8ugter IDlen bn \)orclJ stropper retirerebe og
s ..gt al unddrage sig sine Pligters Op- t t ro tt . t.( t. t t
fvldelse samt derhos under denne Sag e n~ ",-,a erie '" e" aaune, noge
,:iist ufortrøden Trætte!~·'t, VidUof- norben for bet bemclerebe , mcctte
lIghed og brugt usommelig Spotten.• - •
Kongen formildede Dommen til Afsked ogfaa 58aabene retirere. -S' benne 2It ~
i I"nade. - Oberst!' Voigt blev .nart t '" b . 3 ... b 5 (.1
igen optagen l Tjenesten og steg se- cque mqte e \)1 • ",1:1 e og • Il elJ~
aere til Generallieure. (B. G. Garde). [erebe 24.) [oruben meutnant Holsten
2'2) H o I s te n, Han. Baron; fodt"f.. ' •

L758 ; 1781 Sek.Lieul..1780Prem.Lieul., [em bfel) bfelJferet i cenjtre 2Irm. 58aa~
lJOO Kupt , Leul. , 1801 Kaptajn , 1810 ben fd\) Ieeb enbeel men bfe\)e "ra"
Kemmandørkapt., 1815 Komm., 1828 , I" e
ionlreadmiral, 1884 Viceadmiral. 1835 reparerebe
~dmiral, 1830 R. af Elefanlen. Død re,,' (T\ r f'" (" CT'"
Jf. 1840. ~n "or .lUee a nen enge I,e "",rnnlJ~
23) De OBoode VDr: Kanonchalupperne t 'l t:!:::. b ft
,allundborg, Prem, Lieut. Giodwnd ; por gi ~~n er e er.
lelsingor, ~ek. Lieut, Evers; Nesl- 6. engeljfe 580mliarberere anfrebe
"ed. Sek . Lieut, H. G. Garde; Frede-
ikssund,~ek.Lieut.S_onderup;Rød. ~l. 7. \)eb 6tubben og fn~ebe enbeel
'.1" ~ek. Lieut..T.J.Lutken; Stnbbe- roomlier uben ~irfning mob "'olmen
JøblDg, Sek. Lieut, P. U. B ru u n; Salt- "'-' 'Ir' •
olmen ; Sek. Lieut, Ra v n ; N)·sted. ~orelJ 580mliarbeer ~i\)i~on la~ebe
iek, Lieut. A. Holsten og Svendborg, .• .
.ek, Lleut, Ru a e n u r n, (({.G .Garde l. lmen mob bllJfe.
2~) Til Land s koslede del 15 Dode og 21 Dm ~ormibbagen fel'(ebe 3 fl'enbt-
0-18 Saorede. (H. G. Garde). U •

rige DrloglJffi&e f~nber efter og Icgbe
fig 6~b for ~rø\)ej1enen. Dm ~fter~

mibbcgeu faftebe 580mbarbererne mob
~nftenet. ~n af 58rnnb\)ngterne \)nr
[cc u~elbig Ilt 1. bøbe og 2. blelJ~

[erebes pcc en banff -S'olle fom ben
ffiøb pan, ba 2Inranb itfe ble\) lie~

[ocret.
2. af be 6t~fpramme [om Ieee

S~nben for 3. ~roner ble\) lagt imel
lem bette og $t'nltbrænberiet.

9log(e af nere 580mlinrbeerliaabe
og~ramme angreb be fienl:ltfige 58om~

barberer, fom 1)n\)be lagt fig norben
for norbre ~nnlirænberi. .IH. 10. be~

g~nbte \)i nt la~e. ~or -S'(b ble\)
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Hillerup = Hellerup.

Det gamle Pesthus lun tæt ved
Stranden SV for St.Jorgens Se, (E. HJ.
Det mila omtrent være, hver Vestre
Go.sværk nu ligger.
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Aug.
Admiral Gambier omtaler denne jlra~ bejncret af be enne(lle ~om ,

Træfmng som lang og haard og Ind- , o,·
rommer, . al.de engelsk? Sk!be maatte bcrberer, ~anonot1gge og l. ~anb

~::'~~t:s:!o~il~:g~a~~~:.d~;~::t:'u:~~ ~atterie. ma ~r. ncr 1 fngtnebel
galske Beretninger le.d deres lette ~l'enbens Slb betnbelia ec be fl'enbt.
Eskadre ved denne Lejlighed en Deel • ., O' O
Skad.e, havde 4 Do~e. dera! l O~ftce~. Iige ~omoarberer faael'l at f!~gte
og lo Saarede, denblandt hgele es 2ltier ft\uarben af ~anoneerl' ..f.alou"Offtcer. (H. G. Garde). ~ u, t

t'erne r~ffebe berjcr frem og forfulgt
be f!~gten'oe. ~rammcne oebblen a
fafte mob ~anbba tteriet. S benne 'Hl
tcque fom ocrebe til SH, 31h rnijteb
ni 7. bøbe og 11. ble{lferebe [crubei
en ~orman'o pcc ~~eI}oIm, fom 'oræb
te{l af et 6t~ffe af en ~ombe. ~n

bee( af ~anonoaabcne Mene bejtabi
Sværdftsken havde faaet 7 Grund- aebe men Itrrn ijlanbfatte. Sværd

skud. (H. G. Garde ). O l' c
fisken berimcb, [om ~anbe [caet nog!
@runbjtub mcctte inb for at ublaftet

24 ~n ~anonioHe, l. ~anonoaab o
l. ~anonabe ~arfa{l unber meutnan

Wulff, Christian, fodt Uh 1777, C. Wulff. Men leet i Si'aOebo'oernl
1796 Sek. Lieut., 1802 Prem. Lieul., O
1808 erobrede 'I. den engelske Orlogs- men 3be 6t~tt'rnm, fom Ieee fl)
brig Tickler, 1810 Kap. Lieut., 1815 for 3. æ rener bIen leet imellem ~alf
Kapt., 1828 Komm. Kapt ., 1856 Kom- ~ O ~l

ma~d.r, 1842 Kontreadmiral. D~~ 17;. bræriberiet cc ~ajlenet.
iB4", og begravet pua Holmens Kirke- • • • O. •
gaard, (D. d. S. O. K.). 25 ::Dlnlflonen t ~anebot'erne bejtto

~e(e magen et ~atterie B'jenben ar
bejbebe t'aa ueb gf, ~eft1)unl'l. ~et ·

~rot'ver gjorbe et Ubfalb i ~lal'lfen

.pauge [em ccre ~aabe unberftutteb
mi [ane mange fnlbe for ~aabene

<5fraar. Sngen ~olf mijlebe{l l-la
~aabene, uagtet B'jenben{l ~eftige ID111
jtet Slb. ma ~anbtro+,+,erne traf fi
tilbage gjorbe nore ~aabe lioefa,
S mag bIen ~~en bomburberet fl
~anbfiben.

26 ~omonrbeer~::Dit'iftonen fajlebe mr
bet engefjte .ponebquarter i Hilleru
~ienbell mob bi{lfe og ~afteOet. ~I

at forurolige ~ienben i ~la{lfer

.pauge blen ffub meb ~ugler l

6ftanr berinb af nogle af nore ~nah
ma noretl ~anonabe o+,1)olbt traf t

@ranat fra B'jenbentl matterie n'
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Aus·
.' En Gmnnt lrn det fjend!-'ige Dnt- Kildevæld h IlIl Stubbekiobing [cm

ten ved Kildevæld tml Krudtkam- ,t I
meret pDD Kanonchaluppen Stubbe- fvrllng I ~uften, 9uoT'Oeb 31. IDlllnb
kjobinr:, som derved sprængtes i Lul- 'It o' sr f .
fen, hvers-ed 51 Mnnd dræbtes og 12 mijtebe o\:lUet l'g 12. li eIil Ierebes, meb

~:~:..~esjb':'a~~~n~I;::~~~t~l~n:s2::~ ~ttllquenbleb efIerlil ~ieutnllnt Dodt 20)
fen, Sek. Lieuf. P, U.Dru un, som en let blelilferet, 1 ffillltrolil bleu {fubt og
Quartcrmester I der saae GranD tens c l f
Fnld og stru IndsuneFolgernc, stodte 6. I) ee,erebelil.
cverbcrd,» (R. G.Garde). 27 2 c] G'::.tkfkrllmm6n626)· bt .,
25) Dod t , Frans}Iartin: fod"" i. 1776, • \;;J 'I t ene-n m l'g Iglen

1794, Maaned~ Lieut., 1;95 Sek. Lieut., berelil ~oft f~nben for 3. (Ironer. ~n
1S00 Prem,LICUI., 1S07 Cheflor Skær- S:' ro
bnaden Lungesund, 1S00 Kapt, Lieut, o tenben uagtet -'Ullllbenelil 3Jb I}eJe

D~6~~~;0;:~:d~·:~~~~~~J~cm.ueul . m~tten ncr bIeuen færbig meb mllt~
Wulff og Knnon·Jolle l'r.5, Sek. teriet oeb ~IlUebobetne bee~nbte bette
Lieut.Zcuthcn. (H. G. Gnrde). . t f arI <. Il' b' ro b

Zeuthen, Pbilip Julius, fodt " /. te or:« nor Ilt lie"ll Ige -'UIlIl ene
1790 ! Kbh. 1S01 Kad~t . 1S05 Gerners meb $fugler og @5frllllr ~ll ~ieut~
MedDIlle, 1806 Sek. Lieut., 1807 Chef •
for Kanonjolle l'r.5 . (D. d. S. O.K.), nant Zeuthen ncr {fubt, (Illbet BuH

Buhl, Poter, fodl IS/S 17S9. ':D/n f fif 'f. ro '
1807 Sek. Lieut. e .forhnnsferme,raske om &,llnlil -'Ullllb mijtet ben ocnjtre
og modige Forllold i .Aclionen ved arr m 6 "llr6 b "b6 og 4 <'16 R f erebe
Kalleboelobet paa en Barkasse den :« , • ., , ..' • I) "" l' ,
27. .August sidstIeden.. 1S09 Ridder. og bil alle mllllbene 911'Obe bott{fubt
Blev fanget nf Englænderne i 1S11 ar ' , O'
men sommeAar udvekslet. Ansat som berelil :«mumtum, gllb deutnllnt WuHf
Chef for Knnonchalup l, l'r..6 og der- Drbre til Ilt retirere bnerceb m(lllben
efter for en erobret engelsk Knnonbnad ' "I
Prise Kr.2: deltog med denne i :An- Nakskov Ullr fIlIl ul]erbig Ilt Iømme
grebet paa den store Konvoj S. O. for Itt · O'
Hjelm, blev saaret, ta!,et til Fnnge og l'llll \!!.Irunb. ~ll deutnllnt Wulff
atter udvekslet. 18!2DannebT?g.smand: irfe funbe [cc ben c] fodob ben fllm~
Faldt om Dord i Fregatten :Najaden l .., I
Knmpen ved Lyng-ar d. Uh 1S12 og be- me meb [it ·IDllln b{fllb o\)erbeuift om
grovet i Krigergra"en paa Askero ved b . f f'I" ro
Lyngore. Omtales I Kaptajn Holms 111 en el unbe li lUe taget. :I~oget

Rapport om Kampen som et lige snn betefter bleu ben neb flere S:llrtøI'ereædelt Menneske som kæk Officer. (D. d. • • O
S. O. K.). .pIerp flot og roet mb for Ilt repc-
27) En paa Holmen udrustet Kano-

nDdebarkasse (B. G. GDrde). reres.
. Kanon-Jollen ~r. 6) under Sek. 28 ~llnonllbe mllrfnlilfen 27) og (Illnon~

Lieut, G. F og. (B. G.Gnrde). I
Spirck. Peter Carl født"I.HSO 30fIen unber ~ientnllnt*) Sparens

i Korge. 1799 Sek. Lleut.• IS06 Prem. o: <'l l' æ rY
Lieut., 1S07 Cbef for en Cnnonadebar- ~ommllnbo l' e\) atter Ilet t ~llue~
kasse, 1812 Knpl.Lieut, Overgik1814 boberne
til Narges Marine. Dod ·IS65. (D. d. •
S. O. K.). 29 @5febe intet til @5øe{l.

. 30 ~roPl'er ftob færbig til llbflllb men
.To Gangesendte KlIeger, upan- fit D b ro <. " rY

;n vleligt eller Aftale med Dille, lor- contrIl r re. -'Ucmlillrberere I,uue

~":.v:~:i:UA;~::::II,p~~~ ~~e:ti;; ~i 911ue tllftet men mejtet forbøb bet.
·orlnnge den Cl..enskelinves ogOster-31 B'or Ilt llfbrænhe m~gninger i ~(n~Ir". Demolering : lørst MandDg den f R "'" f kk ~ b
a .•• . (B. G. Garde). ,en" ...,llue og om lln,e ""ræer er,

*l I lIIanuskrlptet er med latinske Bogslaver 8krevet Sparens
eller Sporins. Det skal imidlertid "Være Spårck, da der I Følge
D. d. SøoD'. Korps aldrig har været en Officer af del Navn, medens
Lleutn. Spårck angives at dellage I Angrebene paa GI. Pesthus som
Chef for en Kononadcbarkas.
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Spilprammene var under Kommando
af Tojhuslieutenant (Sea rtl llerltteute 
nut) Andrea s Herma n s e n H øye r
( Ii. G. Garde).

Dille, Soren AdoU, fodt 4/. 1776.
Søn af Kapt. i Søetatcn Matthias Bille.
1704 Sek. Lieut.. HOO Prem, Lleut.,
1807 Interimsekvipagemcster og førte
81/. et Komp. af Holmens Mandskab
nnder Udfoldet i Classens Have. 1808
Kapt. Lieut., 1815 Kapt. Overgik 1814
til Norges Marine. 1815 Komm. Rapt,
Dode "' /. 1810 under et Desog i Kbh.
(D. d. S. O. K.),

28) Det armerede Transpertskib Char
les of Ktrkuldy, hvorved Erenden ml 
stede 10 Døde, deraf 1 Officer, og 21
Saarede, deraf 2 Officerer. Desuden
sank en Brig paa Stubben. hvis Takke
Iads Fjenden dog bjergede om Efter
middagen; herom tie imidlertid de en 
gelske Beretninger, (R. G. <;arde).

Ariergarden :
Kanench. Nysted-

Sek. Lieut. A. Hol s t c n
Ko.nonch. Svendborg

Sek. Lieut. F. E. Ro s e no r n
Ko.nonch. Faaborg

Sek. Lieut. Chr . J. F r . H e d e m an n
Kanonch. Holbeck

Sek. Lieut. N. P. Sk i b s t e d
Kanonch. Middelfart

Sek. Licut. ehr. Gran
Ko.nonch. Assens

Sek. Lieut. A. K. D l o c k
Kanonch. Kjerteminde

Sek. Lieut, J. J. Pu lud. u.
(H. G. Garde).

· Journal over Fjendtlighederne Ul SØ8 1807.

Aug.
j'febe i ~:nl'rgetl tibHg et Ubfalb unbei

Reck, Frederik von, med 2100 rJ'berft Bechs ([ommaubo, 50. ~øm,
Mand. ·(H. G. Garde).

mermænb fra .polmen meb meutnau
Bille fulgte meb og 3. Sfauou'banb
fra €:iøefiben uuberft~ttebe 2lugre'bet
~ntrevrifen l~tfebetl for enbeel , bl
5B~gningerne blene cjbrænbte og fler,
~ræer omfcppebe, .potl otl mijteb
ni 1. bøb og 1)anbe 2. '&letlferebe
~f. 8. om ljormibbagen 'beg~nDte 6
5Bom'barbeer ~ramme , tillige mel
IDlorterere van lange ~inie i ([Habel
let, be vaa n~e .polm og 3. ([ronerl
5Batterie at tafte mob bet engelj'f
IDlorteer 5Batterie j~nben for €:inene
møllen. ~nenbe €:ivifvramme, 1)ne
meb en 150 'lli'tl IDlorteer [emt 5Bom
bcrbeer ~inifionen faftebe mob b
fjenbtlige 58ombcrbeerer fom Icc
martou 5Bligten. ~f. 101/ 2 [prcng e
af be fjenDtlige €:iti'be 28) i ~uften og e
cnbet fant 1)norvaa ben 1)ele fienbt
lige 5Bom'barbeer ~inie retirerebe
1)aft. 2lrier @uarben af ([anon €:iluV
perne forfulgte bem og ftHlebe bere:
€:itub ifær mob en 5Brig fom ubentuin
leeb 'bet~J:)e1ig. ~f. 1. nar 5Bom'barbe
rerne nben for €:ifub, og ba ingei
af ce [jenbtfige ~anb'batterier, fOll

1)ele ~iben 1)anbe taftet @ranater o!
5Bom'ber mob ljlotillien, 1)ørtetl, ov
1)ænebeG 2fttaquen, 1)norneb ni tun fi
4. bleGjerebe. IDlob Mars og SI
Thomas {Ilen [fubt fra ~anb me
gloenbe ~ugler. 3 IDlorgeG tibli
1)anbe be engelj'fe j'fubt meb ~arbej'fe

inb i :Vragør fra €:ifi'bene og an
tænbt en ber liggenbe @aleafe; benn
'blen bog fIutfet, ba ljjenben 'blen for
breoen fra .polmen af 3nfanteriet. 
5Bomme 'bline nu lagt for og Ol

~ragør .pann.
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ti AIlDonbaade: Avantgarden . ..
! Kaaonoh. + 5 af Ariergardens. (J[ . G.
l1arde).

Journnlover Fjendtlighederne til Søs 1807.

Sepl.
Bel.lugelserne for l"lnadens Udle..e- l ~ommnnbnnten Metl o"forbret til

ring vII senere bll..e omtalt. f ~ t'
et ub enere U leaben• .

.Denne Ordre, udfærdlg.det af Ad· 2 Drbre er gitlen til et inbrette nUe
mlralilelel etleredo den 22de til aer- ni' f t' f f '" '" f Il
mens Ov.requlpagem.ster .holdt Com- .n.rtgt! ar øler nn ellet! et oe pac ente
mandeur Bill. I B.redsk~b; m.n de," 5Binf fnn f"nfe(l. mnefebe(l et nUe
brugl.s el, da Kaaoat!ollllea llg. !Il • 'I l)

<Iel sidste holdl sig paa Rheden,« @5elr. stntfdngie, 9læer, *), o. f. u,
(H. G. Garde), Icn fnl'vet! og tilintetgøreå. @5e~

~rnnbere ere unber crbeibe,
~f 71/2 om 2{ftenen beg~nbte men.

ben [re alle ~nnblintterier et fnjle
meb ~omber og @rnnnter, Hgdebetl
at ubff~be $fbvife. ~ette tlebMrebe
til ~f. 4. om ~orgenen ba mben
noget fngtnebe(l inbtil ben ~(. 7 nf.
bdet! oVf}ørte.

9lnnt jeg [cmmenligner bet 2Intnf
~omber fom ncre c.j3rnmme fnftebe i
5. stimer ben 31. 2{uguft meb bet
uO!Jqødige ~ombnrbement i ~nt. tør
jeg tlef fige, at øoer 4000. ~omber

og @rnnater [albt i ~~en.

910gfe .pufe nflirænbte ogfCmMetle
nntænbte, men ffuffebe. -

~rn @5øefiben beMnbte ogfnn om
5l{ftenen be engefffe ~omlinrbmr,

qtlornf nogle i @5tumringen fejfebe
nen i ~ugten, at fnfte i men 11. ~a.
nonbanbe, fom menig angreb bit!fe
meb ~nrteffer l'na ~uffetifbt! ~i.
jtcnce, ttlnng bem til nt retirere og
o!Jqøre, uagtet menbent! $fb Mr qæf.

)~Je \~r·::'~g:t~el' i~~ ~::::~:oi tig mob ~nnbene bn negle ~rigget
tlanuskript.t. Der mae Imidlertid væ r. gntle ~nug l'na ~aug, nare tli bog
m Misforslaaelse fra Grodlsehillings f"" l'.ef'" l' ae t'ffe et mifle en eneile
ilde, thi det er ikke 8D.ndsynllgt. at "'".., IJ O "' (.. ("

~:~~~:::~:~v::~oebr::bt~~::ebfrr: ID1auD l'QCt (Søen. ~e 4. 5Bomoa:t:r
Af. E. Holm's Daamark-Norg•• ar- beerbcabe fnflebe mob et engefff ~nt.

torie i720 -i8t4. Vol. l, Pag. 524, ' ' '' 29 rtt
'ortskltsen til Kjabenhuvna Bel.Jring tette tlell Larhens ) ~nnrb l'nn
Somm.rea 1807 fremgaar d.l, at d.r ~øtrebro.

tBD. menes Larius GD.D.rd, der lILD.

Draa Skyd.baa.rne SV.lor St.Jorgeas 3 .om ~ftermi'(lbngen beg~nbte ~ien.

:·f~eS~~:~~n:.:s~u~t~t:::I.~unnet ben igen nt bombarbere og tlebMetl

dmedens Byen blev bombarderet ,
undlade ikke Datterierne ved Svane
møU.n og KlIdev .. ld tillig.m.d .1 ..ed
Ny Kalkbr.. nderl Iuldendt i2-puadlgt
lJaUeri I Forening med de fjendllige
Bombnrderer stadig at kaste mod Rhe
den. hvorved Sodefensionen og især
·KD.Don1lotill ens A'VnDtgnrde ved Liinet
ten foruroligedes og mistede tiere Folk.
A.D.DOnOotilJens plln Lilnetten lndquar
ture'de Officerer anmodede derfor Kr i e
ger og Dille om. at de med deres
"Mandskaber maatte forsøge at storme
negle af de for Flolillen farligsle nat
terier; Lieut. G. J. GrodtscbiJling
sendtes i den Anledning til P e y
m a n n , men vendte tilba.ge med Af..
.. lag •. (R. G. Gard.).

*) Knn ikke læses pnn Grund af HelleIse.
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'værd ien af de pao. Tommerplndsen
oplagte Ferrand ansloges til 61/~ Mil
lion Rigsbankdnier (Il. G. Garde).

Fregatten Gliikstod - H . G. G ord c
kalder den Corvel, den Iaa oplagt paa
Holmen. (H. G. Gnrde).

Fjendtl lghederne lil Ses 1807.

Sepl.
qefe j.l1atten, qllorlleb mange .pufe af.
brænbte.

.!Bombarberene h~bfebe inb og fa
[tebe, men retirerebe lleb ncre .!Baa
bell lUllfomft uben at bet fom til 21t
taque. mombarbeer-maabelle fa~ebl

om j)(atten mob Larhens matterie.
B'jenbell ccntinuerebe at fafte mor

~~ell og ~laaben, U'ruefirfe og en,
bed af .!B~en afbrænbte. B'ra støm,
merplcbjen mcctte ncre str0l'l'er re,
tirere for ben ber opfomne ~lb . 100
af .polmenll stømmermænb blece[enbti
berhen ag 100. til 3lben i ~taben

3, moabe unber J. J. Svenson blelll
betedierebe til SfaUeboberne, 3 B're,
gotten Glilkstad oplom ~lb af el
.!Bombe, [om blell fluffet.

5 3 tyormibbagll blell~~en iglen bom
barberet, .!Bet~belige ~trøg brænbte

~anonbaabene i SfaUeboberne at
tcquerebe meb ~haar be engelj'fe B'or

ilO)Liitken,Ollo,lodt'It,ii49,i768 pofter fom oilbe inb pcc stømmer
Sek. Lieut., 1775 Prem, Lieut., 1781 "labfen ag tucng bem til at nige
Kaptajn uden at have været Kupt. 't'

Lleut.; hvorved bon sprang co.7 Aur- maabene fif beroeb 2 Olellferebe. Oll
gonge ol sine Knmmeroter lorbi. ti90 atftenen fYl. 8. fenbteR en marlemenKomm. KopI. . 1i97 Komm .. 1801 Kon-:u..l\ "+'
trendm., deltog 1807 i Krigsrondet den t' til g;' I."/., der besluttede Byens KopitulnUon air 1 uJenl.len.
og blev derciter udset til at under- 6 450, stømmermænb DIelle [enbt ti
handle med Englænderne og underskrev ~l <:It ' l so ~f ~
Overenskomsten. Blev i den Anled- '-l ben. :u.bmlra Liitken ) r,i .>l../l.'er
nin, i ~ov. s . A. belagt med Arrest og C b ... b f mm g aRflGestillet lor en O,.erkrigskommission, omman oen ve a e o "III'
der Irilnndt bom lor videre Tiltn1e, rebell af 2 Kapit: Lieutnanter,
idet hans Brude ansanes for afsonet . re-
ved den under Sagen, der varede cver 7 3 ID10rgell Oleb man emg om ~a
et Aar, udholdte Arrest. 1809 Afsked, nit Iati nR ffiunfte neal) '" t7'\ag lagt1810 paany ansat. 1815 j'Iceedmlral, t' U 10" +' l r , " .lU

1817 S. K., 1825 Admirn1. Dod .,/.. ben qde mobile mefenfion inb o
1855. (D. d. S.O. KJ. ro fl:: le 'f f ~f·(.
31) .Om endskjondt Efterretningen om «:emmen og UOtene gu re 'Qttt,enl

den sluttede Copitulotion virkede bojst 3 5llftell bejabte g;J'enben ~aGeUet O
nedalanende pan Sodefensionens Stem- "O II.
ning, udfortes dog den betalode Ind- .polmen, i l)'ølge ~al'itulationen, O
lægning ol Skibene med tilborlig Or- enbtes faafebe'. anarl'nenR anob O
den, ligesom Afgangen fm dem fandt l1 1;;)~" \l w&.
Sted med sommelig Stilbed.. (H. G. lUnGrængeffe.GordeJ. I'

GrodtschiJllng, Frederik. Fodt
8/t t .81 i Norge; 17gB Sek . Lieut.,
1804 Prem . Lieut., 1812 Kapr. Lieut.,
i815-1816 Formand I Solojtnant-Sel-
skabet, 1817 KopI. Dod \./. 1820.
(D. d. S. O. K.).
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menne -3onrnal; ber er ~o(bt

af min cnben ~bjutant ~rem .

~ieut: @robtid}iIlinB; unber min
hleCielle ol>~Bt; er onmnB~em.

menbe meb <6anb~eb, lienibneB

Steen Bille.

.par næret [orelcgt i ~riBBfor~øret.

Naar undtages Capt. Lieut. B i II e's allerede flere
Gange nævnte Artikel i Aarg. 1840, synes Kjahenhavns
Belejring i 1807 slet ikke at have været behandlet i
-Tidsskrift for Søvæsenet-, hvor det dog naturligt hører
hjemme.

Man kan forslaa, at saalænge Saaret var aabent
efter det frygtelige Slag, som tildeltes Flaaden i 1807,
havde den danske Søofficer en vis Skyhed for at be
handle et Emne, der, om end med Urette for Søværnets
Vedkommende, maatte virke pinligt at berøre; men nu
er der gaaet over 120 Aar siden da og Lejligheden ved
Journalens Offentliggørelse indbyder til at behandle visse
Sider af Epoken historisk refererende ogsaa i delte Tids
skrift.

Saavel H. G. Garde som Historikeren E. Holm har
behandlet Kapitulationen og det deraf foranledigede Krigs
forhør med paafølgende Overkrigskommissionsdom og
det er Hensigten senere at komme ind paa disse For
hold. Ligeledes vil det blive forsøgt al give en biogra
fisk Skildring af den Mand, der havde Kommandoen over
den engelske Flaade (paanødet ham af det engelske Ad
miralitet (H. G. Garde)) Lord James Gambier, der ved
Hjemkomsten efter Kjøbenhavns Kapltulatlon ophøjedes
til Pairsværdigheden (H. G. Garde). Ogsaa han stilledes
nogle Aar senere for en Krigsret, paa Grund af en Af
fære mod den franske Flaade ved Basque Roads, an
klaget af den i England som en Tordenskjold beundrede
Thomas Cochrane, 10de Jarl af Dnndonald,
men frifandtes.



Anmeldelse af Bøger indgaaet i ~Iarinens

Bibliotek September og Oktober 1929.

Ar Kaplojnlojtnant Hempel-Jørgensen.

Wolfgang Wegener: Die Beestrategie des Weltkrieges,
86 Bider, Berlin 1929.

Bogens Indhold er tidligere i 1926 udgivet som en
Afhandling kun tilgængelig for en snævrere Kreds af
højerestaaeude tyske Søofficerer.

Dens ret epokegørende Indhold med den skarpe
Kritik af de ledende tyske Myndigheders Opfattelse af
og dermed følgende Ledelse af Udviklingen indenfor tysk
Udenrigspolitik, Hær- og Flaadevæsen før og under Ver
denskrigen bevirkede imidlertid, at den blev kendt og
omtalt i langt videre Kredse end oprindeligt tænkt. For
fatteren, der er tidligere Viceadmiral i den tyske Marine,
har derfor efter Opfordring fra forskellig Side offentlig
gjort og udgivet nærværende Bog i omtrent samme Skik
kelse, som Afhandlingen havde.

l sin Kritlk over de daværende Ledende minder den
i adskillige Retninger om den i nærværende Tidsskrifts
Marts-Hæfte anmeldte Bog: Seekriegslehren im Lichte
des Weltkrieges af OUo Groos, men den rækker dog
langt videre i sine Konsekvenser.

Som den røde Traad gennem Bogen gaar Forfatte
rens sønderlemmende Kritik af den tyske Højsøllaades
under hele Krigen strategisk defensive - taktisk olTen
sive Holdning. Elan paapeger Gang paa Gang, hvor fejl
agtigt og skæbnes svangert dette Forhold har været for
Tyskland og viser klart og logisk, hvorledes Tyskland
gennem hele sin Udvikling har været landmilitært præ-
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get, hvilket i høj Grad influerede paa den øverste Krigs~

ledelse og derigennem paa Flaadens Ledelse.
Forfatteren vil bort fra det snævre Kyslforsvar og

have Flaaden væk fra Nordsøens S. E. Hjørne og Helgo
landsstillingen ud i Atlanterhavet, hvor de store Handels
veje findes; han fastslaar den eviggamJe Lov om, at
Søherredømmet har kun den, der behersker og kontrol
lerer Handelsvejene paa Oceanerne. Kun paa denne
Maade, naar det saaledes saa ' sine Livsnerver truede,
vilde det være muligt virkeligt at tvinge England frem
til en regulær Kamp mellem Flaaderne.

Medens Tyskland saaledes ikke betænkte sig et Se
kund paa at bryde Belgiens Neutralitet, da Hærledelsen
forlangte det, turde den ikke foretage det efter Forfat
terens Mening eneste logiske og naturlige at sikre sig
de danske Gennemsejlingsfarvande, Kattegat og den norske
Skærgaard for med disse Farvandsafsnit som Basis at
foretage de Fremstød i Atlanterhavet, som skulde tvinge
den engelske Flaade ud af sin - ogsaa som Forholdene
udviklede sig - strategisk defensive Holdning.

I det hele taget er der for os danske den store
Interesse knyttet til den foreliggende Bog, at Forfatteren
atter og atter vender tilbage til de danske Farvandes
store Betydning som Udgangspunkt og Basis for en tysk
Flaademagts Optræden paa Verdenshavene. Nogle af de
i Bogen fremsatte Synspunkter og Tanker virker maaske
fantasliske for udenforstaaende, paa den anden Side er
det givet, at Bogen har vakt megen Opsigt og Udbre
delse indenfor tyske Marinekredse, uden dermed at være
sagt i hvor høj Grad Forfatterens Meninger deles af
disse eller af ansvarlige Myndigheder i Tyskland.

Man har Verden over i maritime og udenrigspolitiske
Kredse undret sig over den Vægt, det ny Tyskland lægger
paa Skabelsen af oversøisk Flaademateriel, nu da det
ikke mere besidder Uolonier.

Dette, i Forbindelse med Flaadekommandoens fore-



694 Anm. af Bøger lndg, I lIlarinelIs BibI. Sept. og Okt. 1929.

stanende Forlæggelse fra Wilhelmshafen til Kiel, kunde
tyde paa, at Admiral Wegeners Mening om at komme
bort fra Fortidens landmilitært prægede Opfattelse, at
den tyske Flaade hovedsagelig skulde anvendes til Kyst
forsvar, deles af flere, og at · Tyskland nu er begyndt
paa og gør sig Umage for liat tænke i Oceaner", selv
om det indtil videre af gode Grunde kun kan blive i
mindre Stil.

Paa en Tid da vi herhjemme strides, om vi over
hovedet skal have et Forsvar og om et saadant Forsvars
Maal og Midler, kunde man ønske at denne Bogs Ideer
og Tanker om de danske Farvandes Betydning under en
Stormagtskonflikt belyst fra tysk Synspunkt og Inter
essesfære, vilde vinde vid Udbredelse i den danske Be
folkning og derved muligt bidrage sil til at retlede store
Dele af Befolkningens Opfattelse af den kommende Ver
densudvikling som værende uden Risiko og Fare for dansk
Territorium.

Romola. & R. C. Anderson: The Sailing-Bhip, 212 Bider,
London 1927. .

Den foreliggende Bog beskriver Sejlskibets Historie
og Udvikling fra Oldtiden Lil vore Dage. Et saa mægtigt
Emne kan selvfølgelig kun blive rent skitsernæssigt be
handlet indenfor de snævre Rammer, som cirka 200
Sider danner, men det er dog lykkedes Forfatteren at
skabe et interessant og let overskueligt Billede af den
skete Udvikling. Bogen virker meget instruktiv, og da
den samtidig er skrevet i et let læseligt Sprog og for
synet med 150 - for Størstedelen virkelig fortrinligt
udførte - Fotografier og Tegninger, kan den kun anbe
fales til Læsning, og det ikke mindst saafremt Sejlskibs
uddannelsen, hvad jo adskilligt tyder paa, forhaabentlig
staar overfor en Renaissance i vor Marine.
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Von Oertzen: Riistung und Abriistung. Eine Umschau
iiber das Reer- und Kriegswesen aller.Lii.nder, 803 Bider,

Berlin 1929.

Bogen, der er delt i 3 Hovedafsnit, danner en for
trinlig Haandbog i Ruslnings- og Afrustningsspørgs
maalet, et Emne, der jo for Tiden er højaktuelt og be
skæftiger hele Verden.

l. Afsnit giver i kronologisk Orden et klarlog godt
Overblik over de hidtil afholdte Afrustnings- og Nedrust
ningskonferencers Forløb og Resultater, sluttende med
en grafisk Fremstilling af de mere betydende Staters mili 
tære Styrke i Øjeblikket.

Desuden gøres der i delle Afsnits 3. Del kort Rede
for de forskellige Staters Holdning til Afrustningsspørgs
maalet, og man faar gennem denne Fremstilling lydeligt
Klarhed over de store Modsætningsforhold, der paa delle
Omraade gør sig gældende særlig for Stormagternes
Vedkommende.

Selv den sterste Afruslningsoptimist maa sikkert
erkende - efter at have læst denne Fremstilling 
hvor uhyre lang Vej, der er igen, for at naa en effektiv
og følbar Afrustning, samt hvor langt Verden efterhaanden
er kommet bort fra de Grundsætninger og Anskuelser,
som Præsident Wilson i sin Tid ved Fredsslutningen
gjorde sig til Talsmand for .

2. Afsnit gaar nærmere ind paa de enkelle Staters
Magtmidler og giver et fyldigt og omhyggeligt Billede
af hver enkelt Stats Hær, dens Organisation, Kommando
og Tjenesteforhold anavel i Fredstid som i Krigstid, Ud
dannelsen, Indkaldelserne, Mobiliseringsforhold, Befæst
ninger m. 10.

Man kan kun beklage at tilsvarende Oplysninger
savnes for de ,respektive Mariners Vedkommende. I det
bele taget er disse kun yderst kortfattet og sted
moderligt behandlet, hvilkel bevirker, at Billedet i ikke
ringe Grad gøres uklart af de enkelte Staters samlede
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Vaabenmagt - ikke mindst for de 5 store Flaademag
ters Vedkommende.

3. Afsnit omhandler den nyeste Udvikling indenfor
Krigsvidenskabens og Bærvæsenets forskellige Omraader
og er følgelig i overvejende Grad af landmilitær Interesse.

De enkelte Vaabenarters tekniske og taktiske Udvik
ling sanvel i Almindelighed som . indenfor hvert enkelt
Land er meget klart og overskueligt fremstillet. Almen
Interesse knytter der sig til Omtalen af de nyere Krigs
rnidler som Flyvevaabnet, Gasvaabnet, Kampvognene, Hæ
renes Motorisering og Eflerretningsvæsenet.

Her i Danmark vil man bl.. a. lægge Mærke til den
interesserede Omtale, der bliver det Madsenske Rekyl
gevær til Del i dette Afsnits Behandling af det danske
Infanteri.

Alt i aIt er det et Værk, man kan studere med stor
Interesse og som giver Stof til megen Eftertanke.

Monaaterev: Vom Untergang des Zaren1iotte, 184 Sider
Berlin 1930.

En gribende Bog, der beretter om den gamle rus
siske Flaades - særlig Sortehavs-Flaadens - Virke
under Verdenskrigen og den tragiske Skæbne, der under
og efter Krigens Slutning blev saavel Materiellet som
Størstedelen af Defalingsmandspersonellet til Del.

Forfatteren; der er tidligere russisk Søofficer, har
selv levet med i det hele og fortæller først om den lykke
lige Tid inden.Krigen, om Kadetaarene, om Eskadrebesøg
i København m. m. Som nyudnævnt Løjtnant kommer
han til Sebastopol, hvor han gør Tjeneste i forskellige
Skibe og Baade; derefler beordres han paa .Undervands
baadsskole i Libau. Saa kommer Krigen, under hvilken
han gør Tjeneste i Sortehavs-Flaaden.

Nu følger en Hække virkelighedstro - ofte meget
dramatiske Skildringer af Søkrigens Forløb i disse Far
vande set fra russisk Side. Særlig er de vanskelige For-
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bold og Tjenesten om BOrd i U-bnadsminelæggeren .Krab.
godt beskrevet og af ikke ringe Interesse.

I Slutningen af Anret · 1916 mærkes imidlertid de
førate svage Tegn paa den indre Opløsning, og nu op
lever man i Bogen, hvorledes ' den russiske Sortehavs
Flaade ubønhørligt og sikkert gaar sit tragiske Endeligt
i Møde trods Befalingsmændenes fortvivlede Modstand.

Man oplever Admiral Kollschaks forgæves Forsøg
paa Flaadens Genrejsning, Flugten til Exilet i Biserta
og til Slut Flaaderesternes endelige Opløsning, da det
hvide Flag med det blaa st. Andreas-Kors for sidste
Gang i Aaret 1924 nedhalles.

Edward Ellsberg: On the bottom; 80'1 Bider,
London 19291) .

Bogen beskriver Bjergningen af den amerikanske
Undervandsbaad S. 51 efter at denne den 21. Septem
ber 1925 var sunket som Følge af en Kollision med
Damperen .City of Rome •.

Bogens Forfatter, Commander ElIsberg var selv
Leder af Bjergningsforetagendet - det største og van
skeligste i sin Ari, der til Dato er foretaget.

Kollisionen fandt Sted paa det aabne Ocean 15 Sø
mil fra nærmeste Kyst, og Undervandsbaaden sank straks
efter paa en Vanddybde af cirka 40 m.

Bjergningsarbejdet, der skulde foretages, bestod alt
saa i at hæve Undervandsbaaden, hvis Overfladedeplace
ment beløb sig til 1010 ts., op fra denne Dybde - stadig
arbejdende paa det aabne Atlanterhav udsat for alt mu
ligt Vejr og en - selv under gunstige Vejrforhold 
stadig vedvarende Dønning. En stor Del af Dykkerarbejdet
maatte saaledes og blev 'ogsaa forelaget under urolige
og i høj Grad ugunstige Vejrforhold; man kan ·ikke andet
end imponeres over det, der blev ydet af disse Dykkere.

1) Bogen er blevet oversat til Dansk. under Titlen: -Paa Havets
Bund. og udgivet paa Jespersens og Pias Foring.

Tldllkr. r.581'....4 . 1011. Aug. 47
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Baadens store Dimensioner - Længde 73 m. og
Bredde 6,6 m. - forøgede Hjergningsvanskelighederne;
selv med al den Flydeevne, som man kunde bibringe
Baaden efter Kolliaionen, blev der alligevel en Vægt paa
cirke 600 ts. tilbage, der skulde hæves de 40 ID. op til
Overfladen.

Bertil kom, at der efter Bævningen forestod en
Bugsering paa 150 Sømil til New York, der var den nær
meste Havn, hvor der fandtes en tilstrækkelig stor Tørdok.

Man vil kunne forstaa, at ingen Bjergningsselskaber
turde paatage sig at garantere et gunstigt Itesultat og
selve de ansvarlige Mariuemyndlgheder nærede overor
dentlige store Betænkeligheder ved Foretagendet.

Dog - da det for de forenede Staters Marineledelse
drejede sig om et alvorligt Prestlgespørgsmaal, flere mis
lykkede Bjergningsforetagender af andre forulykkede Un
dervandsbaade havde alt fundet Sted, og den amerikanske
Offentlighed var meget opskræmt, - besluttede man sig
til selv at gøre Forsøget. Og i Commander Ellsberg,
der iøvrigt selv fra første Færd havde meldt sig til Ar
bejdet og udkastet Planerne for det, fandt man den rette
Mand.

Gennem Bogen afslører han selv sin egen Person
lighed, sin Jernvilje, sine Evner Lil atter og alter at tage
Kampen op mod Elementerne, Evnen til at opmuntre
Folkene selv gaaende i Spidsen bl. a. ved personlig at
udføre Dykninger under Forhold, hvor han ikke vilde
paatage sig Ansvaret for at sende andre ned.

Bogen danner en gribende Beskrivelse af Mænds
[Camp mod Naturmagterne, mod Havet, der stadig fra
vrister dem sil Bytte; men Mændene fortsæIler trods all
ufortrødent Kampen og vinder da ogsaa til Slut Sejren.

Beretningerne er spændende - mere spændende end
nogen R.oman, og samtidig af stor maritim Interesse
gennem de under Arbejdet indvuudne Erfaringer i Bjerg
ning af sunkne Undervandsbaade, Erfaringer, der nu i
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bøj Grad bygges videre paa indenfor de større Mariner,
og som man har Grund til at tro væsentlig vil forøge
Mulighederne for at kunne bjerge sunkne Undervands
baade saa betids, at 8esætningerne vil naa at kunne
bli-ve reddet - alt forudsat, at Vejrforhold og andre
ukontrolable Omslændigheder er nogenlunde gunstige.

Bogen, der indledes med et Forord af Hector C. By
water, er i højeste Grad læseværdig og anbefales ind
trængende alle maritimt interesserede.

Daniel Bruun: Fra de færøske Bygder, 263 Sider,
København 1929.

Kaptajn Daniel Bruun . har i det foreliggende Værk
dels samlet en Række Afhandlinger om gammeldags Sæd
og Skik paa Færøerne, som tidligere paa forskellig Vis
har været offentliggjort, men som nu paa ny er bleven
gennemset - dels offenLliggjort en Samling nyt ikke
hidtil bearbejdet Slof'.

Forfatteren har i sin Tid gennem udstrakte arkæolo
giske 'Undersøgelser paa selve Færøerne personlig samlet
sit Stof, og det er med stor Interesse, at man følger de
forskellige Emner, han behandler. Man erhverver sig her
igennem et overordentlig nøje Kendskah til alIe Forhold
j delte. vort nordligste Arni, et Kendskab som Marinens
Personel - der jo i stedse højere Grad paa Grund af den
ny Ordning af Fiskeriinspektionsforholdene faar Forbin
delse med Færøerne - vil have megen Glæde og Inter
esse af. Bogen er, sin uomtvistelige Videnskabelighed
til Trods, skrevet i Forfatterens sædvanlige klare, under
holdende og let læselige Sprog samt forsynet med et
alsidigt og udmærket reproduceret Billedstof, der gør
-det til en sand Fornøjelse at stifte Bekendtskab med den.

Bogen, der er udgivet med Understøttelse af Carls
bergfondet, kan af ovenanførte Grunde anbefales paa
det bedste.

47*
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R'iitger Essen: Europas Tillfriskande, 330 Sider,
Stockholm 1929.

Enhver, der interesserer sig for Udenrigspolilik, vi)
med megen Ildbytte kunne give sig i Lag med denne,
Dr. Riilger Essens senest udkomne Bog. Bogen danner
i og for sig ikke nogen samlet Helhed, men er sammen
sat af forskellige Afhandlinger eller Studier, der grup
perer sig om Hovedemnerne : Europas Styrelse, Nordost
Europa, Europæisk Idepolilik og europæisk Finans og
Økonomi.

Særlig Interesse for os danske har selvfølgelig Af
snittet om Nordost-Europa , i hvilket Forfatteren ret
indgaaende behandler de skandinaviske Landes Krigs
politik, den svenske Udenrigspolitik; østersøspørgsmaalet
samt de ny Østersøstater.

Han kommer bl. a. til det heller ikke herhjemme
helt ukendte Resultat , at østersøens verdenspoliLiske
Betydning er langt mindre nu end i 1914, og at Tyngde
punktet er flyttet sydligere.

Han hævder endvidere, at et relativt stærkt dansk
Søforsvar vil være af største Betydning ikke alene for
Danmark selv og for dets nærmeste skandinaviske Nabo,
Sverris, men ogsaa for de øvrige Østersømagter. End
videre fremhæver han, at den danske Marines Opgave
aldrig kan blive at medvirke til en Lukning af Øster
søen, men tværlimod at modsætte sig ethvert Forsøg
herpaa.

Det vil Imidlertid føre for langt i en kort Anmel
delse som den nærværende at gaa dybere ind paa de
forskellige Problemer, der i denne Bog sættes under
Debat - hvor fristende det end kunde være. Det skal
blot anføres, at det er med megen stor Interesse, at
man følger Furfatterens Udviklinger og Klarlægninger af
de forskellige Emner, selvom der kan være enkelte
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Punkter, hvor man maaske ikke helt kan følge ham.
All i all er det en Bog, skrevet med stor Dygtighed af
en Mand, der i sjælden Grad maa forene stilistiske Egen
skaber med et grundigt Kendskab, Viden og Udsyn om
de Ting, han behandler.



Meddelelser fra fremmede ~Iariner.

Ved Kaptajnløjtnant A. H. Vedel.

Chile.

Iren " /10 sattes Undervandsbaadsmodersklbet Araucano i Vandel
fra Vlckers-Armstrongs Værft. Følgende Data opgives: ca, 5500 ts.,
Længde 118,9 m, Bredde 17,1 m, Dybgaaende 5,0 m, Maksimumsfart
13 Knob. Skibet er udrustet som Værkstedsskib, Opladeskib, Depot
skib og Opholdsskib for tJndervandsbaadenes Mandskab, lait. er der
Plads til ca. 600 Mand om Bord. Fremdrivningsmaskineriet beatnar
af et Sæt Parsons Turbiner, der faar Damp fra 3 kulfyrede Kedler .

Englneerlng " ,•• 1929.

England.
450

Den Oh 1929 sank Undervandshaaden H.47 (1917 - 510 ts . -

1~~5 Knob - 4 Stkr. 53,8cm Torpedoudskydningsapparater) efter Kol

lision i Overfladen med en anden Undervandsbaad, L. 12 (1916 -
815 17,5

1090 ts . - fo' Knob - 6 Stkr. 53,8 cm TorpedoudskydnIngsappa-

rater). Kolllsionen fandt Sted KI. lidt over 8 om lIIorgenen I den
sydlige Del af den irske Konni lidt Syd for St. Davids Head paa
Pembroke Halvøen, ikke langt fra Land, men paa dybt Vand.

Ener Søvejsreglerne havde L. 12 Vigepligt, og den vagthavende
OHlcer der om Bord blev af en Krigsret dømt til at gaa fra Skibet
og Idømt en alvorlig Irettesættelse.

Flere Forhold og sammenstødende Omstændigheder gjorde
imidlertid Sagen mere Indviklet . I ."'aval and Military Record.
for 81/ T 1929 findes et Referat af de afholdte Forhør, og dette skal
her i Hovedtrækkene gengives i Oversættelse.

' . .. Den °h 1929 var Undervandsbandene L. 12, L. 14 og H. 47

paa Vej fra Lamlach [paa Øen Arran I Clyde Bugten] til Set. !ves
Bay [vestligst paa Nordsiden af Cornwall-Halvaen] efter Ilt have af
sluttet nogle samlede Overfladeøvelaer i det irske Hav. Der var om
Bord paa Undervandsbaadene en Del Personel , der skulde gennemgaa
et Instruktionskursus.

Kl. 0730 nas fra L.12 II. 47 for om Stb , og Chefen for L. 12,
Ltn , Cmd . Oram sikrede sig , at Pejlingen til Il. 47 trak agterefter,
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Indtil han Kl. 0750 blev aJløst paa Vagten af en Secondlieutenanl
Derefter gik Chefen ned for at konferere med Skibets Navi~atlons·

offlcer, en Reserveofflcer, Ltn. Keen, der KI. 0800 skulde paa Broen
for at have Tilsyn med en Kursforandring. Da St. Davids Head var
tværs, gik Lnt. Keen paa Broen for om nødvendigt at overtage Vagt
tjenesten for Secondlleutenanten, der KI. 0801 gør opmærksom paa
H. 47 og bemærker, at det, hvis begge Skibe holder Kors og Fart.
vII blive nødvendigt for L.12 at gaa af Vejen, da denne bavde Vige
pligt. KI. 0808 var Lnt. Keen klar over. at en Kursforandring var
nødvendig, da Skibenes Afstand nu var ca. 1000 m. Kl. 0804 sendte
han med en Ordonnans Bud til Chefen; H. 47 skærer vor Kurs.
Denne Melding nanede Imidlertid Ikke Chefen, uvist af hvilken Aarsag.
KI. 0805 var H. 47 ea. 700 m borte, og Ltn . Keen bestemte no at
dreje til Styrbord for at gaa agten om H. 47, men mente ikke, der
var Grund til at gentage Meldingen til Chefen eller sikre sig. at
den var kommet frem.

Kort efter at Roret var lagt om, modtages (KI. 0806) et Signal
fra L. 14 [den tredie Undervandsbaad I Formationen], at et Leje var
løbet varmt, og man anmodede om Tilladelse til at sætte Farten
ned . Melding herom blev sendt til Chefen samtidig med Anmod
ning om Tilladelse til, at ogsaa L.12 satte Farten ned, for at Baa
dene kunde følges ad. TllIadelsen blev givet, og L. 12 satte Farten
ned til 8 Knob.

Lnt. Keen bemærkede nu til Rorgængeren, at ban syntes den
drejede noget langsomt, og da L. 12 havde drejet 4 il 5 Streger, var
man paa Broen klar over, at H. 47 vilde passere meget tæt; men
man mente stadig, den vilde gaa klar, og Ltn. Keen mente ogsaa,
at 1I11ndskningen i Fart vilde hjælpe hertil.

Det syntes Imidlertid nu som om ogsaa Il. 47 mindskede, og
den syntes at dreje Bagbord over. Lnt. Keen gav derfor Ordre Ul
at rlnge paa Alarmklokken til Chefen og til at stoppe begge IIla
skiner. Da Afstanden var ca. 40-50 m gav Lnt. Keen Ordre til nt
lægge Roret Styrbord [gammel Rorkommando] for om muligt Ikke
at ramme vinkelret paa H. 47 ; paa delte Tidspunkt syntes en Kolli
sion uondgaaelig. Ki. 0808 ramte L. 12 H. 47 paa dens bb. Side .
Ltn . Cmd . Oram (Chefen for L.12) kom op paa Broen umiddelbart
inden H.47 blev ramt og krængede stærkt stb. over; i Løbet af
20 Seconder snnk den under en Hældning forefter af ca. 20° •.

Denne Rapport hlev fremlagt I Forhøret og ved yderligere
Forespørgsel forklarede Chefen for L. 12, Ltn, Cmd. Oram: •Da jeg
kom op paa Broen, var Il. 47 ca. 30-40 m fra L.12, og jeg indsan,
at en Kollision var uundgaaelig. ·Medens jeg endnu var I Taarnet
hørte jeg Alarmklokken [til Chefen]. og du jeg havde set den Sltua-
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tlon, I hvilken L. 12 Tal' kommet, saa jeg efter, om Telegrafen stod
paa fuld Kraft Bak. Jeg gav Ordre tIl at lukke vandtæt overalt og
beordrede paa Post for Kollision (Co\llslon stations). Omtrent 15 Sec.
efter, jeg var kommet paa Broen , skete Kollisionen. L. 12 ramte
Jf. 41 paa bh, Side omtrent vinkeirel, lige foran forreste Periskop.
For muligvis at bjærge nogle overlevende af Besætningen fra 11.41
gav jeg Ordre ned I Baaden om al komme op med alt, hvad der
kunde flyde. Jeg saa nu Jf. 41 krænge Styrbord over og forsvinde
l Løbel af 10-15 Sec.

Kort efter ut ll. 47 var forsvundet, saa jeg at Stævnen af vort
eget Skib begyndte at synke, og Vandet kom Ind over Kanonen. Jeg
slog selv Stop paa stb. Telegraf O" gaven af Folkene Ordre til at
slaa stop paa bagbords. Jeg forsøgte nu al naa Lugen I Taarnet,
men Inden det lykkedes, blev jeg skyllet udenbords. Da jeg kom
op til Overfladen saa jeg, at L. 12 helt var forsvundet undtagen
Skruerne, og den syntes at have en Hældning forefter paa 50°-60".
Del næste jeg husker, er al L. 12 hurtig kom op til Overfladen ved
Siden af mig med langsom Fart agterover. Der syntes Intet at være
I Vejen med den; kun vnr Mnsten bøjet. Et Kvarter senere blev
jeg taget op af L. 14•.

Chefen for H. 47, Ltn. Gardner [ku n Chefen og 1 Mand blev
reddet], forklarede, at han Kl. 0800 vnr nf den sikre Formening, at
L. 12 vIlde gaa klar foran om H.41. Tre Minutter senere ændrede
L. 12 Kurs Styrbord over; men han herte Intet Fløjlesignal og blev
Ikke klar over dens Hensigt. Korl efter indsaa han , at en Kollision
var uundgaaellg, hvis Drejningen fortsattes, og han gav Ordre til
-Fuld Kraft Bak. samtidig med at han beordrede paa Post for Kolli
sion. Horet blev lagt haardt Bagbord [gammel Rorkommando] og
der blev givet 3 Stød. K\. 0805 gav han Ordre: AIle Mand paa Dækket.

Endelig afgav Lnt. Keen Forklaring ; denne var overensstem
mende med den forelagte Rapport.

Hnn var anklaeet og blev dømt for følgende 3 Punkter:

1. For Ikke at bave laget passende Forholdsregler til at undgaa
Kollision med H. 47, saaledes som paabudt I de Internationale
Søvejsregler,

2. For at have undladt at give Signal med Fløjte eIler Sirene,
da han drejede til Styrbord ca. Kl. 08051/ . , saaledes som paa
budt I de Internationale Søvejsregler.

3. For Ikke at have sikret sig, at Chefen havde modtaget Mel
dingen om, at H. 47 var ved at skære L. 12's Kurs.
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l Løbet af Elteraaret er følgende Skibe sat i Vandet :
Krydseren Shropshire den 1.8/. (IO000 ts. - 8 Stkr, 20 ,s cm

Kanoner - 32,5 Knob). 1345 )
Undervandsbaaden Phomix den Dit. (1805 tø. •
Jageren Acllales den 4/10•

Kampskibet VaZianl (1914 - 33 5000 ts, - 8 Stkr, 38 cm Ka
noner, 12 Stkr, 15 cm Kanoner - 25 Knob) undergnar f. T. et
Hovedeftersyn og forsynes med Bulges.

Krydserne Birmingham og LoweslofC (1913 - 5530 tø. - 9 Stkr.
15 cm Kanoner 24 Knob) er oplagt og skal udgaa,

Undervandsbaadene Otus, Osiris, Oswald og Odin (alle 1928 
1540
22'20 ts.) er sammen med Moderskibet Medway (1928 - ? t!.-

16 Knob) i No\:ember Maaned afgauet til Kina gennem Magellan
strædet.

I Løbet af 1930 ventes følgende Skibe færdige :
I Marts, Krydseren York (8530 ts, - 6 Stkr. 20,s cm Kanoner 

33 Knob).
I April, henholdsvis September, Krydserne Nor(olk og Derset

,hire (10.000 ta, - 8 Stkr. 20,s cm Kanoner).
Endvidere 6 af de 8 Jagere af A-Klassen : Arrow, Ardent, An

thony, Antilope, Acline og Acheron. Naar alle Jagere af denne Klasse
er færdige, skal de som samlet Flotl1le afgaa Ul Middelhavet og der
.naøse en ældre Flotille.

Desuden 4 Sloops: FolkutORe, Scarborough, Pensanæ og Hastings.
Le Y"chl Uh. tD2D.

Krydseren Glol'ius (1916 - 23200 tal, der - ligesom Coura
geous - som bekendt har været under Ombygning Ul HangarskIb
er nu færdig og vil I Februar-Marts Maaned indgaa I Middelhavs
eskadren ; den skal kunne tage 30 Luftrartøjer.

lait har England nu 6 store lIangarskibe.
The Times :ø/u t D2D.

Regeringen har bestemt at Indstille Arbejdet paa den nye
Flaadebasls ved Singapore, Indtil 5 Magts Flaadekonferencen, der
skal afholdes I London I Januar 1930 er afsluttet.

Det er nu 8 Aar siden, at Planerne om Oprettelsen af en Flaade
bas is I Singapore blev forelagt. Som bekendt er der Vild Singapore
stationeret en meget stor Flydedok (Se T. f. S. Pag. 372/1928 ), og l Sep
tember forrige Aar blev der afsluttet Kontrakt om Bygningen af en Tør
dok; denne er anslaaet tIlIalt at vl1le koste ca, f 4000 000 (=ca. 73MI1I.
Kroner), og heraf bar Hongkong, Malay Staterne og Ny Zeeland bi
draget med f 2118 000 (= ca, 38 l/n Mill. Kroner).

News DI tb. werld n/u tDU.
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Finland.
Den svenske MarindJrektor Falkman. som I flere Aar har op

holdt sig I Finland som Raadglver ved Bygningen af de nye tInske
Krigsskibe, er nu foreløbig kommet tilbage til Sverige og meddeler
følgende om de tInske NybygnInger (.Karlskrona Tldnlngen- 2/u 1929):

Det flnske Fluadeprogram omfatter 2 moderne PanserskIbe (store
Kanonbuade) paa ca. 4000 ts, 4 Undervandsbaade af forskellig Stør
relse og 4 Motortorpedobaade. De sidste er allerede færdige - to
byggede I England og to I Finland -, og alle de andre, med Und
tagelse af det ene Pansersklh, er under Bygning. Panserskibene har
megen Lighed med den gamle svenske År a n Klassen (1902 
3840 ts - 17,2 Knob - 2 Sikr. 21 cm Kanoner og 6 Stk. 15 cm
Kanoner - udgaaet), men er naturligvis fuldlud moderne.

Det første Panserskib vil blive sat I Vandet I Abo om l Il
11/ , Anr og ventes helt færdigt om ca . 3 Anr; det andet Panserskib
ventes færdigt ca, 1 Aar senere.

Den første Undervandsbaad ventes færdig om en. 8/. Aar,

Frankrig.

Mellem Jagerne Boulonnais og Brestois (begge ]927 - 1800 ts
- 34 Knob) Indtraf sidst I September en Kollision under følgende
Omstændigheder.

Under Indsejlingen om Natlen til Lavandou - en lilie Havn
paa Frankrigs Middelhavskyst - var Bou/onnais førende Skib for
4 Jagere i Kølvandsorden, da man pludselig opdagede at være nær
mere Land end antaget; der blev derfor slaaet fuld Kraft Rak,
men herved løb Agtermanden Brestoif Stævnen op I Boulonnais's
Agterende; begge Jagere led betydelige Havarier, men kunde dog
selv med langsom Fart naa Toulon. Reparationerne mentes at ville

tage ea, en Manned. L. Yaeht 5"0 i929.

120 lIIand

6 Sikr. 53,s cm
?

Deplacement .............••...

Længde . . • . • . . . . • . . . . . • •. . . • .
Fart i Overfladen .
Kanoner ......•.•.......•... .

Torpedoudskydningsapp.....•.•
'l'orpedobeboldnlng ....•.......
Besætning .....•...••.........
Aktionsradius ........ .•..... .

Undrrvandsbaaden Surcou] er sat i Vandet den IB/u 192!l.
Følgende Data opgives, og til Sammenligning anføres de for den
hidlIl største Undervandsbaad, den engelske x.r; gældende Data:

Sureoul X. i .

3250 2525
4300 ts 3600 ts

122 m 106,7 m
19 Knoh 19 1/ 2 Knob
4 Stkr.14 cm 4 Stkr. 13 cm+ A.L.K.
14 Sikr.
30 Stkr.
150 Mand
13000 Sømil
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Le Temps """ 1929.

Desuden forsynes Surcou( med en vandtæt, pansret Hangar
til et Luftfartøj.

Den skal kunne forblive neddykket i ca.3 Døgn.
Udgifterne tll Bygningen angives forskelligt, men menes at

.have været ca. 20 MlII. Krouer.

Følgende Navne til forskelIige af de I 1928 vedtagne og delvis
paabegyndte Nybygninger er Iaatsatr

For 6 Jagere il 2700 ts: Aigle, Vautour, .AlbatrO$, Ger(aut.
lIlilan og Epernier.

For 2 Sloops: Bougainville og Dumont-d·UrfJille.
For 5 Undervandsbaade il 1500 ts: PrometMe, Perse«, Protee.

Pegase og Phtfnix.
For 4 Undervandsbaade il 630ts: Orphee, Oreade, Orion og Olldine.
For 1 Mine-Undervandsbaad il 760 ts: Rubis.

Le Yacht '.It. 1929.

Italien.

Den '°h er Jageren Alvi1'e-CadamO$to sat I Vandet I Flume og
Jageren Emmanuele-Pessagno den li/S I Ankona. Følgende Data op
gives: 2000 ts, Længde 106 m, Bredde 10,2 m, 6 Stkr. 12 cm Ka
noner, 6 Stkr.53,s cm Torpedoudskydnlngsapparnter, Maximumsfart
38 Knob.

Den 1°/7 sattes Undervandsbaaden Marco-Antonio-Bragad·ino I
Vandet I Tarent; den er Indrettet Ul MIneudlægning og har kun

825 14
2 Torpedoudskydningsrør; øvrige Data: 1040 ts, 8" Knob, 1 Stk.

10,2 cm A. L. K. En anden Undervandsbaad FiUppo-Corridoni af
samme Type er under Bygning. Bandenes Data opgives 'dog ret
forskelJlgl.

I Triest er Undervandsbaaden Luciana-lIlallara sat I Vandet

(
850 17,5

den Oho 1065 ts - 9 Knob - 1 Stk. 10,2 cm Kanon - 8 Stkr.

53,8 cm Torpedoudskydningsrør). Le Yacht "';,. 1929.

I Rom skal der bygges en Modeltank af Dimensionerne 275 X
12,5 X 6,8 m. Bassinet skal baade kunne bruges til Prøver med
Skibsmodeller og Ul Prøver med Modeller af Hydroaeroplaner. Ud
gifterne til Bygningen afholdes dels af Staten, dels af forskellige
større Værfter.
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Norge.
l 1928 blev der nedsat en Kommission med. den Opgave, at

undersøge Marinens Skoleforhold og eventuelt foreslaa en Moder
nisering og Forenkline af disse.

Denne Kommissions Beretning har nu været forelagt Stats
randet, der i det væsentligste slutter sig til Kommissionens Forslag
Hovedtrækkene heri er følgende (gengives efter norsk .Morognbladet.
for 9/11 1929):

Den foreslaaede Ordning, som er Udtryk for en geneemfort
Specialisering, bygger paa Princippet: een Befallngsmnndsklasse,
Idet man samler den Uddannelse, der gives paa Sokrigsskolen, Sø
militære Korps' og Haandværkerkorpsets Skoler, i en fælles Søkrlgs
skole med 3 Hovedlinier: SoofOcersllnlen, den mllltærleknlske Linie
(delt I Artlllerl-, Somine- og SignaiafdelIng) og den masklnteknlske
Linie. Skolen er baseret paa l\liddelskoleexamen (svarer omtrent til
vor Realexamen).

Skolekommissionen havde Ioresluaet, at der til Søkrlgsskolen
blev knyttet en Forskole paa 2 Aar, der skulde fore op til Mlddel
skoleexamen; men dette blev dels af økonomiske, dels af saglige
Grunde strøget af Regeringens Flertal.

Maximumsalderen for Optagelse paa Skolen er for Søofflcers
linien og den militærtekniske Linie 22 Aar, for den masklnteknlske
Linie 23 Aar. For de to førstnævnte Liniers Vedkommende fordres
Inden Optagelse 18 Maaneder Søfart, for sidstnævnte Liniers Ved
kommende 12 Maaneder Søfart og 18 Maaneder Værkstedsuddannelse.

Skolen, Sokrigsskolen, er 5 aarlg for alle Linier og deles i en
nederste Afdeling paa 3 Aar og en øverste Afdeling paa 2 Aar, Ne
derste Afdeling fører frem til OfOcersexamen, hvorefter de, der skal
uddannes videre til faste Offlcerer gennemguar øverste Afdeling. De
øvrige forlader Skolen og bliver værnepligtige Befalingsmænd. (Dett e
er det samme Princip, som nu folges; se lovrigt T. r. S. Pag. 425/1925).

Normalt foreslaaes natlig optaget 30 Elever I Skolens nederate
Afdeling, ) ngste Klasse, heraf 5 i den maskintekniske Linie . For
de to andre Linier, Søortlcerslinlen og den militærtekniske Linie,
er 1. Klasse fælles, sanledes at Eleven først vælger Linie ved Be
gyndelsen af 2. Klasse; den normale Fordeling skulde da være: Sø
clflcersllnten IO, den militærtekniske Linie 9, nemlig til Artilleri
afdelingen 5, Sømineafdelingen 2 og Signalafdelingen 2. 6 af Ele
verne vil saaledes normalt ikke kunne rykke op fra 1. til 2. Klasse.

For at give Søofficererne en videregaaende Uddannelse fore
slaaes oprettet en 2 anrlg Marinelinie ved den militære Hojskole i
Oslo; denne Uddannelse skal være obligatorisk for alle Søortlcerer
efter nogle Aars praktisk Tjeneste.
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Det bemærkes, at de mIlItære Myndigheder, den kommande
rende Admiral og Admiralstaben, principielt har holdt pua den af
dem tidligere foreslaoede Ordning, ved hvilken man bibeholder den
nuværende Adskillelse i Uddannelse for de forskellige Kategorier af
Befalingsmænd.

Polen.

Jageren Wichf!r, der er bygget i Cherbourg, har tilfredsstil
lende afsluttet sine Prøver, Den er I Hovedtrækkene af samme
Type som de franske Jagere af Brestois Klassen 3: ca. 1500 ts, 34
Knob , 4 Stkr. 13 cm. Kanoner. 6 Stkr. 55 cm. TorpedoudskydnIngs
rør (2 Trlpleapparaler), Dybgaaende 3,1 m.

Den anden af de I Frankrig 1I\ Polen under Bygning værende
Jagere Burza (af samme Type som Wicher) ventes færdig I Løbet
af 1930.

. Spanien.

Regeringen menes at hav e ved laget et Nybygningsprogram.
omrattende 2 Krydsere il 10000 Is, 12 Undervnndsbaade, 3 Jagere
il 1650 tB, 3 Patrouillebaade d 250 ts og flere mindre Enheder. Alle
Skibene skal bygges paa spanske Værfter, og den samlede Udgifl
anslaaes til ca. 800 Mill. Pesetas (= ca . 418 JlIIl!. Kroner).

Fra anden Side nævnes et mindre Nybygn ingsprogrum paa
kun 8 Jagere, 1 Undervandsbaadsmolorskib og 4 Molorlorpedobaade
saml nogle Undervandsbande til ialt ca. 250 Mil\. Pesetas (= ca.
131 Mil!. Kroner).

For Tiden. er 2 Krydsere paa 10000 Is, 1 Krydser paa 8000 Is,
3 Jagere og 2 Undervandsbaade under Bygning.

Budgettet for del kommende Finansaar er vedtaget med 260
Mil\. Pesetas (= ca.136 JllIll. Kroner).

Le Yalilil Uh_ 1929 og MJlitiir Wocheohlatt "/" 1929. Le Temps D/" 1929.

Sverige.

Den "/u afgik Oscar Il (1905 - 4600ts -18,5 Knoh - 2 Stkr,
21 cm Kanoner og 8 Stkr, 15 cm Kanoner) fra Karlskrona paa Vin
tertogt til Middelhavet; følgende Havne skal anløbes: Coruna, Pa
lermo, Alexandria, Konslantlnopel, Piræus, Venedig, Toulon, Se
villa og Calals.

Fy/gia (1905 -- 5000 ts. - 21,5 Knob - 8 Sikr. 15 cm Ka
noner), der som bekendt normalt anvendes til de længere Togter
gennemgear for Tiden Hovedertersyn.
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l Tiden Januar-Marts 1930 skal afholdes et Foredragskursus
for ældre Søofficerer. Følgende Emner skal behandles:

Strategi •...••.•.•.... .•.. ... ' " .. 8
TakLlk .• . . •. .. . . .. . . . . .. . . . ... . .. 8
Luftkrigskunst . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 5
Folkeret ...... . • . ......... .... ... 3
Forbindelsestjeneste 4
Artilleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Torpedolære . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2
Minelære. ............. •...... •... 2
Kystfæslningslære . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Landkrigskunst . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 2
Navigation 2
Skibbygning og Maskfnlære . . . . . . . . 3
Økonomisk Forsvarsberedskab l
og lndustrlens II10bilisering J 2
Kemiske Krigørnidier . . . . . . . . . . . . .. 3

de vedføjede Tal angiver TimeantalJet for hver Disciplin.
Til at deltage I nævnte Kursus er beordret 2 Kommandør

kaptajner af 1. Grad, 3 Kommandørkaptajner af 2. Grad og 9 Kaptajner.
Lærere er Ofllcerer af Kaptnjnsgrad og højere Grader.

Tyskland.

Fra Februar 1930 vll den tyske Fluadekornmando blive for
lagt fra WIlhelmshaven , hvor den tidligere har halt Sæde , tll Kiel,
hvor LIen fremtidig skal residere. Som Grunde hertil angives dels
strategi ske, dels Ilet forrnaalsljenlige i, al Flandekommandoen he
finder sig nær ved Flandens bedste og hyppigste Øvelsesplads, nemlig
Østersøens vestlige Del. Der vil derimod ikke ske væsentlge Æn
dringer i Sklbsmateriellets Fordeling mellem Slationerne Kiel og
Wilhelmshaven ; Antallet af Knmpsklhe, Krydsere og Jagere de lo
Steder vII blive utorandret; kun vil Flaadcchefens Flagskib (nu
Elsass, fra Februar 1930 Schleswig-Holstein) for Fremtiden korrime til
al ligge i Kiel i Stedet for i Wllhelmsbaven , hvortil saa el ar de
andre Kampskibe forlægges . Endvidere vil Tenderen Hela (1919 
525 ts - 16 Knob) Iaa Station I Kiel.

Krydseren Karlsrune hejste for første Gang Kommando den 8'U.
Ligesom Emden og KQnigsberg er den i Henhold til Yersalllestraktaten
6000 Is. Dens 1I1aximumsfarl er 32 Knob, Armeringen 9 Stkr, 15 cm
Kanoner og 4 Stkr.8,s cm A. L. K., 12 Stkr.50 cm Torpedoudskyd
ningsapparater (i Triplerør). Aktionsradius 7300 Sømil og Dyb
gasende 5,4 m.
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Af særlige Konstruktioner I denne nye Krydser kan nævnes,
at Styringen foregaar elektrIsk ved at trykke paa 3 forskellige Kon
takter, Ildledermærset er gjort større end i de tidligere Krydsere,
øverste Kommandobro er bortfaldet.

Til April ventes alle Prøver at være færdlge, og i Løbet af
1930 skal Karlsrune paa et længere Udenlandstogt.

Kleler Ze IIQJIg' "t« 1929.

Krydseren Leip:sig blev sat I Vandet den lJJho 1929 I Wilhelms
haven, Kølen blev lagt den lS/4 1928. Til Forskel fra Konigsbel'g,
Karlsrulll~ og Køln bar Leip:sig kun een Skorsten; dens Dybgaaende
a ngtves til 4,8 m mod de andres 5,9 il 5,4m, hvorfor Bredden maa
være større (16.8 m mod 15,2 m). .

Llnlesklbet Preussen (1903 - 13200 ts - 18 Knob - 4 Stkr.
28 cm Kanoner og 14 Stkr. 17 cm Kanoner - 4 Stkr.5O cm Tor
pedoudskydnlngsrør) er udgaaet af Flaaden.

Flåudebudgettet for det kommende Flnansaar beløber sig til
179615000 R. M. (= ca, 162 MiIl. Kroner ), eCler at der siden dets
første Forlæggelse er strøget ca, 21 Mill. R. M.

Af Budgettet er 134 MIIl. R. M. løbende Udgifter og 45 II, MIII.
R. M. Udgifter een Gang for alle.

Under Øvelser I Oktober Maaned i østersøens vestlige Del
skete ved en Gennembrudsrnanøvre et Sammenstød mellem Kamp
skibet Schleswig-Holstein og den nye Jager Leopard.

Jageren fik ved Kollisionen Stævnen stærkt beskadiget og trykket
ca , 4 m ind. Der kom ingen Mennesker til Skade, da det under sau
danne Øvelser er Mandskabet forlJudt at opholde sig om Læ forude.

U,B.A.

Den 6/0 sattes Krydseren Northampton (10 000 ts) i Vandet.

Le Yacht ul,. 1929.

I sidste Nummer af TldsskriClet -The Navy. (udgivet af Navy
League) omtales en ny Skibstype, der siges at være under Over
vejelse i Flaadekredse i U. S. A. Hovedvægten skal lægges paa Be
skyttelse mod Luftbomber, Miner, Torpedoer og giCUge Gasarter,
()g til disse Formaal ofres saa meget af Vægten, at Skibene, der
skal være brede og korte, kun faar en lIlaxlmumsfarl af 15 til 17
Knob. Alle Kanoner skal kunne gives suu stor Elevation, at de
kan anvendes som A. L. K.

The Times »t« 1929.



Meddelelse fra Fermeaden
for

Sølieutenant-Selskabet.

PRISSPØRGSMAAL FOR 1930.

1. Foranstaltninger mod Undervandsbaade og vore
Undervandsbaades Anvendelse under Hensyn hertil.

2. Hvorledes bør vor sømilitære Forbindelses- og Efter
retningstjeneste organiseres, og hvilket Chilfer- og
Kodesystem bør anvendes?

3. Given Fremstilling af de mellemfolkelige Nedrust
ningsbestræbelser efter Verdenskrigen.

4. Paa hvilken Mande vil de i Regeringens Forslag af
1929 om Omdannelse af Hær og Flaade til et Vagt
korps og en Statsmarine fastsatte sømilitære Styrker
kunne varetage Søværnets Neulralitets- og Folke
forbundsopgaver i Overensstemmelse med gældende
mellemfolkelige Regler og Aftaler.

5. Betydning af Angreb fra Luften mod Skibsmaal og
hvorledes disse bør afværges.

6. Opgave efter frit Valg.

Kobenhavn, i Oktober 1929.

P. M. Tegner.

Harttung.

P.Ipsen. H. Frederiksen. -


