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Uddannelsesmetodik. 
Nogle El'faringer og Synspunkter. 

Af Kaptajnløjtnant S. Thostrup. 

Foro11d. 

I den ved Søofficersskolen i 1947 reviderede >Midler
tidige Plan for Uddannelsen til Søofficer« er Time
tallet for Faget :o .Militær Pædagogik« blevet forøget 
fra 11 til 16 Timer. 

Denne Forøgelse har gjort det muligt i større Ud
strækning end tidligere at behandle Problemet > Ud
dannelsesmetodik «, hvilket skønnes at være værdi
fuldt, da en stor Del af yngre Officerers Tjeneste 
netop omfatter Lærervirksomhed. 

Som bekendt har man under Krigen i de fleste 
Lande tilstræbt en Rationalisering af Uddannelsen 
indenfor de væbnede Styrker, idet det gjaldt om at 
opnaa tilfredsstillende Resultater paa kortest mulig 
Tid . En stor Del af denne Rationalisering bestod slet 
og ret i en kraftig Reduktion af Stof, der ansaas over
flødigt for den egentlige Krigsuddannelse; noget saa
dant kan under Revision af Fredsuddannelsesplaner 
naturligvis kun gøres med fornøden Hensyntagen til 
Krav om almen Dannelse. Men derudover blev der 
anstillet omfattende Undersøgelser med Henblik paa 
Forbedring og Effektivering af Undervisnings- og 
Øvelsesmetoder. Paa dette Felt naaedes mange Resul
tater, og der blev indvundet værdifulde Erfaringer, 
som nu i stor Udstrækning er tilgængelige. 

Som Lærer i >Militær Pædagogik« har jeg dels paa 
Grundlag af egne Erfaringer i Lærervirksomhed og 

Tidsskr. f . S0væsen. 120. Anrg. 1 



2 l 'ddonnclscsmctodik. 

dels paa Basis af Oplysninger fra Udlandet samlet 
Stof til et Par Forelæsninger om dette specielle Emne. 

Imidlertid maa jeg straks bemærke, at disse Fore
læsninger ikke er Resultat af en grundig Bearbejdelse 
af foreliggende Materiale; Tiden har ikke tilladt en 
saadan. Der er tværtimod Tale om et foreløbig Ar
bejde, hvis Formaal kun er at skaffe et midlertidigt 
Undervisningsgrundlag, der til sin Tid kan afløses af 
en saadan grundig og fuldstændig Bearbejdelse af Re
sultater fra Udlandet, som formentlig foretages ved 
Skolekommissionens Foranstaltning. 

Det er derfor med stor Betænkelighed, at jeg har 
anmodet Tidsskriftet om at optage Hovedpunkterne i 
mine Forelæsninger. 

Naar jeg ikke desto mindre har gjort det, er det 
udfra den Betragtning, at Indholdet maaske trods alt 
kan være til Nytte for de yngre Kammerater, der i 
deres Tjeneste beskæftiger sig med Uddannelsespro
blemer. 

Uddannelsesmetoclik. 
Formaalet med Uddannelsen i Søværnet angives 

bl. a. i »Bestemmelser for Uddannelsen i Søværnets 
Skibe« - B 5 - 1942 - Pkt. 1, § 1. -, hvori det hed
der: »Formaalet med Uddannelsen er at gøre enhver 
af Besætningen skikket til at udfylde sin Plads i 
Krigstid .. ... . ... « 

Alt Uddannelsesarbejde bør derfor have Forholdene 
under Ifrig for Øje. 

V ddannelsesf 01·mer. 

Begrebet Uddannelse omfatter følgende tre Dele: 
Undervisning, 
Øvelser og 
Kon tro! virksomhed. 
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Uddannelsen kan gennemføres som enkeltmands 
Uddannelse eller kollektiv (samlet) Uddannelse. Først
nævnte Form forekommer, hvor Antallet af Elever til
lader Læreren at tage sig af hver enkelt Mand, me
dens sidstnævnte kommer til Anvendelse, hvor dette 
ikke er Tilfældet, samt hvor Formaalet er at under
vise eller øve en større Styrke som Enhed. 

Forudsætningen for at gøre den enkelte Mand tjenst
duelig er, at der bibringes ham saavel Undervisning 
(d. v. s. Meddelelse af l{undskaber) som Øvelse 
(d. v. s . Gentagelse af en aandelig og/eller legemlig 
Virksomhed = Træning). 

Undervisning. Almindeligvis bliver der Tale om tre 
Former, hvorved man kan bibringe Eleverne Kund
skaber: 

a) den meddelende Undervisningsform, hvor Lære
ren mundtligt meddeler det Kundskabsstof, som 
skal tilegnes, 

b) den spørgende Undervisningsform, hvor Læreren 
ved Hjælp af Spørgsmaal søger at faa Eleverne 
til selv at finde frem til den Kundskab, de skal 
tilegne sig, og 

c ) den forevisende Undervisniogsform, hvor Lære
ren viser, hvad Eleverne skal iagttage eller lære 
sig at udføre. 

Som Regel maa Undervisningen gennemføres ved en 
passende Vekselvirkning mellem alle tre Former. Man 
maa huske, at saa mange Sanser som muligt bør ta
ges i Brug for at opnaa størst Effektivitet. 

Der kan iøvrigt undervises efter: 
:. Helmetoden«, d. v. s. en Orientering om Emnet som 

Helhed med paafølgende Behandling af Detail
ler, eller 

1" 



4 Uddannelsesmetodik . 

»Delmetoden«, hvor Kendskabet til Emnet først op
bygges fra Detaillerne efterfulgt af et sam
lende Resume. 

Valg af :Metode afhænger af Emnet, hvilket senere 
skal kommenteres nærmere. 

Øvelser. Disse kan inddeles i forme!le (eksercits
mrcssige) Øvelser og praktiske Øvelser tilpassede efter 
Forholdene. 

Den formelle Øvelse benyttes til at lære den enkelte 
Mand eller en Styrke (Trop, Besætning, Laklisk En
hed e. I.) visse reglementerede Former og Handlemaa
der. 

Denne Øvelsesform kan benyttes under Eksercits for 
at lære den enkelte at lyde en given Ordre og for at 
gøre denne Lydighed nmemæssig (mekanisk Disci
plin), samt for al bibringe ham mililær Holdning og 
øvrig disciplinerende Opfattelse. 

Med Hensyn tif Betjening og Behandling af Mate
riel kan formelle Øvelser anvendes med det Formaal 
at bibringe Eleverne teknisk Sikkerhed og manuel 
Færdighed, og endelig kan de anvendes, for at lære 
Eleverne Grundlaget for Befalingsmandsvirksomhed 
(Kommandoøvelser, Instruktionsoveiser o. I. ) . 

Den praktiske Øvelse er et l\Iiddel, hvoned saave l 
den enkelte som en større Enhed , ·ænnes Lil al handl e 
efter Omstændighederne under Anvendelse af de For
mer og Handlemaader, der er lært under de formelle 
Øvelser. 

Formaalet med denne Uddannelse er at hcre den 
enkelte at optræde selv~tændigt i den Funktion, der 
er tiltænkt ham, - ogsaa under Forhold, hvor han 
udsættes for Yoldsommc psykiske og fysiske Paa
virkninger. (Anvendelse af l\Iateriel!et under alle For
hold). 



U ddannelsesrnetodik. 5 

Kontrolvirksomhed. Dennes Opgave er at undersøge, 
hvorvidt Undervisning og Øvelser er gennemført paa 
foreskreven Maade, samt hvorvidt Eleverne har naaet 
et tilfredsstillende Standpunkt med Hensyn til saavel 
Kundskaber som praktiske Færdigheder. 

Kontrollen kan have Form af Overhøring, Prøver, 
Præsentation eller Mønstringer bl. a. under højere 
Chefers Inspektion . 

Læreren. 

Læreren maa naturligvis være kvalificeret, saaledes 
at han fuldt ud behersker Stoffet. 

Det er en Selvfølge, at han maa være interesseret i 
det Emne, han underviser i, ellers kan han ikke vinde 
Elevernes Interesse. Han maa passe paa, at hans Virk
somhed ikke bliver for rutinemæssig og dermed slø
vende, hvilket der f. Eks. kan blive Fare for, hvis han 
gennem lang Tid underviser i samme Pensum. 

Han maa være klar over Uddannelsens Formaal, og 
maa derfor kunne begrænse sig til det nødvendige og 
tilstrækkelige. Det kan saaledes være uhensigtsmæs
sigt at lade Teknikere undervise Personel, der ikke 
skal have indgaaende teknisk Uddannelse, men som 
kun skal lære Betjening af :Materiel. 

Det er nødvendigt for Læreren, at han skaffer sig et 
nøje Kendskab til Eleverne, saaledes at han kan tage 
Hensyn til hver enkelts særlige Evner og Egenskaber 
og dermed give dem en retfærdig Behandling. 

Læreren bør under Udøvelse af Undervisning vælge 
s in Plads saaledes, at han kan se hver enkelt af Ele
verne, d . v. s. saa vidt muligt højere end disse. Han 
kan undervise siddende eller staaende, som det passer 
ham bedst afhængigt af de lokale Forhold. Han bør 
iagttage en god og naturlig Holdning, og han hør und-
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gaa at vandre frem og tilbage, da det kan virke dis tra
herende paa Eleverne. 

Uddannelsens Planlæggelse o,g ForbeJ'eclelse. 

Planlæggelse: Betingelserne for, at en Uddannelse -
selv nok saa elementær - skal give et tilfredsstillende 
Resultat, er, at Uddannelsesarbejdet er omhyggeligt 
planfagt, saavel hvad Undervisning som 0Yelser an
gaar. 

Der maa tages Hensyn til, at Planerne smidigt skal 
kunne tilpasses de til enhver Tid eksisterende Ud
dannelsesforhold. 

Normalt vil der for enhver Personelkategori findes 
en »Plan for Uddannelsen til - - - «, hvori der 
foruden forskellige grundlæggende Bestemmelser an
gives Uddannelsens Karakter, Omfang og Maal. 

Saadannc Planer danner Grundlaget for Uddannel
sen paa de respektive Skoler, Kursus e. l., men er nor
malt ikke tilstrækkelige ved den praktiske Gennem
førelse af Uddannelsen, da det naturligvis er begræn
set, hvor detaillerede de kan og bør affattes. De maa 
derfor opfattes som Direktiver, hvorpaa den endelige 
Tilrettelæggelse kan bygge. 

Ved denne maa der tages Hensyn til: 

a. Elevernes Standpunkt ved den paagældende Ud
dannelses Begyndelse, 

b. den effektive Tid, der er til Raadighed, (husk at 
beregne en passende Reservetid), 

c. det fastsatte Maal som skal ( eller kan) naas 
(under Hensyntagen til Tiden) og 

d. Stedet, d. v. s. Skole, Lejr, Skib e. l. med tilhø
rende Lokaler, Pladser, Installationer o. s. v. 
samt for Skibes Vedkommende, hvor disse be
finder sig. 

Hvad angaar Uddannelse i Land, vil det ofte være 
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saaledes, at der er tildelt de enkelte Fag og Discipli
ner et vist Timetal. Den videre Planlæggelse omfatter 
da kun en hensigtsmæssig Opdeling af Stoffet, samt 
Udarbejdelse af Dispositioner for de enkelte Timer. 

Derimod er der sjældent angivet noget bestemt Ti
metal, naar det drejer sig om Uddannelse ombord, da 
der jo vanskeligt i en Uddannelsesplan kan tages 
Højde for de enkelte Togters Karakter m. v. 

Her vil det derfor i Reglen være nødvendigt at ud
arbejde: 

1) en Oversigt over det Antal Timer (eller Lektio
ner), der kan beregnes at være til Raadighed, 
samt en Fordeling af disse til de forskellige Fag 
og Discipliner. (Timefordelingsplan). 
Dette gøres lettest ved, at man først beregner 
det Antal effektive Uger, der vil være til Raadig
hed for Uddannelse i Løbet af Togtet. 
Derefter beregnes paa Grundlag af »Bestemmel
ser for Tidens Anvendelse ombord« samt efter 
Chefens og Næstkommanderendes Direktiver un
der Hensyn til Togtets Formaal det gennemsnit
lige Antal Timer, der vil være til Raadighed pr. 
Uge, naar rutinemæssige Arbejder er trukket fra, 
f. Eks. efter flg. Skema: 

Mnndng I Tirsdag Onsdag Torsdng Fredag I Lordng 

Provlnn-

FM. terlng. Muterlel- Lordul(s-

Sklbsnrh, encrsyn nrbc,Jder 
ldr1el 

J; M. (Argung) 
ToJ- (I HnYn) Pnrnde, 

enersyn Idræt lnsp. m.v. 

Af det fremkomne totale Timetal fradrages et 
passende Antal til Reservetid; derefter fordeles 
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Resten til de forskellige Fag og Discipliner under 
Hensyn til den Vægt, Uddannelsesplanen lægger 
paa disse. 

2) Programmer for de respektive Fag og Discipli
ner med Fordeling af Stoffet paa de enkelte Ti
mer. Her maa det erindres, at det i mange Fag 
kan være hensigtsmæssigt at anvende Dobbelt
timer f. Eks. under Fartøjsøvelser o. I. 
Et Uddannelsesprogram kan eksempel\'is udfor
mes paa følgende Maade: 

Program for Uddannelsen 
NAVIGATION 

for Klasse ........ . 

Planlagt Timetal: xx 

Time Nr. 1.: Indledning. Uddannelsesplanens Be
stemmelser. Bestemmelser for Navigations
tejenesten ombord. 

Time Nr. x.: Pejlskiven. 

Undervisning: Pejlskivens Konstruktion, Be
handling og Opbevaring. Afsætning af Pej
linger. 

Øvelser: Anbringelse af Pejlskiven. Øvelse 
Pejling samt i Afsætning af saadanne. 

0. S. V. 

3) En Periodeplan omfattende de resepktive Fags 
Fordeling til visse Perioder af Uddannelsestiden, 
for Skibes Vedkommende bl. a. afhængig af Op
holdssled. 
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Periodeplanen kan evt. opstilles grafisk med Ti
den som den ene Akse og Fag m. v. langs den 
anden, f. Eks. saaledes: 

Skibets Bevægelse 
Fag og Antal 

Discipliner nnnskc I Pnu V<\I til I Grønlunclske Lektioner 
Fnn·nntlc Gronlund Fnn·uncle 

Artilleri ........ X X xx =xx X 111 

Elektr. Materiel. X X X XX X 112 

Fartøjstjeneste .. XX XX XX X na 

Legemsøvelser .. X X X n4 

Maskintjeneste .. X X X X : X X X ni; 

Mcddelelscstj .... X X X X X X X no 

o. s. Y , osv. 
.. 

' 
Lektioner/ V gc .. p : p p I P p p 

I 
N 

1/o B/o 16/o ?A/o 1/? Bh 

4) Ugeprogrammer, hvori Undervisning og Øvelser 
fordeles til de enkelte Dage. Man kan her pas
sende benytte følgende Skemaform: 

Mandag Tirsdag Onsdag 

1. Skifle Idræt Fnrtojso,·. Vug! 
)) 

2. )) Skibsnrhejde ~lntrostj . Artilleri 

FM. 
)) Meclcl.-tj. 

3. )) Vai,:t Fartojso\", Navigation 
)) )) 

4. )) Skibsnrbejde Vagt i\lecld.-tj. 
Artill,•ri 

1. Skifte Artilleri 
Meclcl.-tj. 

Vagt Tojef'tersyn 

2. » Nn,·igution Fartojso\'. Yugt 

EM. 
)) )) 

3. )) I Medcl.-tj. Matrostj . Tojeftersyn 
Artilleri )) 

4. )) I Yngl Fnrtojsov. Skibsarbejde 
o.s.v. 
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5) Dispositiunel' for Gennemgang af Stoffet i hver 
enkelt Time. Her maa der hl. a . tages Hensyn til 
forhaandenYærende Øvelses- og Anskuelsesmate
riel Endvidere maa der drages Omsorg for, at 
Kravene til Præstationerne gradvis skærpes, saa
ledes at Uddannelsen bliver fremadskridende, og 
ved jævnlig Repetition maa der sikres Kontinui
tet. 

Timefordelingsplan, Uddannelsesprogrammer og Pe
riod~plan bør saavidt muligt udarbejdes før den paa
gældende Uddannelse begynder. Ugeprogrammer og 
Dispositioner udarbejdes efterhaanclen som de bliver 
aktuelle. 

Hvor der er Tale om nyindkaldt Mandskab e. I., 
maa der tages Hensyn til , at den første Tid efter Mødet 
er særlig krævende paa Grund af de mange nye Ind
tryk, Omstilling til nyt l\fillieu og ny' Tilværelsesform. 
Undervisning og Øvelse bør derfor liegrænses i denne 
Periode, og det vil være passende at anvende en Del 
Tid til orienterende Foredrag, Omvisninger, Film o. I. 
Men dctle maa naturligvis ikke medføre, at Kravene til 
Disciplin og militær Holdning afslappes. 

Forberedelse: Udover den almindelige Planlæggelse 
kræves et grundigt Forberedelsesarbejde forud for 
hver Undervisningstime og hver Øvelse. 

Improvisation kan blive nudvendig, hvis forelig
gende Planer pludseligt maa a:!ndres, og Evnen til at 
improvisere kan derfor være en Styrke; men den maa 
under ingen Omstændigheder udnyttes i det daglige 
rutinemæssige Uddannelsesarbejde. Uddannelse er o,g 
maa væl'e Plan o.g Metode. 

Forberedelsen af et Emne skal omfatte mere end det, 
der netop skal behandles under Lektionen. Af Hensyn 
til Besvarelse af Spørgsmaal bør man nemlig sætte sig 
ind i alt, hrnd der angaar eller har Tilknytning til det, 

---------- - --- --- -
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der skal gennemgaas. I denne Forbindelse maa man 
huske, at statistiske Opgivelser ofte interesserer. 
(»Hvor meget?«, »Hvor ofte?«, »Hvor længe?« etc.). 

Fornødent Anskuelsesmateriel skal være klargjort i 
god Tid, og der bør altid være en Tavle til Disposition. 
Passende Eksempler, som kan anvendes til Belysning 
af Emnet skal være nøje gennemtænkte. Saadanne 
kommer ikke frem af sig selv, naar Undervisningen er 
i Gang, hvorfor de i Forvejen maa udvælges. Der maa 
gerne være Eksempler og om muligt morsomme Ek
sempler. 

Hvad specielt angaar Forberedelse af Øvelser bør 
Arbejdet hermed paabegyndes i særlig god Tid, saale
des at undergivne Befalingsmænd, Hjælpelærere o. I. 
kan faa Tid til at sætte sig ind i Øvelsesplanen og de 
forskellige Bestemmelser, Sikkerhedsforskrifter o. !., 
der skal iagttages, og som af Øvelseslederen nøje maa 
præciceres 

Øvelsespladsen maa, hvis den ikke er kendt i Forvejen, 
recognosceres i god Tid, saaledes at der kan tages Hen
syn til lokale Forhold ved Øvelsens Tilrettelæggelse. 

Det vil ofte være praktisk at udfærdige et skriftligt 
Øvelsesprogram. Et saadant bør være enkelt, men 
dog saa fyldestgørende, at en Afløser uden Besvær kan 
overtage Ledelsen, saafremt den egentlige Leder faar 
Forfald. 

Et Øvelsesprogram kan eksempelvis omfatte: 

Formaal, 
Deltagere, 
Tid og Sted, 
Organisation ( Omfang, Sikkerhedsbestemmel-

ser m.m.) 
Materiel, 
Udførelse, 
Særlige Bemærkninger, evt. i Bilag. 
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Uddannelsens Gennemførelse. 

Valg af Uddannelsestype og -metode. Uddannelsen 
bør saa vidt muligt gennemføres som Enkeltmands
uddannelse, d. v. s. med begrænset Elevantal (højst 
15 Mand). Dette kræver bl. a. et ret stort Antal Læ
rere og Instruktører. 

Enkeltmandsuddannelsen byder bl. a. paa følgende 
Fordele: 

Læreren kan personlig forvisse sig om, al Eleverne 
tilegner sig alle Undervisningens Detailler paa rette 
Maade, 

Læreren kan tage Hensyn til Elevernes forskellige 
aandelige og fysiske Evner, 

Eleverne faar forøget Interesse for Uddannelsen, og 
Uddannelsestiden bliver mere effektiv. 
Den samlede (kollektive ) Uddannelsesform er ved 

grundlæggende Uddannelse kun hensigtsmæssig under 
Repetitioner samt ved Gennemgang af enkelte Delail
ler, f. Eks. under Eksercits. 

Hvis der imidlertid er Mangel paa kvalificerede La:
rere, kan denne Form være at foretrække under en 
dygtig ~lands Ledelse frem for Enkeltmandsuddannelse 
under flere mindre dygtige. 

Den samlede Uddannelsesform vil dog ofte virke 
dræbende paa Hjælpehcreres Arbejdsglæde og kan 
hæmme Elevernes ~elvstændige Tænkning. 

Det er vigtigt, at Uddannelsen foregaar under faste 
Rammer, cl. v. s. at der saa vidt muligt ikke bor skif
tes Lærerpersonel under en Uddannelsesperiode. 

Afhængigt af Emnet kan man som nævnt undervise 
efter a) Helmetoden, eller 

b) Del metoden. 
Ved Helmetoden giver man først Eleverne en Ori

entering om Emnet som Helhed f. Eks. ved Hjælp af 
Film, Tavle, Planer, Demonstrationer, Studiebesøg, 
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orienterende Foredrag o. I. før man gaar ind paa De
taiilerne. 

Almindeligvis vil dette være den bedste Metode, 
idet Eleverne straks faar et Indtryk af, hvad der skal 
læres, og herved forøget Interesse for Emnet. 

Helmetoden bør altid anvendes, hvor Talen er om 
Undervisning i Materielkendskab. 

Ved Delmetoden bygger man Rendskabet til Emnet 
op fra Detaillerne. Denne Metode er særlig egnet, 
naar det gælder om at lære Eleverne en Regel, en 
Organisation el. lign. Angaar Emnet f. Eks. Udfær
digelse og Behandling af Rapporter, kan man pas
sende - efter Gennemgang af selve Udfærdigelsen -
»følge « dens Vej gennem de forskellige Instanser og 
forklare disses Organisation specielt med Henblik paa 
den Virksomhed, der angaar det i Rapporten berørte 
Emne. 

Uanset hvilken Form man vælger, gælder det om, 
at Stoffet meddeles Eleverne paa en saadan Maade, 
at disse kommer til at tage flest mulige Sanser i 
Brug. 

Ifølge engelske Undersøgelser (jfr. Mil. Tidsskr. 
Nr. 9 1948, Pag. 292) kan den Effektivitet, hvormed 
en Elev gennem sine 5 Sanser absorberer Undervis
ningsstoffet, omtrentlig angives ved følgende Procent
tal: 

Syn: 85 %. 
Hørelse: 10 % . 

Følelse) 
Smag 5 %. 
Lugt 

Dette forklarer Værdien af Film, Filmsstrimler, 
Lysbilleder, Modeller o. I. Anskuelsesmateriel. (Da 
E!everne ofte »tænker i Billeder«, vil Syn og Hørelse 
i Reglen indirekte overlappe hinanden.) 
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Saavei ved Undervisning som ved Øvelse bor Varig
heden af en Lektion ( »Time«) ikke overskride 45 Mi
nutter, da Udbyttet derefter ikke staar i rimeligt For
hold til Tidsgevinsten. 

I Løbet af de 45 Minutter har det - ligeledes ifølge 
engelske Undersøgelser (Mil. Tidsskr. Nr. 9 1948, Pag. 
291- 292) - vist sig, al Elevernes Udbytte af Under
visningen følger en Kurve, der har Minimum efter ca. 
30 Minutters Forløb, samt at Udbyttet efter ca. 45 
Minutter hurtigt falder mod Nul. Dette vises i Fig. 1, 
hvoraf det vil fremgaa, at man fra ca. det 20. til det 
35. l\Iinul i særlig Grad maa søge at fange Elevernes 
Interesse. Figuren viser ligeledes, hvordan Tiden eks
empelvis kan anvendes. 

Indledning 

Forklaring 

Demonstration 

Øvelser og } 
Spørgsmaal 

Afslntning 

% , .. 

5• 

2S 

0'--~~-~~~-~~~-1-----
, ,. ,r J• ir J• ,r "• w- '"" 

Fig. 1. 

I dette Eksempel er den »døde« Periode anvendt 
til Øvelser, hvorved Elevernes Opmærksomhed skul
de kunne fastholdes. 
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Undervisningens Metodik. 
En Lektion bør altid indledes med Angivelse af Lek

tionens Maal, d. v. s. Angivelse af det Emne, der skal 
gennemgaas. 

Hvis det fastsatte Maal naas paa kortere Tid end 
beregnet paa Grund af Elevernes Dygtighed og Inter
esse, bør di$Se belønnes f. Eks. ved, at der gives dem 
fri, Lejlighed til Selvstudium el .lign. 

Den meddelende Undervisningsform. Lærerens 
Fremstilling af Stoffet bør være fri, d. v. s. ubundet 
af Lærebog og Koncept. Derved faar han Mulighed for 
stadig at kunne se Eleverne og saaledes lettere fange 
deres Interesse samt kontrollere deres psykiske Virk
somhed. 

Det vil dog være rigtigt at anvende Koncept som 
, Støtte for Dispositionen over Stoffet, idet en velordnet 

og sammenhængende Fremstilling gør det lettere for 
Eleverne at følge med. 

Undtagelser fra den frie Fremstilling maa natur
ligvis forekomme, naar det er nødvendigt at bringe 
ordrette Citater. 

Det maa tilstræbes at gøre Fremstillingen levende. 
Et udenadlært Pensum, der meddeles ordret, virker 
som Oplæsning og bliver let sløvende. 

Tiden bør udnyttes uden Jageri, thi Eleverne skal 
naa at tænke. Tempoet maa derfor være roligt, men 
uden at blive drævende. Den, der behersker sit Stof, 
har ofte Tilbøjelighed til at tale for hurtigt; det 
maa imidlertid erindres, at Stoffet er nyt for Elever
ne, og man maa undgaa, at disse taber Traaden, da 
de i saa Fald ofte har svært ved at komme med igen. 
Skal noget særligt indskærpes, bør det gentages. 

Læreren bør anvende et tydeligt og letfatteligt 
Sprog og skal kontrollere, at Fremmedord og tekni
ske Vendinger forstaas. 
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Fremstillingen skal v~cre positiv, d. v. s . at den rig
tige Løsning altid bør nævnes først. 

Den spørgende Underuisninosform . Undervisningen 
kan gøres interessant gennem hyppige Spørgsmaal 
til Eleverne. Herved opnaas desuden Kontrol med, 
hvorvidt de har forstaaet Stoffet rigtigt. 

Spørgsmaalene bør helst affattes saaledes, at de 
har Adresse til alle Eleverne; den, der skal svare, maa 
derfor udpeges, efter at Spørgsmaalel er stillet. Lige
ledes maa Spørgsmaalene formuleres saadan, at der 
gives Eleverne Mulighed for praktisk Anvendelse af 
del læste Stof. l\Ian maa derfor undgaa en Formu
lering, der giYer Mulighed for Gætning mellem to Til
fælde, eller som blot kræYer Besvarelse med »Ja« eller 
»Nej«. 

Ofte Yil det yære h en s iglsmæ~sigt at skitsere en vis 
Situation og spørge i Tilknytning til denne. 

En Elev bør ikke afbrydes under Besvarelsen; men 
er denne ufuldstændig eller forkert, kan man med 
supplerende Spørgsmnal hjælpe ham pna ret Vej. 

Fra Tid til anden ka n man udgive Spørgsmaal til 
skriftlig Besvarelse for derved at træne Eleverne til 
at formulere korte og saglige Svar. 

Afhandlinger, Stile, Opgaver o. I. hører ind under 
denne Undervisningsform. 

Den forevisende Underuisnin,gsform. Betydningen 
af denne er allerede omtalt. 

Det er saaledes en Kendsgerning, at Eleverne ofte 
tænker i Billeder, og at deres Forestillinger lellest 
paavirkes af det, de ser. Ligeledes huskes det sete i 
Reglen lettere end det hørte. 

Filmen er et særdeles godt Anskuelsesmiddel, der 
bør anvendes saa ofte, der er Anledning og Mulighed 
dertil. l\ien den maa anvendes rigtigt som Supplement 
til den øvrige Undervisning og ikke blot som Adspre-
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delse, naar Vejrforholdene f. Eks. ikke tillader uden
dørs Øvelser. Den kan saaledes ikke erstatte anden 
Undervisning, men kan lette og fuldkommengøre den. 

Filmen skildrer Begivenheder i Sammenhæng og 
kan til Undervisningsbrug omfatte følgende Typer: 

a) orienterende Film, der f. Eks. kan vise Virksom
heden indenfor en Organisation, 

b) instruerende Film, der f. Eks. kan vise Betjening af 
l\Iateriel o. l. samt 

c) tekniske Film, der viser Konstruktion og Virke
maade af forskelligt Materiel. 

Naturligvis bør Læreren sørge for at have set Fil
men, før den vises for Eleverne. Han bør derpaa plan
lægge sin Lektion saaledes, at han i sin mundtlige 
Gennemgang af Emnet særlig understreger det, som 
Filmen viser. Filmen kan ledsages af forklarende 
Tekst, enten indtalt eller afgivet af Læreren, der lige
ledes kan stoppe den paa passende Steder for at af
give fyldigere Kommentar. Efter Forevisningen stilles 
Spørgsmaal om Indholdet, hvorefter den kan rulle 
endnu en Gang. 

Filmsstrimlen, der bestaar af en Samling sammen
hængende Billeder, som fastholder enkelte karakteri
stiske Billeder P.aa Lærredet, saa længe det ønskes, 
kan anvendes som et naturligt Supplement til Fil
men, hvor det er fornødent at gaa mere i Detailler. 

Ved Hjælp af Lysbilledapparater (især Projektions
apparater) kan man paa en bekvem Maade vise Teg
ninger, Skitser o. I. Anvendt i Stedet for Tegninger 
paa Tavlen, kan der spares Tid, ligesom der kan vin
des i Tydelighed. 

Planer og Tavle har den Fordel fremfor Lysbilleder, 
at de kan anvendes udendørs. Planer har desuden dep 
Fordel, at de kan fremstilles i særlig stor Maalestok. 
Ved at lade Eleverne skitsere Problemer paa Tavlen, 

Tidsskr. f. Søvæscn. 120. Anrg. 2 
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kan man danne sig et Skøn over, hvorvidt de har for
staaet Sagen rigtigt. 

Arbejdsmodeller kan - især naar de forefindes i 
tilpas stor Maalestok, evt. naturlig Størrelse - med 
Fordel anvendes ved Forberedelse til virkelige Øvel
ser eller Arbejder og kan lette Instruktionen væsentlig. 

Demonstrationer, der f. Eks. udføres for Eleverne 
af uddannet Mandskab, vil ligeledes være de udmærke
de Anskuelsesmidler, idet disse bl. a. kan give det rette 
Indtryk af Dimensioner o. I. I mange Henseender kan 
man desuden lære mere som Tilskuer end som Del
tager. 

Øvelsens Metodik. 
Under Øvelse er Anskuelse lige saa nødvendig og 

nyttig som ved Undervisning. Særlig vil Demonstra
tioner og Film være anvendelige. Demonstrationer kan 
benyttes saavel under formelle som under praktiske 
Øvelser. I Reglen bør man herved benytte Helmetoden. 

Saavidt muligt bør man under praktiske Øvelser 
have Forholdene, som de kan tænkes at være under 
Kamp, for Øje. 

Det maa tilstræbes, at Øvelserne altid paabegyndes 
til beordret Tid. Alt l\Iateriel maa da være klargjort 
og alle øvrige Forberedelser truffet, saaledes at der 
ikke spildes nogen Del af Øvelsestiden hertil. 

Enhver Øvelse bør begynde med en Orientering, og 
under dens videre Forløb bør man gennem Spørgsmaal 
søge at konstatere, hvorvidt Eleverne har forstaaet 
Øvelsens forskellige Detailler m. v. 

Det er væsentligt, al man søger at bibringe Elever
ne Forstaaelse af Øvelsens og Øvelsesformens Beret
tigelse for derved at forøge deres Interesse for den. 
I denne Henseende kan det være hensigtsmæssigt at 
drage Sammenligninger med virkelige Forhold og bl. a. 
redegøre for Begivenheder, der har fundet Sted. 
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Det maa tilstræbes at naa størst mulig Effektivitet 
med mindst mulig Anvendelse af Kraft og Tid. Man 
maa saaledes gøre sig klart, at der findes en Grænse 
for Indsatsen, hvorefter fysisk og psykisk Træthed 
sætter ind, og der vil da være Behov for Hvile. Det 
vil kun skade, hvis Øvelserne til Stadighed drives saa 
vidt, at Eleverne overanstrenges, idet dette skaber 
Modvilje og passiv Modstand. Imidlertid maa der 
naturligvis enkelte Gange afholdes Udholdenheds
øvelser, hvor Kravene gaar langt ud over det almin
delige, idet Formaalet hermed skal være at træne 
Elevernes Viljestyrke. 

Adskillige Øvelser kan suppleres med de saakaldte 
Tilvænningsøvelser, hvis Formaal er at gøre Eleverne 
fortrolige med f. Eks. Lyd- og Trykvirkninger, som 
forekommer under virkelige Forhold. Saadanne maa 
være saa realistiske som muligt, men naturligvis un
der Iagttagelse af forsvarlige Sikkerhedsregler. I man
ge Tilfælde kan Film ogsaa her anvendes med Fordel. 

En Øvelse er værdiløs, hvis Fejl ikke rettes; men 
det har afgørende Betydning, at Fejlene rettes paa 
rigtig Maade. 

Under formelle Øvelser skal en Rettelse komme om
gaaende og straks efterfølges af fornyet Gennemgang 
af den paagældende Disciplin. 

Man bør herved iagttage følgende: 

a) afbryd Øvelsen - ret derefter - og øv igen. 

b) ret positivt og individuelt. 

c) vær rolig og anvend saglig Kritik. 

d) undgaa at røre ved eller tage fat i den, der rettes. 

Under praktiske Øvelser skal man undersøge Aar
sagerne til den udviste Handlemaade og altsaa efter
spørge Motivet. Herunder bør man anerkende udvist 
Initiativ, selv om Handlingen ikke godkendes. 
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i\Ian maa undgaa at bibringe Eleverne Følelsen af, 
at de gør Fejl, hvad de end foretager sig, da man her
ved berøver dem deres Selvtillid. i\Ian maa derimod 
rette ud fra den Kendsgerning, at mange Problemer 
kan løses paa forskellig l\Iaade, men samtidig søge at 
klargøre for Eleverne, at alle Løsninger ikke er lige 
gode. 

En Øvelse bør afsluttes, naar l\laalet er naaet, saa
ledes at det er Resultatet og ikke Tiden, der er af
gørende. Det vil som før nævnt virke opmuntrende, 
hvis Eleverne føler, at de kan tjene lidt Frihed ved 
at gøre sig Umage. Dette kræver imidlertid, at Øvelses
lederen fastsætter i\Iaalct med Rimelighed under Hen
syntagen til Standpunktet og afholder sig fra at stille 
overdrevne Kra,. Kan det fastsatte l\[aal af en eller 
anden Grund ikke naas indenfor den tildelte Øvelses
lid, maa Øvelsen senere gøres om. 

Placering. Ved udendørs Undervisning og formelle 
Øvelser bør Eleverne placeres med Ryggen mod Solen 
og med Siden mod Vindretningen. Naar det er muligt, 
bør Eleverne have Lejlighed til at sidde. 

Diskussioner. 

Da mange Problemer saavel i Forbindelse med Un
dervisning som i den daglige Tilværelse behandles 
under Diskussioner - ofte af uformel Karakter 
mellem interesserede Parter, skal der i I{orlhed frem
sættes nogle Bemærkninger herom. 

Hvis en Diskussion skal give Udbytte, maa den for
me sig som en fri l\Ieningsudveksling med Deltagelse 
af samtlige i\Iedlemmer af Diskussionsgruppen, og det 
er væsentligt, at det behandlede Problem har aktuel 
Interesse for disse. Diskussioner, hvorunder Deltagere 
- uanset deres fuldstændige Opfattelse- kun frem
sætter saadanne Meninger og Tanker eller Forslag, 
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om h,•ilke der er Grund til at tro, at de vil vække 
Bifald, har som oftest kun ringe Værdi. 

Diskussioner bør normalt ledes af en Dirigent, der 
aabner Mødet til fastsat Tid, idet Dagsordenen fore
lægges og samtlige Medlemmer opfordres til at del
tage. Han leder derefter Diskussionen, idet han søger 
at gøre sig de enkelte Indlægs Konklusion klar, saa
ledes at han ved Diskussionens Slutning eller om for
nødent i Løbet af denne kan give et Resume. !øvrigt 
skal han bestræbe sig for at holde Interessen for de 
foreliggende Emner vedlige. 

Han bør desuden drage Omsorg for, at Deltagerne 
i Diskussionen kan se hverandre, at der ikke holdes 
Taler, men at en konverserende Tone stedse benyttes, 
at der er tilvejebragt eller tilvejebringes fornødent An
skuelsesmateriel, samt at Belysning og Ventilation er 
tilfredsstillende. 

Det er vigtigt at høre nøje efter, hvad der bliver 
sagt, hvis man med Udbytte skal kunne deltage i en 
Diskussion. 

Ved Behandling af et givet Emne bør Diskussions
gruppens Medlemmer komme med Indlæg, 
a) naar de har noget at fremføre, som direkte ved

rører Emnet, 
b) naar de kan rette evt. Fejl paa en taktfuld Maade, 
c) naar de kan give supplerende Oplysninger til tid

ligere fremsatte Udtalelser, og 
d) hvis de ved humoristiske Bemærkninger, der har 

Tilknytning til Emnet, kan sætte Liv i Diskussio
nen. 

Med Hensyn til Deltagernes Indlæg kan følgende 
iøvrigt fremføres vedrørende: 

Indholdet. Man bør vide, hvad man vil sige, og i 
hvilken Orden man vil fremføre Indlæggets forskel
lige Punkter. 
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Indholdet skal føre Diskussionen fremad. Det er 
en almindelig Fejl at gentage, hvad en foregaaende 
Taler har sagt. 

Indlæggets Varighed skal svare til Indholdets Vægt. 
Man bør holde sig til Emnet, udelade ubetydelige De
tailler og ikke indlade sig paa irriterende Ordkløv
ning. 

Man maa søge at forstaa sine Modstandere og bør 
undgaa at polemisere mod dem ud fra forudfattede 
Standpunkter. Ligeledes bør man undgaa Forsog paa 
at vinde Sejr gennem personlige Angreb. 

Fremstillingen. Bør være tydelig og klar. Ting, 
der hører sammen, bør behandles sammen. 

Det gælder om straks at fange Tilhørernes Interesse, 
hvorfor mindre betydelige Argumenter ikke maa frem
føres først. 

Det støtter Fremstillingen, hvis man forinden Ind
lægget har noteret de Synspunkter, man vil have 
frem, og ordnet dem efter en logisk og fornuftig Dis
position. 

Formen. Diskussioner har til Formaal at behandle 
et Problem sagligt og skal ikke være nogen Prøve 
paa Veltalenhed. Derfor bør man tale naturligt og 
undgaa Fraser og Overdrivelser; saadanne virker iøv
rigt trættende og ofte latterlige. 

Det, der kræves, er, at man udtrykker sig kort og 
ikke blot saaledes, at Tilhørerne kan forstaa, hvad 
der siges, men ogsaa saadan, at de ikke kan undgaa 
at forstaa det. 

Afslutning. Dirigenten bør normalt afslutte en Dis
kussion til fastsat Tid, eller naar Deltagernes Interesse 
for en Fortsættelse viser sig i Aftagen. 

Resultatet af en Diskussion afhænger meget af, 
hvorledes Dirigenten former Afslutningen. Han bør 
derfor fremsætte sit Resume af Diskussionens Hoved-
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punkter og de fremkomne Konklusioner paa en saa
dan Maade, at Deltagerne faar Følelsen af, at Drøftel
serne har givet en positiv og værdifuld Belysning af 
Problemerne. 

l(onkurrence undei- Uddannelsen . 

Konkurrencer kan med Fordel udnyttes under Ud
dannelsen - specielt under Øvelser - og vil, hvis 
de gennemføres rigtigt, være et godt Hjælpemiddel, 
hvormed Elevernes Interesser, Ambitioner og Kamp
aand kan spores. De maa imidlertid ikke anvendes for 
ofte, da de derved bliv~r Rutineforeteelser, saaledes 
at Karakteren af Afveksling og Spænding gaar tabt. 

Størst Værdi har Holdkonkurrencer, da den enkelte 
herved yder s in Indsats til Fordel for Helheden . 

De individuelle Konkurrencer, hvorved der kan 
fremkomme enkelte Rekordpræstationer, har derimod 
mindre Interesse for Uddannelsen som saadan, men 
kan naturligvis ved enkelte Tilfælde benyttes for at 
vise, hvad der kan præsteres. 

Sammenligninger mellem aktuelle og tidligere Re
sultater bør anstilles for at vise de Fremskridt, der er 
opnaaet. 

Kontrol med Uddannel.-;en. 

Det vil falde i enhver Officers Lod at skulle udøve 
Kontrol med Uddannelse. 

Formaalet med denne er at undersøge: 
a) om Eleverne paa rette .Maade har tilegnet sig de 

Emner, der har været Genstand for Undervisning 
og Øvelse. 

b) om Undervisning og Øvelse er gennemført paa rig
tig og formaalstjenlig .Maade samt 

c) om Bestemmelserne angaaende Uddannelsen er 
overholdt. 

Formen for Kon tro lien er tidligere angivet. 
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Ved Bedømmelse af Resultatet maa der tages Hen
syn til det Standpunkt, som paa Basis af Erfaringerne 
bør findes paa det Tidspunkt, Kontrollen afholdes. 

I Forbindelse med Uddannelseskontrol kan det ofte 
være hensigtsmæssigt at afholde Kritik. 

En saadan skal være positiv, hvorved det gode skal 
anerkendes og det daarligc paatales, medens alminde
lige Vendinger og Talcmaader bør undgaas. 

Paa Basis af Uddannelseskontrol kan den kontrol
lerende i\Iyndighccl udstede Anvisninger til fremtidig 
Efterfølgelse, hl. a. saafrcmt det skønnes paakrævct, 
al visse Bestemmelser forlomes paa en bestemt Maade 
cl. lign. 

En Chefs Inspektion af Uddannelsen har stor psy
kologisk Værdi, idel der herigennem skabes personlig 
Kontakt mellem Chef og Lærere, og disse sidste vil 
føle sig styrkede og ansporede af den Interesse, Chefen 
herved viser. 



Det engelske magnetkompas med repeatere. 
Orlogskaptajn J{. H. Seehusen 

For fuldt at 'kunne udnytte alle de mange moderne 
navigationsmidler er det af voksende betydning, at man 
om bord har et p:"tlideligt kompas, og det er tillige af 
voksende betydning, at et kompas er anbragt enten 
tilkoblet eller i umiddelbar nærhed af de nye instru
menter, specielt Radaren. Under et tjenesteophold i 
England i efteråret erfarede jeg, at man derovre i næ
sten alle skibe er overgået til brugen af et magnetisk 
transmitterkompas af »admiralitetstypen«; i de store 
skibe som supplement til gyroen, i mindre skibe i 
stedet for en sådan. Da vi herhjemme i alle vore små 
fartøjer antagelig med stort held kunne overgaa til et 
saadant kompas, vil jeg i denne artikel uddybe em
net en smule. 

Kravet om extra kompasser i skibene favoriserede 
i mange år brugen af gyrokompasset ; det behøvede 
ingen kompensering, og det kunne trække saa mange 
repeatere, man ønskede; men det forlangte til gengæld 
tilsyn og i alt fald et å rligt eftersyn. Dets største man
gel var dog dets pris og kraY om vægt og rum. I 
luftfartøjer kunne vægt- og rumkravene ikke efter
kommes, hvorfor man efterhånden fandt frem til f. ex. 
det engelske DR (»Distant Reading«)- kompas og det 
amerikanske Fluxgate-kompas; de er begge gyrostabi
liserede magnetkornpasser, og den hyppige omtale af 
dem som »gyrokompasser« hører ingen steder hjemme. 
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Under krigen stilledes der til de forskellige landes 
kompasmagere voksende krav om et let kompas med 
repeatere til f. ex. de engelske MT-, de amerikanske 
PT- og de tyske E-både. Problemet løstes på forskel
lig måde, men det synes som om den engelske løs
ning er den bedste. Dette engelske nykonstruerede 
kompas hedder ATMC (Admiralty Transmilting Mag
netic Compass) og skal kort beskrives med henvis
ning til figuren. 

1 2 

N 

7 

1. Øst-vest-elektroder. 
2. Kompasrose. 
3. Platinstrimmel. 
4. Magnetsystem. 
5. Nord-syd-linie. 
6. Flyder. 
7. Til forstærkeranlæg. 
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Det består af hovedkompas, forstærkeranlæg og 
motorgenerator samt op til seksten repeatere. Hoved
kompasset er et magnetkompas, hvis rose har en tem
melig stor diameter og er monteret i et vandtæt nat
bus af moderne type. Den store forskel fra det al
mindelige magnetkompas er imidlertid, at såvel rosen 
som kompaskoppen er nordsøgende, hvilket forhin
drer den generende hvirvel-effekt. Rosen belyses elektrisk 
nedefra, idet strømmen enten kan tages fra det elek
triske anlæg, der tillige driver repeaterne, eller kan 
tages fra tørelementer, der er monterede i nathuset. 
Kompasset virker som et ganske almindeligt kompas, 
såfremt det elektriske anlæg skulle falde ud som følge 
af havari. Repeaterne bevæges af koppen, ikke af det 
magnetiske anlæg, og der anvendes 24 volts jævnstrøm. 

Kompaskoppen er vædskefyldt, og den dæmpende 
vædske er gjort elektrisk ledende. Fire smaa platin
trådselektroder er anbragt i koppens inderside med 
90° mellemrum; en femte elektrode er formet som en 
halvcirkulær platinstrimmel, der er fæstnet til kompas
rosens underkant. To modsat anbragte elektroder 
(»øst-vest«) er forbundne til en vekselstrømsspænding, 
de to andre er forbundne til hinanden og til et for
stærkeranlæg. Vekselstrøm gaar gennem dæmpnings
vædsken til elektroderne, og naar skibet ligger støt, 
danner det hele en Wheatstone's bro. Saalænge pla
tinstrimlens ender har samme afstand fra de tilsva
rende elektroder, er modstanden gennem vædsken den 
samme, og broen ,·il være strømløs; saafremt skibet 
ændrer kurs, vil rosen, der peger mod nord, blive 
stående, men koppen vil følge skibets drejning, og 
derved vil strimlens ene ende passere forbi den ene 
elektrode, medens dens anden ende vil fjerne sig fra 
den diametralt modsatte. Vædskemodstanden vil derfor 
nu ikke mere være ens ved de to overgange fra elek-
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trode til strimmel : broens balance vil være ophævet, 
hvorfor en strøm vil gaa igennem deres forbindelse 
og til forstærkeranlægget. Dette er forbundet til en 
følgemotor, der drejer kompaskoppen rundt, indtil 
balancen atter er i orden, hvilket vil sige, indtil rose 
og kop atter vil staa paa samme maade i forhold til 
hinanden. Samtidig far en transmitter repeaternes rose 
til at dreje sig og indstille sig i overensstemmelse med 
magnetkompassets rose. 

Koppen følger altså allid rosen, hvorfor kursen kan 
vises pa en stor og tydelig skala, anbragt uden paa 
koppen. Repeaternes skala kan være den sædvanlige 
cirkulære, men er ofte af den moderne vandrette 
strimmel-type, som vi kender fra fregatterne, og som 
giver en ganske udmærket stor og letlæselig kursan
givelse. 

Såfremt det elektriske anlæg skulle blive sat ud af 
funktion, kan man låse kompaskoppen til nathuset 
med en bolt, hvorefter kompasset er et ganske almin
deligt magnetkompas. 

Fordelene ved dette kompas fremfor de tidligere 
nævnte stabiliserede kompasser er: 

1) Det er tegnet og konstrneret til skibsbrug og ikke 
et luftfartøjskompas, der er omdannet og derved 
uundgåeligt har tabt i effektivitet. 

2) Hovedkompasset er et almindeligt magnetkompas 
og anvendeligt som sådant. Der er derfor ingen 
grund til at medføre et extra nødkompas. 

Fordelene sammenlignet med gyrokompas er: 

1) Anlægget er meget lettere, mindre og billigere. 

2) Det er langt mindre kompliceret, og tilsynet be
høver hverken at udføres hyppigt eller af sær
ligt kvalificeret personel. 
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3) Der behøves intet extra nødkompas. 

Fordelene sammenlignet med almindelige magnet
kompasser er: 

1) Repeatere kan anbringes hvor ønsket, og man be
høver ikke at tage særlige magnetiske hensyn. 
Repeatere vil være bedre end »hele« magnetkorn
passer de fleste steder, da man netop, hvor kurs
angivelsen skal bruges, har mange forstyrrelser 
fra elektricitet og bevægende ståldele. (Radar, 
nødstyring fra styremaskine!). • 

2) Der er kun eet magnetkompas at kompensere 
og deviere, hvorfor der skal anvendes een og 
samme deviationstabel for hele skibet. 

3) Da koppen følger med rosen, kan kompasset 
konstrueres frit fra hvirvelfejl. 

Sammenlignet med gyrokompasset har det magne
tiske transmitterkompas i virkeligheden kun een man
gel: det skal anbringes skærmet fra magnetiske for
styrrelser. Men det skal det magnetkompas, som skal 
erstatte gyrokompasset, saafremt dette falder ud, også. 
Det er således ikke en mangel der er kommet til, men 
en mangel, der· endnu ikke er bragt ud af verden. 
For selvfølgelig skal man tage de samme hensyn til 
god opstilling af det magnetiske hovedkompas i et 
skib, der har gyro, som i et Skib, der ikke har det; 
et nødkompas, der er anbragt i en position, hvor man 
ikke kan forvente, at det funktionerer ordentligt, kan 
bringe saavel skibet selv som dets besætning i fare. 

I større krigsskibe, hvor en opstilling af magnet
kompasset i en gunstig position er en næsten umulig 
opgave, vil gyrokompasset altid være det eneste rig
tige; men her har man også veluddannede teknikere, 
som kan påtage sig vedligeholdelsen. I mindre far-
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tøjer: motortorpedobåde, T-41-typen. minestrygere, 
o. s. v. vil derimod overgangen til dette nye kompas 
være en særdeles nyttig foranstaltning. At det vil være 
en betydelig og ikke særlig dyr forbedring i mange 
handelsskibe er klart. 

Herhjemme anvender vi som bekendt i MR-bådene 
en fotocelleoverføring af magnetkompasvisningen, og 
i motortorpedobådene anvendes et gyrostabiliseret 
magnetkompas. Jeg tror et forsøg med overgang til 
det gennemprøvede og stabile ATM-kompas ville være 
meget at anbefale. Det vil antagelig være anvendeligt 
i alle de skibstyper, vor fremtidige flåde kommer til 
at råde over, og besparelsen i vægt, plads og pris vil 
være særdeles betydelig. 

Kompasset er konstrueret og gennemprøvet af del 
engelske admiralitets kompasvæsen, men er senere 
overgivet til firmaet H. Hughes og Son, Marine In
struments Limited, som har overtaget fabrikationen 
og salget. 



Nekrologer. 

Kommandør Asger Emil Valdemar Grandjean blev 
født den 26. Januar 1889 som Søn af Grosserer Sophus 
Julius Grandjean og Hustru Anne Marie f. Carlsen. 

Han blev Kadet i 1905, Sekondløjtnant i 1909 og 
var i 1909- 10 med Skonnerten » Ingolf« til Vestindien. 
Blev Premierløjtnant 1910 og Flyvebaadsfører· 1916. 
Var paa Tjenesteophold i U. S. A. Vinteren 1916-17. 
Chef for Flyvebaadsstationen 1919. Blev Kaptajn s. A. 
Fungerende Chef for Flyvevæsenet 1923. Orlogskaptajn 
og Chef for Flyvevæsenet 1925. Leder af den udrustede 
Flaadestyrkes Vinterøvelser som Chef for Mineskibet 
>i Lossen« 1925 - 26. Kommandørkaptajn 1931. Chef 
for Inspektionsskibet »Fylla« paa Fiskeriinspektion ved 
Island og Kadetskib 1933. Kommandør 1937. Chef for 
Flaadestationen 1941 og fra 1945 tillige Havnekom
mandant i København. 

Grandjean var Medlem af Bestyrelsen for Søofficers
foreningen fra 1917-21 og for Søe-Lieutenants-Sel
skabet 1917- 20 (Formand fra 1919- 20). Han forbe
redte det første Forsøg paa regelmæssig Flyvning med 
Postbefordring for Øje (København-Stege). Medlem 
af Kommissionen vedrørende Postbesørgelser med 
Luftfartøjer 1919- 20, af Luftfartskommissionen 1919 
- 26, af Udvalget vedrørende Statens Lufthavn paa 
Amager 1920- 24, af Delegationen til Afslutning af 
Luftfartsoverenskomster med andre Lande 1919-20 
og dettes Forretningsudvalg 1926-40. Konsulent for 
Ministeriet for offentlige Arbejder i Luftfartssager 1920 
- 26. Formand for Idrætsforeningen for Søofficerer 
fra 1939. 
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Grandjean var en af de Søofficerer, der tidligst havde 
Blikket aabent for Flyvningens Fremtidsmuligheder 
og han blev en af de førende Pionerer her hjemme 
paa delle Omraade. Som Eksempel paa hans Frem
skuenhed kan nævnes, at han allerede for 20 Aar siden 
spaaede Betydningen af Mineudlægning fra Luften. 
Hans gode, alsidige Begavelse, hans administrative og 
organisatoriske Evner, hans Forhandlingsdygtighed, 
Grundighed og Flid kom ikke alene tidligt Marinens, 
men ogsaa paa mange Maader det civile Flyvevæsen 
til Gode. Del faldt ham sikkert vanskeligt med Alderen 
at miste Indflydelse paa vort Flyvevæsens videre Ud
vikling. Efter Besættelsestiden ledede han med myndig 
Haand de mange Hverv, som forelaa som Havnekom
mandant i København. 

Grandjean hørte Lil en Generation af Søofficerer, 
som maatte bære Skuffelse paa Skuffelse i Forsvars
arbejdet, og dette kom til at præge ham; men han 
var en af dem, der trods bristede Illusioner, pligtop
fyldende udførte sin Tjeneste under vanskelige Kaar, 
til Sygdom afbrød hans Tjeneste. 

Han blev Ridder af Dannebrog i 1916, Dannebrogs
mand i 1933 og Kommandør af Dannebrog af 2. Grad 
i 1938. 

Grandjean blev i 1921 gift med Ulla Hedvig Hell 
f. Haack i Bredow i 18~)8 ved Steltin, Datter af Vilhelm 
Haack og Hustru Anloinelle f. von Dfiringsholen. 

Han døde den 3. December 1948 og blev begravet 
fra Holmens Kirke den 10. s. M. P. I. 

Orlogskaptajn i Reserven Herbert Vivian Hertz blev 
født den 12. Oktober 1880 i Hangoon i Birma som Søn 
af Skibsreder og Købmand Axel Viggo Thrige Hertz 
og Hustru Charlotte Margrethe r. Terndru p. 



Nekrologer. 33 

Han blev Kadet i 1897 og Sekondløjtnant i 1901 og 
kom derefter med Krydseren »Valkyrien«, der deltog 
i Redningsarbejdet paa Marlinique efter i\lont Peles 
Udbrud i 1902. Han blev Premierløjtnant 1905. Næst
kommanderende i Skonnerten » Ingolf«, Skoleskib for 
Elevskolen 19l:6. Blev Kaptajn s. A. Næstkommande
rende i Panserskibet »Herluf Trolle« 1917-18. Chef 
for I nspektionsskihct »Absalon«, Fiskeriinspektion i 
danske Farvande 1919. Næstkommanderende paa Sø
værnets Kaserne 1919- 20. Chef for Inspektionsskibet 
»Beskytteren<( til Færøerne 1920- 21. Var fra 1921 Ad
judant hos Chefen for Orlogsværftet og fra 1. April 1925 
Adjudant hos Chefen for Flaadestationen. Modtog i 1932 
Afsked med Ventepenge og blev s. A. Orlogskaptajr1 i 
Reserven. Næstkommanderende ved Søtransportvæse
net 1932- 34. 

Forinden ovennævnte Tjeneste var Hertz i nogle Aar 
knyttet til Søartilleriet og viste megen Interesse for 
Ildledelse og Skydninger. 

Efter sin Afsked tog Hertz Translatøreksamen i En• 
gelsk og virkede til sin Død som Translatør og Lærer 

Engelsk. 
Han blev i 1921 Ridder af Dannebrog. 
Hertz var første Gang gift med Olga, Inger Elisabeth 

Reffs, Datter af Købmand i Holbæk Carl Reffs og 
• Hustru Mathilde f. Bloch. Efter at Ægteskabet var op-

løst blev han i 1921 gift med Thora Hertz f. 1892, 
Datter af Provst Axel Viggo Thrige Hertz og Hustru 
Hanne Sophie f . .Jørgensen. Han døde den 20. Decem
ber 1948 og blev begra vel fra Frihavnskirken den 
27. s. M. P. I. 



Boganmeldelse. 

Sven W axell: 

Vitus Berings eventurlige Opdagerfærd 17 33- 43. 
Rosenkilde og Raggers Forlag, 140 Sider m. Portræt og l{ort, 

Pris !l,75 I<r. 

Dette mærkelige Skrift fortjener at blive læst af 
enhver, der har Interesse for Søen i Almindelighed 
og Opdagelsesrejser i Særdeleshed. 

Bogens Titel er helt forkert, men formentlig valgt 
for overhovedet at faa den solgt; thi hvem anede 
Waxells Eksistens? Hans Navn alene vilde ikke anspore 
nogen dansk til at læse hans Skildring ar Kamlschatka
Ekspeditionen. 

Sven \Vaxell, der var svensk af Fødsel, fik i li26 
Ansættelse i den russiske Flaade og blev udpeget til 
næstkommanderende paa Vitus Berings Skib »St. Peter« 
paa den Ekspedition, som den russiske Regering lod 
udruste 1733 for at fastslaa, om Asien var landfast 

• med Amerika. 
Waxells Beretning er først og fremmest hans egen. 

Den skildrer Begivenhederne saaledes, som han selv 
oplevede og opfattede dem, og han er en fortrinlig 
Fortæller. 

Det er mærkeligt at tænke paa, at denne Beretning 
først er blevet tilgængelig efter 200 Aars Forløb, og 
at den virker saa frisk og fængslende, som den gør. 
Det er i ganske jævne Ord, Waxell fortæller om 
de uhørte Lidelser, de overlevende fra »St. Peter« 
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gennemgik under Overvintringen paa Beringsøens kolde 
og barske Strandbred, hvor hver enkelt kun dækkede 
sig mod Vejrliget ved at grave sig halvt ned i Sandet 
og dække sig med lidt Sejldug, 

Man undres over, at disse udtærede og syge Mænd 
havde Kræiler til at ophugge »St. Peter«s Vrag og bygge 
et Fartøj, der var stort og solidt nok til at bringe alle 
45 Mand frelst tilbage over Stillehavet til Kamtschatka. 

Det er unægtelig et beskedent Ønske, Waxell frem
sætter, da han efter 10 Aars Lidelser og Savn anmoder 
om, at hans Folk maa faa udredet en Pengeerstatning 
for Afsavn svarende til Prisen paa den Proviant, de 
vilde have fortæret, hvis de ikke havde levet af Hav
oddere, selvdøde Hvaler, Søkøer og Rødder. 

Waxells Beskrivelse af de forekommende Dyr og 
Planter er forøvrigt meget morsom. 

Derimod træder Ekspeditionens Hovedfigur, Vitus 
Bering, helt i Baggrunden. - Han nævnes kun sjæl
dent og da kun, hvor det er absolut nødvendigt for 
Forstaaelsen af Beretningen. - Der findes ikke An
tydning af Karaktertegning af Ekspeditionslederen, ej 
heller nogen Beskrivelse af hans Person. Selv om der 
ikke staar eet nedsættende Ord om Bering, kan man 
vanskeligt frigøre sig for den Tanke, at næstkomman
derende ikke har været nogen stor Beundrer af sin 
Chef - ellers vilde man have kunnet læse lidt derom 
mellem Linierne i den nøgterne Rapport. 

Er Waxells Optegnelser en Skuffelse i denne Hen
seende, saa maa man dog glæde sig over, at et saa 
mærkeligt og troværdigt Dokument omsider har set 
Dagens Lys og nu ogsaa foreligger paa Berings Mo
dersmaal. 

Hakon Milche har forsynet Bogen med et udmærket 
Forord. E . .I. S. 



Meddelelser li'a ncllanclet. 
Ved orlogskaptajn P. Zigler og solojtnant I H. M. Petersen. 

England. 

Destroyere af H UNT-klasscn, sloops og korvetter vil i fremtiden 
alle blive klassificeret som fregatter med det formal at reducere 
det store antal forskellige kategorier. 

(Navy, okt. 1 !148) 1-I. M. P. 

Holland. 

2 engelske n-bade ))Taurus« og »Tapir« er hlc\'et solgt til Hol

land og faet navnene henholdsvis »Dolfijn(< og ))Zeehond«. 4 u-badc 
af denne klasse er nu under hollandsk flag, ncmlig, foruden de to 
ovenmt•,·nte, nTijgerha:,i(< (ex >lTarn«) og nZw:iarch·i~ch« (ex ))Talent<(). 

(Na,·y, sept. 1948) H. M. P. 

Italien. 

Ophugningen af de 2 slagskibe nltalia« og 11 Vittorio Vcneto(( er 

1111 begyndt i Spezia. Det vil erindres, at disse to .skibe rnr tildelt 

henholdsvis U. S. A. og England ifolgc fredstraktaten, men blev over
ladt italienerne for efterhanden at bliw ophugget. 

Den sovjctrussiskc regering presser stadig p:i for at ff1 m ·erladt 

sin del, nemlig slagskibet ))Giulio Ccsare«, krydseren nEmanuelc 

Filiberto duea d'Aosta« og flere andre enheder. Endnu er dog ingen 
af disse skibe blevet alleveret, da der endnu maugler en del repa

rationer og fornyelser. Når de er afleveret, vil russerne blive af
krævet det engelske slagskib ))Royal Sovercign« og den amcrilrnnske 
krydser ))Milwaukce(<, som de i njeblikket har til låns. 

(Navy, sept. 1!148) li. M. I'. 
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Portugal. 

De 3 engelske u-både »Saga«, »Spearhead<r og »Spur« er blevet 
overtaget af den portugisiske marine og har fået navnene »Nautilo«, 

»Neptuno« og »Narval«. Også fregatterne »Avon« og »Awe« er blevet 

overtaget, men har endnu ikke fået nye navne. 
6 amerikanske PC-både har fået navnene »Flores«, »Madeira«, 

»Sal«, »Sam Tiago«, »Sam Tome« og Sam Vicente«. Alle disse navne 
stammer fra portugisiske øer i Atlanterhavet. 

(Navy, sept. 1948) Jf. M. P. 

Sovjet-Unionen. 

Da den ufuldendte 15.000 t krydser »Liitzow« blev erhvervet af 
Sovjet-Unionen fra Tyskland efter en hemmelig aftale i 1940, blev 

det bestemt, at den skulle benævnes »Petropavlovsk« og armeres 
med kanoner af russisk fabrikat. Det menes, at dette efterhånden 

er sket, idet hovedarmeringen sa vidt vides omfatter 10 stk. 18 cm 
kanoner i 4 tårne (2 X 3 og 2 X 2). Sandsynligvis er søsterskibet 
»Seydlitz«, der faldt i russisk hånd i lfoliningrad i april 1945, 

armeret på lignende made. Det meddeles iøvrigt, at det nu har 
fået navnet nPoltava«. 

Lommeslagskibet »Liitzow« (ex nDeutsehland«), som russerne 

hævede i Swinemonde sidste år, menes at skulle gennemgå en fuld
stændig istandsættelse med henblik på udrustning som artilleri

skoleskib for østersøflåden. Det er derfor sandsynligt, at dens op
rindelige hovedarmering på 6 28 cm kanoner skal udskiftes med 

russiske kanoner. (Navy, okt. l!l48) Jf . .li. P. 

Tyrkiet. 

De 4 u-bade, der er overtaget fra U. S. A., har faet navnene 
»Birinci lniinii« (ex »Brill«), »Ikinci lnonf1« (ex »Chubb«), »Giir« 

(ex >>Boarfish«) og »Sakarya« (ex nBlueback«), medens de ældre 

u-både, der tidligere havde disse navne, har fået numrene D5 til D8. 

(Navy, sept. 1948) H. M. P. 

Det er hensigten at forsøge overtaget 2 krydsere og 2 fregatter 

fra den amerikanske marine. De førstnævnte skal erstatte de gamle 
krydsere »Hamidiye« og »Mecidiye«, der stammer fra 1903, og som 

længe har været ude af aktiv ~jeneste, selv om de dog har gjort 
tjeneste som øvelsesskibe. (Navy, okt. 1948) H. ,li. P. 
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U. S. A. 

Fladens nybygnings- og om/Jygninysprogram efter krigen går ud 
på at tilvejebringe visse proto-typer i tilstrækkeligt antal til, at de 
kan vurderes på baggrund af deres anvendelse. 

Udviklingen af proto-typer har fulgt fire hovedretninger: 

1. Hangarskibe, der kan operere med hurtige, tunge flådeluftfar-
tøjer med stor rækkevidde. 

2. Hurtige u-både med stor dykkedybde. 

3. Anti-u-b:"idsskibe til bektempelse af sadanne u-badc. 

4. Skibe udstyret til polar• og radarobservationstjeneste (picket 
service). 

Det planlagte hangarskib. C\' A-58, på 65.000 ts forventes ut kunne 
operere med luftfartojer, der ,·ejer over 100.000 Ibs (en. 45 - 50 ts). 
(Til sammenligning skal anføres, at Englands tungeste 4-motorede 
bombeluftfartøj af Lincoln-typcn vejer 4 7- 40 ts). 

Operationer ined luftfartøjer af denne art vil i høj grad reducere 
hangarskibets chance for at blive opdaget og samtidig forøge dets 
mulighed for at udføre overraskelsesangreb. 

Bygningen påbegyndes i slutningen af 1948 eller begyndelsen af 
1949, og omkostningerne er beregnet til 124 mil!. $. 

Længden bliver 1030 fod (313 m). Bredden i vandlinien 130 fod 
(38 m) og største bredde 1!)0 fod (57 m). Flyvedækket bliver helt 
rent, idet den sædvanlige " 11:1 sth's side er teleskopisk. Besæt
nirgcn ca. 4000 mand. 

Elevatorerne, der h·ansporlcrcr luftfartøjerne mellem hangarerne 
og flyvedækket, vil blive installeret I:mgs med siderne, foruden 
een større elevator agter i llyveclækket. Der vil findes 4 katapulter, 
en på hver side og 2 i stævnen, s:\ledes at udskydningsintervnllerne 
kan forkortes. 

(Fort.~ætles) 



Marinens Bibliotek. 
Nyanskaffelser i December 1948. 

Nr., Forfoller, Titel m. m, 

184. Løjtnant Bendix Tlwstrups efterladte Papirer omfattende: 
1. Fra Ekvipagens Arkivhylder, delvis offentliggjort 

»Under Dannebrog« fra 1!)32. 
2. Af en Holmensmands Dagbog 1779- 1824 ved A. Høyer. 
3. Episoder, l{onvoyfart og Kolonitjeneste. Tapperheds-

medailler. . 
4. Instruxer for Holmens Chef, Admiralitetet og Ekvi

pagemesteren 1578-1852. 
5. Manuskript til l{aptajn Munthe- Morgenstiernes Erin

dringer II & III. Uddrag ved !{ammerjunker Otto von 
Munthe af Morgenstierne og Løjtnant Chr. Bendix 
Thostrup. 

6. Holmens Politi. Holmens Chefer og højere Embeds
mænd (Skippere) 1548- ca. 1700. 2. April 1801 (sær
lig ang. Medailler). Blandede Optegnelser. Bl.a. en 
Artikel om: Den historiske Værdi af almindelige Dag
bogsoptegnelser. 

7. Værfts-Tjenesten. Skippere, Matrosunderofficerer og 
Værftsarbejdsmænd. 

8. Folkeforbundet. Afrustningskonfereocen 1933. Nogle 
trykte og duplikerede Rapporter. (ukompl.) 

9. Kopier (diverse). 
185. Marineministeriets Budget 1899- 1900. Kbh. 1899. 8°. H. 
186. Marineministeriets Budget 1915- 1916. ({bh . 1915. so. H. 
187. Søværnets Ordning. Beretning fra Folketingets Udvalg ang. 

Forslag til Lov om (afg. I. April 18!)5) indbundet sam
men med Forslag til Lov om Søv. Ordning. 1. Behand
ling af Forslaget samt enkelte Piecer Sagen vedrørende. 
l{bh. 1897. so. H. 

188. Carstensen, Wm . : Til Orlogs 1848- 50. U. St. og A. Ill. 40, H. 
189- 211. Meddelelser om Grønland. Kbh . 1946- 48. 40_ H. og Sko. 
212. Marinens Budget 1863- 64. l{bh : 1863. 40_ H. 
213. Marinens Budget 1864- (i5. Kbh. 1864. 40_ H. 
214. Marinens Budget 1867- 68. Kbh. 1867. 40_ H. 
215. Anciennitets-Liste for Søofficerer 1743- 1803. Mskpt. fol. H. 
216. A Diclionar:y of Forces' Slang. Naval Slang : Wilfred Gran-

11ille, Army Slang: Frank Roberts, Air Force Slang: Eric 
Partridge. Lond. 1948. so. H. 
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217 . Munthe af Morgenslierne, B. v.: D:mske Sejlskibe. Ill. Ord
liste. Kbh. 1!148. so. H. 

218. Marlienssen , A . : Hitler and his admirals. Ill. App. Index. 
Lond. 1!148. so. H. 

219. Knuth, E . : Sommerrejsen til Pcarylancl. Kbh. 1948. s0• H. 
220. Eisenlwwer, D. D.: Crusade in Europc. Ill. Glossary. Index. 

Lond. 1948. so, H. 
221. James, Sir W. ill. : The intluence of sea power on the history 

of the British people. Index. Cambridge 1948. so. H. 
222 . Woodward, C. l'. : Viirldens stiirsta sjf,slag. (The battle for 

Leyte Gulf). Skitser. Sthlm. 1948. so. H. 
223. Bisp, E.: Søndag den 29. August 1943 og Dagene derefter . 

.Mskpt. fol. H . 
Dania Polygotta. ({hh. 1948. s0• H. 

RETTELSE FOH NOVEMBER: 

182. Decca Navigation danske Farvande læs: 
Decca Navigation i skandinaviske Farvande. 



Den italienske flåde i 2. verdenskrig. 
Ved orlogskaptajn Ziglcr. 

Da Italien trådte ind i krigen på Tysklands side i 
juni 1940, var det almindeligt ventet, at den med sin 
på papiret stærke flåde skulle få en afgørende ind
flydelse på søkrigen i Middelhavet. 

Som bekendt gik det imidlertid helt anderledes. Føl
gende artikel, der er oversat fra Royal United Service 
Institution's august hæfte 1948, er forfattet af en 
italiener, der selv tjenstgjorde i flåden under krigen, 
og de betragtninger og oplysninger, han bringer, skøn
nes at være af interesse for dette tidsskrifts læsere. 

Det italienske flådebygningsprogram var i adskillige 
år efter krigen 1914---18 i overensstemmelse med 
\Vashington og I~ondon traktaterne, hvorved antal og 
konstruktion af større krigsskibe begrænsedes. Dog 
byggedes 7 10.000 tons krydsere med kanonkaliber 8 
tommer og 12 med kaliber 6 tommer foruden et antal 
destroyere og u-b:"1clsflotiller. 

De gamle 12 tommers slagskibe »Cavour« og »Cæ
sare11: bygget i 1910 blev moderniseret, og i 1934 
bestiltes 2 15 tommers slagskibe - »Littorio« og » Vit.
torio Veneto« - den største type, der var tilladt i 
følge flådetraktaterne. I 1938 projekteredes yderligere 
2 slagskibe; et antal destroyere, torpedo- og u-både, 
og yderligere 12 lette krydsere blev bestilt. Sidst
nævnte benævntes officielt »oceanic scouts«. 

Tirlsskr. r. Sov:rsen . 120. Aarg 3 



42 Den ih1lienske flade i 2. , crclenskrig. 

Da Italien erklærede krig den IO. juni 1940, bestod 
dets flåde af: 

2 moderniserede slagskibe PCavour« og »Cæsare« 
på 26.000 ts med 10-12,6 tommers kanoner. Fart 
27 knob. 

7 moderne krydsere på 10.000 ts med 8- 8 tommers 
kanoner og en fart 32-37 knob. 

12 lette krydsere ( »Condottieri«klassen) på 5000-
9000 ts med 8 - 10 tommers kanoner og en fart på 
33- 38 knob. 

3 ældre krydsere af ringe militær værdi. 
12 skibe af »Navigatori« klassen på 1900 ts med 

6- 4,7 tommers kanoner. 4-35 cm's torpedorør og 
en fart på 37 knob. 

24 moderne destroyere på 1400- 1800 ts. 4-5 4,7 
tommers kanoner, 6- 53em's torpedorør og en fart 
af 37 knob. 

19 ældre destroyere på 1000-2000 ts. Kanonkaliber 
på 4,7 tommer, 4- 6 53 cm's torpedorør og en fart på 
30- 32 knob. 

68- 70 torpedobåde og 
115 u-Mde. 
Disse skibe dannede grundstammen og med fuld

endelsen af de skibe, der var under bygning, havde 
Italien en stærk flåde . 

Der var imidlertid nogle mangler og svagheder, idet 
der ikke fandtes noget system for samarbejde mellem 
skibe og luftfartøjer, meget lidt udstyr til natkamp, 
kun overfladiske planer for u-bådskrig og ingen virke
lige anti-ubåds forholdsregler. Der var mangel på visse 
skibstyper, især hangarskibe og u-bådsjagere. Den 
italienske flåde kunne derfor ikke, selvom den var 
stærk og veltrænet, konkurrere på lige fod med de 
stærkeste flådemagter i verden, således som den fandt 
sig tvunget til at gøre. 
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Fra krigsudbruddet 1940 til september 1943 fuld
endtes følgende enheder: 

3 moderne 41.000 ts slagskibe » Vittorio Veneto« og 
»Littorio« (senere »Italia«) med 9-15 tommers ka
noner og fart 30 knob i august 1940. Søsterskibet 
»Roma« i slutningen af 1942. 

2-28.000 ts moderniserede slagskibe »Doria« og 
»Duilio« nogle uger efter krigsudbruddet. I lighed med 
»Cæsare«klassen var deres hovedarmering 10-12,6 
tommers kanoner, men farten var kun omkring 25 
knob. 

3 »Capitani Romani« klasse krydsere på 5000 ts 
med 8- 5,3 tommers kanoner, 8- 53 cm's torpedo
rør og en fart over 41 knob. 

5- 2000 ts destroyere af den forbedrede »Soldati« 
klasse. 

15 eskorte skibe af »Animoso«klassen, svarende til 
»Orione« klassen på 1200 ts med 2-3 3,9 tommers 
kanoner, 4-45 cm's torpedorør og en fart på 25 knob. 

28- 700 ts korvetter med en fart af 18 knob, 
4 store u-både, 
21 u-både af typerne på 640- 750 ts, 
2 store fragt u-både, 
et antal dværg u-bådsfartøjer af »CB« og »CM«

klassen, 
26- 28 ts 45 knobs MAS og 36 63- 66 ts 34 knobs 

MS motor torpedobåde. 
Yderligere overtog flåden 3 tidligere jugoslaviske og 

4 franske destroyere og et antal mindre fartøjer. 
En del andre skibe, heri indbefattet et slagskib, 2 

hangarskibe, 6 krydsere, 13 destroyere, 15 torpedo
både, 22 store og mellemstore u~både, en ca. 30 kor
vetter blev aldrig fuldført med undtagelse af nogle 
enkelte skibe, der efter 8. september 1943 overtages 
af Nazi-Facist flåden. 

:-1 .. 
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De tekniske detailler nævnt ovenfor er nødYendig 
for at forstå sammensætningen al' den italienske flåde 
og de derpå baserede betragtninger, hvad angår kon
struktion, strategi og taktile 

Fa1·t politileen. 

I næsten 70 å r har italienske skibe ( fra søsætningen 
af det første »Duilio« i 1876) været kendt for deres 
fart, idet de sædvanligvis altid var nogle knob hur
tigere end de tilsrnrende udenlandske typer. Til eks
empel skal nævnes, at »Italia« (søsat i 1880) og , Le
panto« (1883) var de hurtigste slagskibe i verden i 
mere end 20 år. »Re-Umberto« klassen - af hvilke 
den første søsattes i 1888 - »Regina Margherita« 
klassen (1904) og i særdeleshed »Regina Elena« Jdas
sen, hvoraf den første sattes på bedding 1901, havde 
en fart, der var 10 % større end samtidige tilsvarende 
udenlandske slagskibe. 

Resultatet af denne politik, hvad angår de italienske 
slagskibe, var, at deres armering undertiden var rin
gere end slagskibe fra andre fl ltder . 

Ikke desto mindre vedblev Italien at koncentrere 
sig om fart ikke alene for slagskibe men ogs:'.'t for 
krydsere og torpedofartøjer med del resultat, al den 
lette krydser »Da Barbiano« i december 1930 holdt 
en fart af 42,04- knob med fuld udrustning på en 
8 timers fartprøve ( og ikke 39,74 knob som angivet i 
Janes Fighting Ships ) . Indtil de franske store de
stroyere af »Le Terrible« klassen kom frem, var »Na
vigatori« klassen i mange år de hurtigste skibe i ver
den indenfor denne skibstype. 

Ganske vist er fart ikke et våben, men et middel til 
at anvende våbnene med størst fordel, og den er des
uden en betydelig fordel for en mindre flåde. Høj fart 
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betyder mange fordele og muligheder, blandt andet 
det at kunne indhente en undvigende modstander, 
selv at kunne undvige en stærkere modstander eller 
bringe sig i en gunstig taktisk position. 

Fart var det eneste, hvori de italienske skibe var 
overlegne i 1939- 45 krigen. 

Den engelske flåde havde flere skibe, flere forsy
ninger, radar, og et bedre uddannet flyvevåben. Det 
kan diskuteres, hvorvidt den italienske flåde overho
, ·edet ville have været i stand til at forlade havnene, 
hvis ikke dens enheder var bygget til disse høje 
farter. Som forholdene lå, muliggjorde denne fartover
legenhed, at den kunne udnytte de gunstige og undgå 
de ugustige situationer. 

Værdien af slagskibe. 

Det hævdes undertiden - også i Italien, - at ikke 
alene de italienske slagskibe, men også flåden i almin
delighed tog ringe del i krigen, og at dens tilstedevæ
relse kun havde ringe indflydelse på de militære ope
rationer. Forfatteren - der, som tidligere nævnt, un
der krigen tjenstgjorde i den italienske flåde - me
ner dog, at dette indtryk er baseret på ukendskab til 
kendsgerningerne og fremhæver, at Admiralty tillagde 
den italienske flåde megen betydning og understreger, 
at der undertiden var flere allierede slagskibe og han
garskibe i Middelhavet end i de hjemlige farvande. 
Den 10. juni 1940 var der således i Middelhavet 5 en
gelske og 6 franske slagskibe sammenlignet med de 2 
italienske ( 4 var dog nær fuldendelsen). Der var 2 
engelske hangarskibe og ingen italienske, 23 allierede 
krydsere mod 19 italienske. De allierede var også over
legne i destroyere, og kun, hvad angik u-både, var Ita
l~en bedre stillet. Dog var ikke alle de italienske u-både 
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klar til indsats , idel nogle anvendtes til træning, og 
nogle , ·ar forældede. 

3 uger senere - efter vabenstilstanden med Frank
rig - var der 2 engelske slagskibe i Gibraltar og 4 i 
Alexandria foruden 2 hangarskibe, 9 krydsere og 36 
destroyere. I slutningen af august 1940 ankom det nye 
hangarskib »Illustrious« til Middelhavet med talrige 
luftfartøjer, endskønt forholdene i England var alvor
lige på grund af de kraftige, tyske angreb. 

:Med den hensigt at formindske antallet og farten af 
de italienske slagskibe blev de »copenhagened« i Ta
ranto af den engelske C-in-C. 

Han havde fordelen af hangarskibe og et Fleet Air 
Arm, medens alle de italienske luftfartøjer - med 
undtagelse af el !ålal forældede rekognosceringsluft
fartøjer, der hørte un der fhiden - kon tro lieredes af 
det italienske luftvåben. 

Resultatet af operationen var, at 3 slagskibe udaf 6 
under kommando beskadigedes. 2 lilgik fladen kort 
efter, men »Cavoun : var stadig under reparation den 
8. september 1943. 

Luftfartøjer aiwendtcs Lil at reducere de italienske 
skibes fart.overlegenhed til søs. Den 28. marts 19-U 
under cl raid i det mellemste og østlige l\Iiddelhav af 
en italiensk x task force « blev » Vittorio Veneto« og de 
medfølgende krydsere angrebet af bombe- og torpedo
luftfartøjer hele dagen . Der opnåedes kun to træffere; 
den første på slagskibet , der måtte stoppe, men kort 
efter var i stand til at fortsætte med 16, senere 19 
knob. Ingen af de engelske skibe var i stand til at nå 
del beskadigede, italienske slagskib, og tilintetgørelsen 
af de 3 »Zara«-klasse krydsere og 2 destroyere blev af 
admiral Cunningham ikke anset for at være tilstræk
kelig erstatning for den undslupne » Vittorio Veneto«. 
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Ved krigsudbruddet havde Italien for få slagskibe. 
Senere tilgik slagskibe, men krydsere og destroyere 
mistedes, de sidste i stort antal. Flåden blev således 
uharmonisk sammensat, og der var hele tiden mangel 
på luftfartøjer til samarbejde med flåden. Manglen 
heraf føltes især stærkt i krigens sidste stadier. Yder
ligere var lige fra krigens begyndelse brændstofbe
holdningerne utilstrækkelige, og indflydelsen af den 
italienske flåde mindskedes derfor efterhånden; og 
endskønt slagskibene var flådens rygrad, ville den 
italienske flåde ikke have været i stand til ved kri
gens slutning at engagere sig i kamp med allierede 
styrker med noget håb om sejr. 

Ikke desto mindre spillede både italienske og en
gelske slagskibe en hovedrolle i kampene i Middelha
vet. Mere end een gang vendte engelske konvojer om, 
når italienske slagskibe rapporteredes at vær~ til søs, 
og mere end een gang måtte saadanne konvojer eskor
teres af hele deres slagskibsstyrke. Vigtige italienske 
konvojer måtte også have en stærk eskorte. For ek
sempel i træfningen den 17. december 1941, kendt 
som den første træfning ved Syrte, blev 4 handelsskibe 
eskorteret af 2 stærke italienske styrker. Nærdæknin
gen bestod af slagskibet »Duilio«, 3 lette krydsere og 
10 destroyere. Den anden styrke af slagskibene »Lit
torio «, »Doria« og »Cæsare«, 2 store krydsere og 10 
destroyere. Det er vanskeligt i dag at vurdere betyd
ningen af slagskibene i Middelhavet, og Italien repræ
senterer heller ikke længere nogen sømagt af 1. kl. 

Af de 5 slagskibe, der i dag er under italiensk flag, 
er kun de 2 forældede »Doria« og »Duilio« i tjeneste. 
Det er usandsynligt at Italien - i hvert fald for nogle 
år - vil bygge slagskibe både af økonomiske, politi
ske og tekniske årsager. 
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,llangelen pd somilitære luftstyrker. 

Mangelen på hangarskibe føltes meget. stærkt, og 
ansvaret herfor må tillægges dem, der i den henseende 
havde indflydelse på den italienske politik, i særde
leshed det italienske luftvåben. 

Højtstående italienske søofficerer, der ofte foreslog 
bygningen af hangarskibe, blev mødt med stærk mod
stand fra luftofficererne, hvis slagord var: »Italien er 
det bedste hangarskib, og det er usænkeligt«. 

Beskydningen af Genua den 9. februar 1941 og sla
get ved Matapan den 28. marts 1941 åbnede tilsidst 
Mussolini's øjne, og han bestemte de1·for, at der skulle 
bygges et hangarskib. Det ville ikke blive et nyt skib, 
men en ombygget liner »Roma« søsat i 1926 på 30.816 
ts. og med en fart af 21 knob. 

Italien havde ingen erfaringer med hensyn til så
danne skibe, og arbejdet skred derfor kun langsomt 
frem. 

Da våbenstilstanden korn, var dette skib, der var 
omdøbt til »Aquilla«, næsten færdigt. Det manglede 
luftfartøjer, men var klart til prøvesejlads. Ombyg
ningen af yderligere en liner var påbegyndt i novem
ber 1942. Delte var »Augustus«, også søsat i 1926, på 
30.418 ts. og med en fart af 18 knob. Hangarskibet 
skulle hedde »Falco«, men navnet blev senere foran
rret til »Sparviero«. 

I hovedtrækkene var hangarskibene planlagt som 
følger: 27.000 ts., 140.000 hk., fart 30- 32 knob, 8 stk. 
5,3 tommers og 12 stk. 65 rnm's kanoner, 104 stk. 37 
mm's maskinkanoner og 52 luftfartøjer, anbragt på 2 
dæk. En nyhed var en »bulge« af forstærket cement 
med en tykkelse på 23,6 tommer. 

Fra enhver synsvinkel var den italienske flåde 
ufuldstændig uden hangarskibe, og det var indly-
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sende lige fra krigens begyndelse, hvor nødvendige de 
var. 

Den 9. februar 1941 - både under og efter beskyd
ningen - var italienerne ude af stand til at afskære 
>Force H«, der foretog beskydningen. 2 italienske re
kognosceringsluftfartøjer observerede flåden, da den 
nærmede sig, men blev nedskudt af hangarskibsbase
rede jagere. 

Dette viste, at en »task force«, der kunne anvende 
hangarskibsbaserede jagere, kunne undgå at komme i 
kontakt med en stærkere flåde uden hangarskibe. 

Kun i træfninger udkæmpet nær egen kyst - så
dan som træfningen udfor Calabria den 9. juli 1940 -
kunne landbaserede luftfartøjer delvis gøre det udfor 
manglende flåde-luftstyrker, men selv i dette tilfælde 
viste det sig, at den almindelige flyver i det italienske 
luftvåben havde utilstrækkeligt kendskab til forhol
dene på søen. 

Det viste sig også, at de italienske bomber ikke var 
af den panserbrydende type, der er nødvendig, hvis 
godt beskyttede skibe skal angribes. 

Et andet stort handicap var det indviklede system, 
hvad angik kommando og kontrol af luftfartøjerne. 
For at få luftfartøjer måtte den italienske C-in-C til 
søs telegrafere sine ønsker til sin egen søværnskom
mando, der lod ønsket gå videre til luftkommandoen, 
der så måtte i forbindelse med de lokale luftstyrker, 
der kunne komme i betragtning. 

Denne organisation var helt forskellig fra den engel
ske, hvor en C-in-C havde luftfartøjer direkte under 
sin egen kontrol og almindeligvis sammen med sine 
flådestyrker. 

På grund af dårlige vejrforhold, kort aktionsradius 
og afstandene fra landbaserne til de steder, hvor sø
træfningerne fandt sted, var italienske luftfartøjer som 
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regel ikke i stand til at støde til flåden. Under be
skydningen af Genua bad f. eks. marineledelsen i Spe
zia luftledelsen i Milano om at sende tunge bombeluft
fartøjer, men disse ankom ikke i tide. Det fremgår 
således, at tiltrods for den centrale beliggenhed i Mid
delhavet behøvede Italien hangarskibe, og da en mod
stander sandsynligvis ville koncentrere sig om disse 
sårbare skibe, måtte deres antal være passende. 

I almindelighed viste de italienske skibe sig effek
tive, men visse svagheder blev dog afsløret. 10.000 ts. 
krydserne var for let beskyttede, og den høje fart var 
opnået på bekostning af andre vigtige egenskaber. 

lldledelsesudstyret var godt, dog spredte salverne 
ofte for meget, si'Hedes at selv mål, der var i gaffel, 
ikke ramtes. Om morgenen den 28. marts 1941 affy
rede 3 krydsere fra 3. division 536 skud med deres 8 
tommers kanoner, og » Vittorio Veneto« 94 15 tommers 
skud imod 4 engelske lette krydsere. Det er rigtigt, at 
afstanden var stor, men der opni'1edes ingen træffere. 

De 8 tommers kanoner i 10.000 ts. krydserne havde 
ingen flammefri ladninger før efter i\Iatapan, således 
at disse skibe måtte anvende deres 3,9 tommers a/1 
kanoner ved natskydninger. I nye skibe blev sådanne 
mangler rettet , men i krigens første måneder var det 
italienske ~oartilleris materielsektion i almindelighed 
det tilsvarende engelske underlegent. 

:\Ianglen på radarudstyr viste sig meget følelig. En
gelske skibe anYendte denne nye opfindelse ved :Mata
pan, og den var måske årsagen til resultatet af træf
ningen om natten den 10. oktober 1940, da destroye
ren »Artigliere< og torpedobådene »Airone« og »Ariel« 
blev sænket af »Ajax« og » York«. Det vides, at ty
skerne havde denne opfindelse tidligt i krigen, men 
den tilgik ikke deres italienske allierede. Ikke før sent 
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i 1941 var et italiensk konstrueret radarsæt installe
ret, og dette gav ikke gode resultater. Nogle få må
neder senere blev et mindre antal tyske radarsæt stil
let til disposition for de italienske skibe, men selv 
disse sæt var de engelske underlegne. 

lltfaltas betydning. 

Hovedopgaven for den italienske flåde fra juni 1940 
til maj 1943 var at sikre overfarten af forsyninger til 
hærene i Nord-Afrika og forhindre engelske skibes 
passage gennem Middelhavet. 

Den største forhindring for gennemførelsen af begge 
disse mål var l\Ialta. 

Skønt dens betydning i begyndelsen af krigen og i 
perioder sent i 1940 og 1942 var stærkt reduceret på 
grund af indsatsen af del x-ende tyske luftkorps, der 
var baseret på Sicilien, var dog ikke desto mindre al 
søkrig i Middelhavet påvirket af Malta. 

Italien prøv.ede ikke på at erobre Malta. I begyn
delsen af krigen, da det ville have været lettere, var 
der ikke planer i den henseende, og det fandtes ej
heller nødvendigt. Senere da Maltas betydning stod 
klart og nødvendigheden af at neutralisere den indly
sende, var den blevet forstærket således, at dens erob
ring ville have blevet meget vanskelig at gennemføre. 
· Italienske krigsskibe, u-både og luftfartøjer angreb 
alle de konvojer, der forsynede Malta, og det resulte
rede i mange træfninger og nogle sænkninger. 

De mest kendte var træfningen den 27. november 
1941, i hvilken »Ark Royal« gik tabt* ) , den første og 
anden træfning ved Syrte og træfningerne medio juni 
og august 1942. 

") »Ark Royal« ble,· sænket af en tysk uhad den Ul. nov. O.A. 
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Trafikken mellem de italienske havne og Libya var 
udsat for mange tab, og en stor del af den italienske 
handelsflåde blev ofret. Når alt tages i betragtning 
var tabet i procent dog forholdsvis lavt. Af 2.105.857 
ts. gods, der blev afsendt fra Italien mellem juni 1940 
og januar 1943, nåede de 1.803.022 ts. Libyen. Det vil 
således ses , at tabene var indenfor 14,4 pCt. 

Gennemsnitstabet for forsyninger til Tunis var 
større, nemlig 29,1 pCt. Adskillige skibe anvendtes til 
at eskortere konvojer til Nord Afrika. Gennemsnittet 
af eskorteskibe, der i sommeren 1940 var 0,5 pr. han
delsskib, nåede maksimum i august 1942 med 1,7. For 
at skaffe konvojerne en tilstrækkelig beskyttelse an
vendtes endog slagskibenes egen destroyerdækning 
hertil. 

Procenten af lette krigsskibe, der var optaget af 
eskorteringstjeneste - destroyere, torpedobåde og 
hurtige eskorteskibe - steg fra en gennemsnitsprocent 
på 22 i sommeren 19-10 til 80 i vinteren 1942- 43. 

Selv krigsskibe anvendtes også til åt transportere 
tropper og materiel. Dette var en uøkonomisk politik 
gennemtvunget af nødvendigheden. Krigsskibe er ikke 
egnede til sådanne opgaver, og flåden led store tab, 
f. eks. de lette krydsere »Da Barbiano« og »Di Gius
sano« den 13. december 1941, men mere end 13.000 
mand og 20.000 ts. forsyninger overførtes til Libyen. 

Den uheldigste træfning »konvoj Duisburg«, op
kaldt efter et tysk skib i konvojen, fandt sted natten 
mellem den 8. og 9. november 1941, hvor 7 handels
skibe, der var hele konvojen, samt 2 destroyere blev 
sænket på få minutter tiltrods for en eskorte på 10 
destroyere og to tunge krydsere, af en engelsk styrke 
på 2 lette krydsere og 4 destroyere. 

Grundet på uhensigtsmæssige lastearrangementer 
og nødvendigheden af at sende forsyninger til Afrika 
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blev handelsskibe almindeligvis kun lastet med 40 pCt. 
af deres mulige last. En forbedring var det, da hur
tige motorskibe kom i drift i 1941, men det varede ikke 
længe, før også sådanne skibe ofte gik tabt. 

Luftfartøjer og u-både anvendtes også til transport 
af forsyninger og tropper. Især de store forældede 
u-både, der ikke længere kunne anvendes til operativ 
indsats, transporterede forsyninger , især brændstof. 
Andre u-både blev specielt konstrueret til transport
fartøjer, f. eks. »Romolo « og >Remo «, der fuldendtes , 
da de italienske kolonier gik tabt, men de forsvandt 
på deres første tur i sommeren 1943. 

Italien havde en højt udviklet u -båds flåde, og den 
·var i 1939, h vad angår antallet , måske den største i 
verden, men tabene var meget store. I de 39 måneder 
krigen mod de allierede varede gik 87 u-både tabt. 

V-bådene led af flere mangler såsom lav fart, især 
i overfladen, langsomme dykkeegenskaber og dårlig 
manøvreevne. Besætningerne var ikke trænet til 
natangreb, og bådene anvendtes efter en italiensk ad
mirals udsagn ofte som >offensive bøjer«. 

I Atlanterhavet, hvor uærlig 30 italienske u-både 
opererede, opnåede de tilsyneladende gode resultater. 

I Middelhavet og det Røde Hm• var forholdene for
skellige fra de forhold, hvorunder de tyske u-både 
opererede i Atlanterhavet. 

De italienske u-både måtte angribe velbevæbnede . 
krigsskibe eller svært eskorterede handelsskibe, me
dens Middelhavets klare vand gjorde selv neddykkede 
u-både synlige for angribende fartøjer. 

Der byggedes nogle nye- u-bådstyper under krigen. 
Det var 13 af »Bronzo-klassen på 640 ts. og 8 af »Tri
tone«-klassen på 750 ts ., alle armerede med een 3,9 
tommers kanon og 6 53 cm's torpedorør. Farten , •ar 
15- 16 knob i overfladen og 7- 8 knob neddykket . Af 
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de 12 »R «klasse transport u-både var kun de to første 
færdige før våbenstilstanden . De var på 2160- 2600 
ts., fart 13- 16 knob, 3 20 mm kanoner og 2 45 cm's 
torpedorør. Det havde en lasteevne på 610 ts. 

Der blev også bygget nogle dværg u-både af CB
klassen på 24- 25 ts. og en forsøgs u -h:id pa 92- 114 
ts. CM. I. 

Ål'sagerne til flådens svigten. 

I italienske flådekredse mener man, at flådens svig
ten bortset fra politiske, militære og almindelige be
tragtninger skyldtes følgende årsager: 

Mangel p tt radar og luftfartøjer til flåden, og den 
rolle Malta spillede. 

Admiral Iachino , der var C-in-C fra 1940-1943, har 
skrevet. at grundet på de allieredes luftherredømme 
ved Salerno landingen i september 1943, ville italien
ske krigsskibe ikke have været i stand til at opnå kon
takt med den fjendtlige flåde, fordi de, uden hangar
skibe, ville blive standset af allierede luftfartøjer, før
end de kunne affyre et eneste skud. 

Da de italienske admiraler, chefer og besætninger 
fik ordre til at stikke til søs den 8. september 1943, 
var de rede til at kæmpe og ofre sig selv og skibene i 
en sidste søkamp, men deres skibe ville aldrig have 
opnået kontakt med den flåde de gennem en fejlagtig 
politik var tvunget til at kæmpe imod. 



Artilleriarmeringen i Jagere og større Torpedofartøjer. 
Af Kommrmdørk:iptajn R. S te e n Stc e nscn. 

(Fortsat). 

XXVIII. Russiske .lagere og Torpedobaade 1918- 45. 

Efter den kejserlige russiske Flaades Sammenbrud 
under Revolutionen arvede Sovjet-Unionen bl. a. ca. 
25 Nowiks i Østersøen og en halv Snes i Sortehavet. 
Dette Jagermateriel kom dog hurtigt i en meget daar
lig Tilstand. Nogle af Baadene var endnu ikke færdige 
og andre henlaa i flere Aar uden at være blevet or
dentligt konserverede. Meget Materiel gik selvfølgelig 
til Spilde paa denne Maade, men i Begyndelsen af 
20'erne tog man fat paa at give de endnu brugbare 
Enheder et grundigt Eftersyn og fuldføre nogle af de 
mere fremskredne Nybygninger. Allerede i 1925 var 
det saaledes lykkedes at gøre 9 Nowiks klar i Øster
søen og 4 i Sortehavet. Senere kom hertil endnu hen
holdsvis 3 og 1 - saaledes at Rusland i 1939 raa
dede over 12 Nowiks i Østersøen og 5 i Sortehavet. 
Torpedoarmeringen bestod af 9 eller 12 Rør -
endnu kun 45 cm - og Hovedarmeringen af 4 a 5 
Stk. 10 cm lange Kanoner (Fladbaneskyts L/60). Form
lerne varierede en Del, men var dog nogenlunde de 
samme som oprindelig (s. d.). Særlig bemærkelses
værdig va:r Opstillingen i »Sverdlov« (den originale 
» Nowik «) og »Schaumyan« (i Sortehavet). 

»Sverdlov«: 1 + ([1] + [1] + 1). Der stod her hele 
3 Stk. 10 cm i Diametralplanet foran og agten for 
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hinanden paa det forholdsvis korte Agterdæk. Kano
nerne stod saa tæt, at naar de var svunget langskibs 
i daglig Orden, maatte de to forreste eleveres for at 
kunne gaa klar af den agtenfor staaende Kanon. Og
saa den agterste Kanon stod i daglig Orden eleveret 
- for Ensartethedens Skyld - og alle tre Kanoner 
stod saaledes pegende lidt i Vejret og hen over hinanden. 

Russisk Nowik-,Jager. Opstilling: 1 + [1] + ( I 1 + I). ~lan bemæ rk er de ken
delige 'frl"hcnsmaste r og den høje Opbygning mell ,•m 2. og 3. Skorsten. 

>>Schaumyan«: 1 + (1 + [1) + 1). Her havde man 
anbragt den forreste af de tre agterste Kanoner en 
Etage højere, hvorved den fik frit Skudfelt agterefter. 
Men da der ikke fandtes Smældskærm, har Besæt
ningerne ved de to agterste Kanoner formentlig staaet 
noget udsat ved Skydning agterefter med moderat 
eller ringe Elevation. 

Luftskytset i de restaurerede Nowiks bestod ar 1 i, 
2 Stk. 75 mm, 1 Stk. 37 mm og 2 Stk . let l\laskinskyls. 
En Del af Enhederne havde faaet lette Trebensmaster. 
Syv Nowiks - heraf dog ingen i Østersøen - over
levede den anden Verdenskrig. BemærkelsesvR·rdigt er 
det, at de 2 Nowik-.Jagere »Stalin« og »Voiko\'«, som 
hørle til Østersøflaaden, i 1939 pludselig optraadte i 
Østen. De var naaet hertil ad »den nordlige Sø\'ej<<, 
d. v. s. Nordøstpassagen norden om Sibirien. De æn
drede klimatiske Forhold med aftagende Indlandsis 
paa Grønland, Spilzbergen m. v. har i de senere Aar 
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bevirket en Stigning af Temperaturen i de arktiske 
Farvande, saaledes at Vejen Nord om Sibirien nu maa 
betragtes som aaben l ~t 2 Maaneder om Aaret. Gan
ske vist er Isbryderhjælp arte paakrævet, men selv 
letbyggede Fartøjer som Jagere kan altsaa nu passere 
her. Under Passagen var Vandlinien dog beskyttet ved 
Paasætning af ekstra Staalplader. - Aabningen af »den 
nordlige Søvej« er naturligvis af den største strategiske 

· Betydning for Rusland, der dened har faaet Mulighed 
for - uset - at kunne holde direkte Kommunika
tion mellem Flaaderne i Østen og i Hvidehavet. 

I 1930-3(j byggedes ca. 15 Eskortetorpedobaade, 
den saakaldte S- eller »Schtorm«-Klasse. Deplacement: 
700 Tons og Fart 26 Knob. Armering: 2 Stk. 10 cm, 
1 + 1, 4 Stk. Maskinskyts og 3 Stk. 45 cm Torpedo
rør. Tillige var disse Torpedobaade indrettede til Mine
udlægning (40 Miner) og Minestrygning. De har 2 
Skorstene og er let kendelige, idet Bakken naar helt 
hen forbi den forreste og lidt højere Skorsten. Her 
gaar Bakken skraat ned mod det kendelig lave Agter
skib. 

Af Klassen, der ogsaa ses benævnt »Taifun«-Klassen, 
findes nu kun 3 Enheder i Østersøen. Disse Baade 
var de første Nybygninger af egentlige Krigsskibe i 
den russiske Flaade efter Revolutionen. 

Derefter overgik man i Rusland til at bygge store 
.Jagere. 

Begyndelsen ble\' gjort med Torpedokrydserne af 
»Leningrad<<-Klassen, der i deres Konstruktion - men 

Hussisk Torpedokrydser »Leningrncl«. (19:i5). Kanonen mellem Bro oii for• 
reste Skorsten crstnttet med Lurtsky ts. 

Ticlsskr. f . So,·æ s en . !W . . \nrg. 4 
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ikke i Udseende - har visse Ligheder med de fran
ske Torpedokrydsere. Deplacement: 2900 Tons og 
Fart 36 Knob (39.3 paa Prøverne). Hovedarmeringen 
bestod oprindelig af 5 Stk. 13 cm, (2 X 1) + [1] + 
(2 X 1). Den mellemste 13 cm stod lige agten for Broen 
og foran for den forreste Skorsten, der derved var rykket 
agterefter vel fri af Broen. Silhuetten er saaledes meget 
karakteristisk - iøvrigt lidt a la den engelske lette 
Krydser » Belfast«. Endvidere bemærkes, at den for
reste Skorsten er rund, medens den agterste er oval 
(eller rettere »draabeformet«) i Tværsnit, hvorfor den, 
naar Skibet ses skøns ind, er tyndere end den forreste. 
Den mellemste 13 cm Kanon er imidlertid blevet 
fjernet under Krigen - i hvert Fald i nogle af En
hederne - og erstattet med Luftskyts. Luftskytset 
bestaar iøvrigt af 2 Stk. 75 mm, 10 Stk. -lfi og 37 mm 
og nogle Maskingeværer. Torpedoarmeringen er den 
almindelige - 8 Stk. 53.3 cm i lo midtskibs Quadruple
apparater. nLeningrad«-Klassen lindes i Østersøen, 
Hvidehavet og Sortehavet, men Antal og NaYne varierer 
i de forskellige Flaadekalendere. Med nogenlunde 
Sikkerhed kan dog siges, al for Tiden findes de to 
Enheder ))Leningrad« og »Minsk« i Østersøen. 

En enkelt Torpedokrydser, nTaschkent<( , byggedes 
i 1937 i Italien. Den var oprindelig bestemt for Øst
asien, men dirigeredes, da den var færdig, til Sorte
havet, hvortil den ankom uden Armering i Foraaret 
1939. Den var paa 2800 Tons og meget let byg
get for at kunne opnaa saa høj Fart som muligt. 
Den beregnede Fart var 39 Knob, men paa Prøverne 
siges den at have naaet 44.3 Knoh paa letteste Vand
linie (uden Armering). Armeringen bestod af 6 Stk. 
13 cm, (2 X2) + 2, 6 Stk. 45 mm Luftskyts ~amt 6 
Maskingeværer og 9 Torpedoapparater (3 X III). - Paa 
Grund af de politiske Forhold i Europa forblev 
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Hussisk .Juger nGromki« . (1938). Opstilling : (2 X l) + (2Xl). Knnonen lige 
:ogt<'n for Stormnsten er Luftskyts. Skorstenen er i d e lleste Enheder svre· 

rere end vist pnn Silhuetten : jfr. Billedet pnn næste Si<lc. 

»Taschkent(( i Sortehavel og blev efter at være hava
reret under Kamp ødelagt af egen Besætning i Novo
rossisk, da Tyskerne nærmede sig. 

I Østersøen byggedes efter ))Leningrad« den 2-skor
stenede Forsøgsbaad »Sergo Ordzjonikidsel< (1936), 
der senere fik Navnet »Opytni«. Den er paa 1570 Tons 
og har 70.000 H. K. svarende til 40 Knob. Hovedar
meringen bestaar al' 3 Stk. 13 cm, 1 + (2 X 1). Det 
synes dog, som om Russerne ikke var særlig begej
strede for denne Baad - det var vist især Maskine
riet, der voldte Vanskeligheder. I hvert Fald blev der 
kun bygget denne ene Enhed, og i de næste Baade 
gik man noget ned med Maskinkraft og Fart og for
øgede saa til Gengæld Armeringen. 

Hussisk .Inger 1>Silni« (1939). Armering og Opstilling som i »Gromki«. 

Efter »Opytni« fulgte i Hl36- -l-1 den eenskorstenede 
1500 a 1860 Tons »Gromki«-Klasse, der byggedes i 
Rusland med italiensk Assistance. Farten var 37 Knob 
(50.000 H.K.) og· Hovedarmeringen bestod af 4 Stk. 13 

4" 
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Bussiske .JngerP ar ,><;ron1ki •Klus'ien. 

cm, (2 X 1) + (2 X 1). Lullskyts 2 Stk. 75 111111 og (i 

mindre, 6 Torpedorør. »Gromki«-.Jagerne, der angives al 
ncre betydelig bedre Søskibe end llLeningrad(<-Klassen, 
findes ligeledes i alle russiske Flaader, men deres Antal 
og Navne opgives noget forskelligt i de forskellige Flaadc
kalendere. I Østersøen og HvidehaYel formenes al 
være fem Enheder - hvoriblandt »Gromki«. 

Som en Forbedring af llGromki«-Klassen fremkom 
i 1938 den lidt større, 2-skorslenede »Silni«-Klasse. 
Hoved- og Torpedoarmering og Opstilling som i 
»Gromki<c. Luftskylset er noget kraftigere - nemlig 
3 Stk. 7fi mm, 2 Stk. 45 mm, 4 Stk. 37 mm, 014 4 
Maskingeværer. Denne .Jagerklasse, hvis nyeste Enheder 
er søsat i 1945, findes ligeledes i alle russiske Flaader. 
I Østersøen og Hvidehavet antages al være 8 i, 10 
Enheder. Saavel af »Gromki«- som af llSilni« -Klassen 
gik en Del Enheder taht under Krigen. 

Ruslands nyeste .Jagere er R-Klassen og Torpedo
krydserne af nObrazovi«-Klassen . 

H-Klassen, der ikke findes i Østersøen, antages at 
Yære en forbedret »Gromki« med een Skorsten og af 
nærlig samme Udseende. »01.>razovi<< er derimod efter 
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amerikanske Kilder en 2-skorstenet Baad med 6 Stk. 1::l 
cm, (2 X 2) + 2, og 9 Torpedoapparater. Fart 35 Knob. 

I »Gromki«, som i næsten alle andre eenskorslenede 
.Jagere, ligger begge Kedler (Fyrpladser) samlet under 
Skorstenen og med Maskineriet agten for. Dette inde
bærer, at en enkelt Træffer kan tænkes at sætte enten 
begye Kedler eller begge Maskiner ud af Funktion, 
hvorved Baaden lammes. I >>Silni<< - og adskillige 
andre, men ikke alle 2-skorslenede .Jagere - ligger 
Kedler (Fyrpladser) og Maskiner derimod fordelt saa
ledes, al den ene Maskine ligger imellem de to Kedler, 
den anden agten for den agterste. Dette sidste Arran
gement er noget mere kompliceret, men har unægte
lig den Fordel, at en enkelt Træffer ikke behøver al 
bevirke en Lammelse, idet den - forudsat al ikke 
hele Baaden gaar til - ikke paaregnes paa samme 
Tid at kunne sætte begge Kedler eller begge Maskiner 
ud af Virksomhed. Falder en Træffer f. Eks. i forreste 
Afdeling, ødelægges kun forreste Kedel og forreste Ma
skine, medens agterste Maskine og Kedel kan arbejde 
Yidere. Skulde Træfferen falde mellem forreste Ma
skine og agterste Kedel, vil disse lo k unnc sættes ud 
af Funktion, men Baaden kan da sejles med den ag
terste Maskine, som saa faar Damp fra den forreste 
Kedel. 

XXIX. .lloderne Tur1iedukrydsere. 

Nogen klar og bestemt Definition af den moderne 
Torpedokrydser findes ikke. I Almindelighed forstaar 
man vel ved en Torpedokrydser blot en stor og stærkt 
artilleriarmeret .Jager, men Grænsen, hYor .Jagerne 
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Japnnsk Torpeclokr~dsc r •Ynlmri • (1!123). 

holder op og Torpedokrydserne begynder, varierer fra 
ca. 1800 og op til ca. 2200 Tons. Endnu mere svæ
vende ligger dog Grænsen mellem Torpedokrydserne 
og de lette Krydsere. 

Denne Usikkerhed skyldes, al Torpedokrydseren 
ikke er en homogen og selvstændig Skibslype. Ved en 
nærmere Undersøgelse af de Torpedokrydsere, der 
fandtes indtil 1939, er del nemlig !el al dele dem i 
to fra hinanden temmelig stærkt afvigende Grupper. 
Den ene Gruppe bar i hele Bygningen, Udseendet 
og Farten Præg af Jageren, medens den anden 
Gruppe - til Dels paa Grund ar Størrelsen og navn
lig Beskyltelsen - kunde bestemmes som krydser
præget. 

Man havde med andre Ord - som Na\'11el jo og
saa antyder - slaaet de store Jagere og de smaa 
Krydsere sammen og under Eet benævnt dem Tor
pedokrydsere. Uensartetheden inden for denne Skibs
type har saaledes sin meget naturlige Forklaring*). 

") Italienerne anvendte allerede under den f"urstc Verdenskrig 
Typebetegnelsen Esploralori saavl'I for deres smaa J{ryclscrl' 
som for deres stnrrl' ,Jagere. 
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Hollnndsk Torpedokrydser »Tramp« (1937). (De svære gulgeugtige Krnnn 
agten for Skorstenen er senere fjernet) . 

Til de Torpedokrydsere, der umiskendeligt er en 
videre Udvikling af .Jagerne, hører de allerede omtalte 
franske og russiske Enheder. Gaar man helt ned til 
1800 Tons og sætter Grænsen her, vilde man ogsaa 
bl. a. kunne faa den engelske Tribal-Klasse og de i 
deres Udseende udpræget »krydseragtige« amerikanske 
.Jagere af »Porler«-Klassen med. I Modsætning til 
disse var de lidt ældre japanske og de nyere hol
landske Torpedokrydsere derimod i Virkeligheden 
smaa lette Krydsere med svag Pansring. 

Af de japanske Enheder skal her kun nævnes »Yu
bari« (1923) paa 2900 Tons og med 33 Knobs Fart. 
Armeringen bestod af 6 Stk. 14 cm, (1 +2) + (2+ 1), 
og 4 Torpedorør. 

Den hollandske »Tromp« (1937) er paa 3350 Tons 
og løber ligeledes 33 Knob. Armeringen bestaar af 6 
Stk. 15 cm (60 ° Elevation), (2 X 2) + 2, samt 6 Tor
pedorør. Søsterskibet nHeemskerck«, der søsattes i Sep
tember 1939, blev ved Tyskernes Overfald paa Hol-
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land i Maj 19.J.O slæbt Lil England i halvfærdig Til
stand. Paa Grund af manglende Materialer var det 
dog ikke muligt al færdigbygge Skibet efter de op
rindelige Tegninger, men da man i England fremstil
lede 10,2 cm Luflskyls i Dobhellaffulager i slor ~foale
slok (Lil Krydsere, .Jagere, Eskortejagere og Sloops m. 
Y.) og samtidig skønnede, al der var mere Brug for 
en Luftværnskrydser end en Torpedokrydser, endte 
»Heemskerck« som Luftværnskrydser med 1() Stk. 10.2 
cm Luftskyts, (2 X 2) + i + 2, og uden Torpedoarme
ring. Det sekundære Luftskyts heslaar af 8 Stk. -l-0 
mm Bofors og 8 Stk. 20 mm Ocrlikons - all i 
Do bbella ffu tager. 

Al klal>sificere »Heemskerck((, der nu som U.l'Ynl 
slet ikke har Torpedoarmering, som Torpedokrydi;er, 
'>ynes imidlertid al ,ære temmelig ulogisk. 

Med » Hegolo1(-l{lassen søgte llalien al skabe den 
første Type af \'irkclige Torpedokrydsere. Deplace
mentet er 3360 Tons og Farten -l-1 Knob. Der lindes 
kun en meget svag Beskyllelse, idel alt er ofret for 
Farten. Hovedarmeringen, der tillige er Lullskyts, he-
5laar af 8 SLk. 13.5 cm, (2 X 2) + (2 X 2). Endvidere: 
~ Stk. :17 111111, 8 Stk. 20 mm og H Maskingeværer 
samt 8 Torpedorør. Klassen skulde hestaa af 12 En
heder, h\'orar den l'ørsle søsattes i Hl-l-0 . Omtrent Hal\' 
delen blev ikke f,crdigbyggel el Par Stykker gik 
Labt under Krigen - og tilbage er der nu kun 3 En 
heder, som hører Lil den Del ar den italienske Flaade, 
som skal Lilfalrle Frankrig. Af disse tre regner man 
dog i Frankrig med at maalle l>lrnnnibalisere« den ene 
for al skaffe Reservedele Lil de lo andre. »Hegolo((
Klassen kan betragtes som en videre Udvikling af den 
i Italien hyggede russiske Torpedokrydser »Taschkent(<. 

Hvis mnn udfra de Erfaringer, der under Krigen 
er gjort med Torpedokrydserne, skal spaa om disses 
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Itnliensk Torpedokrydser »Altilio llegolou (1940). 
(Skitsen viser Skibet i sin fuNte Skikkelse. Senere er bl. n. Skorstenene 
ænclrcl og ~lnstcrne"i PluccrinJ.{ og Udseende varierer i cle forskelli;.te 

Enheder}. 

Fremtid, vil den større krydseraglige Type næppe 
have store Chancer. For den lette Krydser synes Ten
densen mere at gaa i Retning af Luftværnskrydseren. 
Snarere vil Udviklingen gaa videre i Retning af den 
store jagerprægede Type paa ·a. 2500 Tons, som 
Amerikanerne er slaaet ind paa med de 170 nye En
heder af »Sumner«- og ))Gearing«-Klasserne. 

Om man saa vil benævne saadanne Tqrpedofartøjer 
store .Jagere eller Torpedokrudsere synes mindre væ
sentligt. 

XXX. Engelske .Jagertyper i andre ilforiner. 

De mindre Mariner, der ofte kun har Reparations
værfter til, deres Disposition i Hjemlandet, lader som 
bekendt i ret udstrakt Grad deres Krigsskibe bygge i 
Udlandet. Og selv i Tilfælde, hvor der findes Orlogs
værfter eller større private Værfter, ht>,nytter man sig 
her nu og da af Tegn in ger fra Udlandet for ikke selv 
at skulle eksperimentere, naar man ikke har tilstræk
keligt med Erfaringer at støtte sig til. 

For at afrunde Billedet af .Jagernes Udvikling i 
.Mellemkrigsperioden skal der derfor i det følgende 
gives en Oversigt over Anvendelsen af Stormagternes 
.Jagertyper i de mindre Mariner i denne Periode, 
idet der indledes med de engelske. 

Allerede i 1923 begyndte man i Spanien efter en
gelske Tegninger at bygge e1i større .Jagertype (nChur-
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ruca«) med de nyeste store Flotilleledere af \\'-Klassen 
som Forbillede. Den havde 5 Stk. 12 cm, (2 X 1) + 
[1] + (2 X 1). Da de to første Enheder var færdige, 
blev de omgaaende købt af Argentina. I Spanien fort
sattes Bygningen, og foruden de to Enheder til Argen
tina blev der yderligere hygget 14. Een gik tabt under 
Borgerkrigen, saaledes at Spanien nu har 13 tilbage. 
Den midterste 12 cm er dog blevel (jernet og erstattet 
af Luftskyts. 

I Argentina var man særdeles tilfreds med disse 
store .Jagere, og i 1928- 29 blev der yderligere bygget 
3 af samme Slags, men denne Gang dog paa engelske 
Værfter. Senere - i 1937 - leverede engelske Værf
ter 7 .Jagere af nøjagtig samme Type som den en
gelske G-Klasse til den argentinske Flaade. 

I 1924-25 lod Grækenland li re gamle 1000 Tons 
.Jagere fuldstændig modernisere hos \\Thite i Cowes. 
Armeringen bestod dog kun af 4 Slk. 10.2 cm med 
Opstilling (2 X 1) + [1} + 1, men ellers var de ikke 
meget forskellige fra Datidens engelske .Jagere. Senere 
- i 1938 - bestiltes 4 .Jagere af H-Klassen. De to 
blev bygget i England og var færdige i 1939, medens 
de andre to skulde bygges i Grækenland under engelsk 
Tilsyn. Disse to sidste blev dog paa Grund af Krigen 
ikke færdigbyggede. 

Holland byggede fra 1926- 30 otte .Jagere efter Teg
ninger fra Yarrow og af meget nær samme Type som 
de første engelske Bogstavklasser. 

J 192li bestille Chile 6 Jagere af en lidl mindre 
Udgave af samme Type. De havde kun 3 Stk. 12 cm, 
(2Xl) + 1. 

Rumænien lod i 1928- 29 to Jagere bygge i Italien 
- men efter Thornycrofts Tegninger. Det var store 
.Jagere (ca. 1500 Tons) med Armering og Opstilling 
som de ovennævnte spanske. 
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Hollandsk .Inger nEvertsen« (1926). 

I 1933- 35 byggede Portugal 7 .Jagere efter Y a rrows 
Tegninger - dels i England og dels i Portugal. De 
var som de samtidige engelske Bogstavklasser. De lo 
første af disse Enheder (bygget i Lissabon) blev i 1934 
solgt til Columbia - paa samme Maade som Spanien 
tidligere havde afhændet to af sine Jagere til Argentina. 

Kort før Krigen bestilte Brasilien 6 og Tyrkiet -1 
.Jagere af H- og I-Klasserne i England. Ved Krigsud
bruddet blev de alle beslaglagt af den engelske Ma
rine. Brasilien satte da i 1940 selv 6 .Jagere af samme 
Klasse pa:a Stabelen i Rio. De er dog nu - 8 Aar 
efter - endnu ikke færdige. Tyrkiet, der havde stærkt 
Brug for Jagere til sin Neutralitetsvagt fik under 
Krigen overladt de to af de fire Jagere, samt et Par 
Ubaade, skønt England jo som bekendt havde haardl 
Brug for dette Skibsmateriel*). For England var det 
imidlertid et Spørgsmaal om Prestige at kunne levere 
Krigsmateriel selv under Krigen - og desuden var 
man jo ogsaa stærkt interesseret i saa vel at staa paa 

•) Af de to resterende Jagere blev J>ithuriel« sænket, medens 
))Inconstant« afleveredes efter Krigen. 
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en god Fod med Tyrkiel som al styrke delle Lands 
maritime Beredskab. 

Medens de allerede nævnte .lagere var ar samme 
eller lignende Typer som dem, der anvendtes i den 
engelske :\1arine, har man i England ogsaa byggel 
enkelle Speciallyper efter særlige Tegninger Lil Polen 
og .JugoslaYien. De store, eenskorslenede polske .Ja
gere »Gram« og »Blyskawica« (While, Cowcs; 1936) 
var paa 1975 Tons og løb 39 Knob. De yar en Slags 
videre Udvikling ar Tribal-Klassen, idet Artilleriet rnr 
en Ubetydelighed reduceret Lil Fordel for Torpedo
armeringen, der bestod af li Rør (to Triple) mod 4 i 
Tribal-Klassen. .Armeringen rnr paa 7 Stk. 12 cm 
med Opstilling: (1 +2) + (2 X 2). Der var saaledes 
Etageopslilling baade for og agter, men da man havde 
Erfaring for, al den forreste, lavere Kanonslandplads 
paa Bakken kunde være lemmelig »Yaad«, naar Tri/)(ll
.lagerne løb op mod svær Sø, havde man Yalgl al 
anbringe Enkellskjoldel paa denne mere udsalle Po
sition, medens del jo ellers ar Hensyn Lil Slahililclen 
Yilde have været naturligere al anbringe Dobhelt
skjoldel nederst*). »Gram« gik som bekendl tabl under 
Krigen og »Blyskawica« hleY "enere omarmeret, idet 
den nu fik 8 Slk. 10.2 cm Lullskyts, (2 · 2) + (2 X 2), 
saml -l- Stk. -l-0 mm Bofors, -l- Stk. 20 111111 Oerlikons 
og 4 Stk. Lewis MaskingeYærer. Endvidere blev Tor
pedoarmeringen reduceret, idel de lo Tripleapparalcr 
udtages og erstattedes med el Quadrupleapparal (som 
i Tribal-Klassen), hvorved der indvandles Plads Lil 
Luftskytset. 
'•) Et lil(ne111lc Hæsonncmcnt \'ar i sin Tid afg<1re11de for Opstil

linl(en af Hovedartilleriet i de forstc amerilrnnske S\'ærc l{ryd
scre ()>Salt Lakc City«-KI., 10 Stk. 20.3 cm) ol( de spanske 
l{rydscrc af »Alm. Cer,·cru«-1{1. (8 Stk. l:i.2 cm), idet Form
lerne her henholdsYis rnr (2 + :J) + (3 + 2) ol( (1 + 2) -1-
[2] + (2 + 1). )fr. cnd\'idcn· japansk Torpedokrydser nYuhariu: 
(1 + 2) + (2 + I). 
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Den 1900 Tons jugoslaviske »Duhrovnik« (Yarrow, 
1931) havde denne Periodes største .Jagerkaliber -
nemlig 4 Stk. 14 cm, (2 X 1) + (2 X 1). Ogsaa Luft
skytset rnr Mellemkrigstid~ns kraftigste i ,Jagere -
2 Stk. 84 mm plus u Stk. 40 mm. »Dubrovnik« faldt 
i Italienernes Hænder og indgik i den italienske Flaade 
under Navnet »Premuda« (ikke al forveksle med den 
tidligere » Prem uda « - ex tysk )) V 116«). Ved Italiens 
Kapitulation blev den laget af Tyskerne og sænkedes 
i Foraaret 1945. 

XXXI. Frnmke, ilalien.~ke oy amerikanske ,fofJertyper 

r111dre Mariner. 

LI s4.nææl 
Medens de franske Torpedofartøjstyper ismr af 

Normands Konstruktion - tidligere fandtes i de Heste 
Mariner lige fra den amerikanske og japanske til den 
bulgarske (jfr. her i Danmark bl. a. »Ormen« og i 
Sverige den ret talrige Sf.ierne-Klasse), har Frankrig i 
Mellemkrigstiden kun leveret faa .Jagere til andre Ma
riner. Saaledes byggedes i 1928--29 til Polen 2 .lagere 
af den forbedrede, 3-skorstenede »Simoun«-Klasse. 
»Burza«, der havde 4 Stk. 13 cm, (2 X 2) + (2 X 2) 
og 6 Stk. 55 cm Torpedorør i lo Tripleapparater, gik 
kort før Krigsudbruddet i 1939 sammen med »Grom« 
og »Blyskawica« til England og fik her i Løbet af 
Krigen de to Stk. 13 cm og det ene Tripleapparat 
taget i Land. I Stedet forøgedes Luftskytset.. »'\' icher«, 
der sænkedes af Tyskerne udfor Gdynia straks efter 
Krigens Udbrud, blev senere hævet og indgik i den 
tyske Flaade, hvor den tik Navnet. »Seerose(<. Dens 
senere Skæbne er ikke kendt. 
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1937 byggedes .Jageren »Beograd« til .Jugoslavien, 
medens to Enheder af samme Klasse i 1938 paabe
gyndtes paa jugoslaviske Værfter. Med deres 2 Skor
stene og Armering - 4 Stk. 12 cm - mindede disse 
.Jagere dog mere om de første engelske Bogstavklasser 
end om franske .Jagere. Endvidere havde franske Kon
struktører som allerede nævnt medvirket ved Bygnin
gen af de russiske Torpedokrydsere af »Leningrad«
Klassen. I det Ydre minder disse Torpedokrydsere 
heller ikke om de franske ,Jagertyper. 

I Italien blev der i 1931 - 32 bygget 4 Jagere til 
Grækenland og 4 til Tyrkiet. De græske Enheder 
(»Psara«-Klassen) mindede med en enkelt svær Skor
sten om de samtidige italienske .Jagere, men Opstil
lingen af Hovedarmeringen, 4 Stk. 12 cm, (2 X 1) + 
(2 X 1), var ikke italiensk. De tyrk.iske Enheder, der 
har 2 Skorstene, har samme Armering - de lo første 
med Opstilling som de nysnævnte græske - de to 
sidste med italiensk Opstilling 2 + 2. 

Af 4 .Jagere oprindelig bygget til Rumænien under 
den første Verdenskrig, men overtaget af Italien, fik 
Rumænien i 1920 udleveret de lo (»Marasti«Klassen). 
Det var .Jagere paa ca. 1500 Tons og med 5 Stk. 12 
cm, (2 X 1) + [1] + (2 X 1). De to Enheder, som Ita
lien beholdt ())Aquila« og »Falco«) havde, som nævnt 
under Omtalen af de datidige italienske .Jagere, først 
l'aaet 15 cm Armering (3 Stk.) og senere 4 Stk. 12 
cm, 2 + 2. De blev sammen med et Par andre ældre 
.Jagere overdraget til Spanien (Militærpartiet) under 
Borgerkrigen. I 1928-29 byggedes i Neapel efter 
Thornycrofts Tegninger to nye store Jagere (ca. 1800 
Tons) til Rumænien ())Regele Ferdinand«-Klassen) med 
samme Armering og Opstilling som i »Marasti«-Klas
sen. De er ca. 1945 overtaget af Rusland og indgaaet 
i Sortehavsflaaden. Ogsaa Siam fik i 1935-37 bygget 
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Tyrkisk ,Inger »lfoi;nlcpl'<1 (1931). 

Torpedofartøjer i llalien. Det var ~l Torpedobaade paa 
325 Tons med 3 Stk. 76 mm Luftskyts, 1 + [l ] + 1, 
(Silhuet i Begyndelsen af dette Afsnit). 

Endelig havde Italien som allerede nævnt bygget Tor
pedokrydseren »Taschkent« til Rusland, og italienske 
Konstruktører havde medvirket ved Bygningen af de store 
eenskorstenede russiske Jagere af »Gromki«-Klassen. 

De af Italien til Sverige i 1940 solgte fire .Jagere 
vil senere blive omtalt. 

Amerikanske Torpedofartøjstyper, der ikke før 1937 
har været at finde i andre Mariner, vil i Fremtiden 
sandsynligvis ikke være en Sjældenhed i Sydamerika. 
Begyndelsen blev dette Aar gjort med Bygningen af 
3 .Jagere i Rio efter samme Tegning som de samtidige 
amerikanske. Senere li,k Brasilien overdraget 8 arne
ri kanske Eskortejagere. 

Før 1914 fandtes der som bekendt tyske Torpedo
fartøjstyper i de fleste mindre Mariner (Krupp-Ger
mania og især Schichau - jfr. dansk »Tumleren«, 
1911). Under Versaillestraktaten var det Tyskland 
forbudt at bygge Krigsskibe for fremmede Magter -
og efter denne Traktats Bortfald ved den engelsk-tyske 
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Flaadeaflale af Hl3fl havde Tyskland saa lravll med 
sin egen maritime Udrustning, at der ikke var Mulig
hed for at efterkomme Ordrer fra Udlandet i større 
Udstrækning. 

XXXII. Hollandske, svenske oy norske .lagere. 

De fleste mindre Mariner haYde saaledes enten ved 
Bygning udenlands eller indenlands efter udenlandske 
Tegninger mere eller mindre kopieret .Jagertyperne fra 
de større Sømaglcr, idel der dog ~ ligesom før Hl14 
i Argentina og Chile - har været Tilfælde, hvor Sam
arbejdet mellem den paagældende Marine og de uden
landske private Værfter er resulteret i Særtyper. I 
nogle faa mindre Mariner, som selv har Mulighed for 
Krigsskihshygning inden for Landets egne Grænser, 
har man dog ikke slavisk fulgt de større Sømaglers 
Eksempler, men har selv præget sine .Jagerlyper. Saa
danne Mariner er hl. a . den hollandske, den svenske 
og den norske. 

Medens Holland havde laget den samtidige engelske 
.Jagerlype til Mønster for de i Tyvernes Slutning hyg
gede 8 ,Jagere, var del hollandske Tegninger, der laa 
Lil Grund for de i 19:lS paabegyndte 4 .Jagere ar 
))Isaac Sweers«-Klassen . Deplacementet 1630 Tons og 
Fart 36 Knob. Armeringen skulde bestaa af 5 Stk. 
12 cm i en s:t>rlig hollandsk Opstilling: 2 + (1 + 2)*). 
Torpedoarmeringen var Datidens almindelige for til 
svarende .Jagerstørrelser: 8 Stk. 53.3 cm Rør i 2 Qua-

''') ~led »s.crlil( hollandsk Opstilling« hentydes til den nol(cl lil(
nende Opstillinl( i l{rydseren »De Ruytcru: (2 + 1) + (2 X '.!). 
Ligesom i ,lal(erne hanle der her under l{onstruktionen hæ,·l'l 
sig Hoskr for, at Armerinl(en nar for s,·ag, ol( denne Ol(edes 
da i bcl(l(e Tilfælde ved Tilf~jelsen af en enkelt Kanon i Etal(e
opstillinl( 0\'l'll over l"l Dohhelttmirn elll•r -skjold - i Kryd-
seren forude i .lal(crnc al(lcr. 
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drupleapparater. Luftskyts: 4 Stk. 40 mm og 4 Stk. 
20 mm - i Dobbeltaffutager. Ligesom de ovennævnte 
første 8 .Jagere af den engelske Type var hver .Jager 
udrustet med et Søluftfartøj, der ind- og udsattes ved 
en svær Bom. Denne Luftfartøjsudrustning, der var 
noget speciell for de hollandske Jagere, blev dog kun 
medgivet under Tjeneste i hollandsk Indien. 

Af »Isaac Sweers«-Klassen var kun »Isaac Sweers« 
saa vidt fremskreden ved Tyskernes Overfald i Maj 
1940, at den kunde transporteres til England, hvor 
den derefter blev færdigbygget. Den blev dog sænket 
allerede samme Efteraar ved Algier af en tysk Ubaad. 
De tre øvrige Enheder, »Almonde«, »Tjerk Hiddes« og 
nCallenburgh« blev ødelagt af Hollænderne. Det lyk
kedes imidlertid Tyskerne at hæve og reparere den 
sidstnævnte, der derefter indgik som »z H l« i den 
tyske Flaade. Sammen med den store tyske Jager 
nZ 32« blev den sænket af engels~e og polske .Jagere 
ved den franske Kyst et Par Dage efter D-Dagen i 
Normandiet. Hvorvidt »Sweers« og )>Z H l« blev fær
digbyggede efter de oprindelige Tegninger, har det ikke 
været muligt at faa oplyst. 

I Midten af 1920'erne havde Sverige 10 Stk. 4-skor
stenede .Jagere, hvoraf de ældste var over 20 Aar 
gamle*). De nyeste og største var de 465 Tons »\\Tran
gel« og »\\Tachtmeister« fra 1917 med 4 Stk. 75 mm 
og kun 45 cm Torpedokaliber. Sveriges .Jagermateriel 
var saaledes langtfra tidssvarende. Men i 1925 paa
begyndles de to .Jagere »Nordenskjold« og »Ehren
skold«. De var paa 940 Tons, løb 35 Knob og havde 
3 Stk. 12 cm, 1 + [1] + 1, og 6 Stk. 53.3 cm Tor
pedoapparater (2 Triple). I Størrelse og Armering laa 

' ') De otte ælcli;tc var: »i\lodc•< (1!)02), »;\lagnc« (1905), n\'idur«, 
»Ragnar«, »Sigurd«, »\Valc« (1!107 - 0!1), »Munin« ol-( »Hu1-tin« 
(l !110- 11 ). 

Tic\sskr. f . Søn"sen. 1~'11, Aarg. ;; 
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Svensk ,Inger »Stockholm• (1936) . Over Slæ\'nen se, »Klus Horn«. 

disse .ragere saaledes lidt under Datidens almindelige 
.Jagertyper. Med en Forøgelse ar Deplacementet til 
1020 Tons og 1 Knob højere Fart, men samme Ar
mering og Opstilling fulgte i 1931 de lo næste Enheder 
»Klas Horn« og »Klas lggla«, hvoraf den sidste lotall 
ødelagdes ,•ed .Jagerkatastrofen i H arsfjimien Hl-l-1. 
Med 1040 Tons' Deplacement og 39 Knob, men stadig 
den samme Hovedarmering og Opstilling kom i Aa
rene 1935 til 1940 de 6 Enheder af den første (ældste) 
Stad-Klasse : ))Goteborg« , »Stockholm«, >>Malmo,<, 
»Karlskrona«, »Norrkoping« og »Giivlec<. Lul'tskytsel 
bestod her ar 6 Stk. 25 mm og 2 Maskingeværer. 
Opstillingsformlen: 1 + r1J + l med den midterste 
Kanon staaende mellem Skorstenene nu dog mindre 
hensigtsmæssig og l'orlængst forladt i de større M:i
riner. Ved den fortsatte Bygning af Stad,iaycrc under 
Krigen gik Svenskerne da ogsaa, som det senere vil 
blive omtalt, over til en ny og bedre Opstilling. 

Norge, der allerede i 1896 fik Nordens første .Jager, 
»Valkyrien«*), fortsatte 1908-13 med tre noget større 

" ) »Valkyrien«, der \'al' bygget hos Schichau i Elbing, ble,· købt 
for Penge, der var indsamlet blandt norske ){vinder. Ca. 350 
l'ons, 23 Knob, 2 Stk. iå mm. 

----~---
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Enheder (»Draug«, »Garm« og »Troll«). De var kraf
tigere armeret, 6 Stk. 75 mm, end de svenske -
men løb kun 27 Knob mod 31- 34 for de tilsvarende 
svenske. 

I 1934-40 byggedes de 6 Kystjagere af »Sleipner«
Klassen. Deplacement: 600 Tons, Fart kun 31 Knob, 
Hovedannering: 3 Stk. 10.2 cm, 1 + (2 X 1); Luftskyts 
kun 1 Stk. 40 mm. Torpedoarmering: 2 Stk. 53.3 cm 
i Dobbeltapparat. Navne etc.: »Sleipner« (undkom til 
England), »Æger« (sænket 9. April 1940 af tyske Stu
kas ved Stavanger), »Gyller«, »Odin((, »Tor« og »Bal-

Norsk Torpcdnhnnd (l{ystjuger) •Sle ipncr« (1936). 
(TorpPclouppurut og O\'erste l{unon ugler (X-Skjolcl) fjernet). 

der«. De fire sidste blev taget af Tyskerne og indgik 
i den tyske Flaade under Navnene »Leopard«, »Pan
ther«, »Tiger<( og »Løwe«. Overtaget af den norske 
Marine ved Kapitulationen. Torpedoapparaterne var 
udtaget og den øverste Kanon agter fjernet. 

I 1939 paabegyndtes 2 nye Jagere paa 1220 Tons. 
Fart 34 Knob. Armeringen skulde bestaa af 4 Stk. 
12 cm, 2 + (2 X 1), 2 Stk. 40 mm Luftskyts og kun 
4 Stk. 53.3 cm Torpedorør i 2 Dobbeltapparater. 
Efter Norges Kapitulation fortsatte Tyskerne Bygnin
gen, der dog kun skred meget langsomt frem. I Maj 
1945 blev de begge mere eller mindre saboterede. For
mentlig kan dog den ene færdigbygges (nÅlesund«). 

-., ., 
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XXXII I. Status ved den anden \'erdenskrigs Udlnwi. 

Resultatel af Ylellemkrigsliden,; .lagerbygning kan 
111. H. l. Artilleriet resumeres saaledes: 

Kaliberet: 

10 cm (kun i Eskortejagere, Kystjagere og Torpe-
dobaade). 

12 cm: England, Italien, Holland, Sverige. 
12.7 em: U. S. A., Tyskland, .Japan. 
13 cm: Frankrig, Husland. 
13.8 cm: Frankrig (Torpedokrydsere). 
1-! cm: .Jugoslavien. 

I de krydseraglige Torpedokrydsere: 

13.5 cm: llalien . 
14 cm: .Japan. 
15 cm: Holland . 

Sammenblanding al' Kalihre l'andles ikke. 

Kanonanlal: 
3 Chile, Sverige, Norge (Torpedobaade). 
4 England (ældre Bogstavklasser), Italien, U. S. A., 

Rusland . 
f) U. S. A., "ryskland, l~rankrig, .Japan, Ru~land 

(Torpedokrydsere), Holland . 
(j England (nyere Bogs la \'klasser), .Japan. 
7 Polen (»Grom«). 
8 England (Tribal-Klassen), l. S. A. (Heavy De

stroyers), Frankrig (nyeste Torpedokrydsere). 

I de italienske, japanske og hollandske Torpedo
krydsere henholdsYis: 8, 6 og (i. 

Beskyt le l se: Foruden Skjolde, der var almindelige, 
tillige letpansrede Taarne i: 

England (L- og i\1-Klasserne) og .Japan saml i ita
lienske og hollandske Torpedokrydsere. 
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A ffu ter in g: Dobbeltaffutage i 
England (Tribal-Klassen, nyere 

BogstaYklasser, ,J-N), 
Italien, 
Frankrig, 
.Japan, 
Holland. 

Tillige i Torpedokrydsere. 

0 pst i 11 in g : Altid i Diametralplanet. 
Etageopstilling almindeligst. 

Formler: 3 Kanoner: 
(2 X 1) + 1: Chile, 

+ (2 X 1): Tyske, italienske og norske 
Torpedobaade. 

1 + [1] + 1: Sverige. 

4 Kanoner: 
2 + 2: Italien, engelske Eskortejagere 

(Hwzt 1), 
2 + (2 X 1): Norge, 
(2 X 1) + (2 X 1): England, U. S. A., 

Frankrig, 
(2 X 1) + [1] + 1: Grækenland. 

5 Kanoner: 
(2 X 1) + [1] + (2 X 1): Frankrig og Rus

land (Torpedokrydsere), U. S. A., Tysk
land, 

2 + (1 + 2): Holland, 
2 + ([1] + 2): .Japan. 

6 Kanoner: 
(2 X 2) + 2: England (J-, K-, L-, M-, og 

N-Klasserne), Rusland (»Taschkent«), hol
landske Torpedokrydsere, 

2 + (2 X 2): .Japan, Frankrig, 
(1 + 2) + (2 + 1): .Japan (»Yubari1<). 
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7 Kanoner: 

(1 + 2) + (2 X 2): Polen. 

8 Kanoner: 

(2 X 2) + (2 X 2): England (Tribal-Klassen), 
U. S. A. (Heavy 

Destroyers), 
Frankrig (Torpedo

krydsere), 
I la lien ( ). 

Det vigtigste Fremskridt i Mellemkrigstiden er 
foruden Kaliberstigningen - Anvendelsen af lukkede, 
letpansrede Taarne og den efterhaanden almindelige 
Dobbeltaffutage og Etageopstilling. 

Luftskytset var - paa enkelte Undtagelser nær (en
gelske Eskortejagere) - allfor svagt, som det allerede 
flere Gange er bemærket. Resultatet af Krigserfarin
gerne blev, at i mange Enheder maatte en Del af 
Hoved- eller Torpedoarmeringen ofres til Fordel for 
øget Luftværnsartilleri. 

(Fortsættes) . 



Boganmeldelse. 

Anthony Martie11ssen: »Hitler and his Admirals<<. 
Scckcr & \\'arburgs Forlag, London 1!)48, 275 Sider, ill. 

I Foraaret 1945 kom de allierede under Felttoget 
Tyskland i Besiddelse af et stort Antal tyske Stats

dokumenter, som Tyskerne paa Grund af Modstan
dernes hurtige Fremrykning ikke naaede at faa øde
lagt. Samtlige Dokumenter underkastedes et grundigt 
Studium, og en væsentlig Del viste sig at være vigtige 
Kildematerialer til Brug for Niirnberg-Processen. 

Af særlig sømilitær Interesse var ca. 60000 Aktstyk
ker omfattende største Parten af den tyske Marines 
Arkiver, som blev fundet paa Slottet Tambach nær 
ved Coburg. Blandt disse maa især fremhæves: Refe
raterne af Hitlers Konferencer med den tyske Mari
nes øverste Chefer, Marinestabens Krigsdagbøger, Ope
rationsordrer for hvert større Foretagende, hvori Mari
nen havde eller skulde have deltaget, samt Admiral 
Raeders personlige Notater. 

Det blev overdraget det engelske Admiralitets Pres
seofficer, Anthony Martienssen, at oversætte og be
arbejde dette Materiale, og det første Resultat frem
kom i en Række Bind under Navnet »Fuehrer Confe
rences on naval affairs «. Martienssen fortsatte sit Ar
bejde med Stoffet, idet han sammenholdt Dokumen
ternes Oplysninger med de Vidneudsagn, der blev af
givet under Niirnberg-Processen, og paa Grundlag af 
disse Studier har han skrevet den nylig udkomne Bog: 
»Hitler and his Admirals«, der giver yderst interes-
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sante Skildringer af tysk Strategi og diplomatisk Virk
somhed, forsaaYidt angaar den tyske Søkrigsførelse 
og de Faktorer, som influerede herpaa. 

l\lan følger den tyske Sukrigsførelses forskellige 
Faser fra Planlægningsstadiet og gennem Operatio
nerne til disses Afslutning helt frem til den betingel
sesløse Kapitulation, og det fremgaar tydeligt, at den 
tyske Krigsledelse under den 2. Verdenskrig - lige
som Tilfældet var under den første - ikke fuldt ud 
forstod Sømagtens Betydning under en verdensomfat
tende Konflikt. Endvidere møder man ofte Beviser 
paa Gnidninger mellem de tre Værns ledende Instan
ser - ikke mindst under Forberedelserne til Invasio
nen al' England i 1940, »Operation Seeløwe«, der som 
bekendt ikke blev Lil noget. 

Naturligvis berøres navnlig Admiral Raeders \'irk
somhed. Han, der blev Chef for den lyske Krigsmarine 
i 1928, viser sig som en dygtig Strateg og Organisator, 
hYis Situationsbedømmelser nu- sikre og realitetsbe
tonede. Hans Raad blev i mange Tilfælde fulgt; men 
i mange andre, hvor det drejede sig om Problemer af 
vital Betydning, og hvor del senere Yiste sig, at han 
havde haft Ret, blev han overhørt, nedstemt eller for
sent forstaaet af den kontinental-strategisk indstil
lede Overkommando. 

Raeder var ikke Nazist, men Hitler vandt ham ved 
l\Iagtovertagelsen gennem sine Løfter om den lyske 
l\larines Genopbygning, og til det sidste var han fuldt 
ud loyal mod sin Fører. En begyndende Virkeliggø
relse af Genopbygningen viste sig som bekendt alle
rede i 1935 ved den Flaadetraktat, det lykkedes Ty
skerne at slutte med England, og som fastsatte den 
lyske Flaades Størrelse til 35 % af den engelske -
en væsentlig Forstærkning af tysk Sømagt. 

Paa Grundlag af Hitl ers Udtalelser kunde Raeder 
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i Begyndelsen regne med, at Tyskland vilde undgaa 
Krig mod England. Meu da Hitler i Slutningen af 
1937 bekendtgjorde l>ine Teorier om Skabelse af et 
Stortyskland ved Magtanvendelse, blev det klart, at 
en saadan Krig maatte forudses. Hitler garanterede 
imidlertid, at den tidligst kunde ventes i 1944. Her
efter forstod Raeder, at en gigantisk Oprustning af 
den tyske Flaade var nødvendig med Ødelæggelse af 
den engelske Handell>flaade og dermed Afbrydelse af 
Englands o,•ersøiske Forbindelser som den væsent
ligste strategiske Opgave. Han udarbejdede et omfat
tende Byggeprogram - nu kendt som Z-Planen -
der godkendtes af Hitler, og efter hvilken Flaaden 
vilde komme til at be"taa af følgende Enheder: 

\'ed Ucl~ungen :if· 
rn:i9 1944 1948 

Slagskibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 l 0 
Lomme-Slagskibe . . . . . . 3 3 3 
Krydsere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 16 33 
Hangarskibe . . . . . . . . . . . . . 0 2 -! 
Ubaade ................ .. ... 46 172 267 

samt et større Antal Destroyere og Hjælpeskibe. 
Stillet overtor disse Tal og de afslørede Planer pri

ser England sig sikkert lykkelig 0Yer, at det tog Kri
gen i 1939, - og vi andre kan gøre det samme. 

Til det sidste troede Hitler, at Angrebet paa Polen 
ikke vilde føre til Krig med England. Den tyske 
Marinestab delte imidlertid ikke denne Anskuelse, og 
den forberedte derfor at kunne begynde Krydser- og 
Uhaadskrig mod den engelske Søfart straks fra Krigs
udbruddet med de Styrker, cler fandtes til Raadighed. 

Af særlig Interesse for danske Læsere er Beretnin
gerne om Invasionen af Danmark og Norge. For Tysk
land var Skandinavien af største Betydning saavel 
okonomisk som strategisk. Det stod fuldt klart for 
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Raeder, al uden Forsyninger af Jernmalm kunde 
Tyskland ikke føre nogen Krig af længere Varighed, 
og af et aarligt Forbrug paa 15 Millioner Tons impor
teredes over 11 Millioner fra Sverige og Norge. Heraf 
transporteredes alene de 4½ Million Tons ad Søvejen 
fra Narvik gennem norske og til dels danske Far
vande. Det var desuden klart, at en allieret Besættelse 
af Skandinavien foruden Afbrydelse af den vigtige 
Import af .Jernmalm vilde betyde en væsentlig Skær
pelse at' Blokaden mod Tyskland i Almindelighed samt 
give gode Baser for Angreb mod den i saa Fald meget 
saarhare tyske Nordflanke. 

Omvendt vilde norske Havne i tysk Besiddelse frem
byde gode Baser for Søkrigen mod England samtidig 
med, at Malmimporten kunde sikres. 

Allerede før Krigsudbruddet havde den tyske Mari
nestab behandlet del skandinaviske Problem ; man 
kom dengang til det Resultat, at den tyske Flnade ikke 
vilde være stærk nok baade til Forsvar af den lange 
norske Kyst og til offensiv Krigsførelse mod England, 
hvorfor man da ansaa det for at være den bedste Løs
ning, om Norge kunde holdes neutral. Synspunkterne 
ændredes imidlertid som Følge af Mistillid til det nor
ske Neutralitetsforsvars Styrke, den voksende engelsk
venlige Indstilling i Norge og de allieredes Interesse 
for de tyske .Malmtransporter. 

Den 10. Oktober 1939 foreslog Raeder for furslc 
Gang, at Norge skulde besættes, hvad Hitler paa da
værende Tidspunkt dog ikke mente fornødent. De alli
eredes forøgede Interesse for Skandinavien i Anled
ning af den finsk-russiske Krig satte imidlertid Fart 
i Overvejelserne og hl. a. undersøgtes Mulighederne 
for politisk Hjælp fra Quisling. 

Okkupationen af Danmark blev anset som en vigtig 
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Del af Operationerne mod Norge. l\fen da man ikke 
kunde regne med Hjælp af Betydning fra nogen Quis
ling, kunde denne Del af Opgaven kun gennemføres 
med Magt som et rent militært Foretagende; man reg
nede imidlertid ikke med, at dette vilde volde nogen 
større Vanskelighed som Følge af det danske For
svars yderst svage Tilstand. Overraskelsesmomentet 
blev tillagt væsentlig Betydning og ansaas som en 
Betingelse for en heldig Gennemførelse af Foretagen
det. Saaledes vilde man, naar det ikke længere kunde 
skjules, at større militære Operationer var forestaa
ende i Østersø- og Nordsøomraadet, længst muligt bi
bringe Danmark den Opfattelse, at Operationerne ikke 
vilde berøre dansk Omraade, ligesom man gennem 
diplomatisk Virksomhed vilde søge at faa Danmark 
til at afholde sig fra at forøge Beredskabet. Som be
kendt lykkedes dette til Fuldkommenhed. 

Bogen indeholder iøvrigt en Del interessante Detail
ler om dette for os saa skæbnesvangre Felttog, hvilke 
ogsaa kendes fra andre Kilder. 

Særlig interessant er ligeledes Skildringen af Krigs
begivenhederne i Middelhavet. Ogsaa paa dette Felt 
viste Raeders Bedømmelse af Situationen sig at være 
strategisk sund og rigtig; men her var i særlig Grad 
et af de Tilfælde, hvor hans Ideer ikke fuldt ud blev 
forstaaet af Overkommandoen, og Tyskernes Indsats 
i dette særdeles vigtige Omraade, hvor de havde saa 
gode Kort paa Haanden fra Begyndelsen, kan som 
Helhed betegnes som de forspildte Chancers Felttog. 

Naturligvis behandles Ubaadskrigen indgaaende; 
men det vil føre for vidt at gaa i Detailler vedrørende 
Beretningerne herom, hvorfor der blot skal fremhæ
ves enkelte statistiske Data. Ved Krigens Udbrud fand
tes 56 tyske Ubaade til Disposition. Den 1. April 1942, 
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da Ubaadskrigen nærmede sig Højdepunktet, fandtes 
i alt 288; heraf \'ar 125 indsat i Operationer med føl
gende Gruppering: 

Nordlige Ishav: 19 Baade, hvoraf 14 Søen og 
Resten i Baser, 

AtlanterhaYet: 81 Baade, hvoraf 49 Søen og 
Resten i Baser, 

-MiddelhaYet: 20 Baade, hvoraf 7 i Søen og 
Resten i Baser, samt 

2 Baacle i tyske Havne og 3 savnede. 
De øvrige var dels under Klargøring til Krigstogl, 

hvortil der normalt beregnes ca. 4 Maaneder fra l{om
mandohejsning, dels for et mindre Antals Vedkom-
mende beskæftiget som Skolebaadc. 

Ved Udgangen af August H)42 haYde der været ialt 
30-! Ubaade indsat i Operationer. Samtidig beløb det 
totale Tab siden Krigens Begyndelse sig til 105 Baade 
eller gennemsnitlig ca. 3 pr. Maaned, et Tal, der jo 
som bekendt steg betydeligt senere. Tabene af aktivt 
Ubaadspersonel beregnes paa samme Tidspunkt til 
38 % pr. Aar. 

Hitlers manglende Forstaaelse af Overfladestrids-
kræfters strategiske Betydning han krævede bl. a. 
paa et vist Tidspunkt alle større Enheder oplagt 
i Forbindelse med hans Misfornøjelse over nogle ope
rative Uheld, disse havde yærel udsatte for, var den 
egentlige Aars ag til Admiral Rneders Afgang; officielt 
skete det jo med Honnør. Interessant er det derfor at 
konstatere, at hans Efterfølger, Ubaadsadmiralen Do
nitz, der var Hitlers Yndling og senere ogsaa blev 
hans Efterfølger, kort efter Overtagelsen af Posten 
som Krigsmarinens Chef maattc erkende og tilkende
give Rigtigheden af Raeders Synspunkter. 

Begivenhederne i Danmark den 29. August 1943 -
»Operation Safari« - omtales ganske kort som et Eks-
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empel paa den voksende Modstand i de undertrykte 
Lande, og i denne Forbindelse fremhæves Uoverens
stemmelserne mellem den tyske militære og politiske 
Ledelse om den Fremgangsmaade, der skulde følges. 

Under Skildringerne af den tyske Forsvarskamp 
paavises, hvorledes Overkommandoen overfor Mod
gangen ganske mistede det strategiske Overblik og 
dermed Kontrollen over den samlede Krigsførelse. 

Da det hovedsagelig kun er rent militære og diplo
matiske Begivenheder, der behandles, kan en Bedøm
melse af de enkelte Personers Evner og Handlinger 
med disse Skildringer som Kilde kun foretages paa 
dette begrænsede Grundlag. Men det maa, som Forfat
teren fremhæver i sit Forord, erindres, at over 12 Mil
lioner Mennesker holdtes i Fængsel, underkastedes 
Tortur eller myrdedes af Nazisterne. 

Bogen kan varmt anbefales, idet den med sine auten
tiske Beretninger udgør et vægtigt Tilskud til den 
eftcrhaanden righoldige Litteratur, der - hovedsage
lig paa Basis af engelske og amerikanske Kilder - er 
fremkommet om den 2. Verdenskrig. 

S. Tlwstnip. 



}leddeleiser l'ra udlandet. 
\'cd orlogskaptajn I'. Zigler og søløjtnant I J-1. :\I. Petersen . 

U. S. A. (Fortsat) 

\'cd llyv ning m ed luftfartojcr med denne store ,·,cgt l'r det nod-

, ·endigt a t 

1) !lyvedækket kan tale stod indtil 500.000 Ibs, 

2) dl'r er stabilitet for store topvægte, 

:1) llyvedælrnrealet forøges, 
4) der opnas plads til foroged<• beholdninger af benzin, ammu

nition og mere personel , 
:i) forøget pansring og bem~bning og 
li) høj fart. 

Dette betyder forugct depl:1eemcnl. Byggl'liclen l'r anslael til 48 

maneclcr. 
Sideløbende mt•cl bygningen af CVA-51! fornges elevator- og lrnta

pultkapaeitctcn og hangardækket forstærkes i de 2 27 .000 ts han
garskibe »Esse'\(< (CV-!)) og »Wasp<< (CV-18). Forandringer er plan

lal(t for de resterende Essex-k lasse hangarskibe. 
Den offensive side af u-bfi dskrigen omfatter bygningen af li 

u-hade og ombygning af 4 andre til særlig tjeneste. De li nye had<• 
vil blive strømliniefnrmede og have l'l1 neddykket fart, der er mel(et 
storre end den, der i njeblikket er kl'nclt for amerikanske u-hade. 

To u-ba<ll· ombygl(es, den ene til transportbacl, den anden til lank

håcl for u-bade. 
Til bckæmpninl( af den fornl(ede offensive kraft af moderne 

u-hade, hygl(es !) og omhyl(l(es 20 skibe. i'/ybygningsprogrammcl 

omfatter, 

2 anti-u-bads kr,ydsere, 
4 destroyere og 

:I anti-u-bads u-1.mde. 

De 2 anti-u-bads kQ·dserc , il blive store skibe udstyret med de 

nyeste hjælpemidler til al opspore, folge og nedkæmpe cl<· hurtige 

u-bacle. 



Meddelelser fra Udlandet. 87 

De 4 destroyere, der vil blh·e større end deres 2.400 ts fmwengerc 
fra krigen, vil have en dobbelt opgave. Selv om de væsentlig er 
anti-u-bådsskibc, vil de have fart, udholdenhed og søgående egen

skaber, der tillader dem at følges med de hurtige hangarskibes 
»lask forces«. 

De 3 anti-u-b11ds 11-både vil bhve mindre end nogen af de ame
rikanske u-bade bygget i de senere ar, men fuldt udstyret til at 
kæmpe med andre u-bade både på og under havets overflade. 

Ombygningsprogrammet for de 20 skibe omfatter to lette han
garskibe, 12 2.100 ts Flcteher-klasse destroyere og 6 2.200 ts af 
Allan M. Sumner-klasscn. De 2 lette hangarskibe »Cabot« (CVL-28) 
og »Bataanl< (CVL-29) vil pii grund af deres høje fart og størrelse 
bedre være i stand til at bekæmpe de moderne u-både, end de 
mindre langsommere hangarskibe, der bekæmpede u-båds offensiven 

i sidste krig. 
Pi denne made, \"Cd at ombygge de 2.100 ts destroyere til eskorte 

destroyere og de 2.200 ts destroyere til »hunter-killer« destroyere, 
vil det være muligt at udnytte disse store skibes fart og søgående 
egenskaber til løsningen af de opgaver, der i sidste krig blev ud
fflrt af eskorte destroyere og fregatter. 

I anti-u-båds krigen må hovedvægten lægges pa eskorte fartøjer 
med høj fart, da u-bådenc ellers løber fra deres forfølgere. 

Ombygningen af de resterende i skibe understreger den nml
vendige udvikling ln·ad angår polar- og »pieket«~jencsten. 

To eskorte destroyere og 2 u-både vil blive særligt udstyret til 

opdagelse af luftfartøjer udfor kysten. 
Et fragtskib og to landing shlps doek (LSD's) vil blive ombygget 

til tjeneste i polarfarvandene. 

Flytnin!J uf luftfartøjer. Ved hjælp af to hangarskibl', der op
triidte som baser (brændstoffyldning), foretog 12 en-motorcde luft
fartøjer (jagertype) den 5. oktober en flyvning pa 2.100 sømil fra 
Californien til Honolulu. 

Forsøget foretoge~ for al demonstrere hangarskibes anvendelse 
som højt mobile baser. Foruden de to hangarskibe la langs ruten 
krydsere og destroyere, stiledes at der var radarforbindelse hele 
v~jcn med luftfartøjerne. 

De anvendte luftfartøjer var almindelige motordrevne typer uden 
særligt udstyr. Forsøget vil senere blive udført med jet-jagere. 
1 Jl/s time efter starten landede luftfartøjerne på bestemmelsesstedet. 

(AN.I 9. og 23. okt. 1948) Z. 
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Artilleriarmeringen i .Jagere og størn• Torpedofartøjer. 
Af 1{0111man11f1rlrnptaj11 IL Steen Stcen~en . 

(Sluttet). 

XXXI\'. Enyel.~ke .Jayere 19,'J9- lf8. 

I del foregaaende er vist, hYorledes Udviklingen af 
de engelske .Jagertyper korl før den anden Verdens
krig førte til en Spaltning i t'? Ho\'edgrupper - den 
større og kraftigt armerede .Jager til Flaadehrug og 
den mindre og noget langsommere og kun med Luft
skyts armerede Eskortejager. 

Hvorledes Udviklingen vilde have formel sig videre 
frem i Tiden, saafremt der fortsat havde \'æret Fred 
i Verden, er det naturligvis ikke muligt at sige. Men 
at den i Fredstid ikke vilde have taget det Skridt til
bage til de første Bogstavklasser, som den nu gjorde 
under Krigen, kan man anse for sikkert. 

De nye Bogstavklasser (,J- N) med deres Dobbelt
affutager var for dyre og for langsomme at bygge 
under Krigsforhold, hvor der først og fremmest maalle 
stilles meget store Krav til K ,·an lileten '~). Ligesom man 
opgav de mere solide Sloop.~ og gik over til de pri
mitivere Typer, KorYeller og Fregatter, forlod man 
den større og koslbarere nye .Jagertype og s\'ingede 
tilbage til den gennemprøvede og simplerc Opstilling 
i de første Bogstavklasser med Enkellskjolcle i Etager 

••) Byggetiden for ,1-:-:-Klassernc var c,1. '.! :1 2 1 2 A,1r, for de 
efterfølgende .Jagere af l{ril{sprugrmnmct ca . 1 i1 l ½ Aar, ,Ja 
gercn .l/11s/..-efrcr sattes smiledes paa Stabelen 7. December l!l~!l 
og ,·ur først færd il( Hl. Septemher 1 !)42, d. v. s. en Byggetid 
pua 2:1/4 Aar. 

Tidsskr. f. So\'a•scn. 1'.ltl, ,\arg. (i 
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for og agter. Derved kunde man bl. a. ogsaa faa ud
nyttet en Del af de Heservekanoner, der var hlevet 
frigjorte ved Sænkningen af forskellige Enheder af de 
første Bogstavklasser. Og med Hensyn til Kaliberet 
gik man endda i enkelte Tilfælde ned til 10.2 cm 
Fladbaneskyts. 

0- og P-Klasserne (19-11-43), der hver var paa 8 
Enheder, ,·ar de første Jagere paa Krigsprogrammet. 
De var en Kende større end de første Bogstavklasser 
- l n40 Tons - men løb noget langsommere, 34 
Knob. Armeringen var først bestemt Lil 4 Stk. 12 cm, 
(2 X 1) + (2 X 1), og nogle Enheder fik ogsaa denne 
Armering. Men i andre Enheder hovedsagelig af 
O-Klassen - gik man ned til 4 Slk. 10.2 cm med 
samme Opstilling. Grunden til denne Tilbagegang var 
Vanskeligheden ved at skaffe nyt Skyts, idet man 
simpelthen tog de ilandtagne Kanoner fra de til 
Eskortejagere omdannede V- og \V-Jagere. Luftskytsel 
hestod af 4 Stk. 40 mm og 8 Stk. 20 mm. Tor
pedoarmering: 2 Quadrupleapparnter. I nogle En
heder t:jernedes dog senere det ene af disse og erstat
ledes al' l Stk. 76 mm Luftskyts. I alle de nu tilbage
værende 10 Enheder ar 0- og P-Klasserne er HoYed
armeringen kun ar Kaliber 10.2 cm og i lire af 
Enhederne er Kanonantallet endda reduceret fra lire 
til to. 

Af de G manglende Enheder blev een i 19-lG oYcr
draget til Tyrkiet (-1- Stk. 12 cm)*), tre s:l'nkedes under 
Krigen og to er blevet udrangeret efter Hl45. Af de 
10 resterende forventes llere udrangeret i den nær
meste Fremtid. 

Q- og R-Klasserne (19-H - -12, :l 8 Enheder) var paa 
1700 Tons, Fart 3-l Knob. Hovedarmering: 4 Stk. 12 

·') »Oribi(C, Erstatning fur i>lthuricl«, der oprindelig v:tr bygget 
til Tyrkiet, men under l,rigcn hcslaglal(t og scncrl.' sænket. 
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cm, (2 X 1) + (2 X 1). Luftskyts og Torpedoarmering 
som i 0- og P-Klasserne. 

Af Q-Klassen gik to Enheder tabt under Krigen, een 
ble,· overdraget til Holland (»Banckert«) og fem til 
den australske Flaade. R-Klassen er fuldtallig. 

S-, T -, U-, V- og W-Klasserne :(1942- 43, a 8 En
heder) var i det store og hele som Q- og R-Klasserne. 
En enkelt Enhed af S-Klassen, ))Savage«, fik dog 
senere i Stedet for Etageopstilling forude et lukket, 
letpansret Dobbelttaarn. 2 + (2 X 1), idet det 12 cm 
Fladhaneskyts samtidig ombyttedes med 11.4 cm Luft
skyls. »Savage« var saaledes en Slags Forsøgsbaad 
eller Forløber for den senere Battle-Klasse. (.Jfr. tid
ligere » Hereward« som Forsøgsbaad for Trihal-Klas
sen). 

S-Klassen: To Enheder overdraget til Norge; »Stord« 
og »Svenner«. Den sidstnævnte sænket i Kanalen .Juni 
194--1 ved Invasionen i Normandiet. Tre overdraget til 
Holland i 1945 (»Evertsen«, »Kortenaer«, »Piet Hein«). 
Een sænket under Krigen og een havareret saa alvor
ligt ved Mineeksplosion i 1946, at den ikke blev re
pareret (Flotillebaaden »Saumarez«). Rest: 1 (»Savage«). 

T-Klassen: Fuldtallig (Flotillebaad: »Troubridge«). 
U-Klassen: Fuldtallig (Flotillehaad: )>Grenville«). 
V-Klassen: To Enheder overdraget til Canada og 

omdøbt. Een sænket under Krigen (Flotillebaaden 
»Hardy«). Een (»Volage«) ah·orligt havareret Yed 
Mineeksplosion i 1946. Reparation afsluttet i 19--18. 
Rest: 5. 

\\' -Klassen: Fuldtallig (Flotillebaad » Kem pen felt«). 
I Z-Klassen (1943- 44, 8 Enheder) indførtes i Stedet 

for 12 cm Fladbaneskyts 11.4 cm Luftskyts som 
Hovedarmering. Kanonantal og Opstilling samt øvrige 
Data som i de foregaaende Klasser. (2 X 1) + (2 X 1). 
Flotillebaad »Myngs«. Klassen er fuldtallig. Z-.Jagerne 

i;•> 



H'.l ..\rtilleriarmerinl{en i ,lal(l'l'l' ol{ ~torn· Torpl•<lofortojl'r. 

er el Yigtigt Fremskridt i de større engelske .lageres 
Udvikling ,·ed (hergangen til regul:t·rt Lufto;;kyls som 
Hovedarmering. 

Efter at v:ere naael Alfahetet igennem lo Gange, 
skulde der II u for tredie Gang begyndes med en ny 
A- og B-Klasse o. s. Y. '''). Grunden Lil al man ikke denne 
Gang begyndte med A og fortsatte med B er ikke 
kendt - muligYis fandtes der ikke tilslr:t·kkeligl med 
Navne, idel der jo endnu eksisterede ældre A- og B
Klasser. EndYidere rnr ogsaa Uhaadene naael Alfahelet 
igennem, hvorYed der her ble,· lagt Beslag paa NaYnc Lil 
Ubaadenes nye A-Klasse. Derimod bestod C-Klassen fra 
Hnil kun af -1- Enheder, der rel hurtigt var hlCYet oYer
drngcl til Canada og døbt om. Der nit' saalede:,, i 
h\'ert Fald nok af ledige C-Na\'ne, idel ogsaa en Del 
Enheder af Krydsernes C-Klasse Yar udgaael. Hco;;ul 
tatel hleY derfor , al man i Ul.t-:1- -1-5 hyggede :12 En
heder al' C-Klassen, der \'ar delt i 4 Flotiller eller 
Grupper :1 8 Enheder. Dcplaremenl: 1700 Tom, :H 
Knob '•'*). Armeringen he'itaar her ligesom i Z-Kla s!-.en 
a[ -1- Stk. 11 A cm Luflskyls, (2 X 1) + (2 X 1), saml 
4 Stk . 40 mm og -1- :1 {-i Stk. 20 mm. Torpedoarme
ringen ,•arierer noget - i den ene Flotille hestaar den 
ar 2 Quadrnpleapparaler, i de lre ønige ar kun eel. 
To Enheder ar C-Kla,;sen er oYerdragel Lil Canada og 
lire ble\' i Hl-1-6 solgt Lil Norge (llBergen<,, ))Oslo•< 
(Flotillehaad), >lSlarnnger« og »Trondheim«). Hest: 21i . 

I den næste Klasse - den bekendte Bal//e-Klasse 
(Hl43- 46) - sker der atter el UdsYing, men denne 

''') Den forstl' cnl(clskc A-Klassl' \'al' fra Bl'l(yndclsl'n i !10\·rnl'. 
l>enganl( saa ,·cl som under den forsk Vl'rdl'nskrig n,r An
tallet af Enheder indenfor l1Ycr Klasse mel{l'l v:1ric rl'nde og 
som Hl'!l(~I storre end 8 . 

* '') Skont den bcrcl(nedc Fart kun c1· :14 Knob, har saa Yl'I C-
1\la:;scns som tidlil(l' rl' l,lassers Enhl'der udl'n \'anskl'liglll'd 
\'æret OJlJll' p:w 118 l\noh. 
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Gang mod en støne og kraftigere Type. Deplace
mentet øges helt op til 232;') Tons, saaledes at denne 
Klasse med nogen Grund kan kaldes Torpedokrydsere. 
Hovedarmeringen bestaar ganske vist stadig kun af 
-1 Slk. 11.4 cm Luftskyts, men i Stedet for lire Enkelt-

Enge ls k ,Juµ; ,•r 0C:11npcrdow1v• nf IJC1/llc-l\lnssc n . 

s kjolde som i d e hidtil under Krigen hyggede BogstaY
ldas er er Kanonerne her samlet i to regulære, pans
rede Dobbelttaarne al' samme Konstru k Lion, som for
søg vis var anbragt i .Jageren nSan1ge«. Ved Opslil
lingen af Taarnene sker der et afgørende Brud med 
tidligere Trndition. I Stedet for Opstillingen 2 + 2 an 
vendes Formlen (2 X 2) ➔ 0 d. Y. s. hele Hovedarme
ringen er opstillet som Stævnskyts. Ligesom »Swift« 
i sin Tid kunde kaldes .Jagernes nDrcadnought((, kan 
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man saaledes her til en vis Grad tale om .Jagernes 
»Nelsonu og »Rodney«. Luftskytset, der for første 
Gang i engelske .Jagere tildeles den V:egt, der rettelig 
tilkommer det, hestaar af 12 i1 1-! Stk. 40 mm - for
uden Hovedarmeringen. Paa Grund ar det store De
placement er del foruden del kraftige Luftskyts tillige 
muligt al have en kraftig Torpedoarmering - nemlig 
lo Quintupleapparater. I enkelte af de første Enheder 
er der dog kun lo Quadrupleapparnter. 

Del viste sig imidlertid rel hurtigt, al den mang
lende Hækarmering ikke var hensigtsmæssig i .Jagere. 
For al bøde herpaa ændredes Armeringen derfor noget 
i de sidste 8 Enheder, der li k følgende Artilleri: 5 Stk. 
11.-l cm, (2 X 2) I 1 - og til Gengælrl kun 8 Stk. 
40 mm. Den agterste 11 .-! cm slaar dog ikke i den 
ellers almindelige agterlige Position - men er rykket 
frem Lil lidt agten l'or Skorstenen (Q). 

Oprindelig skulde der have ncret -!O Enheder ar 
denne Klasse, som med sin store Aktionsradius yar 
beregnet paa Optræden i Stillehavet. Ved .Japans Ka
pitulation annulleredes derfor rn Kontrakter og Klas
sen heslaar saaledes nu al' 24 Enhedel'. De første, 
»Armada(1 og »Barlleur((, søsattes Efleraaret 19-!3 -
den sidste, ».Julland1<, i Februar 19-!G. Ingen Enheder 
al' denne Klasse er overdraget Lil andre Mariner. Paa 
australske Værfter er 2 Enheder under Bygning til den 
australske Flaade. 

Alle de hidtil omtalte under Krigen byggede engelske 
.Jagere har - ligesom .J- Lil N-Klasserne - kun een 
Skorsten, der omtrent naar op i Brohøjde. Ved Fjern
kending er del saaledes særdeles let at bestemme Na
tionaliteten for disse .Jagere - med mindre del da 
drejer sig om Enheder overdraget til andre Mariner! 
Hertil kommer, al de tidligere Trehensmaster nu efter
haanden i de llesle Tilfa·lde er udskiftet med slanke 
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Gittermaster, der er et nationalt Kendetegn for lettere 
engelske Enheder. Saadanne Gittermaster findes nem
lig nu ogsaa i adskillige af de nyere Sloops og i for
skellige Fregattyper. 

Foruden disse eenskorslenede Jagerklasser byggedes 
endvidere af Tribal-Klassen 7 Enheder til den cana
diske Flaade (heraf de 4 i Canada) og :l til Austra
lien paa australske Værfter. 

Englands nyeste .Jagere er de fire Enheder af 1\Teapon
Klassen. 

Weapon-Klassen, der angives at være en forstørret 
Udgave af Hunt Il', er paa 1980 Tons, løber 34 Knob 
og skulde oprindelig have hafl 6 Stk. 10.2 cm Luft
skyts opstillet efter Formlen: (2 X 2) + 2. Under Byg
ningen reduceredes imidlertid Hovedarmeringen til kun 
at omfatte 4 Stk. 10.2 cm. I to Enheder (»Scorpion« og 
»Crossbow«) er Opstillingen (2 X 2) + 0, altsaa ligesom 
i Battle-Klassens første Enheder, medens Klassens lo 
andre tilbageværende Enheder (>lBattleaxe« og »Broad
sword«) fik Opstillingen: 2 + 2. Nærluftværnet, der 
oprindelig var bestemt til 6 Stk . 40 mm og nogle 20 
mm, er muligvis senere blevet forøget, men sikre Op
lysninger herom mangler endnu. Torpedoarmeringen 
omfatter 10 Rør i to Quintupleopstillinger. Det er her 
at' betydelig Interesse at se, at man i England har ment 
det lette 10.2 cm Skyts tilstrækkeligt i disse nye, store En
heder - men det forundrer egentlig ikke, naar man har 
lagt Mærke til, hvorledes Englænderne allerede under 
Krigen omarmerede den lige saa store polske Jager 
»Blyskawica« (s. d.) og den betydelig større hollandske 
Torpedokrydser nHeemskerck« (s. d.). Begge disse fik 
som tidligere anført 10.2 cm Luftskyts i Stedet for 
henholdsvis 12 og 15 cm Fladbaneskyts. 

Som ovenfor nævnt angives H'eapon-Klassen at være 
en forstørret Udgave af Hnnt Il' , og dens Hovedopgave 
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er cla ogsaa Kon\'ojbeskyllelse og særlig Ubaadsjagl, 
hYorlil den skal Yære udrnstel med de nyeste Opfin
delser paa Radar- og Asdic-Omraadel. Dette har for
mentlig yæret mcdYirkenclc Lil Hed11klionen af Hoved
armeringen. 

,H \\'eapon- Klassen rnr der oprindelig bestilt W 
Enheder. De 16 Kontrakter er imi1llertitl blevet an
nullerede, skønt flere ar de paag:l'lclende Enheder 
allerede \'ar søsat. Tilbage af denne Klasse er der 
saaledes nu kun -1 Enheder fra U145 -!H, hvoral' den 
forste hleY færdig Sommeren Hl47. I Udseende ad
skiller denne Klasse sig ogsaa fra alle andre .Jagere. 
Der findes lo meget tynde Skorstene, In-oral' den l'or
resle slaar inden i Gittermasten, den anden el godl 
Stykke aglcnl'or. Del ser "aalcdes 11 d, som om der 
kun er een spinkel, aglcrligl slaaende Skorsten. l>\Vea
pon((-.Jagerne, der har l'aael Nan1c eller forskellige 
Vaaben, er, omend sikkert het1siglst11:l•ssige Lil deres 
særlige Opgave, uden T,·id de grimmesll' .Jagere, der 
1iogensinde er byggcl (jl'r. Billedel i Fjernkendings
opgave S IH). I Virkeligheden burde 1lisse Baade klassi
lkeres som en s:nlig TypL'. De har for s\'ag en Hoved
armering Lil at \'ære egenlligc .lagere, og de er for 
store og har l'or kraf'lig t•n Torpedoarmering Lil at 
kunne rnbricercs ~om Eskorlejagere. Nærme'il maa 
man \'cl sige, al de er meget slore Torpedoha:ule spe
cielt beregnede Lil Konrnjbcskyttelse og Uhaadsjagl. 

Jfoll/e-Klas~cns Fejl - den manglende Hækarme
ring ble\' rellet i den '.WOO Tons store 0-Kla'>se, der 
paabcgyndles før Krigens Al'slulning og har (j Stk. 
11.-1 cm Lullskyts i il Taarnc, (2 X 2) + 2. 

N:crlul'tv:l'l'nel hestaar af' 10 Slk. -10 111111 og Tor
pedoarmeringen al' to Quinlupleapparater. 0-Klassen 
er saaledes Englands største og kraftigste .Jagertype. 
Oprindelig blev der indgaael Konlrakler om 16 En-
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heder. De otte Kontrakter ble\' annullerede i 1 ~)46 
og del er muligt at endnu llere senere er gaaet samme 
Vej. Ingen af D-Klassens Enheder er endnu fil'rdige. 

I >>Fighting Ships 1Sl41J - 47« angiYes yderligere, al 
lo nye, store .Jagere er projekteret. Deplacement og 
Armering er ikke kendt, men del bebudes, al der her 
vil blive taget Hensyn til alle de under Krigen gjorte 
Erfaringer'''). HvorYidt disse .Jagere ·vil blive bygget 
eller ej, synes dog under de for den engelske ~larine 
1111 raadende vanskelige Forhold noget t\'ivlsoml. 

Medens Sammenblanding af Kalibre ellers Yar el 
længst oYerstaaet Stadium i 1Sl3Sl, genopstod der i 
Løbet af Krigen en Slags Sammenblanding ved Om
bytning al' 12 cm Fladbaneskyts eller Torpedoappa
raler med 10.2 cm Luftskyts. Denne Sammenblanding 
fandt dog kun Sted i allerede færdigbyggede Enheder 
- i Nybygningerne gik man, da man omsider var 
blevet klar over Fjern lun ncrnels Betydning, konsekvent 
over til at gøre hele Hovedarmeringen Lil Luftskyts. 

Eller al de to .lagere »Hotspur« og »Farne« i 1 Sl48 
er blevet O\'erdraget til den Dominikanske Hepublik, 
er alle Enheder al' de ældre 2-skorslenede Bogstav
ldusser (A til I) nu udgaaet af den engelske Flaade. 
De resterende 7 Enheder af .I-, K- og N-Klasserne 
ventes udrangeret i den n:cnneste Fremtid, og i 1Sl48 
blev yderligere 2 Enheder af L-Klassen og 2 Enheder 
af Triha/-Klassen slettet af Listen. Foruden de allerede 
næ\'nte Enheder, der er bygget under Krigen, resterer 
der saaledes nu kun 2 Triha/-.Jagere og t-i i\1-.Jagere 
(de sidste seks søsat te 1 H40--11), som tilhører Før
krigsprogrammerne. 

·' ) Heri ogsaa ihl'regnet Erfaringernl' fra de tyske .Jagl're, som 
Englænderne O\'l'rlog ved Kapitulationen. Af disse ,Jal(ere 
er specielt Z 38, der har faaet Navnet >>Nonsuch«, af Inter
esse. »Nonsuch« er i111lgaaet i den enl(elslw Fhwdc - foreløbig 
sum For~ogshaad. 
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For at give et Overblik over de nye eenskorstenede 
Jagere, som England under og efter Krigen har over
draget til fremmede Mariner, er disse Enheder anført 
i nedenstaaende Liste (Klasserne fremgaar af de en
gelske Enheders Forbogstaver): 

A11slralie11 (1943--15): 5 al' Q-Klassen 

Canada (194-!) >>Valenline<( nu »Algonquin« 
>iVixen« nu »Sioux« 

(19-!:'>) » C rescen t « 
»Crusader« 

Polen »Ncrissa« omdøbl »Piorunl<, i 1947 
Lagel tilbage af England og givet 
Navnet »Noble«. 

Holland (rn-12) »Noble(< nu >iVan Galen« 
>>Nonpareil« nu »Tjerk Hid des« 

(19-15) »Quilliam« nu >>Banckerl« 
»Scorpion« nu >> K ortenaer(< 
»Scourge« nu »Evertsen« 
»Sera pis« nu »Piel Hein« 

Tyrkiet »Ol'ibi« nu »Gayret« 

Norge (1H43) »Succes« nu »Slord« 
»Shark« omdøbt »Svenner«, (sænket 

1944) 
(194 7) »Crown>i nu »Oslo(< 

»Cromwell« nu »Bergen« 
»Croziers<l nu »Trondheim<< 
>iCrystal« 1111 »Stavanger«. 

.Af Eskortejagere er forskellige overdraget til Cbina, 
Grækenland og Norge. Her skal blot nævnes de to 
norske Enheder ».Arendal« (H1111l II} og »Narvik« 
(H1111t lll). 
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XXXV. Tyske .lagere og Torpedobaade 1939- 1,.,;, 

Tyskland gik som allerede nævnt ind i Krigen med 
22 nye, store Jagere. Z 1-16-Klassen (1625 Tons) og 
Z 17-22-Klassen (1810 Tons). 

Den næste Klasse, der allerede var under Bygning 
i 1939 (2400 a 2600 Tons), fik som bekendt Navnet 
Narvik-Flotillen til Minde om de ved Narvik i April 
1940 mistede .Jagere. Hvor mange Enheder, der var i 
denne Fiotille, der begyndte med Z 23, er ikke helt 
klart, idet den gik lige over i Seetier-Klassen, hvis 
sidste færdige Enhed var Z 43. (Jagerne Z 44- 51 
var under Bygning Ma.1 1945). I Almindelighed regner 
man dog .Varvik-Flotillen bestaaende af de 8 Enheder 
Z 23-30. 

Fælles for disse Lo Klasser var Overgangen Lil 15 
cm Armering. I Virkeligheden var Kaliberet dog kun 
14.9 cm (ligesom i »Niels .Juel«). Oprindelig arme
redes de første Enheder med 5 saadanne Kanoner 
med samme Opstilling som i de Lo første Z-Klasser, 
(2 X 1) + [1] + (2 X 1). I de senere erstattedes Etage
opstillingen forude dog af et Dobbelltaarn: 2 + [1] + 
(2 X 1). Da denne Armering imidlertid efterhaanden viste 
sig at rn:·re noget for tung, udtages i nogle Enheder 1 a 2 
Stk. 15 cm Kanoner - men paa noget forskellig Maade 
i de forskellige Baade. Resultatet blev Formler som: 
(2 X l) + (2Xl), 1 + [1] + (2Xl), 2 + (2Xl) og 
1 + (2 X 1). I nogle at' de Enheder, h \'Or der ud toges 
2 Stk. 15 cm, kom der som delvis Erstatning 1 Stk. 
10.5 cm Luftskyts, der anhragtes forude: HUi cm + 
[15 cm ) + (2X15 cm). 

Da del formentlig Yil være af Interesse al kende 
disse .Jageres senere Ska:>lrne, skal der her anføres en 
Oversigt: 
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S11·nkede: Z 1- 3, 7- \l, 11 - 13, 16 
Z 17- HI, 21 - 22. 
z, 24, 26- 28, 32, 3i'i, :rn. 

Heraf 10 \'Cd Nar\'ik !Il 4 
og 1" , 4 I !)40. 2 sænkede 
af Luflwaffe 22/~ I !)40 
i i'>ordsuen paa (iruncl 
af daarlig ]~jernkending 
(Z I og Z ,I). 

Sænkede eller SJH'll'll!Jl af' eyne He.m.!l ninyer: 
Z 23, 37 (i franske Havne, Augusl Hl-1--l) 
Z -1-3 (Gellinger Bugl, ;\laj 1 \l4i>). 

F1111del /JesJ.-adiuet Tilslrrnd (sC11er1• oplmyyel}: 
Z 2\1, 3-1-. 

Ouerlayel af' England: 
Z i>, (j, 2~. :H (senere oYerdragel Lil Frankrig) 
Z 4, 10, :J8 ())Nonsuch«). 

01Jerlayel af' U. S. A.: 
Z :-rn (El'LeraareL t \l-1-7 oYerdragel Lil Frankrig, 

skal l'or111e11Llig >lkannihaliseres«). 

Ovcrlayel af' Rusland: 
z 1-1-. 1 n. 20. :rn*), 33. 

F1111tlet under Hyy11i11y (i mere eller 111i11dre mlelayt 
Tilstantl): 

Z 40, -1-1, -1--1, -1-~ og ~1. De lire l'orsLc ble\" 
slæbl Lil Sus og sænkedes ar de Allieredes 
Ko11Lrolko111mission .Juli 19--W. 

Dt•r mangler -,aalede-; AngiYelse ar Z 42 og -1-(j- ~0 . 
. -H disse har sandsynligYis i hYerl Fald Z -1-2 værel 
n:l'l' f:l'l'dighyggeL i :\laj 1 H-1-5. \'ed rørend e Z :Hl ~e 
Fodnolen. 

Al' Torpedoliaadc 11de11 Sl:l'Ynarmering J'a11dLes Ycd 
Krigsudbruddet t \13\l ca. 8 færdige Enheder al' de al
lerede omLalle HOO Tons eenskorslenede T-Baade. Flere 

'') Z ,IO's :-.1.:ehne '} nt·s dog noget usil,kcr. l'111ler~ogelser har , ·ist, 
al denne .Jager i ~la.i 1!)45 laa i <hlo, h\'orfra den imidlertid 
ret hurtigt forles horl efter Sigende til \\' ilhclms ha\'cn. I 
nFighting 'ih ip~" l!l4li 47 angi\'l'S Z :w som tildelt Bnsland, 
men er ikke opfort ,om russbl- i den nye l'dg,n,· (l\147--~8). 



..\rtillcriarmcringcn i ,Jagere og storrc Torpcdofarl1-1jer. 101 

rnr under Bygning*). Del samlede Antal af 1lcnne 
Klasse (T I) androg 21 Enheder (T 1- 21). 

De følgende T-Baade - den saakaldle J~/l>i11y-Klasse 
eller T Il (hygget hos Schichan, Elbing) - tik et De
placement p~ia officiell 1100 Tons (sandsynlig,·is ca. 
1500 Tons). Skønt de officielt klassificeredes som Tor
pedohaade, var de i Virkeligheden smaa .Jagere med 
-1 Stk. 10.f> cm Fladbaneskyts, 1 + [1] + (2 X 1). Tor
pedoarmering som de andre T-Baadc, 2 Triplerør, og 

~kit S<· af Torp,•do haad ar EI/Jiny- Piler T Jl-1,Jasscn . . \f de li! Enh,·tl,· r 
(T 22- ml) t'r T 2:i og T 28 i1Hl~mwt i ,h•n rrnnsk<• , T ;1:1 i (lt•n russiske 
Fluat!,•. ;\lan hcma•rk,•r Opslillingen I , [ I] + (2 X I) l'll!'r ,\:\IXY . l'aa ti ru rul 
ar ilet luv1• Fors:kih t•r ,\-J\nno11«:n IPtnn1elil-( nnuulu . li\ orror :\J-l\ano11cn 
Pr anhragt saah•<1P"' · at IIPn til l)p}s kan sigPs ni itulgun i Sia•, narnu•ringt>n. 

Luftskyts 2 Stk. :n og 3 Stk. 20 mm. I Udseende 
adskiller Elhiny-Klassen sig fra den første T-Klasse ved 
al haYe 2 Skorstene. Ligesom denne har Elhing-Baa
dene Flush Dæk i ~lodsætning til Z-.Jagerne, rler har 
h:cvet Bak. E/hiny-Klassen bestod af 18 Enheder merl 
Numrene T 22- 39. 

Den næste T-Klasse, T I II, fra T -!-0 og opefter til 
T 65, naaede ikke al hliYe udrnstel under Krigen. 
Adskillige hleY endda overhovedet nrr·ppe sal paa Sta
belen. Alligevel kan det have Interesse al kende de 
forskellige Data for denne tyske Torperlobaad, der 

") I T 1 !l's Oplysnin!(slJo!( angi\•cs Stanclarcldt·placcmenlel til !l!l!l 
Tons (101:\ ;\)elertons). Saa vidt man kan skonne, har T 4 
meget nier det samme Deplacement. Tyskernes A ngivclsc af 
Deplaet'mcntet til kun (iOO Tons har saalcclt•s haft en direkte 
vilclleclende Hens igt. 
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Silhuel af Torpctlubund uf den tyske T III-mussc (T 40- 6.1). Mun hemærker 
Hnjdrn og J • ..,ngdrn uf Forskihel i Sumnwnligning med T Tl-l{lussPn. 

byggede paa Erfaringerne fra alle de tidligere Tor
pedobaadstyper. Deplacementet er ikke oplyst, men 
kan anslaas til noget lignende som Elbing-Klassens -
nemlig ca. 1500 Tons. Farten er i tyske Flaadelister 
til internt Tjenestebrug opgivet til 36.5 Knob (36 Knob 
i Elbiny-Kl.). Skrogformen var Flush Dæk, og der 
fandtes som i T 1- 21 kun een Skorsten. Armeringen 
var den samme som i E/biny-Klassen, 4 Stk. 10.5 cm, 
men Opstillingen: (2 X 1) + (2 X 1). Broopbygningen 
var noget kortere end i T 1- 21 og Baadenc i det 
hele mere harmoniske end disse. Da der saa vidt vides 
ikke hidtil nogetsteds har været offentliggjort Tegnin
ger ar T III-Klassen, bringes her en Silhuet ar denne. 

T-Baadene er endt paa følgende Maade: 

s,,,nkede: T 1- 3, 5- 10, 13, 15, 18. 
T 22, 2-1- 27, 29 - 32, B-1-, 36. 

Fundet i ødelayt 
eller halvf<l'rdiy Tilstand: T 16, 21 *) 

T 37- 3\). 
T -1-1 - -1-3 saml 63 og 65. 

Overhigel ar Enyland: T 11, 20 1 
\ On-rdragct til Frankrig. 

T 23, 28 I 
(hertaget af L'. S. A.: T -!, 1-!, Hl (T .i og T 1 !l solgt til 

T 35. Danmark). 

'') T 1fi hlev rn.ii; ophugget i liohcnhavn (Pclerscn & Alhcck). 
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Overtaget af Rusland: T 12, 17 
T 33. 

Idet der fra 43 findes en lang Række vacante Numre 
(ikke paabegyndte Enheder), mangler i hvert Fald Nr. 
40. Hvorvidt denne Baad er ødelagt eller maaske be
finder sig et eller andet Sted sammen med de mang
lende Z-Baade faar staa hen. 

X.XXVI. Amerikanske .lagere 1939-4-7. 

Efter i Førkrigstiden at ha~e skiftet frem og tilbage 
mellem een- og toskorstenede Typer bestemte man sig 
før Krigens Udbrud for den loskorstenede og satte i 
1937 og 1938 to Klasser paa Stabelen - 32 af »Ben
son«- og 64 af »Livermoore«-Klassen. De første En
heder af disse Klasser var færdige i 1940 - de sidste 
i 1943. De var paa godt 1600 Tons, løb 37 Knob og 
havde 4 Stk. 12.7 cm, (2 X l) + (2 X 1). I Modsætning 
til en Del af de tidligere .Jagere, der kun havde Stævn
kanoneme i Skjolde, medens de agterste stod helt 
ubeskyttede, staar alle Kanonerne i ))Benson« og ))Liver
moore«-Klasseme bag Skjolde. Ligeledes indførtes her 
lel Pansring af Kommandobro og Ildlederstation. Op
rindelig skulde Torpedoarmeringen have været 2 Quin
tupleapparater, men det ene erstattedes med Luftskyts. 

Derefter fulgte i 1942-4-! 175 Enheder al' » Flet
cher«-Klassen paa 2050 Tons med 5 Stk. 12.7 cm, 
(2 X 1) + [1] + (2 X 1), og 2 Quintupleapparater. Luft
skyts: 10 Stk. -!0 mm og 8 Stk. 20 mm. 

I de følgende 70 Enheder af »Sumner«-Klassen 
(1943-45, 2200 Tons) indførtes Dobbeltaffutager, 
hvilket med 6 Stk. 12.7 cm gav Formlen (2X2) + 2. 
Torpedoarmeringen var stadig 2 Quintupleapparater 

Luftskytset øgedes til 12 Stk. 40 mm og 10 Stk. 
20 mm Oerlikons. 
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Amerikansk ,Inger nf 11lii t•aringu-l\lnsscn . ,1u11 ht•nucrker den ., ,·a-r<" Sia•, 11-
armcrings nu•:,.t<" l forlig-t• Position . l>Pl krartigt• :\lonu•nt. sotn lwn·ptl rrt>111-
kon1mer undt•r Baadc,ns Arlu•jdt• i s, ær !\o har i llcrc Tilft.l'ltlc forunr~a:.(t•I 
Brud cll~r Hujning af de luugskih~ Forhindcls«• r I muh·t• Tilf:chlt• t•r 
Frontsiclt1 11 af A-Tm1ntl•I lig-,•frcn1 hlc, t•I .,(uact ind af c11 krnrtig Su, Il\ or· 
ror clt ·l ht1r , ·a•rt•t nrnln•tutig-t at gon• clt•llt• Tnnrn, Front 1H•l~·<l t•li1,(1 

..;lwrl,«·1·•· 

Opstillingen (2 2) + 2 gentoges i de 10:i Enheder 
af »Gearing«-Klas1>en (2-100 Tons, I H-1-4- -1-6). Dennl' 
Amerikas nyeste ,Jagerklassl' har letpansrede Dohhell
taarne og lel Pansring oYer ;\laskiner og Kedler og er 
saaledes nærmest Torpedokrydsere. Torpedoarmeringen 
og Luflskylset rnr oprindelig som i ,iStmrnen<-Klassen. 
Nogle Enheder fik dog l]ernet del ene Quintupleapparal, 
andre endog begge. I Stede[ for installeredes foran for 
agterste Skorsten en speciel Hadnrmasl (en Komhina
lion ar Trebensmasl og Gillermasl), idel disse En • 
heder, der hen:l'vnles Pickel /)e.~lroyers, anYendtes til 
Krydsertjeneste (jfr. Billede Fjernkendingsopgave 
Nr. 1:i). 

I disse Pickel ])e.~lroyers tr:l'ffer \'I igen den »lor
pedoløse« .Jager. Medens del tidligere rnr paa Gram
sen mellem .Jageren og Ka11011haade11 vi mødte denne 
Nydannelse, er del nu ved .Jagerens <.hergang til Kryd
seren. For al fna en specielt til Hadar-Eklairering vel
egnet Krydsertype har man hl'r an,·cmll .Jagerens lclle 
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Skrog, dens Fart og dens Artilleri, medens Torpedo
armeringen uden videre er ofret. 

En mindre Del al' de ovennævnte under Krigen 
byggede .Jagere - nogle fra hver Klasse - ble\' dog 
- enten fra Begyndelsen eller senere - ændret til 
hurtige Mineudlæggere, idet alle Torpedoapparaterne 
l]ernedes og erstattedes med i\'liner (100 ~1 120). Nogle 
enkelte Enheder omdannedes ogsaa Lil hurtige Mine
strygere Lil taktisk Strygning. Alter her optræder den 
torpedoløse .Jager og danner O vergangsformer Lil andre 
Skibstyper. At. man lejligheds \' is har anvendt .Jagere 
og Torpedobaade til Udl:-egning al' Miner saa vel som 
Lil Slrvgning af forankrede i\Iiner er kendt fra de fleste 
Mariner. i\1en medens det her som n:-evnl n,l'rmesl 
\'ar en lejlighedsYis Anvendelse og fortrinsvis af ældre 
Enheder, drejer del sig i U. S. A. om en praktisk talt 
permanent Brng al' de nyeste og mest moderne En
heder. 

Ingen al' de under Krigen byggede amerikanske .Ja
gere er overdraget til andre Mariner. 

Ligesom i England annulleredes talrige Kontrakter 
, ·ed .Japans KapiLulaLion . 

XXX\' I/. A mcrikanske Eskol'lejayerc 194-0-4,>. 

Fornden de allerede omtalte ca. 450 Flaadejagere 
hyggedes under Krigen ca . 5fi0 Eskortejagere af meget 
varierende Typer - men af nogenlunde samme De
placement (1150- 1-1-00 Ton !-i). De blev naturligvis 
hygget serievis og de forskellige Typ_er omtrent sam- _ 
lidigt i Aarene 1942- -15. Kontrakterne for en stor Del 
halv- og lrekvartfærdige Enheder ble\' annullerede i 
19-1-i>. Disse Enheder er ikke medregnet i Tallet fi50. 

I det følgende skal gives en karl Oversigt o\'er de 
forskellige Klasser: 

» Buller«-Klassen (85 Enh~der) har gearede Turbiner 
Tii lss k r . f. ~u n csen 1211. Aarg. 7 
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(ca. 28 Knob) og 2 Slk. 12. 7 cm Fladbaneskyts, 1 + l, 
saml el Tripleapparal"~). 

llRudderow«-Klassen (62 Enheder) har turbo-elek
trisk ~laskineri (ca. 26 Knoh). Samme Armering som 
>d1ntler«. 

llBuckley«-Klassen (ln-1- Enheder) har ligeledes turbo
elektrisk Maskineri (ca. 25 Knob) og el Tripleapparat. 
I Stedet for 2 Stk. 1 '2.7 cm Fladbaneskyts bestaar 
Hovedarmeringen af X Stk. 7(5 mm Luftsky ts, (2 X 1) 

+ l. 
»Edsall (( -Klassen har gearede Dieselmotorer (8,) En

heder, ca. Hl Knob). Armering som »Buckley1<. 
llCannon1<-Klassen har diesel-elektrisk Maskineri (7'2 

Enheder, ca. 19 Knob). Armering som >lBuckley«. 
Endelig har ))Evarls«-Klassen (97 Enheder) ligeledes 

1liesel-eleklrisk Maskineri (ca. 18 Knob) og samme 
Armering som ))Buckley« - dog uden Torpedoappa
rater. 

I de to første Klasser, hvor Hovedarmeringen er 
Fladhaneskyts, hestaar N.l'rluftværnet af 2 Stk. -1-0 
mm og lJ Stk. '20 mm. I de fire sidste Klasser, hvor 
Hovedarmeringen (76 111111) er Luftskyls, bestaar Nær
luflværnel al' 2 Stk. -1-0 mm og -1- Stk. 20 mm. Det 
hem:t•rkes al Antal og Inddeling er taget l'ra l>Thc 
Ships and Aircrafl of the U. S. F'leel<1 (Victory Edition, 
1\l-1-5). l>Fighting Ships« HI-I-H-47 har m. H. l. Anlal 
og Inddeling heil andre Tal, men Dala for Deplace
ment, Arnwring, Fart o. s. v. er nalurlig,·is ens. Diver
gensen skyldes, al en stor Del af disse amerikanske 
Eskortejagere i ~1ellemtiden er hlevel omdannede til 
hurtige Transportskibe eller overdraget til andre Ma
riner. England havde saalcdes i Henhold til Laanc
og Lejeloven l'aaet et ret betydeligt Antal (ca. 80, der 

'") Torpcdoapparakrnt• i alle dt• amerikanske De.slroyer Est'or/., 
er taget fra tidligt·re 11<lrangercde Fl11sh /Jcd,·er.,. 
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senere er leveret tilbage og formentlig skal ophugges*). 
Andre amerikanske Eskortejagere er gaaet til Brasilien, 
China og Frankrig. Af de ca. 550 Enheder, der op
rindelig er blevet bygget, staar saaledes i Dag kun 
godt 300 som Destroyer lisearts i den amerikanske 
Flaadeliste. 

De amerikanske Eskortejagere, der benævnes ne
slruyer K~curfa (i Modsætning til den engelske Be
nævnelse J~scort Destroyers), kan, som det vil ses, deles 
i to Ho,·edgrupper efter deres Hovedarmering - og 
i to andre Hovedgrupper efter deres Fart. 

Medens de engelske 1~·-~corl Destmyers (Hunt I og 
II), som det ogsaa er udtrykt i Benævnelsen, i Hoved
sagen kan siges al være torpedoløse .Jagere til Eskorte
tjeneste, er de sidstnævnte Klasser af de amerikanske 
De.~troyer liscort.~ (undtagen »Evarls«-Klassen) nærmest 
torpedoarmerede Eskorteskibe (19 Knob). Mellempro
portionalen herimellem er dels Hunl III og IV-Klas
serne og dels de lo førstnævnte amerikanske Kla1.scr 
- og denne Mellemproportional danner netop ;\lel
lemleddet - the missiny link - mellem .Jageren og 
Kanonhaaden. 

XXX\'ll l. .Jagere i andre Stor111aghrnwri11e1· 193!}- 4 .• 3. 

I Frankrig og til Dels i Rusland gik .Jagerbygningen 
som naturligt var ret hurtigt i Staa under Krigen. 

I Italien, hvor man arbejdede paa Færdigbygningen 
al' Torpedokrydserne af »Regolo«-Klassen, fortsatte man 
ogsaa med nye .Jagere, men del var samme Type som 
før Krigen - 1600 Tons og -! Stk. 12 cm (50° Max. 
Elevation) med Opstilling 2 + 2. 

Ogsaa i .Japan fortsatte man med den tidligere Type 

"') De ca. 80 amerikanskc f)e.~lroya Escorls, som unclcr lfrigcn 
ucllmmtes til England, klassillccrcdes i den cngclskt· ~larinc 
som Freyatfrr (den hckcndte Caplai11-F.la8sc). 
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- men da Krigserfaringerne eflcrhaanden, som den 
amerikanske :\1arincs LuflYaaben udYikledc sig, viste, 
at Luftskytsarmeringen i de japanske .lagere Yar ganske 
utilstrækkelig, søgte man al bøde herpan. Del var 
imidlertid for sent de japanske Værflers og Kanon
fabrikkers Kapacilel rnr for ringe Lil al kunne præ
stere nogel, der hlol tilnærmelses,is kunde rellc paa 
Manglerne. 

)iShimakaze« -Klassen (2000 Tons), hvoraf' der dog 
kun blev hygget nogle faa Enheder, havde som de 
tirlligrre Klasser H Stk . 12.7 cm, 2 + (2 X 2), men 
Maximumselevalioncn var øget til GO n, saaledes al 
disse Kanoner var anvendelige Lil al afgive Spærreild. 
Nærlulhærnel, der ti1lligcre i tilsvarende Klasser kun 
hestod al' -t- Stk. 25 mm, ,ar forøget til 14 Stk. 2il 

mm, hvorfor Torpedoarmeringen til Gengæld maattc 
reduceres fra 8 til 6 Stk . Gl cm Hør. 

I de 8 store !~skortejagere al' »Matsu«-Klassen 
(19-t-1 - -t-2, 1500 Tons, 30 Knob) bestod HoYedarme
ringen af a Stk. 12.7 cm, 1 + [t ] + 1, ligeledes med 
llO O Elevation. Torpedoarmeringen var her reduceret 
til eet Quadrupleapparat (IH cm), medens Luftskylset 
var forøget til 24 Stk. 25 mm og 5 Stk. 13 mm. 

:\ledens Nærlulhærnct i disse to Klasser var nogen
lunde stærkt i Antal, gjorde Savnet af c l effektivt 
Fjernluft værn sig stadig stærkt gældende. I de lo føl
gende Klasser gjorde man derfor Hovedanneringen Lil 
regulært Luftskyts. Delle km·vcde imidlertid en For
mindskelse af Kalibercl. 

I de tf> Enheder ar »Akishimo1<-Klassen (2000 Tons) 
brugte man samme Opstilling som i »Shimakaze«, 
2 + (2 · 2), men Kaliberet Yar red uce1·et til 12 cm 
med 8n ° Maximumselevalion. Til Gengæld bestod 
Nærluftya•rnet kun ar 6 Stk. 25 mm. Torpedoarme
ring: 2 Quadrupleapparater (lH cm). Nogle Enheder 
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af denne Klasse havde dog kun -! Stk. 12 cm, 2 + 2, 
men 9 Stk. 25 mm. 

Endelig skal tilsidst anføres »Akilsuki«-Klassen 
paa 2300 Tons, der var .Japans største - og vistnok 
ogsaa sidste - .Jagertype. 10 Enheder af denne Klasse 
kendes af Navn - men om de alle var færdige ved 
.Japans Kapitulation, er ikke oplyst. Hovedarmeringen 
bestod her af 8 Stk. 10 cm Luftskyts (90 ° Elevation) 
i tire Dobbelltaarne, (2 X 2) + (2 X 2). Nærluflværn 
8 Stk. 2fi mm, Torpedoarmering: eel Quadrupleap
paral. 

Disse .Jagerklasser, der som allerede nævnl kun 
talte faa Enheder (man sammenligne dem med de 
4fi0 .Jagere og de ca. fi50 Eskortejagere i U. S. A.!!) 
- kom først i Brug i Krigens sidste Aar, da den 
amerikanske Flaade og dens Luftvaaben allerede havde 
sikret Krigens Udfald. Disse faa Enheder kunde hver
ken gøre fra eller til og opnaaede da ogsaa kun at 
blive sænket saa godt som allesammen. 

Men trods deres Faalallighed er del dog her af stor 
Interesse at sammenligne dem med de under Krigen 
i de andre Slormaglsmariner hyggede .Jagere. I mangl 
og meget ligner Udviklingen af .Jagernes Hovedarme
ring i .Japan Udviklingen i England. Man begynder 
med Fladbaneskyts (12.7 og 12 cm) og gaar saa over 
til et lidt mindre Kaliber Luftskyts (henholdsvis 12 og 
11.4 cm) for lilsidst al ende begge Steder med 10 cm 
(engelsk Weapon-Klassc). Om del her er .Japan, der 
har kopieret England, eller om Udviklingen er l'ore
gaaet selvslamdigt, har ikke kunnet oplyses. Del sidste 
er dog vel del sandsynligste. Derimod holdt disse to 
Sømagters Hovedmodstandere - henholdsvis Amerika 
og Tyskland - ra~ t ved Fladbaneskytse t (12.7 og 15 
cm) som Hovedarmering i deres ,Jagere. 
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XLIX. S11emke .layert' 1111</er oy e/1er Krigen . 

t • de,, Yæas 
.lagerne »Nonkoping« og »G:iYlc(( hlcY søsat i Sep

temher 1940 som femte og sjelle Enhed af Stad-Klas

sen. Opstillingen af Hovedarmeri ngcns il Stk. 12 cm 
,,ar som allerede tidligere na:rnl 1 + [l ) + 1, en 
Opstilling som indførtes for ca. :rn Aar siden - korl 
før den første Verdenskrig - og som de fleste Ma
riner atter meget hmtigl Yar gaael borl fra. 

Men i 1940 havde Sverige købt -! .lagere i Ilalien 
- llPsilamlen1 og »Puke« (ar ))Sclla«-Klassen) med 
4 Stk. 12 cm, 2 2, og )\Homulus« og >d{emus« 
(af Stjerne-Klassen) med X Stk. 10 cm, 1 I (2 X 1). 
I Sverige fik man saaledes i Praksis Lejlighed Lil al 
prøve disse lo Opstillinger og hvad enten del nu 
var Erfaringerne herfra eller almindelige H,t•sonne
menter, der gjorde Udslaget - saa ser man i hverl 

Svensk .Jag,•r »Pukeu (ex itnlicnsk "nctlinn llicasoli •J (1926 - knht 19-10). 
nPuk,•u o~ Sosl1•rskilwl 11Psilrnul«•rc1 , clPI' all«• rt.•d1• vur h •m111Pli ;.-t udslidte i 
H)-10 o;.{ son1 un1• ha, de• Ila, ari,•r 111uh• r ~,•utral ilt•tsljl'IH'Sll'n . hl,•v uclrun· 

;,.(t'rPdc• liOJ I pl'fp r Hr i;,(«•n, Arsl11lni11 ;.{ . 
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/wcnsk l{ ys ljng,•r »llt•mus" (c\ ilnli c nsl, "As lu r <' •) (1!l:11 - l,øhl 1!140). 

Fald disse lo Opstillinger an\'endl i de følgende sven
ske .Jagere. 

I Novemher 19-10 sattes lire Kystjagere paa Stabelen 
(M-Klassen, »Mjolner((, llMode«, llMagne« og »Mnnin((), 
De var paa ca. 700 Tons, løb :-:lO Knob og havde 
samme Hovedarmering som »Italienerinderne«*) -
nemlig H Stk. 10.fi cm, (de ex-italienske Baacle havde 
dog kun 10 cm Kaliber!). Opstillingen Yar ogsaa den 
samme: 1 + (2 X 1). Torpedoarmeringen bestod at' el 
Tripleapparat (53.3 cm), medens de ex-italienske havde 
-1 Stk. -15 cm, eet Dobbelt- og to Enkeltapparater. 
Luftskyts: 2 Stk. -10 mm og 2 Stk. 20 mm (mod o 
Stk. 20 mm og 2 Stk. 8 mm i Italienerinderne). Efter 
at M-.J ugerne i Hl4 7 og -18 har faael ny Radarinstal
lation (bl. a. til lldledelse) er dog den ene 10.5 cm 
Kanon (X-Opstillingen) hlevet ~jernet af Hensyn til 

"') ;\[edens den svenske ;\larinc al' Holliglll'd overfor Italien havde 
l(ivet clc to købte Enheder af .Stjerne-lilasscn :-lavncnc nHo
mulns« og »Hemns«, var del ikke just af Hotlighcd og Ga-
1.mteri, at de i daglig Tale tik Ugenavnet ltalienerintlcrne. 
Dette 1\,1,•n sk~ lcltcs, at cle vur mel(et livligL' og ikk1: saa lidt 
lmll'fulcle. 
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Slahililelen. (.lfr. Fjernelsen ar X-Skjoldet i den norske 
))Sleipner«-Klasse). 

I S/ad-Klas),ens li re sidste En heder (>1 \'isby«, >>Sunds
vall«, >> Hiilsinghorg« og n KalmarH, 19-1-2- -1-3) hiheholdl 
man :i Stk. 12 cm som Hovedarml'ring, men Op<;lil 
linge11 forbedredes ligeledes til 1 (2 X 1 ). DerYed 
undgik man Ulempen ved al ha,·e en Kanon ),[aaendl' 
mellem Skorstenene, der samtidig blev rykket noget 
tættere sammen. Luftskytset, iler i de :cldre En
heder bestod al' (i Stk. 25 mm ogedes til -1- Stk. -1-0 
mm og -1- Stk. 20 mm. Torpedoarmeringen var der
imod den ))alllml' lo Tripleapparaler og ligeledes 
Farll'n (:m Knol>). Deplacementet ble\' forøget til 11-l-O 
Tons. 

:\[an nu· imidlertid klar o,·er, al disse ,Jagerl' -
trods den forbedrede Opstilling - , ar for ~,age, og 
al man for ikke al hliYe \"Cd med al Yære i Under
kant maalle l'orøge Deplacementet betydeligt. I J,a11ds
de/s-Klassen (>>Øland« og HUppland«) gik man derfor 
heil op til 1800 Tons - cl. Y. s. omtrent del samme 
som den engelske 1'ri/n1/-Klasse. ;\[en medens denne 
havde hall 8 Stk. 12 cm, fik HØland1< og HUppland(( 
kun -1- Stk. 12 cm. Delle skyldtes Indførelsen al' Pans
ring. Al' Hensyn hertil ble,· del ogsaa nodrnndigl al 
mindske Farll'll Lil :i:'> Knoh. Torpedoarmeringl'n er 
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SYensk Jngcr »Ølnnd«. :'tfnn bem:Prkcr l'lnccringen nf 1Stk.40111111 i Slævnen. 

den samme som i Stad-Klassen - Luftskytset hestaar 
af 7 Stk. -10 mm og 8 Stk. 20 mm - ikke 25 mm, 
som angi vel i sYensk Marinekalender 1948. Disse 8 
Stk. 20 mm skal dog senere ombyttes med 4 Stk. 40 
111111, saaledes at der ialt kommer 11 Stk. 40 mm, heraf 
(:i i 3 Dobbeltaffutager og 5 i Enkeltaffutage, Hoved
armeringen staar i letpansrede Taarne, 2 + 2, og 
Maximumselevationen er 80 °. Elektrisk SYejsning er 
gennemført overalt . . 

Disse store svenske .Jagere kan karakteriseres som 
de svagest armerede, men bedst beskyttede, der lindes. 
>>Øland<< blev færdig i Efleraaret 1947 og >>Uppland« 
i 1948. Endnu to Enheder af denne Klasse er prpjek
teret, men det synes endnu usikkert, om de vil blive 
sat i Bygge. 

XL. Spanske .Jagere 11nder og ef1er Krigen. 

Borgerkrigen og senere Verdenskrigen bragte en 
Standsning i Spaniens .Jagerbyg~ing. 
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To .Jagere (»Alava« og >>Liniers«) paa 1650 Tons 
- en Fortsættelse af »Churruca«-Klassen - hlev be
vilget i 1 mm og sal paa Stabelen, men Arbejdet skred 
kun langsomt frem og indstilledes tilsidst. Det synes 
dog nu, som om Arbejdet er genoptaget, og al de 
inden længe vil blive søsat. »Churruca«Klassen havde 
oprindelig fi Stk.12 cm - (2Xl) + [1) + (2Xl) 

men den femte Kanon mellem Skorstenene er se
nere blevet (jernet og erstattet med Luftskyts. I Over
ensstemmelse hermed faar »Alava« og »Liniers« der
for kun -! Stk. 12 cm, (2 X 1) + (2 X 1). 

Medens disse lo .Jagere saaledes er af en ældre Type 
og ikke frembyder noget af srcrlig Interesse, er den 
nye »Oquendo«-Klassc mere bemærkelsesværdig. Den 
skal bestaa af 9 Enheder, hvoraf de fleste allerede er 
sal paa Stabelen. Deplacementet er 2050 Tons, Farten 
:·m Knob og Hovedarmeringen skal bcstaa ar 8 Slk. 
10.5 cm Luftskyts, (2 X 2) (2 X 2). Torpedoarme
ring : el Triple- og to Dohheltapparnter : (: : + I I I). N:cr
luflværn: 12 Stk. 37 mm og 4 Stk. 20 mm. 

Yderligere bygges H store Torpedobaacle eller Kyst
jagere (»Audaz«-Klassen) paa 1100 Tons. De fem er 
søsat 1946 og Resten formenllig i 1947. Hovedarme
ringen besla.11· ar ;{ Stk . 10.fi cm Luftskyts med Op
stilling: 0 + (l ] + (2 X 1). Der er saaledes ingen 
Stævnild, og den tredie Kanon slaar paa >>.lagerøcn« 
agter - foran for Elagcopslillingen (R-Kanon) ligesom 
i de tyske Z-.Jagere, forskellige franske Torpedokryd
sere og amerikanske .lagere. Nærluftværnel bcslaar ar 
-! Stk. ;{7 mm opstillet forude og 8 Stk. 20 mm. Tor
pedoarmering: 2 Triplerør midtskibs, Farl: :rn Knoh. 

XLI. Statu.~ ved den anden \'el'denskl'igs A/'sl11/11i11y. 

Resultatet af den anden Verdenskrigs Erfaringer 
m. H. I. .lagernes Artilleri kan resumeres som følger, 
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idet der dog her kun er taget Hensyn til de nyere 
Typer: 

Hovedarmeringens Kaliber: 

A. Ægte Fladbaneskyts. 
15 cm (Tyskland). 
10.5 cm (Tyskland, Elbi11g-Kl., T III-KL). 

B. Fladbaneskyts med høj Elevation (til Spærreild). 
12.7 cm (U. S. A., .Japan). 
12 cm (Sverige). 

C. Ægte Luftskyts. 
12 cm (.Japan). 
11.4 cm (England). 
10.5 cm (Japan, Spanien). 
10.2 cm (England). 
76 mm (Amerikanske Eskortejagere). 

Sammenblanding af Kalibre findes ikke Nybyg-
ninger. 

Kanonantal: 

A. Fladhaneskyts. 
3, 4 og 5: Tyskland. 

B. Fladhaneskyts med høj Elevation. 
2: U. S. A. (Destroyer Escorts). 
3: .Japan (Eskortejagere). 
4: Sverige. 
6: U. S. A., .Japan. 

C.. Ægte Luftskyts. 
3: Spanien. 
4: England (Battle- og \.Veapo11-Kl.). 
5: England (forbedret Jlattle-Kl.). 
8: .Japan, Spanien. 
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Beskyttelse: 

Skjolde anvendtes til Fladbaneskyts i Tyskland 
(10.5 cm og til Dels til 15 cm). 

Skjolde anvendtes til Luftskyts i England (Weapon
Kl.) og Spanien (Eskortejagere). 

Letpansrede Taarne anvendtes til Fladbaneskyts med 
høj Elerntion og til Luftskyts i England (11.4 
cm), U. S. A., .Japan, Sverige, Spanien (»Oquendo1<
Kl.). I Tyskland anvendtes i nogle Tilfælde Dob
belttaarne til 15 cm Stævnskyts. 

Affulering: 

Dohbeltaffutager an\'endles i saa godt som alle store 
.Jagere. Undtagelser: en Del 1 :'> cm i lyske .Jagere 
og den f>te Kanon i den forbedrede Batt/e-Klasse. 

I Eskortejagere og Torpedobaadc anvendtes dels 
Dohbeltaffutager (England), dels Enkeltaffutager 
(U. S. A. , Spanien, SYerige, Tyskland og .Japan). 

Opstilling: 

Altid i Diametralplanet. 
Etageopstilling l'or og agter: .Japan, Spanien, Tysk-

land, England (indtil C-Kl. inclnsive). 
Etageopstilling kun for: England, U. S. A. 
Etageopstilling kun agter: .Japan, Tyskland. 
Kanoner, der ikke er direkte Stævn- eller Hækskyts 

(paa .Jagerøen agter eller mellem Skorstenene): 
Tyskland, Spanien. 

:Manglende Stævnarmering: Tyske og spanske Tor
pedobaade, samt enkelte tyske Z-.Jagerc. 

~langlende Hækarmering: England (Batlle- og Wea
pon-Kl.). 
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Formler: 

A. Store .Jagere med 
4 Kanoner: 2 + 2 Italien, Sverige, England Wea

pon-Kl.), 
2 + (2 X 1) Norge. 
(2 X 2) + 0 England (lfottle- og Wea
pon-KI.). 

5 Kanoner: (2 X 2) + 1 England (forbedrede Jfottle
Kl.). 
2 + [1) + (2 X 1) Tyskland. 
(2 X 1) + [1) + (2 X 1) Tyskland, U. S. A. 

6 Kanoner: (2 X 2) + 2: U. S. A. 
2 + (2 X 2) .Japan. 

8 Kanoner: (2 X 2) + (2 X 2) .Japan, Spanien. 

B. Eskorlejagere og store Torpedobaade med 

1 Kanon: 0 + 1 Tyskland (T I). 
2 Kanoner: 1 + 1 U. S. A., Danmark, Sverige 

(M-Kl.). 
8 Kanoner: (2 X 1) + 1 U. S. A. 

1 + (2 X 1) Sverige (i nye By-Kl. og 
opr. i M-Kl.). 
1 + [1) + 1 .Japan. 
0 + [1) + (2 X 1) Spanien. 

-1 Kanoner: 1 + [1) + (2 X 1) Tyskland (Elbiny
Klassen). 
(2 X 1) -j- (2 X 1) Tyskland (T III). 

Under Krigen fortsattes Anvendelsen af Taarne, der 
nu er den almindeligste Beskyttelse i store .Jagere. 
Den før Krigen paabegyndte Stigning i Kaliberet fort
sattes kun af Tyskland, der gik op til 15 cm Flad
baneskyts. 
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I de store .Jagere bibeholdt man enten Kaliberet, 
idet der gaves Kanonerne forøget Elevation (12.7 cm 
i U. S. A. og .Japan, 12 cm i Sverige) eller man over
gik helt til ægle Lullskyts, idet • man gik ned med 
Kaliberet (12 cm i .Japan, 11,-! cm i England og 10 
cm i England, .Japan og Spanien). Medens Tendensen 
gennem .Jagernes lange Udviklingsperiode ellers stadig 
er gaael i Retning af en Forøgelse af Kaliberet, har 
Kravel om Fjernluftva•rn nu som nævnt medført en 
kendelig Mindskning. 

Nærluftværnet, der tidligere var altfor svagt, for
øgedes overall. Kalibrene for Nærluflværnel er - bort
set fra de lelte 8 og 13 mm Rekylgeværer - i Almin
delighed 20, 25, 37, -!0 og -!5 mm*). 

Som Hegel beslaar Nærlufl.v:crnel nu af lo Kalibre 
- eel af de sværere (37 til 4-n mm) sammen med et 
af de lettere (20 eller 25 mm). Men der er dog ogsaa 
her en Tendens til Forenkling ved at overgaa Lil el 
Enhedskaliber - især hvor Ho\'edarmeringen i For
vejen er ~egle Luftskyts. I denne Forbindelse hør frem
hæves, al Erfaringerne fra Krigen ikke taler til Gunst 
for del lettere Nærlulhærn. Moderne Luftfartøjer med 
lel Pansring har ikke megen Respekt for Ilden fra 
Maskinskyts al' 25 mm Kaliber og derunder. 37 og 40 
mm er straks betydeligt mere respektindgydende -
men heller ikke disse Kalibre kan siges helt al op
fylde alle de KraY, der i Dag maa stilles Lil Nærlull
værnel. Man er da nu ogsaa ved at overgaa Lil en 
57 mm helautomatisk og gyrostabiliseret Konstruk
tion. 

") Bofor~· ;,7 mm indgaar endnu ikke i .Jagernes Luftskyts. 
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Et tysk l'ropagnnclahillc•ch• af en Torpeclohaud af E//,ino-1\lassc•n i So. I 
Teksten forlll'rligl•s c1l' ly~kc· Torpcdohaaclc 1 der trod~Pr Elt•mPnlcrnc og 
for fuld Fart damper op mocl Vinci ug S11 Billc•clt't afslnrc•r i111icllc•rti1l 
særcl<•lcs lydeligt, h,-urledt-s disse Bnudc !iPl\" ved nuHleral Fnrt og i nu,
deral Donning tugt•r sua 111cgct Vand o, l'I' det la,·c• Forsk ih, al dt.•n fur
n•s lt• H:anon o, crhovPdct ikke kan anvc•1uh•!'i. l)p daarligP Erfaring-t•r fra 

clc•nnP l\lassP fnrlP da og~aa til l\onstruktirnwn af T 111-1\lasst•n (s. ti.). 

XLII. .Jageren ved Skillevejen. 

Medens del ubestrideligt er Torpedoarmeringen med 
dens Krav om større og større Fart, der gennem Ti
derne har forceret Udviklingen af .Jageren frem Lil 
dens nuværende høje tekniske Standpunkt, synes det, 
som om det ikke er dette Vaaben alene, der nu skal 
høste Frugterne af denne UdYikling. 

Som del allerede er vist, har man efterlrnanden i 
nogle af de større Mariner faaet Øjnene op for, at el 
Fartøj med .Jagerens lette Skrogbygning, med dens 
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høje Fart og kraftige, lettere Artilleri kan anvendes til 
Løsning ar talrige andre Opgaver end netop Torpedo
angreb. .Jagerens tidligere uløselige Tilknytning til 
Torpedoarmeringen er saaledes nu brudt, og i Stedet 
for fristes man næsten til at sige, at .Jageren, saadan 
som den fremtræder i Dag, ikke mere er el Torpedo
fartøj, men derimod snarere maa opfattes som et let 
og hurtigt Artillerifartøj, der under Hensyn til den 
s:erlige Brug, men ønsker at gøre af det, yderligere 
kan udrustes med eel eller tlere Specialvaaben. 

Som Støtte for den Betragtning, al .Jageren nu -
trods dens Alledning af Torpedobaaden - bør opfattes 
som et Artillerifartøj og ikke mere som el Torpedo
fartøj, skal blot anføres, al alle .I agere har Artilleri, 
medens cftedrnanden et stadigt Yoksende Antal mangler 
Torpedoarmering. 

Betragter man da .Jageren som el saadanl lcl Ar
tillerifartøj, kan man ved at udruste den med Vaaben 
og Installationer som nærmere anført nedenfor foa 
forskellige Speciallyper frem: 

\Taahen 111. "· 

Miner: 

Minestrygningsgrejer: 
Ekstra Radar

installationer: 

K ralligere Artilleri: 
Luftskyts: 
Torpedoer: 
Antiuhaarlsnrnhen: 

Skihslype. 

Hurtige Mineskibe (U.S.A., Eng
land). 

Hurtige Mineslrygere (U.S.A.). 

1. Eclaireringsjagerc (Picket-ne
.~lroyers, U.S.A.). 

2. Flotilleledere og Førcrbaacle 
for ~'lolorlorpedobaade. 

Kanonjagere (Trihal-KI.). 
Luflv.-crnsjagere. 
Torpedojagere. 
Ubaadsjagere (Engelsk H'eapon

KI.) og Eskortejagere. 
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I adskillige Tilfælde vil man sikkert for til Bunds 
al udnytte Specialet begrænse sig til foruden Artille
riet kun al have et enkelt af de ovenfor nævnte Vaa
ben etc., men der vil naturligvis ikke være noget Lil 
Hinder for, at man i andre Tilfælde kan kombinere 
to eller flere af dem - og her vil Torpedoarmeringen 
vel som oftest være det ene endnu en Tid fremover. 
Kombinationen Luftskyts plus Anti-ubaadsvaaben ses 
dog som bekendt ogsaa - jfr. Eskortejageren . 

Som del er vist i det foregaaende, har man Gang 
paa Gang med større eller mindre Held søgt at nærme 
Jageren til andre Skibstyper. De første Forsøg med 
Torpedokanonbaadene og Torpedokrydserne bragte 
ikke de ventede Resultater. Torpedokanonbaadene mis
lykkedes paa Grund af for ringe Fart og Torpedo
krydserne, fordi det i sin Tid var umuligt at bygge 
el Skib, der egnede sig lige saa godt til Torpedoangreb 
som til Krydsertjeneste. Men i det Øjeblik man giver 
slip paa Torpedoarmeringen, lykkes Forsøget. »Kryds
ningen« med Kanonbaaden giver da en ny og sær
deles handig og levedygtig Type, Eskortejageren, og 
erstatter man Torpedoarmeringen med Radarinstalla
tioner og bibeholder Farten og Artilleriet, faar man 
ogsaa en særdeles anvendelig Type - ikke en Tor
pedokrydser ganske vist - men en ny Type, Eclai
reringsjageren, der er billigere og i visse Tilfælde og
<;aa hurtigere end den lette Krydser. 

Disse to Eksempler, Eskortejageren og Eclaircrings
jageren, viser Lydeligt, al del netop er Torpedoarme
ringen - og Ulysten og Betænkeligheden ved al ofre 
denne - der hidtil har stillet sig hindrende i Vejen 
for en Udspecialisering af .Jageren i Retning af Kryd
sere og Kanonbande. iien naar man nu resolut ofrer 
Torpedoarmeringen, hvad man tidligere ikke >>næn
nede« eller lunle, og i Stedet for betragter .Jageren 
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som det, cien nu er bleYct til, nemlig e l hmtigt og lel 
Artilleriforløj - ja, da slaar Vejen, som det er Yist 
oYenfor, aaben for adskillige levedygtige Kombina
tioner og Udspecialiseringer. 

Man maa i del hele taget gøre ~ig det klarl, at der 
nu er kommel Skred i Skihstypernes UdYikling, og al 
adskillige af Typerne for Tiden er i Støbeskeen. Efler 
alt at dømme er Slagskibenes Tid jo nu omme -
og deres Opgaver gaar derefter til Dels o\'er til Han
garskibene og til Dels til Krydserne. I Stede! for rykker 
en Del af .Jagerne da op og overtager sammen med 
Luftfartøjerne den Hekognosceringstjeneste, som tid
ligere paahvilede Krydserne. Hele denne Omvæltning 
paabegyndles inden Atombombens Fremkomst - men 
naturligvis Yil delte nye Vaahen yd erligere fremsk)1 nd e 
den. 

For al undgaa Misforslaaelse skal <let pointeres, al 
ciet ikke er Hensigten al ha~vrle, at den torpedohæ
rende .Jagers Rolle er udspillet allerede nu. Delte synes 
saa langt fra at være Tilfældet. Derimod har Hensigten 
været al henlede Opmærksomheden paa, al .Jageren 
nu slaar ved SkilleYejen, og al A1wendelsen af alle de 
mange nye Vaaben indebærer Muligheden for en ny 
og rig Udvikling uf denne Skihstype. 

A./'sl11l11iny. 

En af Krigen s mange Erfaringer er, al all Artilleri 
i Fremtidens Torpedofartøjer -- saa vel som i alle 
andre lette Krigsskibstyper - bør være Luftskyts eller 
i hYerl Fald Skyts med høj Elevation. Det eneste 
Fladbaneskyts, der bliver tilbage, vil saaledes være 
Hovedarmeringen i Slagskibe og svære Krydsere -
d. v. s. (l[t Skyl.~ muler ?O cm hør kunne .weftes ind mod 

L11/1maal. 
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Man ser da ogsaa, at vi herhjemme ved Armeringen 
af de nye Torpedobaade af »Krieger«-Klassen er gaaet 
ind for dette Princip - omend i en noget mere be
beskeden Form. 

Ogsaa Hovedarmeringen i Torpedobaadene >> \Ville
moes« og »Huitfeldt« burde naturligvis have været 
Luftskyts, men her maa man selvfølgelig lage i Be
tragtning, at disse Baade blev tegnet allerede før den 
sidste Verdenskrig, hvor man ikke havde foruddis
konteret den kommende Tids Udvikling. 

At man maaske endnu i en Aarrække af økono
miske Grunde vil armere Hjælpeskibe o. lign. med 
Fladbaneskyts af de forhaandenværende store Behold
ninger fra Tiden før Krigen er vel muligt, men ogsaa 
her bør man sikkert grundigt overveje, om en saadan 
>>Økonomi« kan betale sig. Erfaringerne ikke alene 
fra den sidste Verdenskrig, men fra enhver Krig, viser 
med al Tydelighed Sandheden i den gamle Paradox 
- at >>Økonomi« er den daarligste Økonomi. 



~leddelelser lh1 udlandet. 
\'ecl orlugskaph,jn I'. Zigler og suløjtmmt I H. ~I. l't'lersen. 

England. 

Jlc.~L'l'IJ<'r. I følge marineministerens udsagn er det hensigten at 
l'lahlcrt• en ny nnocl- resen•cu (Emcrgeney Reserve), hestaende af 

lidligl're personel fra Hoyal Ntl\')' og Hoyal Marine, som har givet 

tilsagn 0111 al mnde ojeblikkeligt i tilfælde af en nudsituation. 

Disse resencr skal ikke modtage nogen træning under freds
forhold, og arbcjclsminislt-riel drager omsorg for, at deres ansæt

telst• i ci\'illivel muliggm·, at de lrnn frignrcs narsomlwlsl, dt•t nrnlle 
hl h ·c 111Hlvernligt. 

Dl·r findes 1111 en \\'c1111t•n's lloy:11 N:,rnl Heserve hestaende af 
tidligere WHNS' (of'ficl"l'er og menige) ml·d ikke under ect ars tje

neste, der er villige til al mode i l'n 1wclsiluation. Der er i ojl'
hlikket I 0li0 officerer og 21 ;,o mcnigl'. !kr lilslnehl's 10.000. 

Fly1wrl' oy ol>.st'/'1>11/on•r. Folgcncll• cnkelthccll'r i AdmiraltJ's nye 
bcsll'mmelscr f'nr antagelse af' ny,·cn• Ol-( ohsl•n·atnrct· hl·l1endlgjordcs 

den 1. december 1 !I-Hl. 

Aldcrsgrænsen for antagelse ligl(l'I' mellem 17 ar 8 111aneder og 
211 ar . lk :111t:11(nl' udn:c,•nes til lrncletkr l'fit•r li nrnnl·dcrs tjeneste 
ol( lil suh-lieuk11a11l efter e:1. '.! tus s:1111ll't tjcueslelid. 'l]enestl'liden 

indt•n forfremmelse lil lieuknant bestemmes af kur.,,usresultalet. 

De ljl•nsll(or 8 ar i linien ol( cler<'fter 7 lir i reserven. Iler vil 
\'ære mulighed for at m erga til linkn. De, der afgar efter 8 ar" 
ljt•nc.ste, ,·il fa udbetalt d skattefrit gr:1liale pa -!:. 7011. 

Det synes, som om frcmgangs111aclen med at anvl'rHk unclerofli 
i:l•rer so111 llyvere er forlacll. 

Sy dyl.-k,•r,•l.-r,rd. Admirall} har hekenclgjort, al en dyld,er i au
gust 1!148 naecle en clybclc af' ;;,lii fod (ca. l(i;! 111) i en almindelig 

dykkerclrngt (llexihlc suill. Den ticllig«:'rc rl'lwrd holclle, af' Amerika 

med 140 fod. Dykkeren nal•cle dybden kl. 0!12!l, men ikke for Id. 

11;4;, fik han, efter at være brngt til overlladl·n, tilhttlt-lse til at 

forlade delrnmpressionstanke11. 
Formall'I med dykningen var al holde forsog med en dykker-

dragt, hvori der kan arbejdes uden hesvær pa u-hadene, »cr:1,lt 

clh l''' clyhcle. li. l". S. I. No\'l,r. 48. 7.. 
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Frankrig. 

:I e~-italienske mindre krydsere, »Attilio Hel(olo«, »Pompen i\la

l(uoc, ol( l>Scipione Africano<< samt 4 destroyere, 2 motor-torpedo

bade, li slæbebade ol( 2 vandhiide er nu overgi,·et til Frankrig. 

H. C. S. I. :\'ovbr. 48. Z. 

U. S. A. 

Fladeudrustninl(erne for 1 !l4!l er planlagt som følger: 

Atlanlic /leet (heri indbefattet fladestyrker i Europa og Middel

havet) med en bemanding af li:1 til 71i % af krigsbesætningerne. 

li hangarskibe, 4 eskorte-hangarskibe, 12 krydsere, :i3 destroyere, 

41 u-hade, :1 l'Skorte-destroyere samt det nødvendige ~kibsrum med 
amlibit•fartojer til at flytte 2 kampstyrker af regiments storrelse. 

Til uddannelse af reserver folgende enheder bemandet mecl re

dueerede besætninger: 
2 lette hangarskibe, 1 ~lagskih, 4 krydsere, 18 destroyere og ,-, 

eskorte destroyere." 

l'acific /Teet (heri indbefattet fladestyrker i clet t]erne Osten og 
vestlige Stillehav) med en bemanding af li:i til 71i % af krigshe,.

sætningerne . 
. i hangarskibe, :1 eskork-hangarskihe, 1 :i krydsere, 48 destroyere, 

:ir, u-bade, ;i eskorte-destroyere samt nødvendigt skibsrum med 

amfibiefartojer til at flytte 2 kampstyrker af regiments størrelse. 
Til uddannelse af reserver folgende enheder bem:mclet mecl re

clul'erede besætninger: 
1 slagskib, 1 (i destroyere. 
Herudover vedligeholder U. S. :'\avy en oplagt (nmothhallcc) flade 

pa 1970 skibe, heri indbefattet llli4 større krigsskibe. 

Dl'l er hensigten at udstyre alle slagskibe og krydsere mecl per

manent helikopter-platforme, sa snart clet er muligt, saledes at alle 

soluftfartnjer i dis~e skibe erstattes af helikoptre. 
H.C. S. I. ;-.;ovhr. 48. Z. 

Xu krucfaer. Den første af :1 nye tunge krydsere »De~ Moines« 
er nu søsat. De to søsterskibe er uSalcmcc og l>Ne\\'port :'l:ews«, der 

forventes :msat i foruret 1 !l4!l. 
» Des Moines,, er armeret med !l - 8 tommers kanoner (L/5:i) 

i triple-tarne. Skudhastigheden er ca. 4 gange st•1rre end nogen 
kanon af samme eller storre kaliber. Kanonerne betjenes helau

tomatisk. 
Sekundærarmeringen bestar af 12 dual purposc ;; tommers ka-
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non<·r i dohhl'lt -affutagl' og et a , I batteri pa '.W dual 1n1rposl' :1,;; 
tommer, kanoner ogsa i dohhl'lt-affutage foruden 12-211 111111 ka 

noner. 
Ho\'l'dm·mcringcn, der oi1sa kan a11Ycndl', mod luftfarlujer, kan 

ll'des for sifl sph· eller i forhinclclsl' med S<·lrnndær eller a •I \Jat

tcriern<·, gl'nnem cl ildll'dclsl'sanlæg, der t·r dl'l nojagtiflslc t•nclnu 

konstrueret. 
~laskin,1111:cggd hestar ,,f 4 gearede turhilll•r i hver sit rum. Hver 

turhilll· er udsl)'l'l'I med det m1ch·e11digc hjælpemaskinl'ri til ,ær
.skilt al k1111ne drive alle kryrlsen•ns 4 skruer. 

Farten er over :111 kno\J og hesa~lningen o,cr 1000. mand . 

A'.\',1, :IO I0-1!148. X. 

M11ri1w11s Bihliotek. 
Sy1111sl,11/li•/sa i Febrnar J!H!J. 

Xi/.,.rn11, I/ . : De internationalt• So,·l'jsn·gler i Bely~ning af nordiske 
Domm<· l!HlO 1!l41. Bih1g. Kbh. 1 !148 . 811• H. 

/J11hl, S.: Forsul{ til en Ordbog for Bol{samlen•. Till,eg. (,hh. I !144. 
so. H. 

\'ore Fyr. Ill. og Sl, itst·r . Skagen u. A. 811• li. 
Ud1/t•11/wry. (;. II. tit' : lkdningsvæs<•nct. Ill. l,hh. 1!141. 4o, 11. 

Tiny.slt'll , li. : Friheden i Politik. l,hh. 11. A 11u. H. 
Upp111111111, li'. : Amerilrn~ l'clenrigspolitik, l\cpublikken, \ ',crn . 

l,hh. 1 !14;,. 80. H. 

/'11.-/;, S. l\'. I:. : Weathcr fon·rnsting. Ill. 1,ort. lnckx. Diagr. I.ond . 
I !I-Hl. 110. H. 

SI. Georg: Et modl'rne Forsvar. ({hh. 1!148. W1. H. ofl S0 '. 

lle1111i11y.,c11, H.. Langenscheids Taschenwt,rlerhud1. li. l>l'11lsd1-
Diinisch. Berl. 1 !140. 110. H. 

<:lu11.,e11, K og .l11d1•r.,c11. E.: Ordet fanger. 1-lhh. t!J4;,. 8°. li. 

J/11r//wlom1•111, .I.: The n•gional Atlas of lht• World. Edinh. 1 !148. 
40, H. 

l~hrt•111-ro11-.llril/1•1·, H.: Anonym- og l'scudunym-Lcxilwn for Dan
mark og Island til 11120 ng Norge til 1814. l\cg. 1-lhh. 1!140 . 
.JO. H. 

Schuriy, li. . Himmels-Alia~. 10 Tm·ll'r, Leipzig 1 !J:1:1. .JO. li. 

Alias Larou,sc i1111str1:. I li. Pari~ 11 . A. 411, 1-1. 
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Lintl, fl . /J . : i\'yhoder og dets lkboen· især i ældre Tid. Ill. !fort. 
Noter. l\hh. 1882. so. H. 

Friis, C. : Holmens l{irkcJ.:aard . l{ort. !{bh. 1868. so. H. 

H:ivaror och Matcrial. Hed. av: C. A. Strf1111berJl. I. (A-Liider). Ill. 
Sthlm. 1948. so. [{1. 

Hay, Jun: H. 0. F. (The story of thc royal urclnancc Faetorics 1 !13!1 
- 1!148). Ill. App. Lund. 1949. 80. su. 

Hihliography of Scientitic and lndus trial Heporls. (Fotokopier ucl 
J.:h·et ;1f Of/icc of P11bli1·atio11 Board - /Jt>p. of' Commcr,•c). 
Wash. 1!14;;. 40_ su. Fp tokopiernc er følgende: 

l>nmmit A. G. \'orm . Alfred Nohel & Co. Aht. Zi1nclhiltschen -
• fabrik, Troisclorf, ~lanufncture of l~xplosi\'es, lktonatnrs, 
lnitiators. Ill . 

I.i.mm.si.i: German Pyrotcchnic Faclorics. 
Dicki11.w,n, H'. : Interrogation of Dr. Pastor, l>r. Otto and Dr. 

Pahlc cmployed by Dcpyfag. Ill. 
Hon.singer, / .. T'.: H D X Manufacturc in Germany. Ill. 
lferrington, A. <:. og /lo.sser, H. J. : liwcstigation in (icrmany 

on :\lcthods of Coating Propellants and thcir use for Hcac
tion and Fuel Ejection Systems. Ill. 

r.o.rnn , 11'. F. m. 11.: German Pyrotcdrnic lndustry. Ill. 
lJ . S. \Var Dcpartment Generator, Smol,e, Meclrnnical, M. 2. Ill. 

Jfor/1e, A. 0.: Søfartslovc, Samling af. !{bh. 1 !142. 110. sos. 

Høde Kor~. Lregehog for søfarende. Khh_. 1 !14!1. 110. s11s. 
Eskildsen, r.Ja11.s: Psykologi (til hruJ.: for scmimu·ier). Kbh. 1!14 7. 

so. sos. 
Dan~k OrdhoJl udgi\'cn under Videnskabernes Selskabs Bcsty

rcl~e. 7 Hel. l{hh. 17!13- 111-lli. 40_ H. (ukomplet). 

Prisspørgsmål l'or 19-rn. 
1. Der ønskes en redegørelse for 

1) hvilke særlige krav søværnet - med henblik 
på løsningen af de opgaver, der naturligt på
hviler dette - må stille til et selvstændigt 
llyvevåben samt 

2) hvorledes det eller de organer, der skal formidle 
det heraf følgende samarbejde, bør organiseres. 
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2. Unden,øg In ilke kraY med hensyn Lil farL, arlllering 
og anden ndrusLning, der bør stilles til en frem 
Lidig dansk jager eller Lorpedobad af større type -
og angiY i store tr:ek den type, i hYilken disse 
kra\" bedst opfyldes. 

3. Giv en l"remsLilling af el dansk mineforsYars mulig
heder. 

4. H vorledcs hør fors,·areL af en Lil lladeba.!-.is an YendL 
dansk han1 (efter frit val«) etableres O" hvorledes 

t, ' t, 

bør kontrollen merl besejling af ha\"nen udøves 
under en sikringssLyrkes formering, under mobi
lisering og under krigsforhold? 

5. Der ønskes en vurdering af et dansk Lorpedovabens 
va:rdi i søkrigsføreben pa baggrund af dennes 
seneste uclYikling. 

6. H Yorledes bør den højere uddannelse af søYærneLs 
officerer tilretteht-gges '! 

7. HYilke opgaver pahviler naLurligL søværneL pa Grøn
land, og hvorledes kan disse opgaver hedst !oses'! 

8. Pa hvilkt• omri1der kan el .!-.amarhejdc llled sø
militære formationer af hjelllmev:l'rnel bidrage Lil 
løsningen af de opgaver, der nalurligL pahviler so
Y:l'rnel, og h\"orledcs bør delte samarbejde orga
niseres'? 

H. Hvilke !>ømililære opgaYer bør i fremtiden pah,·ile 
marinedistrikterne, og hvorledes bør disse sidste or
ganiseres og geografisk inddeles med henblik herpa? 

10. Hvilke personlige egenskaber betinger lcderc,·ne1-. 
og hYor!edes kan sadanne egcnska!Jer bedst frem
mes og udvikles hos sønernels befalingsmænd? 

11. En studie efter frit valg over el emme, iler kan 
have betydning eller interesse lor sø\":erncl. 

Kohcnhavn, februar l!J-HI. 

H. L. J->ra11s!' . 
F11r111.tn<I. 



Ticlsskrifts~jeneste i værnene. 
Af kommandørkaptajn H .. J. Rasmussen. 

DK-tal: 025 : 3;;5/359 

Den efterfølgende artikel omhandler ønske
ligheden af at bringe værnenes tidsskriftstje
neste ind under mere moderne former, for bl. a. 
i forskningsøjemed at drage fuld nytte af den 
udkomne faglitteratur og giver retningslinier 
for fremskaffelse af litteratur, referattjeneste, 
tidsskriftscirkulation, klassifikation efter DK
systemet, arkivering m. m. af artiklerne. 

Som et led i vort forsvars igangværende opbygning 
er sikkert alle dette tidsskrifts læsere enige i, at et vist 
militært, naturvidenskabeligt og teknisk forskningsar
bejde vil være nødvendigt. 

Uden iøvrigt at komme nærmere ind på, hvorledes 
et sådant forskningsarbejde bør søges tilrettelagt her 
i landet, hvilket ikke er hensigten med denne artikel, 
skal opmærksomheden henledes på den forbindelse, 
der m å være mellem forskningen og en behandling 
af den til rådighed værende faglitteratur. 

Forskningsopgaverne kan selvsagt ikke løses a l e
n e gennem litteraturstudier, og meget af det, der 
trykkes, og som er af interesse for værnene, er ikke 
altid de mest værdifulde forskningsresultater, idet 
disse tidligst offentliggøres efter lang tids forløb, hvis 
de overhovedet offentliggøres. En del af det, der frem
kommer på tryk, behøver ejheller nødvendig,,is at an
give netop de veje, der fører til det ønskede mål, hvor
for de personer, der beskæftiger sig med litteraturbe
handling, må gå frem med størst mulig varsomhed 

Tidsskr. f. Søvresen. 120. Anrg. 8 
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parret med skeptisk vurdering af det læste i h å b om, 
at det derved vil lykkes dem at finde fremover ad de 
rette veje. 

Til trods for disse vanskeligheder e r f a g I i t t e
r at uren fra alle sider anerkendt som 
e t n ø d v e n d i g t l e d i f o r s k n i n g s a r b e j
cl e t, som en del af det grundlag den Yidere forskning 
skal bygge på. 

Da oprettelsen af forskningsorganer for Yærnene er 
en omfattende sag, må man regne med, at der vil for
løbe ret lang tid, før sådanne organer herhjemme vil 
være arbejdende realiteter af blot noget omfang, og 
det vil derfor ikke foreløbigt være muligt gennem 
disse organer at få tilrettelagt den nødvendige ratio
nelle granskning af den foreliggende faglitteratur. På
begyndelsen af et sådant arbejde inden for værnene 
vil imidlertid meget vel kunne udføres allerede på in
deværende tidspunkt, hvorved man vil undgå at tabe 
tid og dermed viden, som man har brug for under 
opbygningen, og som det er rnnskeligt senere at ind
hente. 

Allerede nu foreligger der nemlig en særdeles om
fattende faglitteratur med adskillige for de danske 
værn nyttige og til dels kontrollable oplysninger fra 
den sidste verdenskrig, og ganske særligt er den tek
niske tidsskrifts litteratur overordentligt domine
rende i forhold til den tekniske litteratur i b o g
form. 

Årsagen hertil ligger bl. a. i, at grundlaget for bø
ger om tekniske emner ofte bliver umoderne, før tek
nikeren kan afse tid til at udnytte det i bogform, og 
de færdige bøger bliver også ofte umoderne i løbet af 
kort tid, hvorfor de må udskiftes med nybearbejdede 
udgaver. Dette omfattende arbejde kan den travlt be
skæftigede tekniker ejheller afse tid til, når han sam-
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tidigt skal arbejde Yidere fremover. Den tekniker, der 
har noget på hjerte, er derfor nødsaget til at offent
liggøre delte på den lettere måde, som tidsskriftsar
tikler nu engang er, og samtidigt opnår han ad denne 
vej på hurtigste og letteste måde at bringe tekniske 
fremskridt og erfaringer vidt omkring til et stort antal 
læsere. · 

Denne form falder endelig godt i tråd med tekni
kernes arbejdsmetode, idet nye tekniske opdagelser 
kun sjeldent i deres helhed er nyskabelser, men der
imod opbygget på grundlag af og ved kombination af 
tidligere gjorte og evt. nytilkomne opdagelser og ideer. 

Blandt andet i det her anførte i forbindelse med 
stadigt flere opstående nye tekniske områder, må man 
se grunden til den uhyre vækst, der i de senere år er 
sket i den tekniske - og forøvrigt også i den militære 
og maritime - tidsskriftslitteratur, hvis kvalitet selY
sagt ingenlunde behøver at være ringere end den til
svarende litteratur i bogform. 

Når på den anden side en tekniker, en befalings
mand eller hvemsomhelst ønsker al granske en sag 
indgående, er det naturligt og nødvendigt, a~ han for
inden undersøger såvidt muligt alt, hvad der findes 
i litteraturen om det pågældende emne, således at han 
efter et nøje studium heraf og evt. sammenarbejdning 
af alle foreliggende enkeltheder, har det grundlag, på 
hvilket han kan drage sine konklusioner og evt. bygge 
videre. 

Dette er indlysende, og de fleste forstår derfor også, 
at værnene må råde over biblioteker med fagbøger, 
fagtidsskrifter m. m., hvori man kan søge, men det 
står næppe helt så klart for alle, hvor nødvendigt det 
er o g s å a t h a v e e n m o d e r n e o r d n i n g 
for di s s e bi b I i o te ker, således at de på fuldt 
tilfredsstillende måde kan yde effektiv assistance til 

8" 
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dem, der søger en sådan. ,Jo mere udstykket emnerne 
bliver litterært set, desto nødvendigere bliver det, at 
bibliotekerne er velordnede, således at man altid hur
tigt og sikkert kan finde a I t om det emne, man 
søger oplysning om. Man må derfor hellere een gang 
for alle ofre noget mere på en hensigtsmæssig ord
ning, og derved spare tid gentagne gange senere under 
bibliotekernes anvendelse, thi kun derved får man 
fuldt udbytte af de penge, der ofres på hoganskaffel
ser og tidsskriftsahonnementer. 

Dette synspunkt trænger overalt mere og mere igen
nem, og såvel i udlandet som herhjemme har man da 
også i de senere år indført en såkaldet I i t t e r a t u r
t j e n es t e, hvis opgaver og organisation i hovedsa
gen er de samme, selvom der findes mindre væsent
lige forskelligheder i udformningen. 

Værnenes allerede eksisterende biblioteker vil for
mentligt danne det naturlige grundlag for en sådan 
tjeneste, således at det f. eks. for behandlingen af 
tidsskrifter blot synes ønskeligt, at der iværksættes 
en på moderne principper baseret t i d s s k r i f t s
t j e n e s t e, der hl. a. har den fordel til en begyndelse 
at kunne anlægges for mindre områder for senere at 
udvides, hvis dette måtte ønskes, kun skal grundlaget 
overalt være det samme. 

Der er dog næppe tvivl om, at en sådan tidsskrifts
tjeneste for værnene bør iværksættes over en hred 
front til gavn for alle på lignende måde, som denne 
sag er løst af danske civilingeniører. 

Hovedopgaverne for en litteraturtjeneste - hvor jeg 
hovedsageligt tænker på behandlingen af tidsskrifter, 
uden at man derfor bør glemme bøgerne, som vil kun
ne behandles på tilsvarende måde kan sammenfat
tes under: 

1) fremskaffelse af litteratur, 
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2) referattj eneste, 
3) tidsskriftscirkulation, 
4) klassifikation, 
5) arkivering, 
6) forskelligt: boguddrag, notater, avisudklip, foto 

kopier, mikrofotos, billeder, lysbilleder m . ;n. 
For at løse disse spørgsmål tilfredsstillende er en 

af hovedbetingelserne, på hvilken man overalt lægger 
stor vægt, den, at en sådan tidsskriftstjeneste skal le
des af en person, der er særligt kvalificeret og uddan
net til dette arbejde, idet vedkommende tillige skal 
have interesse for sagen, kendskab til det væsentligste 
af det stof, der kommer til behandling, initiativ og or
denssans samt være forsynet med den nødvendige 
myndighed. 

1) Fremskaffelse af litteratur. 

Litteraturtjenesten skal på eget initiativ eller på op
fordring fremskaffe litteratur vedrørende emner, der 
er af interesse. 

Som grundlag herfor vil for værnenes vedkommen
de, udover de forskellige militære og maritime biblio
tekers bogsamlinger, den samling fagtidsskrifter af 
forskellig art, som værnenes forskellige institutioner 
og myndigheder abonnerer på, være det væsentlige, 
idet disse tidsskrifters indhold for langt den over
vejende dels vedkommende er af værdi for enten den 
ene eller den anden eller flere af værnenes forskellige 
grene. 

Herudover fremkommer lejlighedsvis i andre tids
skrifter artikler, som er af betydning for værnene, og 
som det vil være ønskeligt eller nødvendigt at skaffe 
til veje, uden at gøre et abonnement på vedkommende 
tidsskrift påkrævet. 

Til hjælp ved undersøgelsen af sådanne artiklers 
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fremkomst kan benyttes forskellige inde k. ser, der 
udgives i bogform eller i kortform ( til kartoteker) 
eller forskellige in d e k s t i d s s k. r i f te r eller r e
f er at tidsskrifter. 

Af indekser i bogform udgives f. eks. herhjemme 
af • s t a t e n s b i b I i o t e k s t i I s y n een gang år
ligt: »Dansk Tidsskriflsindex«, som indeholder en for
tegnelse over indholdet af ca. 200 danske og en del 
andre nordiske tidsskrifter. 

I kortform udgives herhjemme af D a n m a r k s 
tekniske bibliotek: »Index foi- Industrien «, 
der i de senere år ( 1932- -!2 af industribiblioteket, si
den 1942 af Danmarks tekniske bibliotek) har indek
seret ca. 3 400 tekniske tidsskrifter, bl.a. flg. danske: 
»Ingeniøren «, »Arkitekten«, »Ingenior- og Bygnings
væsen «, »Dansk teknisk Tidsskrift «, »Betonteknik« og 
»Bygmesteren«. For 20 kr. årligt tilgår der ca. ll\'cr 
14. dag abonnenterne ca. 200 kort over indholdet af 
artikler fra disse tidsskrifter samt angi,·clsc af for
fatter, titel, tidsskriftets navn (forkortet), årgang, år, 
sidetal, illustrationer m. m. Hensigten hermed er, at 
hver enkelt abonnent tilintetgør det, han ikke har brug 
for og samler resten i kartotek. Den overordentligt 
billige abonnementspris kan kun holdes, fordi indu
strirådet yder et betydeligt tilskud til denne ordning. 

I »Ingeniøren« udgives årligt tillige en systematisk 
( efter emne) ordnet indholdsfortegnelse efter stigende 
DK-tal samt en hertil svarende alfabetisk ordnet emne
liste (nøgle til den systematiske indholdsfortegnelse). 

Udover disse rent tekniske indekser skal anføres, 
at der også på andre specielle områder udgives indek
ser, f. eks. 

»Regnskabs-Tidsskriftsindex«, der i kortform udgi
ves af regnskabslaboratoriet ved handelshøjskolen i 
København. 



Tidsskriftstjeneste i værnene. 135 

... økonomisk-politisk Tidsskrifts-Index«, som i kort
form udgives af institutet for historie og samfunds
økonomi i København . 

.,.Jndex medicus Danicus«, som i kortform udgives 
af universitetets bibliotek, og som refere
rer litterære arbejder af danske medicinske forfattere, 
uanset om disse arbejder er udkommet i Danmark el
ler i udlandet. Det bringer samtidigt et kort referat 
af artiklens indhold. 

En boghandler i København betjener sig af et lig
nende system, idet han gratis udsender kort over lit
teratur omhandlende emner, som interesserede kan 
meddele ham. 

Under indtryk af, at adskillige artikler af en art, som 
tidligere ville være blevet optaget i tidsskrifter, nu 
optages i dagbladene, er en kreds af bibliotekarer 
begyndt at registrere dette stof i en såkaldet »Avis
Kronik-lndex«. 

I det svenske >Teknisk Tidskrift « er aftrykt refe
rater indekseret efter DK-systemet og beregnet til ud
klipning og opbevaring i kartotek. 

Den mest omfattende indeks er -» Engineering Index«, 
der i bogform udkommer een gang årligt i U. S. A., 
og som indekserer ca. 2000 tidsskrifter og bringer ca. 
50.000 henvisninger opstillet i alfabetisk orden efter 
emne. 

Indeks- eller referattidsskrifter udgives i udlandet 
og indeholder oplysninger om artikler, der er frem
kommet i andre tidsskrifter, samt giver et kortfattet 
referat af disse artikler. 

Herhjemme er også andre indekser under forbere
delse. På initiativ af den danske civilingeniør A. Tru
elsen er der således taget skridt til at udgive et lig
nende referattidsskrift - »Scandinavian Enginee
ring <r. - omfattende skadinaviske tekniske tidsskrif-
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ter. Det er hensigten, at det skal udkomme med 12 
numre årligt på engelsk og udgives i samarbejde med 
Danmarks tekniske bibliotek, som her i landet er det 
centrale organ i disse spørgsmål. Hvilke tidsskrifter 
»Scandinavian Engineering« skal referere er endnu 
ikke afgjort, men der er næppe tvivl om, at det også 
vil blive af betydning for værnene. 

Endelig skal nævnes, at der ved Danmarks tekni
ske bibliotek føres kartotek over samtlige tidsskrifter, 
på hvilke der abonneres her i landet, såvel af stat og 
kommuner som af private firmaer. 

Det Yil formentligt af ovenstående fremgå, at der 
findes et let tilgængeligt materiale for en litteratur
tjeneste til hjælp ved fremskaffelse af litteratur, men 
herudover bør der selvsagt herske et nøje samarbejde 
med andre biblioteker m. v., således at man klarer 
sig gennem lån, hvor anskaffelser ikke er påkrævet. 

Det er en selvfølge, at sådan lånt litteratur må no
teres, katalogiseres, refereres o. s. v., før den udsen
des, ligesom der for de tidsskrifter, på hvilke der abon
neres, må føres omhyggelig journal indeholdende alle 
oplysninger af betydning, såsom udgiver, trykkested 
og år, leverende boghandler m. m., og man bør bl. a. 
give nøje agt på, om alle numre af tidsskrifterne mod
tages. 

Forinden dette afsnit forlades kan det måske være 
af interesse at blive erindret om, hvilke andre biblio
teker, der udover værnenes biblioteker står til rådig
hed for de af værnenes personel, der vil søge oplys
ninger. Eksempeh•is skal nævnes: 

Det kongelige bibliotek med ca. 1.000.000 bind. 
universitetsbiblioteket med ca. 430.000 bind (2. afd. 

naturvidenskab), 
statsbiblioteket i Aarhus med ca. 390.000 bind, 
Danmarks tekniske bibliotek med over 100.000 bind, 
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statens pædagogiske studiesamling med ca. 35.000 
bind, 

teknologisk bibliotek med ca. 12.000 bind og ca. 400 
løbende tekniske tidsskrifter, 

post- og telegrafvæsenets tekniske bibliotek, der 
hovedsageligt beskæftiger sig med svagstrømselektro
tekniken, og som på dette område holder flere vigtige 
tidsskrifter, som ikke findes andetsteds i landet, 

patentdirektoratets bibliotek. 
Til sammenligning med de her opgivne antal bind, 

kan det oplyses, at marinens bibliotek omfatter ca. 
45.000 bind og hærens biblioteker ca. 120.000 bind. 

2) R e f e r a t t j e n e s t e. 

I værnene abonneres der for tiden på et ret betyde
ligt antal forskellige tidsskrifter*), hvoraf en del dublet
abonnementer, og cirkulation af disse tidsskrifter fin
der , sted mellem de interesserede myndigheder og in
stitutioner m. fl. 

Den måde, denne cirkulation virker på, er så vel
kendt af såvel befalingsmænd som teknikere indenfor 
værnene, at der ingen grund er til at bemærke andet, 
end at den særligt under de nuværende stærkt forcere
de arbejdsvilkår ikke synes overalt at fungere helt til
fredsstillende - de fleste af os behøver vist blot at 
tænke på, med hvilken sam,1ittighed de lader tids
skrifterne passere videre til den næste. 

Enkelte, der kan afse tid dertil, og som er særligt 
interesseret, noterer lejligheds,•is uddrag af visse ar
tikler og samler disse notater i tjenstlige eller mere 
private kartoteker e. I., som er ordnede efter hver 
enkelts eget skøn, men med det tilfælles, at de hverken 
er samlede på eet sted eller registreret efter eet sy-

") I søværnet ca. 160, i hæren ca. 180. 
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stem, hvorfor de er vanskeligt tilgængelige for andre, 
der måtte søge viden om dette eller hint. 

Da det for de fleste er tid, det skorter på, må en an
den fremgangsmåde anvendes for at afbøde de mang
ler, der hæfter ved det nuværende system. Uden for 
værnene, hvor man har haft tilsvarende vanskelig
heder at kæmpe med, har man løst spørgsmålet gen
nem indførelse af en referattjeneste, hvorved forstås, 
at der - helst ad frivillig vej blandt det til rådighed 
værende kvalificerede personel indenfor forskellige 
fagspecialer - udvælges en referent til hvert af de 
forskellige tidsskrifter eller specialer. 

Referentens opgave er at gennemgå de ham tildelte 
tidsskrifter ( eller artikler) og grundigt at studere de 
artikler, som han skønner er af værdi, hvorefter han 
skriver et ko r t , o b j e k t i v t r e fe r a t over ar
tildernes indhold. Dette gøres på særlige katoteks
sedler af stift papir med een seddel for hver artikel. 
På sedlen anføres tillige artiklens ti t e I på dansl~ og 
på origina)sproget, evt. suppleret med en omskrivning 
af titlen, der giver bedre oplysning om artiklens ind
hold. F. eks. siger titlen »Sejren« ii;itet om, om der 
overhovedet er tale om en sejr efter en krig eller i givet 
fald efter hvilken krig. Endvidere noteres på karto
tekssedlen f o r fatter, tidsskriftet s ti te 1 
(forkortet), årgang, år, hefte nr. m.v. samt evt. 
f o r s I a g t i I k I a s s i f i k a t i o n s t a 1 ( se side 
151). 

Disse referater kan så enten udsendes på cirkula
tion med passende tidsmellemrum eller, hvad der i 
nogle måneder med tilsyneladende godt resultat har 
været prøvet ved søartilleriet, følge med tidsskriftet 
under dets cirkulation. 

V ed denne fremgangsmåde opnår man, at modtager-
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ne i løbet af kort tid kan få et indtryk af, hvad de 
forskellige artikler indeholder, således at de kan be
dømme, om de har fået tilstrækkeligt at vide gennem 
referatet, om de straks bør gennemlæse artiklen, eller 
om de ønsker tidsskriftet tilbage efter endt cirkula
tion, hvilken sidste fremgangsmåde sikkert kunne an
vendes betydeligt mere, end tilfældet er for tiden, for 
derved at fremskynde den ordinære cirkulation. 

Sidst, men ikke mindst opnår man den fordel, at 
referenten, som ofte vil være netop den person, der 
har mest brug for at kende de pågældende emner -
måske den kommende tids militære forsker på dette 
specielle område - bliver nødsaget til en grundigere 
gennemgang af artiklerne, end han måske ellers vilde 
have foretaget. For ham betyder det, at mere tid er 
nødvendig til gennemgang af de tidsskrifter, for hvilke 
han er referent, men denne tid eller måske endog mere, 
vil han atter indvinde på de øvrige af andre refererede 
tidsskrifter, som passerer ham. Har hvert tidsskrift 
mange læsere, hvad der vil være det almindeligste in
denfor værnene, vil der samlet utvivlsomt spares en 
del tid, idet man i mange tilfælde uden skrupler kan 
lade tidsskrifterne passere videre efter at have læst 
referaterne og i bevidstheden om, at en moderne tids
skriftstjeneste vil have let ved atter at fremskaffe en 
ønsket artikel efter cirkulationens afslutning. 

For tidsskrifter med stærkt varierende indhold kan 
det være nødvendigt at have en hove d r e fe r e·n t, 
der foretager .en hurtig gennemgang af tidsskriftet, og 
derefter fordeler dettes forskellige emner til s p e
c i al referenter. 

Hænder det, at artikler af referenter ikke skønnes 
at være af værdi, hvorimod en af modtagerne af et 
tidsskrift er af den modsatte mening, rettes henven-
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delse til tidsskriftstjencstcn, der da foranlediger den 
pågældende artikel refereret. 

Ved a / b B o f o r s, der abonnerer på henYed 300 
tidsskrifter, er referattjenesten ordnet efter de her 
angivne retningslinier og funktionerer upåklageligt. 
Referenterne er alle frivillige, og der har aldrig været 
vanskeligheder med at få referenter, til trods for at de 
for denne tjeneste kun opnår to uvæsentlige fordele: 
dels at referenten først af alle modtager nyudkomne 
tidsskrifter, dels at han -som privat ejendom får et 
eksemplar af de tidsskrifter, han er referent for. 

For værnene m å en lignende referattjeneste for
mentligt iværksættes under ledelse af et centralorgan 
i forbindelse med de forskellige tidsskriftsabonnenter, 
idet særlig aftale må træffes hl. a. for de tilfælde, lwor 
flere abonnenter abonnerer på samme tidsskrift, for 
at undgå, at flere refererer de samme artikler samt 
for en passende fordeling af de forskellige specialer. 

Referaterne kan udfærdiges in duplo, hvoraf det 
ene som nævnt straks kan følge tidsskriftet under dets 
cirkulation, medens det andet indsendes til tidsskrifts
tjenesten, der klassificerer artiklen (se side 151) 
og mangfoldiggør referaterne, som 1.å udsendes til de 
vigtigste institutioner og myndigheder m. fl., hvor kar
totekssedlerne over de emner, som er af interesse for 
vedkommende institution eller myndighed samles i 
kartotek, således at disse har et s a m I e t r eg i s t e r 
over de forskellige emner og dermed let adgang til, 
når der senere bliver brug for det at rekvirere, hvad 
der ønskes. 

Til mangfoldiggørelse af kartotekssedler, korte re
ferater o. I., der kun skal mangfoldiggøres i 1 200 
eksemplarer, anvender Bofors en lille amerikansk 
maskine, som er relativt billig både i anskaffelse og i 
drift. 



Tidsskriftstjeneste i værnene. 141 

3) Tidsskriftscirkulation. 
Rækkefølgen for cirkulationen af tidsskrifter bør 

principielt fastsættes efter rent sagligt behov - selv
om de geografiske forhold af praktiske grunde ikke 
kan undgå at influere på den praktiske gennemfø
relse af dette princip - og ikke efter anciennitet eller 
af prestigemæssige grunde, og den bør foregå i den 
r æ k k e f ø I g e, der er anført på cirkulationssedlen, 
som bedst anbringes på tidsskriftets bagside, for ikke 
at tilsløre dettes »facade«. 

Af cirkulationssedlen bør foruden rækkefølgen frem
gå, hvor lang tid enhver må beholde tidsskriftet, og 
der bør være rubrikker for modtagelses- og videresen
delsesdato, læserens signatur samt ønsker om at få 
tidsskriftet tilbage efter cirkulationen. 

For hver 4-6 læsere bør tidsskriftet helst passere 
tidsskriftstj enes ten, for at denne kan holde kontrol 
med tidsfristernes overholdelse. 

Cirkulationen, der følges i en særlig protokol, såle
des at tidsskriftstjenesten altid ved, hvor et tidsskrift 
befinder sig, bør fremmes mest muligt, for at artik
lerne ikke skal have tabt nyhedens interesse, før de 
når frem til de sidste medlemmer i cirkulationen. Så
fremt ikk~ andre forhold begrunder en bestemt række
følge, bør man ikke lade alle tidsskrifter cirkulere i 
samme rækkefølge, således at de samme personer al
tid får alle tidsskrifter sidst. 

Et tidsskrift bør a I d r i g l i g g e o g ,. e n t e på, 
at modtageren skal vende tilbage fra rejse, ferie eller 
sygdom, men skal i sådanne tilfælde af en stedfor
træder mærkes »bortrejst«, »ferie « eller »syg« og 
straks videresendes. Tidsskriftet må da tilgå vedkom
mende efter den ordinære cirkulation. 

A/ b Bofors holder strengt på overholdelsen af cir
kulationstiden. Overholdes den ikke, bliver vedkom-
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mende efter passende formaninger flyttet nederst på 
cirkulationslisten og i gentagelsestilfælde strøget af 
denne. 

Der er bl. a. af denne grund givet Bofors' chefs
bibliotekar, som er leder af bolagets litteraturtjeneste 
store beføjelser, idet f. eks. klager kun kan appelleres 
til bolagets disponent ( øverste chef), hYorved man har 
opnået, at kun velunderbyggede klager føres så højt 
op, og de øvrige klarer lederen seh-. 

Dette system har vist sig at virke efter hensigten. 
Tidsskrifterne bør under cirkulationen behandles 

med varsomhed, da de ellers ikke vil kunne holde til 
det ofte betydelige antal læsere, hvorfor cirkulationen 
bør foregå i mapper eller kuYerter, hvis for- og bag
side kan være inddelt i et stort antal felter til anførelse 
af adresser og forsynet med korresponderende huller 
til kontrol af om de er tomme eller ej. 

4) Klassifikation. 

For fuldt at kunne udnytte de fremskaffede litte
rære oplysninger er en formålstjenlig k I as si fik a
t i o n af disse påkrævet. Til dette formål må man 
først og fremmest træffe sit valg mellem forskellige 
foreliggende systemer, der alle er baseret på en d e c i
m a I k I a s s i f i k a t i o n. 

Det system, der har fået den største anvendelse og 
nået den største udbredelse er det internationale deci
malklassifikationssystem, som i 18i3 opstilledes af 
Melvil Dewey ved Columbia College Library i New 
York, og som i 1876 udkom i første udgave på kun 42 
sider under titlen »Decimal classif ication and relativ 
index«. 14. udgave af 1942 var på 1900 sider. 

Emneinddelingen er i dette system bygget på deci
malprincippet og benævnes derfor almindeligvis D e-
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c i m a l - K l a s s i f i k at i o n eller blot DK eller 
UDK, hvor U står for »universel«. 

I 1895 besluttede det nyåbnede In s tit u te I n t e r
n a t i o n a I d e B i b l i o g r a p h i e ( IIB) i Briissel 
sig til at anvende Dewey's system som grundlag for 
oprettelsen af en international klassifikation og i 1899 
udkom den første europæiske udgave under titlen 
»Manuel du repertoire bibliographique universelle«, 
af hvilken den systematiske del omfattede 30.000 ru
brikker og emneregistret 38.000 ord . 

Den væsentligste forskel mellem den amerikanske 
decimalklassifikation (Dewey-systemet ) og den euro
pæiske universelle decimalklassifikation (UDK) lig- . 
ger i, at medens den førstnævnte allerede i sin gruppe
inddeling tager hensyn til dokumenternes form, for
mat o. ·s-. v., anvender sidstnævnte tillægstal og sym
boler til at angive disse egenskaber. 

Efter en afbrydelse under den 1. verdenskrig knyt
tedes forbindelserne atter og efter forberedelse af en 
i 1923 nedsat international kommission på klassifika
tionens område udkom i 1927- 33 under titlen »Clas
sif ication decimale universelle« den anden europæiske 
udgave med ca. 70.000 undergrupper, som blev grund
laget for det fortsatte samarbejde, som i 1937 organi
seredes af F e d e r a t i O Il I Il t e r Il a t i O Il a l e d e 
Do c u ment at ion (FID ) med generalsekretariat 
i Haag, og UDK er nu udvidet til at omfatte ca. 90.000 
rubrikker. 

En tredie udgave påbegyndtes 1933 på tysk (» Deut
sche Gesamtausgabe«), en fjerde udgave 1936 på en
gelsk (» Universal decimal classification«) og en femte 
1939 atter på fransk, men ingen af disse er endnu fuld
endt. 

Også under den anden verdenskrig har arbejdet med 
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at holde DK-systemet a jour på alle felter og på in
ternational basis været i høj grad vanskeliggjort , og 
da samtidig tekniken er gået frem med stormskridt 
og mange nye emner er kommet til, er der for tiden 
visse mangler ved DK, som trænger til at blive af
hjulpet, og dette gælder ikke mindst den del, der om
handler krigsteknik, og som er af den største betyd
ning for værnene. 

Da hovedudgaverne er meget omfattende, kan man 
indledningsvis og i mindre biblioteker nøjes med for
skellige forkortede udgaver f. eks. den tyske »Deutsche 
Kurzausgabe (DK) « eller den af svensk »Teknisk 
Tidskrift'«s forlag i Stockholm 1946 udgivne »Uniuer
sella Decimalklassifikationen (UDK) «, af hvilken den 
sidstnævnte har det mest omfattende alfabetiske em
neregister. 

DK har bl. a. gennem sine veludviklede kombina
tionsmuligheder snart sagt ubegrænsede variations
muligheder og en meget stor tilpasningsevne; det er 
aldrig afsluttet, men kan til stadighed udvides og 
videredeles efter forholdene. Man anfører imidlertid 
ofte imod DK dets betydelige antal decimaler, hvilket 
dog for en stor del er overdrivelser, bundende i man
gelfuld erfaring vedrørende systemets opbygning og 
praktiske brug. I mange tilfælde er man vel hjulpet 
med 4-5 decimaler og undertiden med færre. DK's 
virkelige værdi har man i det hele taget svært ved at 
bedømme, før man er så fortrolig med det, at man læ
ser decimalkombinationerne på samme måde, som 
man læser ord. 

Der kan for værnenes vedkommende ikke være tviYl 
om, at man bør gå ind for DK, idet dette system er 
det til klassifikation af teknisk litteratur - hvortil 
en stor del af værnenes litteratur henhører - bedst 
anvendelige og derfor efterhånden også vinder indpas 
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flere og flere steder og fordriver andre systemer, som 
særligt i Sverige er rigt repræsenteret, idet flere større 
virksomheder som f. eks. Bofors, ASEA, SKF, L. 1\1. 
Ericsson har udarbejdet deres egne decimalklassifi
kationssystemer. Dette skyldes dog, at man først ret 
sent har fået et svensk grundlag for DK-systemet ud
givet, således at det har været vanskeligt for firmaerne 
tidligere at vælge den internationale linie. 

Her i landet anvendes DK bl. a. af Danmarks 
t e k n i s k e b i b l i o t e k, f i s k e r i m in ister i
e t s f o r s ø g s l a b o r a t o r i u m, K ø b e n h a \' n s 
b r a n d v æ s e n, k o m m u n e r n e s t e k n i s k e 
f o r v a I t n i n g m. fl., medens f. eks. de d a n s k e 
f o l k e b i b l i o t e k e r og s t a t e n s b i b l i o
t eks ti I s y n anvender et modificeret DK-system 
( »det danske system«) udgivet af f o l k e b i b l i o t e
k e r n e s b i b l i o g r a f i s k e ko n to r. 

For det internationale DK-system taler endvidere, 
at tekniske artikler i stadigt stigende omfang klassi
ficeres (indekseres) efter dette system. Det gælder 
f. eks. de på side 134 nævnte tekniske tidsskrifter, og 
det er vel kun et spørgsmål om tid, før også »Tids
skrift for Søvæsen«, Militært Tidsskrift«, »Dansk 
Artilleritidsskrift« m. fl. fagtidsskrifter vil begynde at 
forsyne sine artikler med DK-tal og evt. et kort refe
rat som indledning eller samlede til udklipning som 
kartotekssedler. 

I så fald må klassifikationen af artiklerne foregå 
ved værnenes tidsskriftstjeneste, idet denne må have 
tilsendt korrekturarkene for at forsyne dem med DK
tal, hvorefter artiklerne kan trykkes. 

Da en del af dette tidsskrifts læsere må antages at 
være ukendt med D K - s y s t e m e t, skal der gøres 
kort rede for dettes hovedlinier: 

DK er en systematisk inddeling opbygget på deci-L-. Tld"k•- f, ,,-.... ""· ....... 
9 
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malsystemet og er udarbejdet således, at den menne
skelige viden er inddelt i 10 hovedgrupper, der beteg
nes med decimalerne 0--9. Hver af disse hovedgrup
per underdeles atter i 10 grupper, der betegnes med 
tallene 0- 9 anført som· anden decimal ( 00 - 99). De 
10 grupper underinddeles atter i 10 undergrupper, 
hvis tal anføres som 3. decimal (000- 999) o. s. v., så 
langt, som man ønsker at udspecificere et emne. Man 
hør bestræbe sig for i videst muligt omfang at begræn
se antallet af decimaler, men nu og da kan det være 
ønskeligt at anvende både IO og 12 decimaler, som 
flg. eksempel viser: 

621 maskinteknik 
621.3 elektroteknik 
621.39 teleteknik 
621.396 radioteknik 
621.396.6 apparater, koblinger 
621.396.62 modtagere 
621.396.621 alment om modtagerkoblinger 
621.396.621.5 modtagningsmetoder 
621.396.621.55 neutralisering 
621.396.621.551 afskærmning 

For at lette forståelsen af og indordningen efter 
DK-tallene kan man foran hvert tal lænke sig et nul 
og decimalkomma, og for at lette overskueligheden 
sættes en prik efter hvert 3. ciffer i DK-tallet. 

På siderne 148og149er vist et uddrag af DK (over
sættelse fra »Gesamlausgabe«) , hvoraf dets opbygning 
fremgår. Man vil f. eks. lægge mærke til , at »teknik« 
findes under hovedgruppe 6, hvorunder man i gruppe 
62 finder »ingeniørvidenskab«, der gennem under
gruppe »krigsteknik« ( 623) fører frem til f. eks. »ar
tilleri« ( 623.4) med »håndvåben « under 623.44 og f. 
eks. »geværer« (623.442) med »jagtgeværer« (623. 
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442.6 ) for at slutte med »flerløbede jagtgeværer« un
der 623.442.62. 

Ved i stedet for DK i det her valgte eksempel at an
vende f. eks. a / b Bofors's eget decimalklassifikations
system, vil man nå frem til »hånd,•åben« som under
gruppe 678 mod her 623.44, altså spare to decimaler, 
men man må ikke af dette eksempel udlede, at Bo
fors's system i alle tilfælde klarer sig med så få deci
maler. Det kan udmærket på andre felter have et 
betydeligt antal. 

Ved at foretrække DK får man i visse tilfælde måske 
nok lidt flere decimaler end ved et specialsystem, men 
dette betegnes af sagkundskaben som betydningsløst, 
da man ret hurtigt vænner sig til at se bort fra en del 
af disse ( for værnene vil det blive almindeligt at skul
le se bort fra 623), og i stedet for opnår man de for
dele, der er ved at være med i den internationale stan
dardisering på dette område. 

En af vanskelighederne ved at indføre DK-systemet 
eller et hvilket som helst andet decimalklassifikations
system i værnene ligger i, at det bliver nødvendigt at 
foretage en omhyggelig bearbejdning af de afsnit af 
systemet, der skal anvendes, på en sådan måde, at de 
kommer til at dække værnene,s behov, som spænder 
over et betydeligt antal vidt forskellige emner, og 
således at de er rige på synonymer og med moderne 
dansk forsvarsterminologi. 

Endvidere skal der udarbejdes en tilsvarende alfa
betisk ordnet e m n e I i s t e eller et em n e k a r to
te k, h,•ori de tilhørende DK-tal nemt kan findes. 

Indtil et sådant arbejde, som det vil tage nogen tid 
at opbygge, kan man dog klare sig med, hvad der 
foreligger på engelsk, fransk, svensk eller tysk, idet 
bl. a. det indtil nu udkomne af DK-systemet f. eks. 
på tysk eller dale deraf kan købes som fotokopier 

9" 



Uddrag af DK-Systemet 
(efter »Deutsche Gesamtausgabe(() 

0 
alment 
bibliografi 

1 filosofi 

2 
religion 
teologi 

socialvlden-
3 skab, Jura 

forvaltning 

4 
sprogviden• 
skab 

matematik 
5 naturviden

skab 

anvendt vlden-
6 skab, medicin 

teknik 

7 
kunst, musik 
idræt 

litteratur-
s historie, 

skønlitteratur 

9 
historie 
geografi 

-60almønt 

• 61 medicin 

_ 6
2 

lngønlør
"'dønslkab 

_ 6 8 landbrug 
slko1rbrug 

husholdning 
-64bollg

/n,røntar 

_ 6 5 handel og 
samfærdsel 

- 620 alment 

_ 
621 

maskinteknik 
elektroteknik 

- 622 minedrift 

- 623 krigsteknik 

_ 
62

-i bygnings• 
lngenlørvæ■en 

_ 
625 

vej• og jern• 
banebygning 

vandbygning 
-66 /kømls!ktølknllk _ 626 {alment), 

• 67 fors/kø/I/gø 
Industrier 

fors/kø/I/gø 
• 6B Industrier 

(llnmø!kanllk) 

bygnings-
• 69 Industri, 

husbygnlno 

kanalbygning 

_ 
627 

vandbygning 
havnebygning 

_ 
628 

teknisk 
hygiejne 

_ 
629 

trafikmidler 
skibeteknik 

_ 623_1 befæ"'."inger, , 
fæstninger 

løbegrave 
_ 

623
_
2 

angrebs
operafioner 
miner 

forsvar 
_ 623_

3 
forsv_ars
arbeJder 
konframiner 

- 623.4 artilleri 

- 623.5 skydnin,r 

- 623.6 broer, veje 

øvrige 
- 623.7 hærtekniske 

områder 

- 623.8 marineteknik 

_ 623_9 marin~
mafer,el 



artilleri-
623,41 pjecer efter 

anvendelse 

artilleri-
623.42 pjecer efter 

konstruktion 

43 
lavetter 

623. 
vogne 

623.44 håndvåben 

623.45 ammunition 

643.46 instrumenter 

623
_47 fremstilling • 

af art. matenel 

623
_
48 

ulykker 
forsøg 

623.49 

L 

- 623.441 gumle , ·åben, buer, nrmhrøste, lldrør (se till. 628.446) 
- 623.442 geværer, kurnhlner 

. 1 ge,·ærer, forlu<lere, enkeltskudsgeværer 

.2 bugludere i almindelighed 

.21 enkeltludere 

.2'2 magusinge,·icr m . kolbemugnsin 

.23 mugusinge,·:cr 111 . kassemngusin 

.24 ge\':crer 111 . s pændearm 

.2.'i ge,·:crer og pistole r 111 . fjederaftræk 

.3 repelcrge,·ærer 

.4 nul. og huh·uut. ge,·icrer, maskinge \' , seh ludege,·icrer 

.42 rekylla clere med fas lsl/lende lob 

.43 rekylludere med b e rn,geligt løb 

.44 gastrykindere 

.5 ge\'ærer I. sie rlige formi\l undt. jugtgenercr 

.52 tunk_ge,·æ re r 

.6 juglge,·ære r 

.62 flerlobede jngtgeY:crc r 

.64 låse til jagtge,·ærer 

.66 ,·ekselbar lurlning, oms til le r e til jagtge, icrer 

. 7 forskellige sporgsm1H 

. 72 delelige ge\'ærer 

. 73 skjulbare ge Yærer 

. 75 stokge,·æ rer (emmes 1\ fus il ) 

.8 ge,·ærer og pistoler ude n krurlt " 1. spr.cngstof 

.81 fjederge n erer 

.83 luflge \'mrer 

.87 elektriske g~væ r er 

.9 skæfter, tn.esorter 
- 623.443 pistoler, revolvere 

.1 enkeltskuclspistoler 

.2 llerskudspislolH 

.3 automutpistoler, muskinpistoh•r 

.4 reyol\'ere 

.45 re\'olvere med drejeligt loh 

.6 signalpistoler 
- 6'23.444 blnnke våben 

.1 gamle ,•:\ben, hellebnrder, slridsokser, spyd, dolk,• 

.2 snbler, ki'1r1ler 

.22 lnnge snblcr 

.23 korte sabler 

.25 k ,\rdcr 

.27 salonsablcr 

.3 bajonellcr 

.38 bajonellers fustgørelse p:\ gc,·ærer 

.4 lunser 
,6 dolke 
.7 nndre stik,·:\ben 
.8 andre hug,·:\ben 
.9 greb og skeder til blanke n'1he11 

- 623.«5 beskyttelsesudrustning 
.1 krrudser 
.2 h1elme 
.3 let beskyttelse 
.4 masker, :\ndeappuruter, enkeltmundsbeskyttelse 

krigsgasurter 
,5 kollektiv beskyllelse mod krigsgusurter 
.6 beskyttelse uf genslunde og rlyr mod gns 
• 7 uskndeliggorelse af gasrester, gus rensning 

- 623.446 primitive våben 
.1 slng,·11.ben, stokke, gummiknipler 
.3 pusterør 
.4 buer, urmbrøste 
.5 pile 
.7 boon1crungcr 
.8 undre kastenppuruter end \':\hen 
.9 andre primit1,·e ,·i'lben 

- 623,447 knaldlegemer 
.2 knnonslng 
.3 detonerende indretninger uden projektil 
.5 skindodplstoler 

- 623.448 
- 623.449 undre spørgsmål 

gru,·ering, cicelering, brunering uf h i'1111h-ll.ben 

mod 
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eller filmsaftryk på D an m a r k s t e k n i s k e b i
h l i o t e k, som vil kunne og uden tvivl også vil være 
villigt til at yde værnene al tænkelig assistance i det 
forestående arbejde. Bibliotekets afdeling: D a n s k 
c e n t r a I f o r d o k u m e n t a t i o n ( aflednings
og sigteorgan for litteraturmassen) har tidligere hjul
pet bl. a. hærens flyvertropper, D. S. B., NESA, det 
kgl. aeronautiske selskab, kommunernes tekniske for
valtning og flere større private firmaer med tilsva
rende opgaver. 

I denne central arbejdes der bl. a. på en cl an s k 
u cl g a v e a f D K - s y s t e m e t i det omfang, h v o r 
d et t e h a r in t e r e s s e f o r te k n i k e re, samt 
på et forslag til regler for f o r k o r t e l s e a f t i cl s
s kr i f t sti t I e r. 

I udlandet er den mest anvendte form for sidstnævn
te den, at korte titler, som f. eks. »Flighh , »Motor« 
o. l. slet ikke forkortes, medens øvrige titler ikke for
kortes mere, end at de med lidt øvelse uden vanske
lighed kan læses uden brug af særlige »kodebøger« e. I. 
eksempelvis forkortes »Journal of the Franklin Insti" 
tute« til »Franklin Inst. J.«. 

Centralen har også bistået cl an s k stand a r di
s e r i n g s r å d med klassifikation af danske stan
dardblade, af hvilke en del omhandler emner, der har 
forbindelse med litteraturtjeneste m. v. f. eks. »Kor
rekturtegn og deres anvendelse«, »Retningslinier for 
udseende af tidsskrifter og fagblade«, -,, Alfabetiserings
regler«, »Satsstørre/se og billedstørrelse i tidsskrifter 
m.m.« 

I forbindelse med, at dansk standardiseringsråd 
nævnes, kan der være anledning til at pege på nødven
digheden af, at d en f o r h æ ren o g s øv æ r n e t 
f æ l l e s s t a n d a r d i s e r i n g s k o m i t e også af 
hensyn til denne sags løsning må fastslå e n s a r te t 
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terminologi gældende for værnenes 
f o r s k e l I i g e g r e n e, således at disse alle taler 
det samme sprog, før der med udbytte kan udarbejdes 
et DK-system og emneregister for værnene, da man i 
modsat fald senere vil blive tvunget til i et altfor stort 
omfang at skulle ændre systemet. 

Dette vil foruden et meget stort arbejde også betyde 
ikke uvæsentlige udgifter, som bør kunne spares. 

At der blandt landets civile teknikere er et åbent 
blik for betydningen af ensartet terminologi, kan man 
se et bevis p å deri , at a k a d e m i e t f o r d e t e k
n i s k e v i cl e n s k a b e r i 1939 oprettede en t e r
m i n o I o g i c e n t r a I med den opgave at søge gen
nemført ensartet teknisk terminologi i Danmark og i 
samarbejde med lignende institutioner i Sverige og 
Norge at virke for en ensartet teknisk terminologi i 
norden. Der foreligger således fra denne central et 
omfattende forslag vedrørende terminologien inden 
for radio og fjernsyn. 

Jeg skal iøvrigt afholde mig fra at gå yderligere i 
detailler vedrørende dette omfattende emne, da det 
allerede anførte efter mit skøn omfatter det væsent
lige i sagen. 

5) Arkivering. 

Alle tidsskriftsartikler m. m. der skønnes værd at 
opbevare, klassificeres (indekseres, katalogiseres) ved, 
at det til artiklens emne svarende DK-tal anføres for
oven på et klassifikationskort af stift papir eller på 
det side 138 nævnte referatkort, som i format 15 X 10 
cm (evt. 12,5X7,5 cm) vil være fyldestgørende i det 
overvejende antal tilfælde. 

Selvom det fra et klassifikationssynspunkt ville 
være ønskeligt, at enhver artikel kun omhandlede eet 
emne, er dette et i praksis uopfyldeligt ønske, hvorfor 
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det ofte må blive dels en skønssag, hvilket synspunkt 
man vil anlægge for indholdet og dermed for, hvilket 
DK-tal artiklen skal have, dels en nødvendighed at 
forsyne artiklen med flere DK-tal. Disse anbringes da 
efter pladsforholdene efter hinanden med kolon imel
lem eller over og under hinanden med kolon efter det 
første. 

Eksempelvis kan nævnes, at hvis en artikel handler 
om spørgsmål vedrørende selvantændelse i brændsel , 
må den forsynes med DK-tal både for selvantændelse 
og for brændsel. 

Klassifikationen bør derfor udføres ved tidsskrifts
tjenesten af en eller enkelte dertil særligt kvalificere
de, for at undgå for store variationer i det skøn, der 
anlægges ved artiklernes bedømmelse. 

Ved de indekserede artikler kan påføres » indekse
ret « e. I. eller evt. blot referentens initialer, saledes 
at man med tidsskriftet i hånden straks ved, al ar
tiklen evt. med referat kan findes i registret. 

Ved at anbringe klassifikationskortene eller referat
kortene i rækkefølge efter stigende DK-tal i kartotek
skuffer, hvorved beslægtede emner vil findes nær hin
anden , vil man få et st\ kaldet s y s t e m at is k k a r
t o t e k eller re g i s t e r, hvor skillekortenes faner 
kan være mærket med både DK-tal og emne. 

En artikel, som har flere DK-tal, bør arkiveres på 
det på kortet først anførte tal, medens der for det 
andet DK-tal kan indsættes et henvisningskort, hvis 
man ikke vil udarbejde to fuldstændige kartoteks
kort. 

Herudover er det nødvendigt at tage en del forskel
lige andre forhold i betragtning som f. eks. brugen 
af forskelligtfarvede kartotekskort, der bør kunne 
skelnes også ved elektrisk lys, fortløbende nummere-
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ring af kortene m. m., men det vil føre for vidt at 
komme nærmere ind herpå. 

Foruden til katalogisering af tidsskriftsartikler og 
litteratur i bogform kan dette system med fordel an
vendes til katalogisering af f. eks. bog- og rapport
uddrag, notater, optegnelser, avisudklip, fotokopier, 
mikrofotos, småhefter, patenter, lysbilleder, billeder 
m. m., idet det pågældende materiale forsynes med DK
tal og ordnes efter disse. 

Når litteraturen e. a. arkiveres hos forskellige in
stitutioner eller myndigheder, som tilfældet er i vær
nene, må på alle kort anføres , h v o r den pågældende 
sag er arkiveret. 

Udover det allerede nævnte mere teoretisk betonede, 
er der måske grund til at nævne lidt om den rent 
praktiske form for arkivering. 

Bøger ordnes efter DK-tal på almindelige bogreoler. 
Hver bog kan bagtil i bindet have en lomme med et 
lånekort, der, forsynet med lånerens navn, dato m. m., 
afleveres, når bogen udlånes. Afleveringen kan efter 
forholdene ske til den stedlige for biblioteket ansvars
havende, der opbevarer det i et lånekartotek, eller 
kortet kan indsættes på bogens plads, på en sådan må
de, at det er synligt. 

Tidsskrifter kan, afhængigt af hvor hyppigt brug 
erfaringen viser, at der gøres af dem, indbindes og 
behandles som bøger, eller de kan arkiveres i særlige 
mapper årgangsvis. Den sidstnævnte fremgangsmåde 
har den fordel, at et større antal lånere samtidigt kan 
have gavn af samme årgang ved kun at låne enkelte 
eller nogle hefter, som også er lettere at transportere 
end hele årgangen. 

Bog- og rapportuddrag, notater, optegnelser o. I. 
kan, som det f. eks. er tilfældet på f i s ·k er i min i-
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s t e r i e t s f o r s ø g s I ah o r a t o r i u m, anbringes 
i specialmapper, hvori de klæbes på stift papir e. I. , 
som fastskrues i mappen. Der er herved mulighed for 
at afpasse sagernes forskellige dimensioner, således at 
sagerne ikke lider overlast, samtidig med at de er 
let tilgængelige og overskueligt anbragt. 

Indenfor det tekniske biblioteksvæsen her i landet 
har udviklingen i mange år Yæret præget af forsøg 
på koncentration, som samtidigt skulle betyde ratio
nalisering, og det er mit håb med denne artikel at have 
ydet et beskedent bidrag til at vække interessen for 
også indenfor værnene at tage dette emne op til be
handling og løsning, selvom jeg er klar over, at det 
kun er en lille del af de mange og langt vigtigere pro
blemer, der for tiden trænger sig på. 

Imidlertid må tidspunktet nu, hvor en genopbyg
ning af forsvaret synes at skulle intensiveres, anses 
for at være passende, og denne sag har fremfor man
ge andre den fordel, at den hverken kræver vedtagelse 
af en ny forsvarslov eller udenlandsk valuta, som 
skal fremskaffes af værnene samt kun relativt be
skedne beløb i dansk mønt, således at den på forhånd 
skulle synes at have en chance for at blive realiseret. 
Endvidere råder værnene over enkelte teknikere, som 
tidligere har gjort tjeneste på Danmarks tekniske 
bibliotek, og som derfor vil være velegnede til at del
tage i sagens løsning. 

Ved søartilleriet har referattjeneste og tidsskrifts
cirkulation efter de her anførte retningslinier i nogle 
måneder været praktiseret for at indhøste erfaringer, 
og man er så småt begyndt på forarbejder til udarbej
delse af det afsnit af DK-systemet (undergruppe 623) 
med tilhørende emneregister, der er af størst umiddel
bar interesse for værnenes tekniske virksomheder. 
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Selvom nogle måneder selvsagt er for kort tid til 
at bedømme systemets fordele og mangler på, mener 
jeg dog at turde udtale, at resultatet har været så 
tilfredsstillende, at det opfordrer til gennem indførelse 
af en moderne litteratur- og tidsskriftstjeneste at opnå 
fuldt udbytte af de midler, som værnene ofrer på 
bøger og tidsskrifter. 

Kilder: 
Artikler fra tidsskriftet ningeniøren«: 

nr. 58/1943, bibliotekar Arne J . Møller: »Om l{)assifikation af 
Tidsskriftsartikler«. 

>i " civilingeniør Bent Waagesen: »Decimalklassifikations-
systemets anvendelse ved en privat bogsamling«. 

n 2/1944, civilingeniør Paul l\1olde: »Index for Industrien, en 
nyttig Publikation«. 

» 7 / 1945, civilingeniør Th. Helweg: »Teknisk Litteraturtje-
neste«. 

>> 38/1945, civilingeniør Poul Fr. Jensen: »Den praktiske Ord
ning af mindre Specialbiblioteker paa Grundlag 
af Decimalklassesystemet«. 

»Universalla Decimalklassifikationen (UDK)«, Teknisk Tidskrifts 
forlag, Stockholm, 1946. 

»Biblioteksvæsen og litteraturtjeneste i Danmark, særlig de tekniske 
biblioteker og den tekniske litteraturtjeneste<1, 
foredrag holdt ved Tekniska Litteratursiilskapets 
hostmilte den 11 /10 1945 af Arne J. Møller, bi
bliotekar ved Danmarks tekniske bibliotek. 

»Foretagsbiblioteket« af fil. lic. Gunnar Jonsson. Forlags AB Affiirs
ekonomi, Stockholm, 1943. 

»AITårs- och Indnstrifiiretagets bibliotek« af Barbro Hallendorlf, 
Norstedts forlag, Stockholm, 1945. 

Meddelelser givet af a/b Bofors's chefsbibliotekar, fil. dr. E. Troell. 
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Fighting Ships 1947- 48. 

Fighting Ships, der turde være delle Tidsskrifts Læ
sere velbekendt, fejrer med den i December f. A. udsendte 
Aargang (1947- 48) et .Jubilæum, idet det er den 50. 
Udgave siden Fred. T. Jane i 1897 grundlagde dette 
Standardværk blandt Flaadehaandbøgerne. 

Det kan maaske her være af Interesse at nævne, at 
der i de første Udgaver ikke anvendtes Fotografier til 
Afbildning af Skibene, men derimod Pennetegninger. 
Disse Tegninger var nærmest en Slags »Karikaturer«, 
idet Skibenes karakteristiske Enkeltheder var markeret 
og overdrevet - for derved bedre at indprente disse til 
Støtte for Fjernkendingen. 

I Anledning af Jubilæel bringes en »Flaaderevy« i 
Form af en lang Række Silhuetter af de forskellige 
Flaaders vigtigste »Capital Ships« siden 1860. Endvi
dere bringes en interessant Artikel om de 72.000 Tons 
store japanske Slagskibe »Yamato« og »Musashi« -
de største Krigsskibe der nogensinde er bygget. Lig
nende instruktive Artikler - bl. a. fra den rnssisk
japanske Krig - var i sin Tid almindelige i F.S. og 
det er her af Interesse at bemærke, at det under Om
talen af F. S. og Fred. T. Jane nævnes, at det var den 
italienske Skibskonstruktør og Chef for den italienske 
Flaades Konstrnktionsvæsen, General Cuniberti, der i 
en Artikel, »An Ideal Wm·ship for The British Navy«, 
i 1903-Udgaven gav Ideen til de af Lord Fisher to 
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Aar senere fremsatte Planer om Bygningen af »Dread
nought«. 

Af Billedstoffet i 1947-48 Udgaven er især en lang 
Række til Dels nye Fotografier af russiske Enheder 
af Interesse (Addenda pag. A 10-A 16). Derimod kan 
der - skønt Vanskeligheden ved at skaffe paalidelige 
Oplysninger om den russiske Flaade naturligvis maa 
erkendes - rejses en Del Indvendinger mod Bogens 
russiske Afsnit og da især de russiske Ubaade. Ved 
en nøje Sammenligning med Billederne i »Les Flottes 
de Combat« (1947) og svensk Marinkalender samt den 
sidste Udgave af» Taschenbuch der Kriegsflotten« (1943 
- 44) vil man f. Eks. opdage, at den Baad, der pag. 
277 angives som en S-Baad, i Virkeligheden er af K
Klassen (jfr. Taarnkonstruktionen med Periskopstøtte). 
Senere er disse Baades Stævn dog blevet hævet, saa 
Stævnen nu har Udseende som en »Hajnæse«. S-Klas
sen har derimod bl. a fritstaaende Kano·n paa Dækket 
og Netsav. P-Klassen har ikke mere »Pukler«. (jfr Fl. 
de C.) o. s. v. Endvidere er de finske Ubaade ikke over
draget til Rusland (jfr. Marinkalender). Blandt de 
russiske Jagere mærkes, at »Opytni« ikke er i Klasse 
med »Silni«-Jagerne, men i en Klasse for sig selv (jfr. 
Marinkalender og Foto i Addenda pag. A 11). 

Studerer man Silhuetterne rundt om noget nøjere, 
vil man ogsaa her finde en Del Unøjagtigheder. Svensk 
Krydser »Tre Kronor« har saaledes ikke lodrette, men 
hældende Master. Ogsaa flere af de nyere engelske U
baade er forkert skitserede. Man sammenligne saa
ledes Silhuetterne af »A« og »Modified T«-class pag. 
19 med Fotografierne pag. 52 og 53. 

Sine Fejl til Trods er Fighting Ships 1947-48 dog 
et særdeles nyttigt og brugbart Værk til Fjernkending 
og for den, der søger Oplysninger om de forskellige 
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Flaaders Skibsmateriel, blot man anvender den for
nødne Kritik og ikke tillægger et kommercielt og uof
ficielt Værk større Autoritet, end der kan tilkomme det. 

Svensk Marinkalender 1949. 

Efter at Taschenbuch det· Kriegsflotlen er ophørt at 
udkomme, har den svenske Marinkalender gjort et stort 
Fremstød, og i nogen Grad kan den svenske Publi
kation da ogsaa siges at være blevet en Slags Afløser, 
der dog endnu ikke hverken m . H . t. Billedstof eller 
Detailler er kommet paa Højde med sit tyske For
billede. Gennemgaaende virker den - især hvad an
gaar den russiske Flaade - mere paalidelig end F. S . 
At en Del gamle Fotografier, bl.a . af Skibe, hvor Stor
masten er fjernet af Hensyn til Luftskytsets Skydefri
hed, endnu ikke er blevet erstattet af nyere, maa natur
ligvis beklages, hvad enten dette nu skyldes Hensyn 
til Bekostningen af nye Clicheer eller maaske Mangel 
paa nye Fotografier. 

Der skal her blot gøres et Par enkelte Tilføjelser og 
anføres nogle faa Rettelser til Billedstoffet. Svensk Ho
spitalsskib »Prins Carl« er graamalet og anvendes for 
Tiden som Radarskoleskib. Skitsen pag. 187 af ex tysk 
T 33 er ikke særlig vellignende. Den russiske M-Baad 
pag. 190 er ikke typ M 89, men M-102 Klassen. Skit
sen pag. 197 viser ikke engelsk Krydser »Argonaut(( 
(se pag. 198), men )>Diadem«-Klassen. 

Retfærdigvis skal det dog siges, at der ogsaa er til
kommet en Del nye og interessante Fotografier i 1949-
Udgaven. Opmærksomheden kan her især henledes paa 
den nye amerikanske TaarnkonstJ•uktion i Ubaaden 
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»Trumpetfish« (pag. 143) og den finske Kanonbaad 
»Uusimaa«, der nu har sine Kanoner i lukkede Skjolde 
eller »Kanonhuse« (pag. 157), hvilket giver Skibet et 
mere orlogsmæssigt Præg. 

Siden Udgivelsen af F. S. og l\farinkalenderen er Udle
veringen af de Krigsskibe af den italienske Flaade, som 
ved Fredsslutningen med Italien tildeltes Rusland, paa
begyndt. Slagskibet» Cesare« er saaledes nu indgaaet i 
Sortehavsflaaden - og til Gengæld er bl. a. Slagskibet 
»Arkangelsk« (ex »Royal Sovereign«) og Ishavsflaadens 
tre ex-engelske Ubaade af U-Klassen tilbageleveret til 
England. 

H. Le Masson: De »La Gloire« au »Richelieu«. 
G. Do/le: Fregates et Croiseurs. 

H. Le l\fasson: Les levriers de la mer. 
Alle i Serien 11Visages de la Marine«, Horizons de France, 

Paris, 1946- 48. Pris: 195 Frcs. pr. Bind (a 64 Sider). 

Disse tre Bind er de første i en Serie (»Flaadens 
Ansigt«) som udsendes under Redaktion af den fran
ske Marineekspert Henri Le Masson, (der bl. a. vil 
være kendt som Redaktør af »Les Flottes de Combat«). 

Hvert af Bindene er illustreret med 60- 70 gode foto
grafiske Gengivelser, visende Udviklingen af Skibsty
perne fra deres første Dage til Nutiden. Som Titlen 
paa det første Bind viser (fra Panserskibet »Gloire« 
1859 til Slagskibet »Richelieu«) er det naturligvis for
trinsvis den franske Flaades Skibe, der behandles, men 
der er dog ogsaa talrige Billeder af Skibe fra andre 
Mariner - i det tredie Bind omhandlende Overflade
torpedofartøjer (»Havets Vindhunde«) endog et dansk! 
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I Teksten gives gode og korrekte Oplysninger og 
Data, der vil være af Interesse for enhver, der beskæf
tiger sig med Skibstypernes Udvikling. 

Serien omfatter iøvrigt ogsaa tre Bind ))Marins, Ba
tisseurs d' Empire« henholdsvis omhandlende Amerika, 
Asien og Afrika samt et om Fiskefartøjer. Senere ag
tes Serien fortsat med Emner som Hangarskibe, Ubaa
de, Taktik m. m. 

Den komplette Serie, der forventes afsluttet i 1950, 
bør findes paa Søværnets Biblioteker. 

R. Steen Steensen. 

Lægebog for Søfarende. 

Udgivet af Dansk Røde Kors. Redaktion O\'erkirnrg Frode Hydgaurd 
og læge I{. I{. Ortmann. Gyldendal, l{øbenhavn 1 !l4!l. 4 70 sider. 

Bogen, der er betydeligt større end sin forgænger, 
er fuldstændig omarbejdet af en række nye forfattere, 
der alle er specialkyndige paa det felt, de behandler. 
Reelt er der dog næppe mere læsestof i den nye ud
gave, da denne er forsynet med talrige illustrationer, 
som gennemgående er af god kvalitet. Beskrivelsen er 
også noget bredere end i den gamle bog. 

Fremstillingen er ført up to date, dog har man ikke 
nået at få en omtale uf antabusbehandlingen af den 
kroniske alkoholisme med. Del kan naturligvis altid 
diskuteres, hvad der bør medtages i en sådan bog, som 
er beregnet til brug for ikke-fagfolk; men det forekom
mer anmelderen, at man har haft held til at give en 
fyldig skildring af de ting, der er mest aktuelle, og 
som skibsofficeren tvinges til at tage stilling til, før 
han kan søge lægeassistance i havn. Skildringen af de 
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akutte infektionssygdomme er ualmindelig kort og klar. 
Det samme kan siges om sårbehandlingen; hvorimod 
beskrivelsen af de andre medicinske og kirurgiske syg
domme skønnes lovlig bred. 

Som altid, når en lærebog skrives af en række for
fattere, er fremstillingen noget ujævn, og direkte uhel
digt virker det, nar samme sygdom omtales af flere 
og ikke helt på samme måde. At samme illustration 
findes to gange, synes i disse økonomisk spændte ti
der en overdreven luksus. 

Bogen skal tjene to formål , dels at være lærebog 
for vordende skibsofficerer, og hertil synes den god; 
dels at være opslagbog til brug i det praktiske liv til 
søs. Hertil er dens udpræget »akademiske« behandling 
af stoffet m åske mindre velegnet end den gamle ud
gaves mere »kogebogsagtige« måde at vejlede på . Di
rekte uheldigt er det, at ting, som behandling af skib
brudne skal findes under skibshygiejne og visse for
giftninger under medicinske sygdomme. Mærkeligt fore
kommer det, at \Vagnerbaaren, der er ganske uegnet 
til brug i skibe nævnes som standardudstyr. Den i 
marinen anvendte hejsebåre bør absolut foretrækkes 
til skibsbrug. 

M. Winge. 



Meddelelser fra udlandet. 
Ved orlogskaptajn P. Zigler og søløjtnant I H. M. Petersen . 

Argentina. 

Det meddeles, at kystforsvarsskibet >1Bclgrano« pa {i100 tons er 

slettet af linien formentlig for at blive hugget op. Tilbage af denne 

klasse, der blev bygget i Italien som panserkrydsere mod slutningen 
af forrige arhundrede, er nu kun »Pueyrredon«, der nu anvendes 
som skoleskib for kadetter. 

(Navy, feb. 49) fl. M. I'. 

Australien. 

Hangarskibet >1Tcrrib)e((, 14.000 ts , er officielt overdraget til den 

australske flade under navnet H. M. A . S. »Sydney((. Overdragelsen 

fandt sted i Devonport den 16. december 1!J48. 

(H. U. S. I., feb. 4!1) Z. 

Canada. 

Fællesøvelser i Slillclwvel. En eskadre hestaende af krydseren 
>lOnt:irio«, destroyerne »Cayuga«, »Athabaskan(( og »Crescent« samt 

sloopen >1Antigonish« deltog i en øvelse med skibe fra den ameri
kanske fl åde under et besøg i Pearl Harbor i slutningen af 1!148. 

Nyt anti-11-/Jåds skib. Forsvarsministeren har bekendtgjort, at der 

er truffet forberedelser til i Canada at bygge en ny type anti
u-b.1ds eskorte skib, der vil have farten, m;movredygtigheden samt 

udstyret til at bekæmpe hurtige u-badc. 

En moderne isbryder bygges ogsi1, hovedsagelig med det formal 
at kunne bringe fors_yninger til vejrstationerne i de nordlige far-
vande. 

(H. U. S. I., feb. 4!1) Z. 
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England. 

Nye forøgede satser for uniformstilskud til officerer i de tre værn 
blev bekendtgjort af forsvarsministeren den 19. januar. 

Han sagde, at så mange genstande som muligt skulle udleveres 
gratis fra egne lagre for at spare pa det offentliges forsyninger. 
Et kontant beløb ville blive givet til at dække rimelige udgifter 
til det resterende, heri indbefattet s:idanne gcnstaude, som det var 
nødvendigt at lade fremstille skræddersyet for at bibeholde det 
fikse præg. 

De nye satser vil være gældende i almindelighed fra 3. novem
ber 1 !148, men vil få tilbagevirkende kraft for faste officerer fra 
hær og luftvåben, der var udnæ\'nt efter krigens ophør. Hvad an
gik faste officerer i Royal Na,•y, var der særlige forhold, der gjorde 
sig gældende, men forhold et for deres vedkommende ,·ar under 
overvejelse. 

Satserne for Royal Navy er steget fra -i:, 60 til -i:, 103 og uden 
vederlag for -i:, 17. Royal Marines: -i:, 60 til z 144, uden vederlag 
for i:. 12. \\'. R. N. S. : !, 55 til !, 62, uden vederlag for !, 11. 

Forøget orlov. Den 7. december 1948 har admiralitetet bekendt
gjort en rettelse til orlovsbestemmelserne i fredstid. De orlovsbe
stemmelser, der har været i kraft siden krigens afslutning, bliver 
stort set i kraft, men der fastsættes yderligere visse rettigheder. 
Tjenstgørende personel på hjemmebaser og i skibe i hjemmehavne 
bliver berettiget til 30 dages årlig orlov samt 12 lange week-cnds. 
Personel i søgående skibe fra home fleet får fortsat 42 dages orlov 
arlig (14 dage i påske-, sommer- og juleperioden). 

For R. A. F. gælder 30 dage årligt for fast personel pa hjemme
baser; hertil kommer, at personel, der forretter flyvetjeneste, yder
ligere kan opnå 12 dage efter den kommanderendes skøn. Offent
lige helligdage er også fridage og 12 ll48 hour passes« (normalt 
begrænset til week-ends) kan tilstås årligt. Et sådant »48 hour 
pass« kan lægges til den årlige orlov 3 gange årligt. 

W. R. N. S. Admiralitetet har opfordret egnede kvinder til at 
ansøge om særlig adgang til officersrang i W. R. N. S. Ansøgere må 
være mellem 201/2-29 år, have en god uddannelse og ønsket om 
at gøre tjenesten til en livsstilling. Ansøgere med gode kvalifika
tioner i sekretærarbejde, bogholderi, husholdningsledelse samt ad
ministration er særligt ønskede. Der er også et mindre antal stil
linger ledige som personel-udvælgere, meteorologi- og skoleofficerer. 

(R. U. S. I., feb. 49) Z. 
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Frankrig. 

Fra den 1. j:u111ar l!l4!l er direktoraterne for den franske hærs 
og flades la~getjcncster forenet i en enkelt tjeneste under fors,·ars

ministeren . 

Forsvarsminis teren har bekendtgjort bestemmelser for udbetaling 

af 11}'\'etillæg, der tilkommer alle kategorier, der forretter sadan 
tjeneste. Tillægget vil blive pa ~,O % af grnn11lunncn for uddannet 

personel. Ele,·er under træning far 25 °0 af grundlønnen i tillæg. 

(H. U. S. I., fch. 4!l) Z. 

Grækenland. 

Den italienske krydser »Eugcnio di Savoia« pa ca. 8000 ts O\'Cr

fores til Grækenland if"Jge fredstraktaten. Krydseren vil ersta tte den 
gamle krydser »Averof(( hygget l!ll O i Italien. 

(H. U. S. I., feb. 4!l) Z. 

Japan. 

Det meddeles fra Tol,yo, at det sidste japanske orlogsskib af nogen 
betydning, 14000 tons krydseren »Tone« t•r b)c\'et hugget op. 

(l\'a,·y, jan. 4!l) H. M. />. 

Jugoslavien. 

J,11/lvr'ibnel. 

Det jugoslaviske luftrnhen er nu udstyret med 1500 luftfartojer 

af hvilke 1000 er i god stand. Typerne, der er i brug, er: de rus
siske jagere YAl{-3 og YAK-7, den engelske Spilfire IX, de russiske 

bombemaskiner Stormovik 112 og Petliakovax. Af transportnrnskincr 

kan uæv1ies JU-52 (tysk), C-4 7 (amerikansk) og L-112 (russisk dakota). 
Luftvåbnet er delt i 2 luftllader, hver på 3 divisioner, divisionerne 

er organiserede i 3 brigader pa hver 6 eskadriller (brigade er pa 

42 maskiner). 
Luftvåbnet har ialt 20 permanente baser, den største ved Zagreb, 

der har underjordiske lrnngarer for 180 - 200 luftfartøjer. 

(U. S. N. I. P., feb. 4!l) H. M. P. 
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Rusland. 

Den tidligere »Liitzow«, der blev hævet af russerne i 1947 for
menes at blive udrustet som artilleriskoleskib til østersøflåden. 

»Seydlitz«, der blev erobret af Russerne i Kønigsberg, bliver sand
synligvis armeret med 10 7,1 tommers kanoner i 4 tårne. »A« og 
»Y« tårnene som triple-tårne og »B« og »X« som double-tårne. 
Dette vil være samme armering som i søsterskibet »Petropavlovsk •, 
der overtages fra tyskerne i 1940. »Seydlitz« menes omdøbt til 
»Poltava«. 

Ifølge amerikanske oplysninger har Rusland bygget og bygger 
stadig et stort antal af 250 ts u-bådene af den sidste tyske type. 
Det meddeles også, at dværg-ubåde af llSeehund« typen bygges i 
Kronstadt, Nikolaiev, Odessa og muligvi's andre havne. 

Italienske krigsskibe. Rusland har forceret afleveringen af tid
ligere italienske krigsskibe, der skulle afleveres ifølge fredstraktaten. 
De omfatter slagskibet »Guilio Cesare«, 6-tommers krydseren »Duca 
d'Aosta« og andre mindre enheder. (R. U. S. I., Nov. 48) z. 

U. S. A. 
Marinens luftvåben. 

Det meddeles, at U. S. Navy omkring juli i år vil være i be
siddelse af 14.500 luftfartøjer. Der skal i 1949 bygges 1150 luft
fartøjer heraf 575 jetmaskiner af nyeste konstruktion. 2 af de nye 
jetmaskintyper har netop fuldført deres prøveflyvninger, Den ene 
er Douglas XF-3-D-Sky Knight, en dobbelt-jet jagerbomber, og den 
anden er Chance Vought XF-7-U-1, der er en meget hurtig dobbelt
turbo-jet jager. (U. S. N. I. P., jan. 4!1) H. ill. I'. 

Raketskydende skib. Moderskibet for søluftfartøjer »North Sound<< 
er blevet ombygget for at muliggøre forsøg med affyring af 14 ts 
raketter af V-2 typen samt den amerikanske marinetype »Aerobee« 
med det formål at undersøge atmosfærens øverste lag. 

Nyt luftskib. En kontrakt med Goodyear Aircraft Cooperation 
er afsluttet angående bygningen af verdens største ikke-stive luft
skib. Det tænkes benyttet ved udstrakte patrouiller over åbent 
vand og polarområder. 

Det nye luftskib vil få betegnelsen N-1 og kunne rumme 825.000 
kubikfod helium. Underneden vil det få en gondol med 2 dæk. 
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2 stk. 800 hk luftkølede motorer forventes at gi\'e luftskibet en 
fart af over 50 knob. 

Det hidtil største ikke-sti\'e luftskib var M-1, der havde verdens
rekorden for vedvarende flyvning uden brændstoffyldning med 
mere end en uge. Den amerikanske flade opererede med 160 luft
skibe under sidste krig. (H. U. S. I., feb. 4!1) z. 

Radiokontrollerede fartøjer med sprængstoffer. 

Den amerikanske flåde havde lige for den sidste krigs slutning 
en overraskelse parat. Ifølge et program, kaldet »projeet Slinger«, 
havde flåden klargjort fartøjer, der i størrelse varierede fra store 
lastdampere til små såkaldte amfibieslæder, og som var fuldtlastet 
med sprængstoffer, ubemandede og fjernstyrede. Formålet med dem 
var at ødelægge havne og forsvarsanlæg ved kysten. 

De største fartøjer, som kunne tage helt op til 7000 tons høj 
eksplosiv last, skulle dirigeres tæt ind pa fjendens kyster og bringes 
til eksplosion i den bedst mulige position for derigennem så at 
sige at »pløje« vej for de efterfølgende landsætningsstyrker, 

De specialbyggede amfibieslæder (x-crafts) kunne, som navnet 
siger, bevæge sig både til søs og på landjorden. De små slæde
lignende skrog fremdreves til sos af sædvanlige skruer og pa land 
af larvefødder. Hastigheden var 15 knob i ,·andet og ca. 25 km/ t 
på land. Medførende 600 kg sprængstoffer kunne de fjernsty res fra 
søen op på stranden og bringes til detonation tæt ved fjendens 
land- og kystfors,·ar. De kunne starte, stoppe, vende, mindske og 
øge farten, alt gennem fjernstyring. For at undgå den fare, der lå 
i, at fjenden eventuelt fik kontrol over dem, eller at moderskibet 
blev ødelagt, var de små fartøjer forsynet med en anordning, som 
automatisk udløste eksplosionen, safrcmt den rigtige radioimpuls 
fra kontrolskibet ikke blev modtaget efter en vis tidsperiode. 

(S. F., marts 49) fl. M. I'. 

Ægypten. 

I oktober 1948 mistede den kgl. ægyptiske marine sin vigtigste 
kampenhed, kanonbåden »El Amir Farouq«, der sank ud for Gaza 
under forhold, der endnu ikke er helt klarlagt. 

(Navy, feb. 4!1) fl. M. P. 
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Det danske Rig·svaaben og FJaadens gamle Skibsnavne. 
Af Kommandørkaptajn R. Steen Stecnsen. 

Den direkte Anledning til Fremkomsten af denne 
Afhandling er Udsendelsen af et lille, illustreret Skrift, 
»Danmarkshistorie fortalt af Rigsvåbnet«. Dette for
dringsløse, men smukke Skrift udsendtes i .Januar 
1949 af »Dansk Underofficersforening af 1939« og 
fortæller i store Træk Rigsvaabenets og dets enkelte 
Felters Historie, der jo paa en Maade er en Genspej
ling af Danmarkshistorien*). 

Men vort gamle Rigsvaaben er ikke alene en saadan 
Genspejling af Danmarkshistorien, det har tillige, hvad 
der vel næppe er videre kendt, i tidligere Tider haft 
en meget direkte og intim Forbindelse med Flaaden, 
idet mange af vore gamle Skibsnavne er taget direkte 
fra de Vaaben og Mærker, som findes eller fandtes i 
Rigsvaabenet. 

") HDanmarkshistoric fortalt af Rigsvåbnet« med Tekst af F. 0. 
Nielsen og K. Særmark-Thomsen. 12 Sider. Trykt i 500 Eks
emplarer, der ikke kommer i Handelen. At Skriftet ikke kom
mer i Handelen skyldes, at det er udsendt som en Slags 
Nytaarshilsen - antagelig i Anledning af Foreningens 10 Aars 
Jubilæum. Da det imidlertid vilde være ønskeligt, at videre 
l{redse kunde komme til at stifte Bekendtskab med dets Ind
hold, maa man haabe, at der kan findes Udveje for, at det 
senere kan blive genoptrykt og saaledes blive kendt af en 
større Offentlighed. Det smukke, lille Skrift og den gode Ide, 
der bærer det, fortjener en saadan videre Udbredelse. 

Interesserede, der maatte· ønske et mere indgaaende Kend
skab til Rigsvaabenet og dets Historie, kan henvises til Værket 
))Det danske Rigsvaaben« af Poul Bredo Grandjean (Køben
havn, 1926). 

Tidsskr. f. Sovæsen. 120. Aarg . 10 
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Naar man i Flaadens Historie træffer paa gamle 
Skibsnavne som »Tre Løver«, »Tre Kroner« og »To 
Løver«, vil de fleste jo vel nok rent umiddelbart vide 
at sætte disse Navne i Forbindelse med Rigsvaabenet 
og dets Felter. Men naar man i Christian IV's Flaade 
finder Skibe, der bærer Navnene »Cronet Fisk« og 
»Gullands Lam«, vil man vel som Regel ikke umid
delbart sætte den kronede Fisk eller det mærkelige 
gullandske Lam i Forbindelse med Rigsvaabenet, men 
slaa sig til Taals med, at man i hine Tider brugte 
saa mange andre mærkelige Skibsnavne. Men »Cronet 
Fisk« - det er jo blot Islands gamle Vaaben, den 
kronede Stokfisk, som fandtes i det danske Rigsvaa
ben lige til 1903, da Stokfisken maatte vige for den 
mere pompøse, men heraldisk mindre heldige islandske 
Falk. Og »Gullands Lam« er simpelthen Lammet i 
Gotlands Vaaben, som en Tid indgik i Rigsvaabenet. 

Og »Nældebladet« - i og for sig et glimrende Navn, 
et noli me tangere, som ogsaa nu til Dags vilde være 
anvendeligt f. Eks. til en Undervandsbaad - det er 
det holstenske Nældeblad fra Rigsvaabenet. At man nu 
ikke mere skulde kunne bruge dette gode og gamle 
Skibsnavn, fordi det er Holstens Vaaben, vilde være 
et Udslag af misforstaaet og overdreven Hensynsfuld
hed. Nældebladet findes jo da stadig i Rigsvaabenet. 
Vi har jo heller ikke i sin Tid undset os for at kalde 
et Panserskib »Helgoland« (1878). Dette Navn hen
tyder kun indirekte til den tyske 0, men direkte til 
Kampen ved Helgoland. Naar dette Navn senere ogsaa 
har været anvendt saavel i den tyske som i den øst
rigske Flaade, var det her heller ikke Øen, men Kampen 
der sigtedes til. Som man kan forstaa, er Kendskabet til 
dansk Søkrigshistorie jo ikke synderligt stort uden for 
vort Lands Grænser. Det kan saaledes i denne For-
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bindelse anføres, at i 1939 fremkom der i Anledning 
af 75 Aars Dagen for Kampen ved Helgoland flere 
Artikler herom i den svenske Presse - og her frem
stilledes Resultatet nærmest som en tysk-østrigsk Sejr 
- simpelthen fordi man mindedes de tyske og øst
rigske Skibsnavne, som der da ogsaa refereredes til. 
Den Slags Misforstaaelser kunde dog undgaaes ved, at 
Navnet »Helgoland(( atter blev baaret af et dansk Skib. 
At vi ellers ikke er saa bange for at gaa uden for 
Landets Grænser for at hente Navne til vore Skibe 
ses af, at ogsaa en norsk Elv er repræsenteret i vor 
nuværende Skibsliste (»Lougen«). 

Efter dette lille Sidespring vil vi atter vende tilbage 
til Rigsvaabenet og de Skibsnavne der har Tilknyt
ning hertil. . 

Ved »Lindormen« tænker vi vel nu i Almindelighed 
paa et Fabeldyr som f. Eks. Midgaardsormen og synes 
ogsaa, at det er et ganske godt Skibsnavn. Men da 
det i sin Tid for første Gang blev givet til et dansk 
Orlogsskib, var det ikke med Tanken paa en »almin
delig« Lindorm (hvis man tør udtrykke det saaledesl), 
men derimod en Opkaldelse efter den heraldiske ven
diske Lindorm, der jo ligesom Nældebladet endnu 
stadig har sin Plads i Rigsvaabenet. 

Et ganske interessant Træk er, at der aldrig sam
tidig i Flaaden har været to Skibe, der henholdsvis 
hed »Tre Løver« og »Danmark«. Ej heller »To Løver« 
og nSlesvig« eller »Nældebladet« og »Holsten«. De 
heraldiske Navne paa Rigsvaabenets enkelte Dele af
løstes efterhaanden - ikke paa een Gang, men over 
et Tidsrum af mere end hundrede Aar - af de geo
grafiske Betegnelser for de Landsdele, som Vaabnene 
repræsenterede. Man har ment, at dette Skifte fra he
raldiske til geografiske Navne i Hovedsagen fandt Sted 

1 O" 
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ved Enevældens Indførelse, men som del senere vil 
blive vist, paabegyndtes dette Skifte allerede før Ene
vældens Indførelse og sluttede først i 1790'erne. 

Det heraldiske og det geografiske NaYn optræder saa
ledes - borlsel fra nogle ganske faa Undtagelser -
ikke samtidig. Grunden hertil maa vel søges i den 
Omstændighed, at man ikke kunde have to Skibe,. 
som begge førte det samme Vaaben paa Agterspejlet. 
En Undtagelse fra denne Regel synes Navnet »Lind
ormen« at danne, men det er kun tilsyneladende, thi 
da delte Skibsnavn afløstes af »,venden«, blev del, 
som Tilfældet tidligere havde været, ikke mere anvendt 
til Orlogsskibe (Linieskibe), men kun til mindre En
heder saa som f. Eks . .Jagter, Skøtpramme og Galejer, 
og man har vel her Lov til at antage, at Opkaldelsen 
nu ikke mere er sket efter den heraldiske Lindorm, 
men efter Overtroens drageagtige Uhyre, ligesom disse 
mindre Skibe vel næppe heller har værel prydet med 
den vendiske Lindorm paa Agterspejlet. løvrigl kan 
Opkaldelsen siges at være skiftet endnu en Gang. Da 
Navnet til Mineskibet »Lindormen«, der er den 13. 
Enhed i Flaaden af dette Navn, for en halv Snes Aar 
siden blev valgt, tænkte man næppe hverken paa Rigs
vaabenets vendiske Lindorm eller Fabeldyret, men 
opkaldte simpelthen af Traditionshensyn Skibet efter 
alle de mange tidligere Enheder, der har baaret Navnet. 

Selv om Rigsvaabenet først i Hovedsagen lik sin 
nuværende Form i 1819, har de lleste Mærker og 
Vaaben, der optoges heri, dog bestaaet gennem mange 
Aar og været anvendt paa forskellige Maader. For al 
give en mere detailleret Fremstilling af den Forbin
bindelse, de forskellige Dele af Rigsvaabenet har haft 
med de gamle Skibsna,•ne, skal Rigsvaabenet her be
handles Felt for Felt - regnet ovenfra og fra venstre 
(den heraldiske højre Side!) - idet der begyndes med 
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det store Hovedsk.iold og derefter fortsættes med Midler
skjoldet og det lille Hjerteskjold. Tilsidst vil nogle 
Vaaben, der nu er udgaaet af Rigsvaabet samt Skjold
holdere, Ordener m. Y. blive behandlet. 

A. Hovedskjoldet. 

1. Felt viser paa Guldbund tre gaaende, blaa Løver 
med Guldkroner, omgivet af ni røde Hjerter*). Det 
var Valdcmarernes Skjoldmærke, idet det allerede 
var kendt fra Knud den Sjettes Tid ca. 1190. Dette 
Skjold, der ogsaa kaldes og an,•endes som »Det lille 
Rigsvaaben«, er det egentlige danske Konge- eller Rigs
skjold. 

Adskillige større Orlogsskibe har i tidligere Tider 
baaret Navnet »Tre Løver« eller »De tre Løver«. Det 
sidste søsattes 1730 og udgik 1753. Nogle faa Aar se
nere, i 1757, søsattes et større Orlogsskib, der fik 
Navnet »Dannemark« (udgaaet 1792). Den heraldiske 
Betegnelse a!løstes her i 1750'erne af den geografiske. 

2. Felt viser paa Guldbund to gaaende, blaa Løver. 
Allerede tidligt kendetegnede man yngre Sønner - og 
Sønner af uægte Byrd - ved en Forandring af Skjold
mærket eller ved Tilføjelse af visse særlige Figurer. 
En saadan hyppigt forekommende heraldisk Foran
dring bestod i en Formindskelse af Skjoldmærket. Som 
Hertug af Sønderjylland førte Abel derfor som væ
rende af dansk Kongeslægt ikke tre, men kun to Lø
ver (Leoparder) i sit Vaaben (1245). Da Abel senere 
Yar blevet Konge af Danmark, beholdt han dette Vaa
ben - ved Siden af de tre Løver - og lod det gaa 

"') Heraldisk har Løverne været benævnt »Leopardercc og Hjer
terne var oprindelig ikke Hjerter, men »Søblade« (Aakande
blade). At de tre blaa Løver skulde repræsentere Rigets tre 
blna Hovedstrømme (Sund og Bælter) er en lige saa poetisk 
som historisk urigtig Antagelse. 
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Det danske Higsvaaben 1 !l03- 48. 

i Arv til sine Efterkommere. De to Løver er saaledes 
blevet Sønderjyllands Vaaben og er et af de mange 
Tegn paa denne Landsdels ældgamle Tilhørsforhold 
til Danmark. 

Ogsaa »To Løver« eller »Tvende Løver« har flere 
Gange været anvendt som Navn paa Orlogsskibe -
bl. a. eet paa Christian IV's Tid. Allerede 1684 byg-
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gedes dog et Orlogsskib, der fik Navnet »Slesvig« og 
Navnet llTo Løver« ses ikke siden som Skibsnavn. 

3. Felts øverste Halvdel viser tre Guldkroner paa 
blaa Bund. Allerede i 1364 anvendte Kong Albrecht 
i Sverige tre Kroner som Vaaben, men da Dronning 
Margrethe senere (1391) benyttede de tre Kroner, var 
det som Unionsmærke. I Erik af Pommerns Rigssegl 
fra 1398 findes ligeledes de tre Kroner, og at de her 
blev anvendt som Unionsmærke og ikke repræsenterede 
Sverige ses af, at der foruden dette Unionsmærke 
fandtes ikke alene det danske Vaaben (de tre Løver), 
det pommerske (Griffen) og det norske (St. Olavsløven) 
men tillige som svensk Vaaben den ældre Folkunge
løve. Spørgsmaalet, hvorvidt de tre Kroner var Uni
onsmærke eller et svensk Vaaben, har dog været noget 
uklart, thi efter Unionens Ophævelse opstod der som 
bekendt Strid mellem det danske og det svenske Konge
hus om Retten til at føre dette Vaaben. Striden endte 
med, at Sverige efter Kalmarkrigen anerkendte de 
danske Kongers Ret til at føre de tre Kroner i Rigs
vaabenet. 

Adskillige større danske Orlogsskibe har baaret Nav
net »Tre Kroner«. Det sidste søsattes i 1789. En Afløs
ning af den heraldiske Betegnelse med en geografisk 
var naturligvis ikke mulig for dette Unionsmærke*). 
Mest bekendt er dog vel den »Tre Kroner« blevet, der 
i 1713 sammen med flere andre udrangerede Orlogs
skibe grundsattes for at danne det Søbatteri, der efter 
den fik Navnet »Trekroner«. Dette første Søbatteri laa 

") Ogsaa i Sverige anvendte man ofte Navnet 11Tre Krouor« som 
Skibsnavn. At man i Nutiden kan bruge saa vel den heraldiske 
som den geografiske Betegnelse samtidig ses af, at der i Dag 
i den svenske Flaade findes et Panserskib ved Navn 11Sverige« 
(der naturligvis bærer de tre Kroner som Vaabenskjold) og 
tillige en Krydser »Tre Kronor«. 
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ved »den yderste Søtønde« - d. v. s. 300 m NN,v 
for det senere Søfort af samme Navn. 

3. Felts underste Halvdel er nu - siden kongelig 
Anordning af 6/ 7 1948 - delt i to Dele med blaa 
Bund, hvor Færøernes Vædder ses tilvenstre og Grøn
lands Bjørn tilhøjre, begge Figurer i Sølv. Den færøske 
Vædder er kendt som Færøernes Mærke allerede fra 
1300-Tallet og indgaar i Hækken ar kredsstillede Lands
skjolde - Datidens Form for Rigsvaaben - i 1600-
Tallet. Bjørnen blev af Kong Frederik III anvendt som 
Mærke for Grønland i 1666 - dels siddende, dels 
gaaende paa alle fire. 

Forskellige Skibe i Flaaden har heddet »Lammet« 
og >>Vædderen« og en »Hvide Bjørn« fandtes allerede 
i Christian IV's Flaade. Ca. 1670 søsattes et Skib 
»Færøe« og i 1756 et Orlogs!>kib »Grønland«. I den 
nyere Tid er Navnet » Hvidbjørnen« som bekendt 
blevet anvendt til et Inspektionsskib, der oprindelig 
var bestemt Lil de grønlandske Farvande*). 

Oprindelig Yar det 3. Felts underste Halvdel tredelt 
og her fandtes til venstre (paa Vædderens nuværende 
Plads) et rødt Felt med en forsølvet Stokfisk (Klipfisk) 
med Guldkrone, der var Islands Vaaben. 

Som nllerede nævnt var delte Mærke ogsaa repræ
senteret blandt Skibsnavnene i Christian IV's Flaade. 
Navnet »Cronel Fisk(( benyttedes her afvekslende 
med »Cronet Stokfisk«. EL samtidigt Skib tilhørende 
det islandske Compagni hed »Forgyldte Fisk((, hvilket 
lader formode, al Stoldisken i Islands Vaabcn i sin 

'") Som Navnene antyder, var »Hvidbjørnen« (1 !)28) oprindelig 
bestemt til l]eneste ved Grønland og »Ingolf« (1 !l,13) under 
Island. Da >•Ingolf« med sin Dobbeltbund imidlertid skønnedes 
bedre egnet til Sejlads i de grønlandske Farvande end »Hvid
bjørnen«, besluttede man at lade de to Skille skifte Revier. 
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Tid har været forgyldt i Stedet for forsølvet. Dette 
Compagniskib var armeret og udrustedes i 1644 som 
Orlogsskib. I 1706 søsattes et Orlogsskib »Island«. 

I 1903 ombyttedes den kronede Stokfisk i Rigsvaa
benet med den islandske Falk. Inspektionsskibet »Is
lands Falk« fra 1906 maa vel saaledes formodes at 
have sit Navn fra det nye islandske Vaaben · - og 
altsaa mere eller mindre indirekte fra Rigsvaabenet. 

4. Felts øverste Halvdel viser paa Guldbund en 
gaaende, blaa Løve over 9 Hjerter. Dette Vaaben er 
første Gang anvendt af Christian I i 1449 og svarer 
til Titlen »De Gothers Konge«, som Valdemar Atterdag 
antog efter Gotlands Erobring i 1361. Man antager, at 
dette Vaaben - i Lighed med Sønderjyllands to Løver 
- er opstaaet ved de hallandske Fyrsters Formind
skelse af Kongeskjoldet. Her forsvandt de to Løver, 
men til Gengæld bibeholdtes de ni Hjerter, som ikke 
findes i Sønderjyllands Vaaben. 

Flere Skibe har i ældre Tid baaret Navnet »Løven«, 
men om det er Gotlands Løve, der her er hentydet til 
i alle Tilfælde, kan ikke siges med Sikkerhed. 

Den opmærksomme Iagttager, der nøje har studeret 
Fregatten »Jylland«s Ornamentering agter, vil sikkert 
her have bemærket, at mellem de med Ranker for
bundne Studehoveder paa Laaringerne findes der midt 
paa Agterfladen (Ordet »Spejl« kan næppe bruges her!) 
et Vaaben - en Løve over ni Hjerter - som høje 
svarer til de Gothers. Forklaringen herpaa er den, al 
man i en senere Tid har forsøgt at lade de Gothers 
Vaaben overføre paa Jylland og betragtet det som 
denne Landsdels Vaaben. Ogsaa paa jyske Militæraf
delingers Faner og Segl lod man i sin Tid indsætte 
de Gothers over ni Hjerter gaaende Løve. De For
tolkninger, der har ligget til Grund for denne » Vaa-
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henoverførelse«, er imidlertid ganske uhistoriske og 
uholdbare*). 

Helt inkonsekvent synes det jo iøvrigt at lade .Jyl
land repræsentere af een Løve, naar Sønderjylland, 
der jo dog kun er en Del af »Hovedlandet«, har 
hele to!! 

4. Felts nederste Halvdel viser paa rød Bund en 
gylden og kronet Lindorm. Dette Vaaben er Tegnet 
paa, at den danske Konge kalder sig »De Venders«. 
Titlen gaar helt tilbage til Absalons Tid, da de ven
diske Fyrster maatte anerkende den danske Konges 
Overhøjhed. Lindormen er dog ikke helt saa gammel 
- den indsattes først i det danske Vaaben af Kri
stoffer af Bayern i 1440, idet man opfattede den bar
bariske og fantastiske Lindorm som et vendisk Mærke. 

»Lindormen« er et af Flaadens ældste og hyppigst 
anvendte Skibsnavne, idet den nuværende Bærer af 
Navnet, Mineskibet »Lindormen«, som allerede nævnt 
er Nr. 13 af de kendte Enheder. 

Den heraldiske Lindorm har nu to Ben, men i 
Vaabnene ses den af og til uden Ben - eller med 
fire. I sidste Tilfælde - især med store Vinger -
ligner den en Drage og er da ogsaa blevet forvekslet 
med den bornholmske Drage. Antagelig er det en saa
dan Forveksling, der har været Aarsag til at »Lind-

") Man maa her gøre sig det klart, at en Landsdel som ,Jylland, 
der ikke paa nogen Maade er en administrativ Enhed, ikke kan 
have et Vaaben. En Stat, et Hertugdømme, et Amt eller en 
By kan have (og har) et Vaabcn, men hvem skulde officielt 
kunne anvende eller have anvendt Jyllands Vaaben? Et særlig 
jysk Vaaben findes derfor ikke, lige saa lidt som et fynsk. At 
man senere i denne Afhandling vil se, at Bornholm har haft 
sit eget Vaaben, kan bedre forstaas, da Oen dog er et Amt. 
Men som Del af Kongeriget har Bornholm aldrig haft nogen 
særlig statsretslig Stilling. Det bornholmske Vaaben er derfor 
ikke et ægte Landsdclsvaaben - og det udgik da ogsaa ret 
hurtigt af Rigsvaahenet. 
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ormen« Nr. 2 tillige kan ses optræde under Navnet 
»Dragen«*). 

»Lindormen« Nr. 4, et Orlogsskib paa 58 Kanoner, 
søsattes 1654 og udgik 1705. Samme Aar paabegyndtes 
et nyt Orlogsskib, der søsattes 1706 og fik Navnet 
»Wenden«. Navnet »Lindormen« anvendtes derefter 
ikke til større Skibe før i den nyere Tid (Panserbat
teriet »Lindormen«, 1868), men blev hyppigt brugt til 
mindre Enheder. Der var endda en Række Aar, hvor 
Flaaden paa samme Tid havde hele tre Skibe med 
dette Navn! 

Ligesom »de Gothers« Vaaben ganske uhistorisk 
blev overført paa Landsdelen Jylland, blev ogsaa i 
senere Tid »de Venders« Lindorm overført til at gælde 
Øen Fyen, og den vendiske Lindorm anvendtes gan
ske meningsløst i Faner og Segl af militære Afdelinger 
som Mærke for Fyen. Ogsaa Orlogsskibe bærende 
Navnet »Fyen« havde den vendiske Lindorm som Or
namentering. De, der paa deres Vej til og fra Tjene
sten paa Holmen passerer Fregatten »Fyen«, kan 
overbevise sig herom ved at .betragte Skjoldet paa det 
nuværende Kaserneskibs Stævn. 

B. Midlerskjoldet (alle Felter med rød Bund). 

1. Felt viser det holstenske Nældeblad, der er holdt i 
Sølv og rødt. Dette Vaaben førtes oprindelig af Grev 
Gerts Slægt, men da Holsten i 1460 kom under Chri
stian I, indføjedes Nældebladet i det danske Rigs
vaaben. 

»Nældebladet« eller »Nellebladet« har ofte været 

"') Figuren paa Agterspejlet har været Skibets »Navneplade« og 
er da til forskellige Tider blevet opfattet forskelligt. » Lind
ormen« Nr. 2 var med i Pros Munds Eskadre og deltog i det 
ulykkelige Slag i Femernbælt 1Bfio 1644, hvor den blev op
brændt af en hollandsk Brander »Meerman«. 
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anvendt som Skibsnavn i Flaaden lige fra Christian 
IV's Dage. Den sidste Enhed af dette Navn søsattes 
1746 og udgik 1770. Samme Aar lagdes Kølen til et 
nyt Orlogsskib, der søsattes 1772 og fik Navnet »Hol
stein«. 

2. Felt viser Stormams Sølvsvane med en Guldkrone 
om Halsen. Dette Vaaben blev første Gang ført af 
Kong Hans i 1476. 

Adskillige Orlogsskibe har i Tidens Løb baaret 
Navnet ))Svanen«. Om dette Navn altid har hentydet 
til Stormarn, er ikke helt sikkert, men de Enheder, 
der benævntes »Kronede Svane«, har dog utvivlsomt 
gjort det. Allerede i Christian IV's Flaade fandtes et 
Skib »Slormarn«*), men samtidig optraadte tillige et 
Skib med Navnet »Svanen«. Det sidste større Orlogs
skib, der bar Navnet nSvanen«, søsattes 1730 og udgik 
1756. Da et nyt Orlogsskib søsat i 1751 lik Navnet 
>lStormarn«, der dog som ovenfor anført allerede tid
ligere havde Yæret anvendt som Skibsnavn, er del ikke 
helt usandsynligt, at nSvanen<< ikke har været tjenst
dygtig i sine sidste Aar. Da Overlapningen mellem de to 
Skibe er saa kort, kan man ikke se bort fra den Mu
lighed, at Navnet »Svanen« her har hentydet Lil Stor
marns Vaaben. Et nærmere Studium af »Svanen«s 
Ornamentering vilde antagelig kunne løse dette Spørgs
maal. 

3. Felt viser en Rytter i Guldharnisk siddende paa 
en springende Sølvhest. Delle Mærke blev optaget al' 

") I l{ampcn JHHI Kolhergcr Heide 1/7 Ui44 deltog bl. a. folgendc 
Skibe, der har Helation til Higsvaahenet: »Lindormen« (38 
Kanoner), ))Tre Løver« (46), »Cronet Fisk« (20), »Lammet" 
(Ui), ))Hvide Bjørn« (14), ))forgyldte Stokfisk« (Compagnisldb), 
))Tvende Løver•< (22), ,,svanen« (2fi), »Norske Løve« (30), 
»Rytteren« eller »Sorte Hytter« (24), »Tre Kroner« (30) og 
»Nellebladet« (24). Endvidere: »Oldenborg« (42), ))Stormarn« 
(32) og »Delmenhorsl« (28). Saa godt som alle Rigsvaabenets 
Felter var saalecles repræsenteret i dette Slag. 
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Frederik II i 1570 som Ditmarskens Vaaben efter 
denne Landsdels Erobring. 

Adskillige Orlogsskibe har heddet »Rytteren«, hvilket 
formentlig har været en Hentydning til Ditmarskens 
Rytter. I enkelte Tilfælde har disse Skibe dog haft et 
Tilnavn som f. Eks. »Sorte Rytter«. Navnet forsvinder 
i Slutningen af 1600-Tallet og afløstes da af »Dit
marsken«, som findes blandt Flaadens Skibe i Begyn
delsen af 1700-Tallet. 

Da Navnet »Rytteren« forsvinder, begynder til Gen
gæld et helt nyt Navn, »Søridderen«, at optræde 
(første Gang 1677). Hvorvidt Navnet »Søridderen« er 
afledet af »Rytteren«, tør dog ikke siges med Bestemt
hed*). 

4. Felt viser et gyldent Hestehoved, der er det lille 
Hertugdømme Lauenburgs Vaaben, der dog først ind
gaar i Rigsvaabenet 1816. Hverken den lauenburgske 
Hest eller Hertugdømmets Navn har haft Forbindelse 
med vore Skibsnavne**). 

Lauenborg var som bekendt den ringe Erstatning, 
vi fik for det i 1814 afstaaede Norge, hvis øksebæ
rende St. Olavsløve indtil da havde prydet det danske 
Kongevaaben, hvor det rnr anbragt paa selve Hoved
skjoldet. 

"') Nogen Forklaring paa Navnet »Søridderen « - udover at det 
er en Hidder til Søs - kendes ikke. 

"") Oprindelsen til Hestehovedet som Vaabenmærke for den dan
ske Del af Hertugdømmet er ganske curiøs. Lauenburgs op
rindelige Vuuben var en springende Hest, men du en Del af 
Hertugdømmet i 1816 blev ufstauet til Danmark, vovede man 
i Danmark ikke at anvende dette Vuaben uf Hensy n til den 
resterende Del. Netop i disse Aar optruudte nemlig Sverige 
meget udfordrende over for Danmark, for at tvinge den norske 
Løve ud uf det danske Higsvaaben, hvilket som bekendt skete 
i 1819. Da man nu ikke turde tage hele den springende Hest 
som Vuaben for den danske Del uf Luuenburg, fik Sagen den 
salomoniske Løsning, at man ogsaa kun tog en Del uf Vaa
benet - nemlig Hestens Hoved! 
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Adskillige Skibe ved Navn »Norske Løve« og med 
den øksebærende Løve som Spejlornament viser, at 
det var Norges Vaaben, der havde givet dem Navn. 
Den sidste »Norske Løve« søsattes 1765 og udgik 
1798. Allerede 1797 sattes et Orlogsskib ved Navn 
»Norge« paa Stabelen. Det søsattes 1800 og blev røvet 
af Englænderne i 1807. Dette er det seneste Skifte fra 
heraldisk til geografisk Betegnelse for Skibe, der var 
kaldt efter Rigsvaabenet. 

C. H.iertesk.ioldet. 

Dette Skjold er delt i to Felter. Det venstre med de 
to røde Bjælker paa Guldbund er Oldenborgs Vaaben, 
og det højre med et Guldkors paa blaa Bund er den 
med Oldenborg samhørende Landsdel Delmenhorsts 
Vaaben. Begge disse to Vaaben er Kongeslægtens egne 
og de heraldiske Betegnelser har som Følge af disses 
Karakter ikke været anvendt som Skibsnavne, hvilket 
derimod ret hyppigt var Tilfældet med de geografiske. 

D. Vaaben, der mz ikke mere findes i Rigsvaabenet. 

Af disse er den norske Løve, den islandske Stokfisk 
og Islands Falk allerede omtalt. 

Medens de Gothers over ni Hjerter gaaende Løve 
nærmest maa betragtes som et dansk Vaaben for Got
land i den eller de Perioder, hvor Øen var dansk, 
havde Staden Visbys Raad i sit Segl m. v. benyttet 
en hornet Vædder holdende med det ene Forben en 
Stang med en Fane. Dette Mærke - Gotlands Agnus 
Dei (Guds Lam) - der mest af alt ligner et Paaske
lam med Flag, blev ogsaa anvendt som Vaaben af de 
danske Konger - sammen med de Gothers og de øv
rige Vaaben for de andre Landsdele. Medens Skibs
navnene »Lammet« og »Vædderen« - naar man ikke 
kender de paagældende Skibes Ornamentering - lige-
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saa godt kan hentyde til Færøerne som Gotland, er 
der ikke Tvivl om, at Skibet »Gullands Lam«, der 
som Compagniskib (armeret Koffardiskib) indgik i 
Christian IV's Flaade, har sit Navn efter Gotlands 
Agnus Dei. 

Det af Frederik II erhvervede Mærke for det tidli
gere Bispedømme Øsel- St.Johannes Ørn-anvendtes 
ogsaa af de nærmest følgende Konger. Oprindelig var 
Ørnen sort (paa blaa Bund) - senere havde den og
saa andre Farver (Sølv, hvid o. s. v.). 

Det kan antages, at Skibsnavnene »Sorte Ørn« og 
»Hvide Ørn« oprindelig stammer fra dette Vaaben. 
Senere - da delte Vaaben ikke mere anvendtes -
har man maaske mere set paa det maleriske i disse 
Navne og glemt den oprindelige Hentydning. 

Ogsaa Bornholm har haft et særligt Vaaben. Paa 
Frederik III's Tid er en firbenet Drage anvendt som 
Mærke for denne Ø. Da den vendiske Lindorm. an
vendes samtidig, kan der ikke foreligge nogen For
veksling med denne. Da Bornholm imidlertid hverken 
dengang eller tidligere har indtaget nogen særlig stats
retlig Stilling, er Anvendelsen af et saadant bornholmsk 
Vaaben i og for sig meningsløs, og Vaabnet er da og
saa udgaaet efter sidste Gang at være benyttet paa 
Frederik IV's Tid. 

Som Skibsnavn har »Dragen« været anvendt nogle 
Gange i ældre Tid - og som bekendt blev Navnet 
atter anvendt til en Torpedobaad i 1929. 

E. Skjoldholdere og Ordener. 

Hovedskjoldet har som Baggrund Elefant- og Dan
nebrogsordenernes Kæder med tilhørende Klenodier. 
Og ogsaa Skibsnavnene »Elefanten« og »Danne
brog« har, som det vil blive vist, paa denne Maade 
Tilknytning til Rigsvaabenet. 
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Ove Gjeddes Admiralskib paa hans Oslindiefærd 
(1618- 22) hed som bekendt »Elephanten«, og da al
lerede Christian I betragtes som den første Ordens
herre af Elefanten, skulde der saaledes tidsmæssigt 
ikke være noget til Hinder for Antagelsen af en saa
dan Forbindelse mellem Skibsnavnet og Rigsvaabenet, 
idet Elefantordenens Klenodie allerede før 1600 var 
sat i Forbindelse med Rigsvaabenet. Med absolut Sik
kerhed kan dette dog ikke siges - der er ogsaa den 
Mulighed at Elefanten paa hint Tidspunkt er valgt til 
Skibsnavn som Sindbillede paa Styrke og Kløgt. Under 
Christian V genoplivedes Elefantordenen og adskillige 
af de største Orlogsskibe bærer nu hundrede Aar frem 
i Tiden Navnet »Elefanten((. Her kan det med Sikker
hed siges, at den »Elephanlen«, som søsattes 170il, 
fik sil Navn efter Ridderordenen, idet dennes Klenodie 
og Kæde udgør Skibets Hovedornamentering. Det var 
denne i 1703 søsatte l>Elephanten«, der i 1728 sæn
kedes som Bradbænk, og som siden har givet sit Navn 
til Nyholms lille nordvestlige Halvø. 

Skønt Dannebrogsordenen regner sin Oprettelse helt 
tilbage til Aaret 1219, var del dog Christian V, der i 
1671 genopliYede den og i 1693 offentliggjorde dens 
Statuller. Da Orlogsskih~t l>Dannebroge« som det 
første Skib af dette Navn og som det første paa Ny
holm byggede Orlogsskib søsattes 1692, ligger det ret 
nær at antage, at Navnet hør sæltes i Forbindelse med 
Dannebrogsordenen og dermed Higsvaabenel - og 
ikke direkte med vort Flag, skønt denne sidste 
Antagelse vel nok er den mest almindelige. Beviset for 
denne Forbindelse er, at Spejlornamentet paa Orlogs
skibet viser Dannebrogsordenens Kors - og ikke 
Flaget. Paa det nuværende Kongeskib »Dannebrog« er 
derimod Flaget anvendt som Ornament. 
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Rigsvaabenets Hovedskjold støttes af 2 Vildmænd, 
der første Gang optræder som Skjoldholdere under 
Christian I. 1 Tidens Løb har der dog ogsaa ind 
imellem været anvendt andre Figurer som Skjoldhol
dere. Rigsvaabenet paa Christian IV's Kiste holdes 
saaledes af 2 Løver, og til anden Tid har man anvendt 
to Elefanter, en Ridder og en Vildmand, en Kvinde
skikkelse og en Vildmand o. s. v. 

At Skibsnavnet »Wildmanden«, der første Gang paa
træffes i Midten af 1500-Tallet, har sin Oprindelse fra 
Rigsvaabenets Vildmand, synes der ikke at kunne 
være Tvivl om. 

F. Overgangen fra heraldiske til geografiske Navne. 

Idet tilstrækkelig detaillerede Flaadelister fra Tiden 
før 1700 savnes, har det været vanskeligt med Nøj
agtighed at bestemme hvornaar Overgangen fra heral
diske til geografiske Navne sætter ind. Hertil vil yder
ligere kræves en mere indgaaende Undersøgelse af 
Ornamenteringen af en Del af Skibene fra 1600-Tallet, 
f. Eks. »Rytteren« og »Svanen« - en Undersøgelse 
som formentlig vil blive meget vanskelig. I Alminde
lighed kan Overgangen vel siges at have taget sin 
Begyndelse kort før Enevældens Indførelse (jfr. »Stor
marn« i 1644) og den sluttede først ca. halvandet 
hundrede Aar senere. Det er dog her af væsentlig In
teresse at konstatere, at det var de mere betydningsfulde 
Vaaben inden for Rigsvaabenet (Danmark, Holsten 
og Norge), der senest blev ændret paa denne Maade. 

For at vise at dette »Systemskifte« strakte sig over 
en meget lang Periode og saaledes ikke kan være 
Resultatet af et pludseligt Magtbud, er Aarstallene for 
de Omskiftninger i Navnegivningssystemet for større 

Tidsskr. f. Søvæsen. 120. Anrg. 11 
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Orlogsskibe, som kendes med Sikkerhed, anført i ne
denstaaende lille Oversigt. 

Sidste Gnng Første Gang 
Bernidisk Navn anvendt Geognllisk Navn anvendt 

(Skibet udgnnct) (Skibet søsat) 
i>To Løver« ........ 1644 »Slesvig« ..... . . .. 1684 
>iLindormen« (Nr. 4) 1705 »\\'enden« ...... . . 1706 
»Tre Løver« ....... 1753 »Dannemark« ... . 1757 
»Nældebladet« ..... 1770 i>Holstein« ....... 1772 
»Norske Løve« ..... 17!)7 »Norge« ...... . . . . 1800 

Alle det nuværende Rigsvaabens større og mindre 
Felter - ene undtaget Lauenburgs, der først kom til 
i 1816 - har, som det er vist, i Tidens lange Løb 
adskillige Gange givet deres Navne til Skibe i Flaaden. 

Er vort gamle Rigsvaaben og dets farvestraalende 
Felter saaledes en Genspejling af Danmarks Historie, 
saa spejles til Gengæld dette Vaaben i de mange 
smukke og stolte Navne, som vor Flaadcs Skibe har 
baaret ned gennem Tiderne. 



Udvælgelse og placering af militært personel. 
Af overlæge M. Winge. 

I det moderne samfund lyder kravet »den rette 
mand på den rette plads«. Dette gælder i industri, 
handel og administration; og det gælder mere end 
noget andet sted i det moderne militærvæsen med 
dets stadig stigende mekanisering og specialisering. 
Betydningen heraf ser man klart, når man studerer 
de militærmedicinske bøger og tidsskrifter, der er 
fremkommet efter den sidste verdenskrig; men en
hver, der har erfaring med militært personel, vil have 
lagt mærke til, hvor meget der spildes i tid og penge, 
når en mand, værnepligtig eller befalingsmand, an
bringes på et sted, hvor han ikke hører hjemme. 

Som læge i sø,1ærnet og navnlig ved tjenesten i 
kassationskommissionen og på kasernens sygeafdeling 
har forfatteren ved flere lejligheder konstateret, at 
værnepligtige og andre har været stukket ud til tjene
ste, som de fra et lægeligt synspunkt skønnedes ueg
nede til, hvorfor det forekommer rimeligt at gøre op
mærksom på disse problemer og de metoder, der fore
ligger til at opnå en mere rationel placering af mand
skabet. 

Når man taler om »den rette mand«, tænker man 
såvel på hans fysiske som psykiske egenskaber. Som 
bekendt er der nedsat udvalg dels med henblik på 
anvendelse af moderne psykologiske og psykotekni
ske metoder til udvælgelse af det militære personel, 
dels angående idræt og fysisk opdragelse af dette; men 

11• 
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ejendommeligt nok er hverken hærens eller s11værnets 
læger repræsenteret i disse udvalg. Man har måske 
skønnet, at der ikke fandtes danske militærlæger, der 
var specielt kyndige på disse felter, hvilket vistnok 
er rigtigt; men problemerne har dog så nær tilknyt
ning til militærlægernes arbejde, at det forekommer 
uheldigt, at lægerne ikke fra første færd får lejlighed 
til at følge udviklingen. 

Et par ganske banale eksempler kan illustrere, 
hvordan lægen kan medvirke til en bedre placering 
af værnepligtige. 

En platfodet og lidt tungnem fi sker er taget til 
kystdefcnsionen og anbragt som lader ved en kanon. 
Han har med besvær klaret sig gennem eksercersko
len; men under de langvarige artilleriøvelser, hvor 
han stå r på den ha rde cement, Htr han sf1 mange 
smerter i fødderne, at han ikke kan holde det ud 
længere. På grund af sit væsen mistænkes han for 
at O\"erdriYe og straffes. Som så mange smålhegavede 
reagerer han på den m t1de, at han ved første landlov 
stikker af fra det hele, fanges og indsættes i flåde
stationens arrest. Under afhøringen fortæller man
den om sine dårlige fødder, og auditøren anmoder 
overlægen ved kal>erncn om at udtale sig om disse. 
Det findes rimeligt, al tjenesten som artillerist er for 
hård for hans fodder. hvorfor han anbringes som 
matros ved kystdefensionens transportfartøjer, hvil
ket ligner hans vante arbejde. Resten af tjenestetiden 
forløber ukompliceret. 

Et andet eksempel er en kraftig student, der tid
ligere har haft et anfald af pandehulebetændelse. Han 
kommer ud at sejle om vinteren, hvorved der kom
mer en opblussen af hans gamle sygdom. Indlægges 
på KohenhaYns Militærhospital og sygdommen går i 
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ro; men så snart han atter kommer ud at sejle, Hi.r 
han tilbagefald. En civil læge i provinsen foreslår 
ham kasseret, hvorfor han indlægges på kasernens 
sygeafdeling. I stedet for at indstille ham til kassa
tion flyttes han over til kontortjeneste i land, hvil
ket han tåler udmærket. 

Det er jo klart, al bortset fra de ubehageligheder, 
en sådan værnepligtig må gennemgå, er der sket et 
betydeligt tab i tid, uddannelse og penge, og dette 
kunne have været undgået, hvis de pågældende fra 
første færd var blevet anbragt på steder, hvor deres 
skavanker ikke havde været en hindring for deres 
tjeneste. 

I England inddelte man tidligere det militære mand
skab i fire kategorier: 1. egnet til al tjeneste, 2. egnet 
til garnisonstjeneste, 3. egnet til tjeneste i hjemlan
det og 4. uegnet til militærtjeneste. Under den sidste 
krig blev man imidlertid klar over, at denne indde
ling ikke var tilstrækkelig under moderne forhold, 
hvorfor man gik over til mere- differentierede meto
der. 

Når det indkaldte mandskab mødte i træningslej
rene, blev hver mand underkastet en meget grundig 
lægeundersøgelse. Tidligere sygdomme, ulykkestilfæl
de og operationer blev noteret, ligesom resultatet af 
legemsundersøgelsen. Hvis der var tvivl om noget, 
blev manden sendt til speciallæger. Militærpsykiatere 
og -psykologer gav en bedømmelse af hans intelligens 
og karaktermæssige status. Resultatet af alt dette 
indførtes på et skema, hvor man som konklusion af 
undersøgelse gav en såkaldt »træningsbedømmelse«. 

Det fremhæves stærkt fra engelsk side, at de med
virkende speciallæger en tid bør have virket som al
mindelige militærlæger, for at de virkelig kan be-



190 Udvælgelse og placering af militært personel. 

dømme problemerne og afgive skøn, der er praktisk 
brugelige under de særlige militære forhold, et syns
punkt som også danske militærlæger kan tiltræde. 

Efter forskellige forsøg nåede man frem til del 
såkaldte PULHEMS-system, afledt af kunstordet PUL
HEMS, hvor p betyder physicnl cnpacity, u upper 
extremity, 1 locomotion, h hearing, e euesight, m men
tal capacity og s stability of emotions. Træningsbe
dømmelsen konkluderede man da i en kodebetegnelse, 
hvor hver af de syv egenskaber i PULHEl\IS graduere
des fra 1 til 5, således at 1. var udmærket, 2. god - -
5. blot i en kategori gjorde manden uegnet til mili
tærtjeneste. 
. Systemet stiller, navnlig i begyndelsen, store krav 
til militærlægerne, hvorfor man i England har fun
det det nødvendigt at instruere lægerne i dets anven
delse Yed hjælp af litteratur og praktiske demonstra
tioner. 

Nu behøver den værnepligtiges tilstand jo ikke at 
være konstant. Under tjenesten kan visse egenskaber 
udvikles, eller sygdom og ulykkestilfælde forringe 
ham, hvorfor PULHEMS-betegnelsen med visse mel
iemrum må føres up to date, og dette gælder i endnu 
højere grad fast personel. 

På et nærliggende felt har man under sidste krig 
gjort gode erfaringer med at udnytte lægernes speci
elle kundskaber, nemlig ved tilrettelæggelsen og til
pasningen af mandskabets fysiske træning. 

I 1936 havde man i England fået en del mandskab 
til hæren, der var under den sædvanlige fredstidsstan
dard. Man oprettede derfor forsøgsvis en særlig træ
ningslejr for disse folk, og under medvirken af læ
ger, der var specialkyndige i fysisk træning, gav man 
mandskabet en mere specialiseret træning end den 
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sædvanlige og opnåede herved at bringe en stor del 
af det ringe menneskemateriale i en så god form, at 
der blev udmærkede soldater ud af det. 

Under krigens store indkaldelser, hvor mange blev 
fundet uegnede ved den almindelige lægelige klassi
ficering, indførtes for sådanne folk nogle to-måneders 
træningskurser i speciallejre. Hertil sendtes navnlig 
personer, der var svage og spinkle, underernærede, 
med holdningsfejl og lignende mindre skavanker. De 
ud toges af lægerne ved de almindelige trænings lej re 
og kaserner og blev, når de kom til speciallejrene, 
nøje undersøgt af disses læger, der var særlig erfarne 
i fysisk træning. Under nøje samarbejde mellem læ
gerne og de øvrige befalingsmænd tilpassede man nu 
øvelserne på en sådan måde, at den enkelte mand fik 
en træning, der dels var afpasset efter hans ydeevne, 
dels særligt opøvede de egenskaber hos ham, som var 
svagere udviklet end normalt. Med nogle ugers mel
lemrum kontrollerede man fremskridtene, og til slut 
bestemtes hans kategori påny. Af 4000 mand kunne 
81 % rykkes op i en højere kategori, og 69 % nåede 
endda klasse 1. A. 

Erfaringerne fra de omtalte lejre var så gode, at 
de efterhånden overførtes på de normale trænings
lej re, da man blev klar over, at der burde være mere 
kontrol med øvelsernes tilrettelæggelse og fremskridt, 
og at man opnåede de bedste resultater ved intimt 
samarbejde mellem træningsofficerer og læger. 

Spørger man nu, om nogle af de omtalte principper 
lader sig overføre på vore forhold, må svaret blive be
kræftende; men en betingelse er, at lægerne under 
deres arbejde får noget skriftligt at holde sig til. I 
andre landes mariner har man længe haft en »hel
bredsbog;c til hver mand, og navnlig amerikanerne 
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har med deres health record løst dette problem på en 
praktisk måde. 

Den amerikanske health record er indrettet efter 
løsbladssystemet. I et omslag indsættes en række si
der til physical examination, der udfyldes, når man
den indkaldes og igen ved forfremmelse eller andre 
betydningsfulde ændringer i tjenesten. Der findes el 
blad forbeholdt tandlægen, blad til indførelse af de 
forskellige vaccinationer, li! de almindelige sygdom
me o. s. Y. 

Bogen skal følge manden p it de skiftende tjeneste
steder, men bør bero hos lægen eller dennes stedfor
træder (næstkommanderende), da indholdet naturlig
vis skal underkastes den største diskretion. Den ville 
på mange måder afhjælpe et stort savn, som føles 
stærkt nu, hvor alle ltegelige oplysninger findes i 
lægejournalen, der følger skibet i stedet for manden. 

Lægeundersøgelsen af det indkaldte mandskab, der 
nu finder sted på beklædningsmagasinet, skulle så 
indskrænkes til en frasortering af syge og folk med 
attester, der oplyste, at vedkommende var kassabel; 
medens den egentlige undersøgelse med synsprøver, 
vaccinationer m. m . skulle finde sted i træningslejren 
de første dage efter ankomsten. På grundlag af denne 
kunne man så give hver mand en efter danske for
hold beregnet »PULHE.MS «-hetegnelse, og denne skul
le være medbestemmende ved fordelingen i kompag
nier på eksercerskolen. 

Ved enhver indkaldelse vil der være værnepligtige, 
der har forskellige småfejl, der gør dem ringere end 
gennemsnittet, men dog ikke er så graverende, at 
de er uegnede til militærtjeneste. I øjeblikket, hvor 
man principielt vil give alle den samme uddannelse 
på eksercerskolen, er disse folk til meget stort be
svær både for de befalingsmænd, der skal uddanne 
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dem, og for lægerne, som ikke kan få dem kasseret, 
og som i mange tilfælde er klar over, at mandens 
klager ikke er ganske uberettigede. Lægen må så 
søge at klare tiden igennem ved at skåne manden 
eller lade ham gå lange tider kvartersyg, hvilket ud
dannelsesmæssigt og moralsk er en uheldig løsning. 
Undertiden må kassationskommissionen kassere folk, 
som med en noget lempeligere træning nok kunne fø
res igennem, og som i og for sig kunne være til stor 
nytte for søværnet. 

Hvis man efter lægeundersøgelsen placerede disse 
sekundaf.:>lk i et særligt kompagni, hvor træningen 
var mindre intensiv, og efter eksercerskolen anvendte 
dem til kontorarbejde, mekanisk arbejde, messega
ster og lignende lettere tjeneste, som hæren gør det 
med hjælpetropperne, ville man sikkert opnå en for 
alle parter mere tilfredsstillende løsning af problemet. 
Man behøver vist ikke at frygte, at for mange af ma
gelighedshensyn søger at komme til »hjælpetropper
ne«. Erfaringerne fra hæren taler herimod. 

De senere års store indkaldelser har bevirket, at 
sessionerne i langt højere grad end tidligere må skra
be bunden, hvilket igen har medført, at vi får langt 
flere sekundafolk og betinget tjenestedygtige end tid
ligere. MedYirkende hertil er også den lave fødsels
hyppighed i de år, der leverer de værnepligtige; og 
først om en halv snes år vil dette forhold være ud
jævnet. 

Som omtalt råder marinen i øjeblikket ikke over 
nogen idrætskyndig læge, og i det hele taget har den
ne gren af lægevidenskaben været ret upåagtet her
hjemme. I forståelse af spørgsmålets betydning har 
Dansk Idræts Forbund dog nu oprettet en stilling 
som chefidrætslæge; og denne læge skal være rådgi
vende for forbundet med hensyn til tilrettelæggelse 
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af træning, lægeundersøgelse af idrætsmænd og andre 
idrætsmedicinske problemer. Den fysiske træning 
indenfor hær og søværn må vel anses for et så vig
tigt led i den militære uddannelse, at man søger at 
gøre den så rationel som mulig og derf.or også på 
dette felt udnytter lægevidenskabens særlige viden 
og erfaringer. Hvordan man skal skaffe de nødven
dige læger med kendskab til idrættens særlige pro
blemer, er et andet spørgsmål, som falder uden for 
rammerne af denne artikel. 

Det meste nye volder i begyndelsen besvær og ikke 
sjældent modstand, og indførelsen af de her beskrevne 
principper Yil utvivlsomt gøre det samme; men når 
først begyndervanskelighederne er overstået, skal man 
nok opdage, at en bedre udvælgelse og træning af per
sonellet betyder besparelse i tid og færre ærgrelser 
både for befalingsmænd og værnepligtige og øget 
effektivitet af den vigtigste faktor i ethvert forsrnr. 
personellet. 



Nekrolog·. 

Kommandørkaptajn Rudolf Moth blev født 21. Fe
bruar 1873 som Søn af Sognepræst Frederik Peter 
Christian Moth og Hustru Elisabelh Augusta f. Holm. 

Moth blev Kadet i 1891 og Sekondløjtnant 1895. 
Premierløjtnant 1901. Han var Lærer ved Søværnets 
Officersskole og ved Kadetskolen i Elektroteknik og 
Søminelære 1906-12. Kaptajn HH 1 og var Fører af 
Postdampskibet mellem Korsør og Kiel 1913-14. 
Næstkommanderende i Krydseren »Geiser« 1915 og 
Chef for Inspektionsskibet »Absalon«, Stationsskib ved 
Esbjerg 1915-16. Næstkommanderende i Panserbat
teriet »Skjold« 1916-17, Næstkommanderende i Pan
serskibet »Herluf Trolle« 1917- 18. Stabschef i 2. 
Eskadre 1918 og i Vintereskadren 1918-19. Adjudant 
hos Chefen for Orlogsværftet 1920, Kasernekomman
dant og derefter Chef for Inspektionsskibet »Islands 
Falk« til Island s. A. Chef for Skonnerten »Ingolf«, 
Øvelsesskib fra Konstabelelevskolen 1921. Fører af 
Marinens Transportskib »Hermod« 1922- 24. Orlogs
kaptajn 1922, Chef for Stamskibet 1924- 26. Komman
dørkaptajn 1925, Stabschef ved Københavns Sødefen
tion 1926. Afsked med Ventepenge ved Reduktionen i 
1932. 

Moth var en velbegavet Officer med Anlæg og Inter
esse for matematisk-tekniske Problemer; han havde 
et venligt, beskedent Væsen. 

I 1918 blev han Ridder af Dannebrog og i 1925 
Dannebrogsmand. 
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Moth blev i 1903 gift i Norge med Jenny Karoline 
· Melsom f. 1873 i Sandefjord som Datter af Gaardejer 

Gjert Bull Melsom og Hustru Charlotte Marie Else f. 
Michelsen. 

Han døde efter længere Tids Svagelighed den 23. 
Marts 1949 og blev begravet den 26. Marts s. A. paa 
Mariebjerg Kirkegaard . 

P. I. 



Boganmeldelse. 

Krigen 1939- 45. 
Under Hedaktion af Erik Møller, Danmark, H. 0. Christophersen, 
Norge og J\ke Thulstrnp, Sverige. 27 Hefter med ialt ca. 2150 Si

der med mange lllnstrationer og Kort. Gyldendal. 

Med 27. Hefte slutter Storværket om den anden Ver
denskrig, og det konstateres, at Værket til det sidste 
har holdt de gode Løfter, som blev givet ved de før
ste Hefters Udsendelse. 

Det er unægteligt i højere Grad et journalistisk end 
et historisk Værk, og en Del af de mange udmærkede 
Artikler er meget subjektive, og det samme kan i endnu 
højere Grad siges om en Del af Illustrationsmaterialet. 

Det er jo en Selvfølge, at Aarsagssammenhængen i 
det Væld af Begivenheder som tog deres Begyndelse 
ved Krigsudbruddet 1. September 1939 ikke vil kunne 
udredes i en overskuelig Tid, hvorfor man heller ikke 
kan forvente, at Krigens Historie kan foreligge nu. For 
den, der vil forsøge at rekapitulere Begivenhedernes 
Forløb paa en overskuelig Maade, er Bogen fortrinlig, 
ikke mindst paa Grund af de mange aktuelle Fotogra
fier af Dramaets Hovedpersoner og de gode Kortskitser. 

Mange af de egentlige Krigsbegivenheder er behand
let med den største Sagkundskab af fremtrædende mili
tære, og de mere politisk, økonomisk eller folkerets
ligt betonede Afsnit er lagt i Hænderne paa betydende 
Politikere og Videnskabsmænd. 

Skønt de mange Medarbejdere bevirker, at Stil og 
Form er stærkt varierende, fremtræder Bogen dog, tak-
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ket være Redaktionens samlende Haand, som en Hel
hed, og den vil utvivlsomt i lang Tid staa som et vær
difuldt Bidrag paa Vejen mod den historiske Sandhed 
om den anden Verdenskrig. 

Samtidig med Værkets Afslutning følger Forlagets 
Tilbud paa Indbinding i 3 smukke Vælskbind. 

E.J.S . 



Meddelelser fra udlandet. 
Ved orlogskaptajn P. Zigler og søløjtnant I H. M. Petersen . 

England. 
Forsvarsudgifterne. 

Den årlige »Statement on Defence« viser, at fo1·svarsbudgettet 
vil beløbe sig til J!. 75!1.860.000 for finans:'\ret 1 !)4!) - 50 sammen
lignet med J!. 6!12.600.000 for det løbende finansar. Samtidig vil 
forsvarets militære personel blive reduceret fra 7!13.000 til 750.000 
omkring 1. april 1!150. 

Udgifterne fordeler sig således pa de forskellige ministerier : 

millioner f. 
Admiralty ....... . . ... . . ....... ....... .... 18!1.25 
War Offlce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304.80 
Air Ministry ..................... . . . . . .... 207.45 
Ministry of Supply ... .. ... .. . ....... . . . . . . 57.75 
Ministry of Defcnce 0.71 

lait. .. 75!l.8H 

Sammenlignet med udgifterne for 1 !)48-4!1 viser de en stigning 
for marinen på 31t:!5 mill. f. og for R. A. F. pi\ 34.45 mill. ;f,. 

Hærens udgifter er omtrent de samme og forsyningsministeriets 
er 3.25 mill. f. mindre. En betydelig clel af disse udgifter er om
kostningerne ved administration af okkuperede omrader og lign. 

Udgifterne til materiel er også meget forøget. lait vil cler være 
en udgift på 215 mill. f. til forskning og produktion. 

Følgende skema viser personelbevægelsen: 

Marinen .. . .. . ........ . 
Hæren .... ... ......... . 
Luftvåbnet . ... .. .. .. . . . 

I . april 1949 

145000 
416000 
232000 

7!13000 

31. marts 1!)50 

146000 
391000 
213000 

750000 

(Times, 16. febr. 4!l) H. M. P. 
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Om Ordningen af Skibsfartens Vejledning 
og Sejladsens Reg·nJering·. 
Af Orlogskaptajn J. Maegaard. 

Skibsfartens Vejledning i det, man forstaar ved 
Lodsfarvande, sker som bekendt ikke alene ved direkte 
Lodsning, men i høj Grad paa mere indirekte Maade 
ved Etablering af Navigationshjælpemidler af vidt 
forskellig Art, Udgivelse af minutiøst udarbejdede Sø
kort og Udsendelse af Oplysninger og Efterretninger 
til Brug ved Farvandenes Besejling, hvortil ogsaa kan 
komme egentlige Paabud og Forbud saa som Lods
tvang eller andet lignende. 

Dette Nutidens »Lodsvæsen« udgør et Hele, som 
ikke godt kan være opdelt mellem forskellige Mini
sterier; men indrømmes maa det, at der er noget, der 
kan tale for en samlet Adskillelse fra Søværnet, nem
lig den Omstændighed, at et Søværn og dets Ledelse 
ifølge Sagens Natur ikke kan være ligesaa interesseret 
i den almindelige Skibsfarts V ej ledning i Rigets Far
vande, som Koffardimarinen og Søhandelens Repræ
sentanter maa være, og dette er vel Hovedaarsagen 
til, at Mellemkrigsperioden viser en almindelig Ten
dens til Udskillelse fra Forsvaret af det, der angaar 
Vejledningen paa Søen og Sejladsens Regulering. 

Ogsaa her i Landet blev Udskillelsen saa smaat 
paabegyndt, men langt fra fuldført, og naar det blev 
ved det, kan det maaske tages som et Tegn paa, at 
Marineministeriet op til Besættelsestiden har formaa-

T1dsskr. f . Søvæsen. 120. Anrg. 12 
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et at varetage den frcdspra~gecle Del af sin Opgave 
paa taalelig i\Iaade til Trods for , at det i mere end 
en Menneskealder ikke - som Lodsloven forudsætter 
- har staaet under en i\Iarineministers, men under 
Forsvarsministerens Ledelse. 

Endskønt Sejlanvisningen i , ·ore Farvande, bortset 
fra Lodsning og Lodstvang, blev o,•ertaget af et andet 
Ministerium, forblev dog de paagældende Institutio
ner, hvor de var, og det h:.enger formodentlig sam
men med. at et dansk Fors,·ar, som ikke i Forberedel
sens Tid har et saadant Indseende med Midlerne til 
Skibsfartens Vej ledning i sine Farvande, at det med 
Øjebliks Varsel kan drage al mulig Nytte af dem i 
Forsvarets Tjeneste, nærmest vilde were utopisk. 

Skibsfartens Vej ledning maa derfor indtil videre 
vedblive at sortere under Forsvarsministeren, og heri 
vil der ikke være noget uholdbart, saafremt man kan 
skabe en Ordning, der gor det muligt at varetage 
Skibsfartens Interesser paa dette Felt mindst lige saa 
godt, som noget andet Ministerium vilde være i Stand 
til. 

Fra Tid til anden kan Udviklingen jo medføre, at 
det bliver nødvendigt at tilpasse det bestaaende efter 
de ændrede Forhold samtidig med, at man tilstræber 
saa vidt muligt at undgaa Omorganisering i storre 
Stil med Overflytning af Sagomraader fra det ene Re
geringsdepartement eller -kontor til det andet, og 
Tidspunktet for en saadan Ordning synes nu at være 
kommet, hvad enten Sagen ses fra Forsvarets eller fra 
Koffardimarinens og Søhandelens Side. 

Opgaven maa da være al finde frem til den rette 
Organisering af Institutionerne og deres Centralsty
relse ud fra Karakteren af de Opgaver, der paahviler 
de forskellige. En Forudsætning herfor maa være, at 
man ikke lader vanema~ssige Forestillinger tilsløre 
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Realiteterne, men tager Konsekvenserne af uomtvi
stelige Kendsgerninger. Som en saadan kan det ikke 
undlades at fremhæve, at Marineministeriet vel paa 
Papiret er et :Ministerium, men uden egen l\Iinister og 
uden en egentlig Direktørstilling. I Realiteten er det 
saaledes i det højeste et under Forsvarsministeren 
sorterende Departement. 

Den naturlige Konsekvens heraf maa formentlig 
være at gaa over til Benævnelsen l\Iarinedepartemen
tet og sørge for, at dette Departement har en søkyn
dig Chef, der helst skal være udgaaet af Orlogsmari
nen, men af Hensyn til det før nævnte principielt 
ikke bør være den for det militære Søværn eller 
0-Forsvaret ansvarlige Chef. 

Det forekommer mig sandsynligt, at en Ordning 
af Skibsfartens V ej ledning og Sejladsens Regulering 
efter denne Linie vil kunne tilfredsstille alle Parter, 
hvis Forsvarets Hovedgrupper samtidig gøres saa selv
stændige som muligt med sideordnede Stabe og le
dende Kommandomyndigheder, hvis Chefer som en 
Sel\·folge har direkte Referat til Ministeren, alt i Over
ensstemmelse med god maritim Tradition. 

Centralstyrelsens Opgaver vil da - udover Anvis
ningen af de fornødne Midler og Udarbejdelse af Lov
forslag - i det væsentligste være begrænset til i For
bindelse med de ledende Kommandomyndigheder at 
fastsætte Instrukser og Bestemmelser og angive Ret
ningslinier for de forskellige udøvende Virksomheder 
og deres Samarbejde samt afgøre mulige Tvivls- eller 
Tvist pørgsmaal. Dette maa naturligvis gælde begge 
Forsvarsministeriets samarbejdende Departementer 
( Krigsdepartementet og l\Iarinedepartementet). 

l\Iarinedepartementet skal i Samarbejde med Or
logs- og Koffardimarinen og andre tilvejebringe 
Grundlaget for hele den Virksomhed, der udøves af 

12* 
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Søkortarkivet og .Fyrdirektoratet. Det skal ogsaa un
derstotte denne Virksomhed, f. Eks. ved at sørge for. 
at unødig og uheldig Dybdeforringelse ikke finder 
Sted, og for at Fyrbelysningens Effektivitet ikke for
ringes af Reklamelys o. a. Det skal drage Omsorg for, 
at alle Oplysninger til Søkortenes Berigtigelse baacle 
for Danmarks, Færøernes og Grønlands Yedkommen
de indgaar fra Havnebestyrelser m. fl., og for at den 
Afmærkning (privat, kommunal o. s. v.), der ikke 
foretages af Fyr- og Vagervæsenet selv, sker efter de 
gældende Regler og ikke ændres uden Tilladelse. Det 
skal i Forbindelse med Ministeriet for offentlige Ar
bejder fastsætte Grænserne mellem Havnenes Soom
raader og den øvrige Del af Farvandene og efter Fi
skeriministeriets eller Handelsministeriets Anmod
ning fastsætte Bundgarnsstadernes Begrænsning mod 
den Del af Farvandene, hvor der ikke maa l:.cgges 
Sejladsen Hindringer i Vejen, o. s. fr .. 

Det skal i Overensstemmelse med gældende Love 
overvaage, at Vrag og lignende Hindringer for Sej
lads og Fiskeri fjernes paa lovlig og forsvarlig Maade, 
og ved Paabydelse af Lodstvang sørge for, at Sejlad
sen i uddybede Sejllob o. l. sker med tilstrækkelig 
Forsigtighed og Kyndighed. Kort sagt skal det med 
tilknyttede Virksomheder føre Overtilsyn med de dan
ske Farvandes Farharhed og drage de rigtige Konse
kvenser af de ved deres Besejling indhøstede Erfarin
ger. Hertil kommer i Forbindelse med de paagældencle 
Institutioner her og i Nabolandene Ordningen af 
Lodseriernes Virksomhed og alt, hvad dertil horer, 
og af Sejlanvisningstjenesten samt Fastsættelsen af 
nye Afmærkningsregler og Tilvejebringelse af en vel 
defineret Basis for Søopmaalingen baade med Hen
syn til Længde og Bredde og Højden over Jordcen
tret. Endvidere Ordningen af Danmarks Andel i de 
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moderne internationale Navigationshjælpemidler for 
Skibsfart og Luftfart og Organiseringen af en dansk 
Flyvevejrtjeneste med Underafdelinger for militær 
Vejrtjeneste og en Marinevejrtjeneste m. m. 

Da Sejladsen i , ore Dage ogsaa reguleres paa an
den Maade end ved Lodstvang, og da denne Regule
ring staar i den intimeste Forbindelse med Søkortar
kivets og Fyrdirektoralets almindelige Virksomhed, 
maa Departementet naturligvis ogsaa have Beføjelsen 
til at give de til enhver Tid krævede Sejladsbestem
melser for Yore Farvande, baade af almindelig og 
ekstraordinær Karakter. 

Den herskende Uklarhed med Hensyn til Ansvaret 
for disse J3estemmelscr skyldes, at Marineiuinisteriet 
- der jo fra 1905 nærmest har været et l\Iarinede
partement og i 1925 og 1932 er blevet yderligere redu
ceret - ikke i Tide har forskaffet sig Lovhjemmel 
til med sædvanlig Retsvirkning at give Bestemmel
ser til Sejladsens Regulering i vore Farvande, og al 
Følgen heraf er blevet, at Handelsministeriet har for
skaffet sig denne Lo,•hjemmel ( og dermed ogsaa Paa
talemyndigheden ) ud fra en Lov om Forholdsregler 
til Skibsfartens Betryggelse, der oprindelig ( 1920) 
kun omhandlede danske Skibes Pligter med Hensyn 
til Nødhjælp og visse Forholdsregler mod Farer, navn
lig i Nordatlanten. 

Selv om Bestemmelser angaaende de danske Far
vandes Besejling aldrig fastsættes uden, at »Marine
ministeriet« er hørt, eller - hvad ofte er Tilfældet -
udstedes efter dets direkte Anmodning, maa det dog 
i Betragtning af det ovenfor anførte være langt at 
foretrække, at Bestemmelserne, hvad enten det drejer 
sig om Lodstvang eller andet, udstedes af Marine
departementet, og at dette faar Beføjelse til i over
ordentlige Tilfælde at kunne efterkomme Krav om 
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saadanne Bestemmelsers øjeblikkelige Udstedelse. 
Naar der ikke er noget til Hinder for en forudgaaende 
Forhandling med de interesserede Parler, bør den 
naturligvis finde Sted i den Udstrækning, det onskes. 

Hele Ordningens Gennemførelse kræver, som man 
vil forstaa, et Initiativ fra oven og en Lovgivning med 
fuld Hensyntagen til det sidste Aarhundredes Udvik
ling af lllidlerne til Skibsfartens Vejledning og Maa
den, hvorpaa Sej lad sen kan reguleres; men dette kan 
ikke være umiddelbart indlysende for mange andre 
end den, der har med de omhandlede Sporgsmaals 
Behandling at gøre. 



Taktiske og tekniske principper i moderne skibsartilleri. 
Af kaptajnløjtnant J. Nielsen. 

Søværnet har ikke tidligere været i besiddelse af 
svært luftværnsskyts, men meget taler for, at vi før 
eller senere vil komme til at installere enhedsskyts -
skyts, der kan beskyde luftmål såvel som sø- og land
mål i kommende skibstyper. Desuden har søværnet, 
som det måske vil , ·ære en del af læserne bekendt, en 
del svært luftværnsskyts til anvendelse ved kystdefen
sionen. Af den grunc;l kan det måske have interesse 
at give en oversigt over taktiske og tekniske princip
per i moderne artilleri - skyts af kaliber 10 til 15 cm 
med helt moderne udstyr - specielt med henblik på 
dets anvendelse som antiluftskyts. Taktik og teknik 
bør og kan ikke betragtes særskilt; i hvert fald ikke 
for artilleri i den moderne form, da det er en kends
gerning, at en mængde tekniske detailler betinger be
stemte taktiske forholdsregler, medens man omvendt 
i en given taktisk situation skal kende sit våbens tek
niske opbygning i udstrakt grad for at dette i kamp
situationens skiftende faser kan anvendes mest effek
tivt. Desuden deler jeg den anskuelse, at den nævnte 
samhørighed er særlig nødvendig, når det gælder en 
genopbygning, som den for os igangværende, med en 
teknik, der er i rivende udvikling. 

I hovedsagen vil en moderne jagers hovedarmering 
(10 til ca. 13 cm's kaliber) give det mest omfattende 
billede og det er derfor en sådan, der omtales i det 
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følgende, idet der dog også medtages nogle oplysninger 
om det sekundære skyts samt luftværnsbatterier i 
land. 

De almindelige krav til moderne skibsartilleri (ho
vedarmeringen er enhedsskyts) er: 

I. at det kan anvendes effektivt, såvel mod mål i 
luften som mod m:'.'tl på søen og i land. 

Il. at det uden væsentlig reduktion i effektivitet og 
uden at kompromittere eget skib kan anvendes i 
mørke og usigtbart vejr. 

III. at ilden kan åbnes omgående efter målets opda
gelse af det ønskede batteri. ( Organisation og 
teknisk bevægelsesfrihed). 

IV. at armeringen er »smidig«, d. v. s., at omskift
ninger mellem radar- og optisk folgning, evt. 
følge- og spærreild, mellem forskellige ammuni
tionstyper og evt. ændring af opdeling i batteri
er kan ske øjeblikkelig i forbindelse med hurtig 
målskiftning. 

V. at personel såvel som materiel er passende be
skyttet. 

I. 
Skytset skal kunne anvendes effektivt såvel mod 

mål i luften som mod mål på søen og i land. 
Det skal derfor væ re et universelt tredimensionelt 

våben, der således repræsenterer een med skibet be
vægelig forsvarskoncentration af form uærlig som 
en halvkugle med radius afhængig af kalihret lig 
10000 til 15000 m (10 til 13 cm kaliber). 

Det er med få ord, hvad man faktisk har opnået 
med moderne jagerskyts, og i det følgende skal for
søges en analyse af de taktiske krav overfor den tek
niske løsning, idet luft, sø og land tages hver for 
sig. 
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A. 11,Jål i luften er ( 1) bemandede luftfartøjer, der 
angriber med farter fra 100 til 300 m pr. sek. (360 
til 1080 km i timen) i afstande og højder fra et par 
hundrede meter eller mindre til ca. 10000 m med bom
ber, torpedoer, kanonild, raketter og robotvåben, som 
f. eks. styrede raketbomber, luftbårne reaktionsvåben 
som V 1 og glidebomber, selvstyrende eller fjernsty
rede og målsøgende. Målet for skytset er i de fleste 
tilfælde det bemandede luftfartøj. For luftbårne ro
botvåben må man dog vist regne med at skulle rette 
skytset mod robotvåbnet, da moderluftfortøjet i en 
fremtidig krig næppe behøver at opholde sig tre til 
fem km fra det angrebne skib som i sidste krig. 

Angrebene sættes ind i bølger, konvergerende og 
synkroniserede, et punkt, der i vid udstrækning må 
tages hensyn til, både ved organisation, opstilling og 
den tekniske opbygning af skytset om bord. Foruden 
de nævnte mål, må også regnes med (2) ubemandede 
flyvelegemer-robotvåben, der ikke er luftbårne. De er 
for skytset samme type mål, som de luftbårne robot
våben, blot at de normalt vil have større ydeevne i 
enhver henseende. Endelig kan selvmorderluftfartøjer 
karakteriseres som en for skytset særlig vanskelig af
art af (2), idet målet kan manøvrere under hele an
grebet. 

Fælles træk, der har betydning for skytset, er, at 
målene under angreb på skibet har fri manøvrer un
der tilflyvningen, hvor eventuelle modmanøvrer af 
skibet kan ødelægge et opløb. Under selve angrebet 
er målet bundet af at skulle sigte og flyver derfor ret
linet flugt med konstant fart for bombe-, torpedo
og raketangrebs vedkommende med eller uden højde
ændring. Det er på dette tidspunkt, at beskydningen 
skal sættes ind. 

Selvom man principielt overfor moderne luftfar-
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tøjer skal regne med og tilsigte nedskydning og ikke 
tro p ft en afv,crgelse af angrebet, er problemstillingen: 
pilotens heslubomhed til at fore angrebet igennem 
efter at være sluppet igennem den forste angrebszone 
- jagerne - kontra fjernluftwcrnet, - senere evt. 
suppleret i skibets tredie forsvarszone af nærluft
værnet. 

Den menneskelige faktor i malet tages der i nogle 
lande hensyn til ved skytsets opbygning og anven
delse, idet der tilsigtes en koncentration af ilden i 
tid og rum, støttet af overraskelsesmomentet i det 
psykologisk rigtige øjeblik under angrebet. Denne 
s[1kaldte spærreskydning, der muliggør afgivelsen af 
een eller flere velrettede salver (fast eller bevægelig 
spærring) for hvilken træffesandsynligheden er o;torre 
end for de enkelte salver under følgende skydning, 
kan have en af,•ærgelse til folge, men resulterer sna
rere i et unøjagtigt gennemført angreb. 

I øvrige typer af luftangreb, bortset fra selvmorder
angreb og luftfartøjer med robot v,lben, hvor luftfar
tøjet er udenfor skytsets rækkevidde, findes der intet 
menneskeligt moment. Målet skal derfor træffes, men 
flugten er uden manøner og derfor på en måde en 
relativt simpel opgave for moderne artilleri. l\Iålet vil 
også være meget følsomt overfor beskydning på grund 
af stabiliserings- og styreroganer og kan derfor let 
bringes ud af den tilsigtede hane, måske allerede ved 
træfning af mindre sprængstykker, eller i sidste in
stans af nærluftværnet på dettes største effektive af
stand. Til gengæld er målet, hvad angår farten kun 
teknisk begrænset, og der må derfor stilles særlige 
krav til projektilets flyvetid, ved beskydning af mål 
af denne type. 

De hidtil nævnte opgaver for luftværnsskytset har 
været af ren defensiv karakter. Selvom luftværnsskyd-
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ning i det hele taget er af defensiv natur, forekommer 
dog ofte en offensiv anvendelse, d. v. s. mod passerende 
mål, der f. eks. er p å vej til angreb mod andre skibs
en heder, forter eller i land. Det stiller selvsagt særlige 
krav til skytsets tekniske bevægelighed. 

Henset til ovenstående korte skitse af målenes ka
rakter, kan opstilles følgende krav til skytset som 
fjernluftværn: 

a. Stor skudhastighed og stor virkning af det en-
kelte skud. 

b. Størst mulig skyde{ rihed. 

c. Størst mulig teknisk bevægelsesfrihed. 

d. Sigte- og skudliniernes bevægelse og rellling skal 
være kontinuerlig korrekte (uaf /zængig af skibs
bevægelserne) . 

e. Den eller de anvendte temperingsmåder sam
menholdt med punkt d skal holde middeltræffe
centret, beliggende i målet med mindst mulig 
spredning. 

a. Stor skudhastighed og stor virkning af det en
kelte skud. 

Skudhastigheden må tillægges den allerstørste 
betydning under hensyn til de øgede målfarter. 
Der er kun kort tid til beskydningen - tiden in
denfor skytsets virkeområde på kommende kurs 
for reaktionsdrevne luftfartøjer, ca. 30- 40 sek., 
forringes yderligere som nævnt, idet oftest kun 
en vis del af angrebet giver mulighed for træf
ning. Hele skydningen er virkningsskydning, 
idet indskydning praktisk talt ikke kan finde 
sted om bord. 

Da man ikke med fordel kan øge rækningen af 
skytset over 12000 til 15000 m for ad denne vej 
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at forbedre beskydningsmulighederne, er der 
tilbage kun den mulighed at forøge skudhastig
heden. Dertil anvendes forskellige former for 
ladeanordninger. I den simpleste form bruges 
f. eks. roterende gummiruller, der, anbragt i 
ladehullet, under de største elevationer er en 
stor hjælp for ladeprocessen. Med delt ammu
nition benyttes ofte ladeskål med ansætter, der 
kan betjenes med hånden eller automatisk. Det 
sidste indebærer fordelen af ensartet ansætning, 
n:"tr man kompenserer for elevationen, hvad der 
er af betydning for ensartet begyndelseshas tig
hed. Disse metoder letter dog i større grad lade
arbejdet, end de foroger skudhastigheden. For at 
opnå dette sidste, er det også nødvendigt at au
tomatisere tilhringningcn og temperingen, hvil
ket allerede findes ved flere moderne kanon
tårne helt op til den sværeste kanon, der i dag 
kan anvendes mod luftm[ll, en 20 cm krydser
kanon. Bredsidewcgten kan p:i denne m:ide for
oges til det seksdohbelle i forhold til den, det 
samme skyts har med simplere ladeanordninger. 
l\Ian forestiller sig straks et enormt ammuni
tionsforbrug og dermed en uokonomisk materi
elanskaffelse, men det vil vise sig ikke at være 
tilfældet, hvis skytset ledes med en tidssvarende 
instrumentering og en hertil svarende taktisk 
rigtig udnyttelse i form af skydemetoder og or
ganisation. 

Virkningen af det enkelte skud beror på spræng
stykketræffevirkning og på minevirkning, idet 
sidstnævnte kun har ringe afstandsvirkning, 
derimod stor virkning ved direkte træfning. For
søg i forskellige lande i forbindelse med be
regninger giver noget afvigende resultater ved-
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rørende det enkelte projektils største sprængaf
stand fra målet for at få sikker nedskydning 
( effektiv radius). Den gængse fremgangsmåde 
er at bestemme antallet af sprængstykker over 
en bestemt størrelse - nogle mener 10 gram 
andre op til 20 til 30 gram vægt af sprængstyk
ket - og derover. Dernæst bestemmes den tæt
hed af disse sprængstykker, der skal være til 
stede, og man har nu et mål for den effektive ra
dius. Med henblik på tidstempering er den nævn
te metode i virkeligheden meget usikker, idet 
sprængstykketætheden varierer stærkt med ret
ningen fra projektilet. Der skal beregnes en gen
nemsnitsradius for sprængstykkekuglen, og den
ne bliver en fiktiv størrelse, idet man selv med 
ens position og ens projektilmateriale får stærkt 
varierende resultater fra skud til skud. En prak
tisk formel af tysk oprindelse, baseret på sky
deresultater giver radius i kuglen som R= ( c 
+ 1), hvor c er kalibret i cm og R er målt i me
ter. Formelen gælder for kalibre større eller lig 
med 75 mm. 

Virkningsradiens variation med kalibret sy
nes bekræftet ved forsøg og beregninger de fle
ste steder, det er blot selve størrelsen, der her
sker uenighed om, d. v. s. hvor store spræng
stykkerne skal være, og hvor tæt de skal ligge, 
for at man kan være sikker på nedskydningen. 

Kun på een måde kan den maksimale spræng
stykketræffervirkning udnyttes, nemlig ved brug 
af radiobrandrør ( »radarbrandrør «). 

Dette kan bringes til at virke, netop når det 
kraftigste sprængneg er i retning af målet, og i 
så tilfælde firedobles arealet af den virksomme 
sprængflade vinkelret på banetangenten i for-
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hold til den beregnede gennemsnitsflade svaren
de til de almindelige urværksbrandrør, som om
taltes ovenfor. 

Under sidste krig udtryktes fra tyske luft
værnsofficerers side ofte ønsket om forøgede 
kalibre for luftværnet i land til forsvar af større 
områder som byer, større fabrikker etc. Un
der de givne forhold og med stationær opstilling 
er der ikke tvivl om det hensigtsmæssige i for
øget virkning af det enkelte skud. Om bord er 
forholdene ikke helt de samme. Ildledelses- og 
tekniske bevægelsesproblemer ( skibsbevægelser
ne ! ) spiller her en større rolle, hvorfor det 
vil blive problematisk, om der vindes ved at øge 
kalibret for skytset i denne specielle opgave. 
Ganske vist øges rækningen, men dette spiller 
ingen større rolle på grund af unnjagtigheder 
på de store afstande. Spørgsmålet vil blive be
lyst senere. 

(fortru!'ltes) 



Nogle resultater og erfaringer 
fra den kungl. svenska sjokrigshogskola. 

Af kommandørkaptajn J. H. J. Jegstrup. 

I 1948 kunne den kungl. svenska sj6krigsh6gskola 
fejre 50-årsdagen for sin oprettelse. 

I det svenske tidsskrift i Sjovåsendet har den nu
værende chef for kungl. sj6krigsh6gskolan (KSHS), 
kommendor D. Landquist, som er særdeles godt kendt 
og højagtet af en række danske søofficerer, i tidsskri
tets februar hefte for året 1949 skrevet en meget læse
værdig artikel, hvori berettes om den - ikke alene 
i Sverige - højt ansete skoles tilblivelse og virksom
hed gennem de 50 år. 

Blandt andre udlændinge har skolen haft 11 dan
ske søofficerer som elever foruden den i Danmark ud
dannede siamesiske søofficer prins Galvarndit-Diskul. 

Kommendor Landquist' artikel er værdifuld læs
ning for enhver officer i det danske søværn, som 
med længsel ser hen til den dag, hvor det atter bliver 
muligt at få meddelt søofficerer i søværnet en højere 
uddannelse, som kan gøre dem virkelig egnede til le
dere og til at lede udviklingen indenfor vort søværn. 

Da det svenske tidsskrift formentlig ikke kommer 
alle dette tidsskrifts læsere i hænde, har jeg ment det 
at være af interesse gennem nogle udpluk af kom
mendor Landquist' artikel ganske kort at pege på 
nogle af de resultater og erfaringer, som e.r indvundet 
på den kungl. svenska sji:ikrigshi:igskola, og som efter 
min mening må være af interesse også for os. 
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1. I slutningen af det 18. århundrede tog orlogs
mannasallskapet to gange initiati\'et til oprettelsen af 
en højskole for søofficerer og tilrettelæggelsen af un
dervisningen på en sådan skole. Det sidste initiativ 
toges i 1894, og dette var medvirkende til at bane 
vejen for skolens oprettelse i 1898. 

2. I 1894 fremsatte Sjoofficerssiillskapet i Stock
holm følgende ensstemmige resolution: 

»Selskabet anser det for nødvendigt, at en højere 
krigsuddannelse meddeles svenske søofficerer, og at 
en sådan uddannelse bør meddeles de yngre søoffi
cerer på et obligatorisk - fortrinsvis teknisk -
kursus og for de mere modne søofficerer på et fri
villigt - fortrinsvis strategisk-taktisk - kursus.« 

I 1896 fik chefen for flottan Orlogsmannasiillska-
pets forslag tilsendt til udtalelse fra kungl. Maj :ts 
kansli. I 1896 tilbagesendtes forslaget med en udtalel
se, der i store træk gik ud på, at højskolen skulle be
stå af dels et 2-årigt obligatorisk kursus for subal
terne officerer og dels et 1-årigt frivilligt kursus for 
kaptener. 

I 1897 blev forslaget vedtaget · af riksdagen, og i 
1898 kunne sjokrigshogskolan begynde sin virksom
hed, således at undervisningen skulle meddeles i et 
2-årigt almindeligt kursus og i et 1-årigt højere kur
sus. 

3. Til det første kursus kommanderedes subalterne 
officerer med mindst 4 års tjenestetid og til det sidste 
kursus regimentsofficerer (stabsofficerer) eller kap
tener, som havde indsendt ansøgning derom. 

4. Undervisningstiden på det almindelige kursus var 
26 ti/uge eller 4-5 ti/dag. På det højere kursus var 
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timeantallet kun mellem 16- 24 ti/uge, hvortil dog 
kom 3 ti/uge til søkrigsspil. 

5. Ved undervisningen benyttedes på grund af man
gel på egnede lærebøger i stor udstrækning kompen
dier, d. v. s. afskrifter af de af lærerne forberedte fore
drag. Disse kompendier udleYeredes til eleverne før 
foredragenes afholdelse. 

Det viste sig, at det ved anvendelsen af kompendier 
var muligt at udvide kursusomfanget ganske betyde
ligt, ligesom elevernes arbejde med notater etc. mind
skedes i betydelig grad, uden at dette medførte en for
mindskelse af elevernes interesse og arbejde med 
stoffet. 

6. Kursusplanen af 1898 siger om undervisningen i 
taktik bl. a. følgende bemærkelsesv~rdige: »Undervis
ningen i taktik skal blandt meget andet omhandle 
betydningen i taktisk henseende af personellets ud
dannelse, udholdenhed og mod. « Læreren skulle med 
andre ord for eleverne fremholde betydningen af den 
menneskelige faktors store betydning for kampens 
resultat. - Kloge ord, som man ikke bør glemme her 
hjemme. 

(Sammenlign general D. D. Eisenhowers udtalelse i 
Crusade in Europe pag. 175, sidste afsnit). 

7. Parallelt med det almindelige kursus undervistes 
på det højere kursus. 

Dette kursus, som var oprettet med henblik på un
dervisning af regimentsofficerer (stabsofficerer ) og 
kaptener efter ansøgning, fik imidlertid allerede fra 
begyndelsen meget ringe tilslutning. I året 1899 -
1900 kun 1 elev. I 1900- 1902 kun 2 elever. Indtil 
1908 blev dette kursus kun gennemgået af ialt 8 kom
mendorkaptener og kaptener. 

Tidsskr. f. Sovæsen. 120. Anrg. \ 13 
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Det var med stor beklagelse, at man allerede efter 
10 år måtte ophøre med det højere kursus; thi det 
var utvivlsomt rigtigt gennem undervisning på kur
ser ved militære højskoler at bibringe de ældre offi
cerer kendskab til udYiklingen indenfor krigsviden
skaben. Det nugældende reglement for undervisning 
af ældre officerer fastsætter kun et kursus af 5 ugers 
varighed, som med ujævne mellemrum oprettes ved 
de forskellige marinedistrikter. 

- Jeg kan i denne forbindelse ikke undlade med 
taknemmelighed at sende en venlig tanke til vort Søe
Lieulenant-Selskab, der efter min mening igennem 
en lang årrække har betydet så meget for de danske 
søofficerers oplysning og uddannelse. Følger man no

genlunde konstant forhandlingerne og foredragene i 
dette selskab, får man i , •irkeligheden lejlighed til at 
modtage en ganske udmærket undervisning, og det må 
håbes, at de unge søofficerer fortsat vil slutte op om 
det gamle, men alligevel evigt unge selskab, som sø
værnet ikke kan undvære, og i særdeleshed slet ikke 
sålænge vi ingen officersskole har til videre under
visning og uddannelse af subalterne og ældre officerer 
i søværnet. -

8. I 1908 ændredes det almindelige kursus. Det nye 
bestod frem for alt i, at dette kursus, som blev obli
gatorisk for alle officerer i marinen, blev 1-årigt, 
hvortil kom, at eleverne ved afgangen skulle opfylde 
visse fastsatte bedømmelser for efter ansøgning at 
kunne blive tilkommanderet et af 3 1-årige fortsæt
telseskursus, nemlig: 1) almindeligt fortsættelseskur
sus, 2) artillerikursus og 3) torpedo- og minekursus. 

Almindeligt fortsættelseskursus blev i 1931 omdøbt 
til stabskursus. 

Den i 1908 indførte nyordning består den dag i dag 
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i det mindste i den henseende, at det almindelige kur
sus er obligatorisk og 1-årigt ( ?), samt at det dels ud
gør et samlet og afsluttet hele, og dels er en prøvetid 
for udtagelse af de bedste eleve1 til højere kursus. 

Derimod er det højere kursus øget såvel til flere 
højere kurser som i tid , hvortil kommer, at et stabs
kursus og et alternativ teknisk kursus er sammenlagt 
til et 2-årigt højere kursus. 

De tekniske kursers antal er igennem årene forøget 
fra 2 i 1908 til 5 i dag, nemlig artillerikursus, torpedo
kursus, minekursus, forbindelseskursus og nautisk 
kursus. Artill erikursus er 2-årigt, medens de øvrige 
kurser stadig er 1-årige. 

Bemærkelsesværdigt er det, at undervisningen i rus
sisk, der indførtes i 1931, er ophørt i 1948. 

9. Gangen i en officers uddannelse ved KSHS er i dag 
følgende: 

Efter 5 til 6 års tjeneste, hvorunder officererne 
bl. a. erhverver uddannelse i nogen våbentjeneste, så
som artilleri- og minetjeneste o. s. v. og ligeledes no
gen uddannelse i een eller flere specialtjenester, såsom 
forbindelses- og flyvetjeneste o. s. v., bliver enhver of
ficer i marinen kommanderet til at gennemgå et af 
KSHS's almindelige kurser for søofficerslinien eller 
kystartillerilinien. 

Linierne er adskilte, men har dog for en overvejende 
del fælles lærere og delvis fælles kursusplaner. 

Almindeligt kursus varer et halvt år fra ca. 1/10 
til ca. 10 / 4. 

Officerer, som før KSHS har fået en vis praktisk 
uddannelse eller fuldendt en vis praktisk tjeneste, og 
som på det almindelige kursus har opnået visse nær
mere fastsatte bedømmelser, kan efter ansøgning bli
ve tilkommanderet det højere kursus. 

13" 
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Dette højere kursus består af et stahskursus, hvis 
teoretiske del er henlagt til vinterhalvåret, og hvis 
praktiske del er henlagt til sommerhalvåret. Efter 
stabskursus folger så i løbet af den 3die vinter et tek
nisk kursus pt1 12 måneder for artillerister og et kur
sus på 6 måneders længde for øYrige officerer. 

På det hojere kursus er undervisningen i hoved
sagen fælles for søofficerer og kystartilleriofficerer. 

De officerer, som opnår at gennemgå det højere 
kursus, er således knyttet til KSHS i 3 vintre og 1 
sommer, artilleristerne tilmed 3 vintre og 2 somre. 

10. Udover de ovenfor nævnte kurser - 8 ialt, så
fremt det almindelige kursus' 2 linier regnes for 2 
særlige kurser - undervises fra og med 1949 forsøgs
vis tillige på et officerskursus ved KSHS for marine
indendanturofficerer. På dette kursus undervises deb 
i militære emner, i hovedsagen sammen med de andre 
officerskurser, og dels - naturligvis i overvejende 
grad - i forvaltningsemner, som er af betydning for 
intendanturofficerer. Dette kursus er iøvrigt ordnet 
i nær overensstemmelse med KSHS's almindelige kur
sus. 

- Et lignende kursus for vore intendanturofficerer 
ville være 1~1eget gavnligt og' sikkert af stor værdi for 
søværnet. -

11. Elevantallet mellem 1898 og den 2. verdenskrigs 
udbrud varierede mellem 15 og 30 pr. år. I 1948 var 
antallet steget til 85, i 1949 er antallet 89 elever. 

Antallet af lærere er ligeledes steget stærkt gennem 
årene. I 1948- -19 er antallet af lærere ,·ed KSHS 5i 
lærere og repititører ( læreraspiranter, hjælpelærere ) . 
Af dette antal er kun 4 lærere til konstant tjeneste, 
medens de øvrige 53 i hovedsagen er ansatte i andre 
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grene af statsforvaltningen eller andetsteds i ma
rinen. 

Mange af de militære lærere har normalt tjeneste 
i marineledningens bygning på Gardet, hvorfor det er 
et stort og brændende ønske hos ledelsen af KSHS at 
få sjokrigshogskolan, der nu har til huse på Nybro
gatan, installeret i en særlig bygning, der tænkes lagt 
umiddelbart op til marinledningens bygning, hvorved 
megen tomgang kan spares for de mange officerer her
fra, der skal undervise på KSHS. 

12. KSHS's administrative personel består i dag af 
1 chef, 1 adjutant og 1 expeditionsunderofficer. 

Ved skolens bibliotek, der er en meget vigtig be
standdel af KSHS, og som rummer ca. 3000 bind, sav
nes i høj grad en bibliotekar - hvilket ikke kan undre. 

I sin interessante redegørelse peger kommendor 
Landquist på nødvendigheden af at forøge antallet af 
lærere til konstant tjeneste på skolen fra 4 til 6, 
således at man for fremtiden kan have lærere med fuld 
tjenestetid på KSHS i følgende fag: strategi, taktik, 
artilleri, stabstjeneste, kystartilleritaktik og forbin
delseslære. 

Det ville være til stor gavn for undervisningen, ja, 
det må forekomme indlysende, siger kommendoren, 
at en lærer, som er til fuld tjeneste på sjokrigshog
skolan, kan afse mere tid til arbejde med sit emne 
end en officer, der kun er til delvis tjeneste på skolen. 

En forøgelse af antallet af lærere til fuld tjeneste 
vil endvidere være særdeles værdifuld, fordi der på 
KSHS i henhold til gældende bestemmelser tillige skal 
drives søkrigsvidenskabelig forskning. 

13. Til slut udtaler kommendor Landquist, at - så
fremt de fremførte ønsker ( der må synes såre besked-

• 
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ne) imødekommes, vil det i væsentlig grad gøre det 
muligt for KSHS at bliYe det, som skolen ønsker at 
hli,1e: 

»Marinens fornemste læreanstalt, som skal give 
marinens forskellige officerskorps deres højeste teo
retiske uddannelse, og som derfor skal stå i første 
række hvad angår søkrigsvidenskabens teori og prak
sis, samt med opmærksomhed og uafbrudt følge ud
viklingen af denne videnskab. « 

Officerer, som interesserer sig særligt for dette 
emne, kan jeg henvise til kommend6r Landquist' oven
nævnte artikel og tillige til en fortræffelig artikel om 
dette emne i dette tidsskrifts oktober og november 
hefter for året 1948 af kaplajnlojtnant S. S. Thostrup, 
der efter den sidste krig selv har været elev på 
KSHS. 



Hvorfor skibe går på grund. 
Ved orlogskaptajn K. H. Seehusen. 

Under gennemgang af forskellige navigationsforhold 
et foredrag i Søe-Lieutenant-Selskabet fornylig an

vendte jeg et par exempler på grundstødninger taget 
fra en amerikansk publikation. Da det senere viste 
sig, at der var interesse for disse exempler, vil jeg her
med fremsætte supplerende oplysninger samt anfore 
en række exempler fra samme publikation på, hvor
ledes grundstodninger har kunnet give anledning til 
uddragning af erfaringer for en større kreds end netop 
de implicerede officerer. Publikationens forfatter er 
Lieutenant Commander Alton B. Moody, USNR (HO). 

Selvfølgelig er der i krigsmæssig navigation tilfæl
de, hvor skibe forsætligt sættes på grund, f. ex. under 
amfibieoperationer eller - for os - ved landsætning 
af gods f. ex. på den grønlandske kyst. Også her er 
der rigtige og forkerte måder at gøre det på, og selv 
om dette emne kunne frembyde megen interesse, skal 
det i nærværende artikel ikke tages op til behandling, 
men opmærksomheden koncentreres om de ufrivillige 
grundstødninger. 

Næsten alle undgåelige strandinger, hvor de be
gåede fejl træder klart frem, kan klassificeres i to 
grupper: de, der er forårsagede af mangel på faglig 
viden eller træning, og de, der er forårsagede af man
gel på påpasselighed, såsom manglende brug af de 
forhåndenværende hjælpemidler eller manglende om
hu ved »oversættelsen« af hjælpemidlernes opgivelser 
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til reelle navigationsoplysninger. Af disse to er den 
sidste gruppe langt den største. 

Radar og andre navigationshjælpemidler er af stor 
værdi, men de hjælper intet, såfremt de ikke både 
funktionerer upåklageligt, og såfremt deres opgivelser 
ikke behandles fornuftigt. Det er rosværdigt, at forti
dens sømænd navigerede med omtrent samme sikker
hed, som vi gør nu, skønt de ikke havde nogen af vore 
fortrinlige hjælpemidler. De gjorde det, fordi de ud
nyttede deres grej til bunds - ganske specielt deres 
håndlod - og fordi de var konstant årvågne. Selv i 
det ty,•ende århundrede er håndloddet stadig det vig
tigste af alle hjælpemidler, uanset al anden nyere 

Redr<' navigering ville hnv~ forhindret denne russiske fragtelampers forlis 
pli Amerikas nordlige stillehnvskyst. 
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opfindelse: hvor der er vand, kan man sejle, hvor der 
ikke er vand, kan man ikke sejle. 

Det kan være rigtigt, at undladelsen af at tage lod
skud vel aldrig direkte har sat et skib på grund, men 
på en konference fornylig, hvor grundstødninger blev 
behandlet ud fra en række forskellige synspunkter som 
f. ex. juridiske, redningsmæssige, disciplinære osv., var 
den fejl, der syntes at gøre størst indtryk på de i kon
ferencen deltagende ikke-navigatører, netop undladel
sen af at tage lodskud, lige så snart navigatøren havde 
den mindste anelse om at være inde på lægt vand. Lod
skud er på ingen måde et universalmiddel, men det er 
på den anden side så vigtigt, at denne simple »obser
vation" taget i tide ville forhindre flere grundstød
ningen end nogen anden enkelt forholdsregel. 

Dette vil tydeligt fremgå af nedennævnte exempler: 

Handelsskib udfor den indiske kyst. 

Under den anden verdenskrig var et handelsskib 
på vej fra Calcutta til Ceylon. Sejlordren, der var 
udfærdiget af Royal Indian Navy, pålagde skibet at 
holde sig inden for 15 miles af kysten og· indeholdt 
følgende passus: »Extra forsigtighed er påkrævet i 
nærheden af Sacramanto Shoal. - - Lodskud giver 
på denne kyst en god angivelse af positionen (10 og 
20-favnekurverne løber praktisk talt parallelt med 
kysten). - - Alle fyr på den indiske kyst og på 
kysten af Ceylon er slukkede.« 

Skibets ekkolod var i uorden, men man havde et 
udmærket dybdelod installeret, og det var i god stand. 

To dage efter man havde forladt Calcutta, lå mid
dagspladsen, der var astronomisk, omkring 9 miles 
fra den gissede bestikplads. Skønt bestikpladsen hav
de 43 favne, og den observerede plads havde 90 favne, 
blev der ikke gjort noget forsøg på at kontrollere be-
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stikpladsen ved hjælp af lodskud. Kl. 2100 ændredes 
kursen til 260°. Kl. 2132, netop da der blev givet 
bagbords-ror i henhold til zig-zag-planen. så chefen 

... 

I -
.., 

F'olgen af ikke at' Inge lodskud! 

... 

-

"''\ ,\ \ 

bråd tæt forude på styrbords bov. Han gav øjeblikkelig 
ordre til fuldt bagbords-ror, men et øjeblik efter stød
te skibet på Sacramento-revet, som det netop var ad
varet imod. Et lodskud ville her vel ikke have givet 
nogen exakt position, men det ville have givet en no
tion om afstanden ind til land, hvilket var alt, hvad 
der skulle til for at sikre navigationen. 

Alle forsøg på at føre redningsline over fra et bjerg
ningsskib med flyder, fartøj, linekastningsapparat og 
ved hjælp af drager mislykkedes. Derefter prøvedes 
med et B 24 »Librador«-luftfartøj, og efter adskillige 
uheldige forsøg fandt man dog her frem til en meto
de, hvorved etablering af forbindelse med det stran-
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dede skib iværksattes. Denne metode er senere an
vendt med held adskillige steder. 

Fragtdamper udfor Californiens kyst. 

En fragtdamper var på vej langs den californiske 
kyst i tåge. Der hørtes tågesignal forude, og maskiner
ne stoppedes. Skibet mistede sin styrefart, og skruen 
sattes atter i gang, samtidig med at man holdt 5° ud 
fra kysten. Tågesignalet identificeredes som kom
mende fra Point Conception. Skibet drejede endnu 5° 
ud fra kysten, og der blev slået fuld kraft. Tretten 
minutter senere gik det på grund. På intet tidspunkt 
loddedes der, skønt sejlhåndbogen over denne kyst
strækning netop meddeler, at udfor Conception skal 
50-favne-kurven betragtes som farekurve, hvilket iøv
rigt også tydeligt fremgår af søkortet. 

Newfoundland-tragedien. 

Kort tid efter Pearl Harbour strandede tre ameri
kanske skibe under en storm på Neyfoundlands klip
pekyst, og mange menneskeliv gik tabt. Skønt stor
men bidrog til at forøge tragediens omfang, kan navi
gationserfaringer uddrages af de begåede fejl. 

Destroyerne TRUXTON og WILKES, der eskorte
rede forsyningsskibet POLLUX til Argentia på New
foundland, var stationerede 2000 til 3000 m for boven 
af POLLUX. Eskortechefen var ombord på WILKES. 

Den sidste astronomiske pladsbestemmelse, af hvil
ken der bjergedes en afskrift, blev foretaget af navi
gationsofficeren på \VILKES omkring kl. 0623 mor
genen før ulykken indtraf. Hovedkursen 069° blev 
plottet fra denne plads. Ca. kl. 0800 blev det helt 
overskyet, og det lykkedes ikke senere at få nogen 
astronomisk stedlinie. Ved 20-tiden forsøgte man at 
få en radiopejlet plads, men resultatet var ikke til-
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fredsstillende. På dette tidspunkt ændredes basiskur
sen til 0470, 

I chefens natordrebog på WILKES står der: »For
venter at overskride 50-favne-kurven omkring kl. 
0130.« Ekkoloddet startedes kl. 2106 og aflæstes ca. 
hvert kvarter. 50-favne-kurven blev overskredet mel
lem kl. 0008 og kl. 0023, men denne alt for tidlige 
passage blev ikke meddelt navigationsofficeren før kl. 
0315, skibschefen før kl. 0350 og eskortechefen før 
kl. 0400. 

Kl. 0130 ændrede forsyningsskibet kurs til 057°. 
Dette meddeltes \VILKES pr. proj ektor, men skønt der 
blev svaret »forstået« på signalet, blev dette ikke ned
skrevet. TRUXTON ændrede kurs til 048° kl. 0230, 
skønt den ikke havde et ekkolod, der kunne sige, hvor
n{1r 50-favne-kurven blev passeret. 

Lige efter at navigationsofficeren p:. WILKES kl. 
0315 var kommet op på broen, viste radaren forsy
ningsskibet i pejling 190°, afstand 3500 m. Radaren 
viste tillige et ekko i pejling 340°, afstand ca. 8 sm.; 
ingen af de andre skibe var forsynet med radar. 

Kl. 0335 viste den mekaniske bestiktegner en posi
tion godt ude til bagbord for den af navigationsoffi
ceren plottede basiskurs. Vejret var efterhånden ble
vet værre, idet vinden havde nået en styrke på ca. 8 
( 34--40 knob), og barometret var faldet over 25 mm 
siden sidste plads. Der var sne- og sludbyger med en 
sigtbarhed varierende fra nul til 2000 m. 

Henimod kl. 0350 var afstanden til radarekkoerne 
i 340° aftaget til omkring 6 sm, og kl. 0400 sås ekkoer 
i en bue fra pejling til 350° til 020° i en afstand på 3000 
m. På dette tidspunkt viste ekkoloddet på WILKES, 
at man atter havde passeret en 50-favne-kurve og 
var inde på Jægere vand. 

Kl. 0350 fik skibsehefen melding om navigations-
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situationen, og eskortechefen informeredes kl. 0400. 
Kl. 0405 forsøgte eskortechefen at kalde forsynings
skibet op med lyssignaler og TRUXTON med radio
telefon, men ingen af opkaldningerne gik igennem. 
Skønt skibene anvendte samme radiofrekvens, var 
ingen navigationsmeddelelse sendt i et betydeligt tids
rum før strandingen. 

I dette øjeblik, da usikkerhed og ubeslutsomhed 
rådede på WILKES, så man land forude. WILKES 
bakkede og ændrede kurs forsent og ramte klipperne 
kl. 0409. TRUXTON ramte et minut senere og for
syningsskibet kl. 0419. 

WILKES bakkede klar nogle få timer senere uden 
tab af menneskeliv og uden større materiel skade, men 
de to andre skibe totalsforliste. lait 9 officerer og 
194 værnepligtige ofrede livet på udygtighedens alter. 

Det er tydeligt, at der var dårlig skibsorganisation 
på WILKES, men ulykken kunne måske være und
gået, hvis det ikke havde været for den ubeslutsom
hed, som både eskortechefen og skibschefen på \VIL
KES udviste. Om navigationsofficeren på WILKES 
udtalte undersøgelseskommissionen, at han havde ud
vist >mangel på faglig kunnen, mangel på ansvars
bevidsthed, ikke havde fulgt sine ordrer og havde 
Yæret skødesløs «. 

Værkstedsskib ved Cape Henry. 

Et værkstedsskib, der sej lede ned ad Chesapeake
bugten, passerede gennem York Spit kanalen tidligt 
en regnfuld morgen. Det var velafmærket og velkort
lagt hjemmefarvand, og ingen extraordinære forsig
tighedsregler syntes påkrævede. Derfor skulle der ikke 
tages lodskud, før skibet nærmede sig sin ankerplads 
på Lynnhaven red. 

Da farvandet var velafmærket, blev der ikke taget 
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nøjagtige pejlinger. Når man havde passeret lystønde 
»2T«, skulle man blot dreje en smule og ville så være 
på ankerpladsen ganske kort tid efter. Men kortet var 
ikke blevet rettet til dato, således at det viste, at denne 
bøje »2T« midlertidig var blevet erstattet af en bøje 
uden lys, hvilket var meddelt i sidste nummer af »No
tices to l\Iariners «. 

Kursen blev ikke indtegnet i kortet, og da man fik en 
bøje forude om styrbord, antog man, at det var den 
forventede. Ha,•de man set ordentligt efter, ville man 
have observeret, at det var en lysbøje "CH". På dette 
tidspunkt omtrent blæste søkortet overbord, det blev 
ikke fisket op, men man tog specialkortet over anker
pladsen op. Heller ikke dette var rettet til dato. 

Da man var ved bøjen ændredes kursen som plan
lagt, og otte minutter senere var skibet på grund. 

Krydser i det karibiske hav. 

Grundstødninger finder ikke altid sted i dårligt 
vejr. En klar, mørk nat med udmærket sigtbarhed 
og moderat sø rundede en krydser østenden af Cuba 
og gi-k nordpå. Adskillige timer senere sås Castle Is
land fyret en smule ude om styrbord i stedet for ret 
for, som det var ventet. Kursen ændredes op mod det
te fyr, som var ca. 20 sm. borte. Senere foretoges flere 
mindre kursændringer for at holde fyret ret forude . 

Der blev stadig pejlet til fyret, men der hlev ikke 
loddet, ejheller forsøgte man ved afstandsm(tler eller 
projektør at finde afstanden ind til øen. 

Fem kvarter efter den første kursændring meddel
te vagthavende officer chefen, at han kunne se land 
forude ca. 1 sm. væk. Skibet gik 15 kn og tilbagelagde 
altså en sømil på 4 minutter. Først 3 minutter efter, 
at vagthavende officer havde sagt dette til chefen, gav 
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denne ordre til at dreje bagbord over. Skibet gik på 
grund under drejet. 

Jllanhattan. 

Endnu mærkeligere er historien om den store, ame
rikanske liner MANHATTAN. På en klar, månelys nat 
nærmede skibet sig Floridas kyst under en vinkel på 
ca. 45° for at få observation af Jupiter fyret og der
efter gå sydover langs længdecirklen 80° \V. Da fyret 
var h ·ærs, fik chefen melding og korn på broen. Med 
sine 20,6 knob ville skibet komme til meridianen 80° 
\V. ca. 7½ minut efter, at fyret var tværs, og få lægt 
vand 5½ minut senere. Da chefen ville vente på at få 
en lysbøje mod syd, passerede han meridianen, og 
fire minutter før han skulle være på det læge vand, 
ændrede han kursen ¾ streg. 

Toethalvt minut senere beordrede han kursen æn
dret 20° til bagbord og umiddelbart efter beordrede 
han »hårdt bagbord«. 2 minutter senere ramte skibet 
grunden med 20,6 knob! 

Undervandsbåd i Block Island sund. 

En ny undervandsbåd havde været på skydeøvelse 
i Block Island sundet og var på vej hjem til sin base 
i New London, Conn .. 

Kl. 2152 fik man en udmærket plads. De for navi
gationen ansvarlige officerer var tilsyneladende sikre 
på, at de kendte vejen fra denne plads, for fra nu af 
slækkedes der betydeligt af på den omhyggelige navi
gation, som havde været ført hidindtil. Kurslinierne 
indtegnedes ikke længere, patentloggen bjergedes, det 
blev ikke beregnet, hvornår de forskellige fyr og lys
tønder skullere passeres, intet fyr blev identificeret 
ved sin karakter, og der blev ikke taget nogen pladser. 

Kl. 2155 manøvreredes for at undgå, h vad man an-
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så for at være et skibs fartlanterner, men hvad der i 
virkeligheden var det stationsskib, som lige var ble
vet benyttet til pladsbetegnelsen. Senere tog naviga
tøren fejl af to fyr, idet han antog et fyr med skif
tende hvidt og rødt lys for et hvidt fyr med formor
keiser. 

2210/ 
/330' 

UFL:r..t-

l 

Uncler,·nnclsl"'clens uheldige navigation. 

Kl. 2207 gik undervandsbåden på en nordlig kurs, 
idet den mente at , ·ære fri af en pynt (se kortskitsen ) . 
Navigatøren så nogle skygger forude, men antog dem 
for en mørkelagt slæbebåd med nogle pramme, der 
skar ud til begge sider, på slæb. Man så også det lave 
bagland på Fisher's Island; det syntes at bevæge sig 
lidt umotiveret stærkt, h,•ilket man antog var på grund 
af en stærk w-gående strøm. 

Kl. 2210 havde man Ledge fyret i pejling 330°, hvil-
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kel er en farlig retning, men dette opdagede man ikke, 
da pejlingen ikke blev afsat i kortet. Mellem kl. 2213 
og kl. 2215 manøvrerede undervandsbåden for at und
gå et fyr, som fejlagtigt viste fast hvidt lys og blev 
antaget for et skib. Der blev imidlertid ikke taget kol
lissionspejlinger til dette formodede skib. 

Kl. 2216 reduceredes farten til 5 knob, og ken
dingssignaler pr. radio udveksledes med havnekom
mandoen på Fisher's Island, som antoges for et Coast 
Guard patrullieskib. Kl. 221i gik undervandsbåden 
på grund. 

Der blev optalt 15 begåede fejl ved undersøgelses
kommissionens gennemgang af vidneudsagnene. For
uden de allerede nævnte påpegedes følgende: 1) man 
havde ikke instrueret udkiggene om at se efter speci
ficerede fyr, 2) man havde ikke undersøgt strømsæt
ningen, 3) man havde ikke ført journal over de tagne 
pejlinger, 4) man havde ikke kontrolleret kompas
sets deviation, 5) der var overhovedet ikke foretaget 
nogen fuldstændig deviationsundersøgelse, 6) man 
havde kun een gang anvendt radaren, i) man havde 
ikke taget lodskud, 8) bådens søkort var ikke rettede 
til dato. 

Ulykken ved Point Honda. 

Ingen gennemgang af karakteristiske grundstød
ninger vil være komplet uden en omtale af Point Hon
da katastrofen, der fandt sted i 1923 og stadig er et 
klassisk exempel på fejlagtig navigation. 

En flotille destroyers gik sydover langs den kali
forniske kyst med 20 knob og var udfor Pigeon Point 
kl. 1130. Tåge forhindrede senere pladsbestemmelser. 

I løbet af eftermiddagen fik man en række radio
pejlinger fra Point Conception, men de stemte ikke 
ikke overens. På grundlag af bestikket mente flotille-

Tidsskr. f. Søvæsen. 120. Aarg. 14 
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bådens navigationsofficer, at han kl. 2035 var søn
denfor Point Conception radiofyret og bad om gen
sidige pejlinger. De påfølgende pejlinger viste, at ski
bet var N for stationen og antoges derfor for fejlag
tige, hvorfor der ikke toges hensyn til dem. Kl. 2100 
ændredes kursen til 095° mod Santa Barbara kanalen. 

Hvad der derefter hændte, beskrives således af un
dersøgelseskommissionen: 

»Anført af U. S. S. DELPHY styrende lige mod Pe
dernailes Point's stejle fjældvæg, med kysten og skær 
om bagbord og med en udenforliggende ø og overskyl
lede skær om styrbord, kunn e hverken drejning til 
styrbord eller bagbord frelse disse skibe, der var for
tabte og knustes mod klipperne og skærene til begge 
sider.« 

Syv skibe totalforliste, to beskadigedes, cl skib bak
kede i rette tid og ramte ikke. Undersøgelseskommis
sionen påpegede, at man hanle stolet ulilborligt p f1 

bestikpladsen. En fart p å 20 knob tidligere p:'1 dagen 
blev ikke anset for overdreven , men det anførtes, at 
før kursen blev sat imod en snæver kanal, burde far
ten være reduceret, og lodskud burde være taget for at 
bestemme skibets plads bedre. Kommissionen udtalte 
det også som sin opfattelse, at radiopejlingerne ikke 
var udnyttet fuldtud, for selvom de eventuelt var be
hæftede med fejl, burde de dog have godtgjort, at ski
bet var fortsat ind mod kysten. Undladelsen af at tage 
hensyn til den mulighed, at skibet kunne være nord 
for radiostationen, er vanskelig at retfærdiggøre, især 
da man ikke havde pejlinger omtrent tværs, . der 
kunne angive, om stationen var passeret eller ikke. 

Flotillebåden kritiseredes for undladelsen af at vi
deregive radiopejlingerne til de efterfølgende skibe, 
men disse blev gjort ansvarlige for at have haft for 
megen tillid til flotillebådens formodede plads og hele 
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bedømmelse af situationen og for undladelsen af at 
tage deres egne pejlinger. 

Det fulde ansv ar for katastrofen placeredes hos flo
tillechefen, chefen for flotillebåden og hos denne båds 
navigationsofficer. Undersøgelseskommissionen fandt 
ingen undskyldende eller formildende omstændighe
der. i\Ien vedrørende cheferne for de andre både sagde 
kommissionen: »Ingen læresætning for destroyersej
lads har nogensinde tilrådet blindt følgeskab efter no
gen førerbåd. - Intet kan erstatte sund common sense 
hos de underlagte, og hvis disse ikke får tilstrækkeligt 
med oplysninger fra førerbåden til at sikre deres egen 
navigation - må de selv efterspørge dem. Den for
nuftige navigatør stoler ikke for meget på det iøjne
faldende. Betalingen for den sikre navigation er kon
stant årvågenhed. l\Ian må altid forudse det usædvan
lige, og når det forventede ikke sker, er der opstået en 
tvivlsom situation, som man må imødegå med alle til 
navigationen stående hjælpemidler - det er altid den 
chef, der er sikker uden at have håndgribelige beviser 
på sikkerheden, der fortaber sil skib.« 

Point Honda katastrofen. 

Tankbåd ud for den amerikanske østkyst. 

En tankbåd, der skulle til Sydamerika, forlod Dela
ware bugten kl. 0815. Gyrokompasset var blevet kon
trolleret på vejen ned ad floden og befundet fejlfrit. 

14* 
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Kl. 1320 overgik man til kurs 118°. Fru ca. kl. 1340 
lagde rorgængeren mærke til, at den gyrorepeater. 
han styrede efter, Yar støt i omkring et kvarter. Skont 
han syntes, det var noget underligt, meldte han det 
dog ikke. Omkring ved dette tidspunkt skiftede vin
den fra bagbords hov til tværs om styrbord, men dette 
blev antaget for værende i henhold til et udsendt 
stormvarsel. Himlen Yar overtrukkcl. 

Man fon·entede at komme ind i Golfstrommen hen 
på eftermiddagen, men skønt vandtemperaturen mål
tes hver anden time, observerede man ingen forhøjelse 
af den, hvad man havde regnet med. Kl. 1815 så styr
manden et lille fiskerfartøj; han syntes, det var tem
melig langt ude til havs, men skibets position blev 
ikke kontrolleret, skønt man havde såvel radiopejler 
som loddemaskine til rådighed. Adskillige gange i lø
bet af aftenen bestemte den , •agthaYendc styrmand 
vinden som værende mellem E og ENE i henhold til 
magnetkompasset uden at sammenholde dette med 
skibets kurs, hvorved han ville have bemærket, at 
med vinden ind tværs om styrbord måtte skibet gå 
nordover. 

Omkring kl. 0150 grundstødte skibet på Long Is
land henved 200 sømil fra bestikpladsen. 

Andre tilfælde. 

Et handelsskib gik på grund i Long Island sundet, 
fordi det stolede på et kompas, hvis deviation man 
ikke kendte, medens det gik fuld fart i tæt tåge. Be
holdne kurs afveg 20° fra den antagne. 

Et andet skib grundstødte i det karaibiske hav, 
fordi deviationen ikke kontrolleredes; et tredie grund
stødte, fordi det ikke tog hensyn til misvisningens va
riation. 

Et skib kunne ikke følge med sin konvoj i det 
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samme hav og drejede til det fastsatte klokkeslet i ste
det for på den fastsatte plads. For sent så kaptajnen 
efter i sej !håndbøgerne og bemærkede herved, at der 
kunne forventes en hård, nordgående strøm i det på
gældende farvandsafsnit. Skibet stødte hårdt i selve 
drejet. 

Et af flådens auxiliærskibe grundstødte, da det var 
på vej ind i en ukendt havn, fordi chefen bestemte 
sig til at følge en i havnen hjemmehørende slæbebåd, 
med et ringere dybgående. Slæbebåden skød genvej ! 

Mange ankerliggere er drevet med deres anker ind 
på grunden, hvor passende forholdsregler ville have 
kunnet forhindre det. 

Der er andre årsager til, at skibe går på grund, end 
de her fremdragne - og sommetider skyldes en 
grundstødning også forhold, man ikke har kunnet 
være herre over. Men der sker for mange uheld, som 
burde være undgået. Det er påpeget, at den righoldig
ste kilde til unødvendige grundstødninger er undla
delsen af at benytte de oplysninger, som man er i 
stand til at fremskaffe. Dette indebær tillige undla
delsen af at bedømme de oplysninger, man har, på en 
fyldestgørende måde, mangel på erkendelse af, at der 
er fare tilstede, såsnart skibets plads er usikker, man
gel på overblik over den samlede situation, regnefejl 
og instrumenters fejlvisninger, forsømmelse i tolk
ningen af instrumenternes visninger; men bag alle 
disse ting står som oftest manglende årvågenhed. 

De hyppigste direkte årsager til undgåelige grund
stødninger - uddraget af et stort antal tilfælde fra 
de senere år - er følgende: 

1 ) undladelse af at tage eller at udnytte tagne lod
skud, 
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2) undladelse af nøje at identificere somærker og 
fyr, 

3) undladelse af at udnytte alle navigationshjælpe
midlerne om bord, 

4) undladelse af at rette kort og sejlhåndbøger til 
dato, 

5) undladelse af at deviere og af at kontrollere sin 
deviation, 

6) undladelse af at korrigere for mis\'isningcns va
riation, 

7) undladelse af at føre og indtegne et ordentligt be
stik, 

8) undladelse af at indtegne pejlinger o. I., 
9) undladelse af at sammenligne magnet- og gyro-

kompas hyppigt, 
10) tegnefejl, 
11) fejl i vurderingen af foretagne ohscrYalioner, 
12) for høj fart, 
13) for »flot« jugement, 
14) for megen dristighed ved udsætning af kurs tæt 

på grunde, 
15) undladelse af at indhente eller anvende oplys

ninger om strøm, 
16) då rlig indenbords organisation, 
17) mangel på fantasi til al kunne forudse fremtidige 

forhold . 
Nogle af disse grunde synes latterlig simple, og i 

mange af de anførte exemplcr er de begåede fejl sær
deles elementære, men man må huske p li, at det er 
såre nemt bagefter at kunne fortælle en mand, hvad 
han burde have gjort, når man sidder i ro og fred og 
har alle kendsgerningerne liggende på papiret foran 
sig. Men selvom de nævnte fejlkilder er latterlige og 
simple, så har man dog sikkert godt af at stille sig 
selv det spørgsmål, hvorvidt man selv i den givne si-



Hvorfor går skibe p:1 grund. 239 

tuation ville have handlet anderledes. Og så altså 
svare på dette spørgsmål helt, helt ærligt! Den kon
stante årvågenhed, sund fornuft, lidt fantasi og et lod, 
som benyttes, disse fire er uundværlige ingredienser, 
der skal til for at skabe en sikker navigation. 

Til slut en lille ting vedrørende sejladsen på det 
fortrinlige nye Decca-system. Det er rigtigt, at man 
ved deccometeraflæsningen i forbindelsen med decca
kortene kan afgøre, hvor man er, og at man kan af
gøre dette temmelig nøje. l\len denne nøjagtighed i 
pladsen i forhold til nettet Klintholm- Hjørring
Højer må på ingen måde få navigatøren til at forøge 
dristigheden og gå nærmere til kriminelle flak og pul
ler; for selv om navigatøren ved, hvor han er, så vid
ste opmåleren, der aflagde dybdekur\'erne i søkortet, 
det ikke med samme store nøjagtighed. Før vor sø
opmåling får foretaget den så længe udskudte revision 
af opmålingen i de danske farvande, må navigatøren 
ikke lade sig lokke til forøget dristighed. 



Mindeord. 

Den 27. april mistede den danske marine i afdelings
ingeniør Otto .Johannes \Vinther Christensen en af sine 
dygtigste og mest uundværlige mænd. Hans nære kam
meratskab med søofficerer fra kadettiden og fra et helt 
liv i marinens tjeneste i forbindelse med den store ind
sats på torpedovMmets omrade retfærdiggør til fulde 
den undtagelse, der hermed er gjort, ved i dette tids
skrift at mindes hans liv og gerning. 

Det er ikke alene ingeniør Christensens uddannelse, 
først som marineingeniør, senere som civilingeniør, der 
skabte den mand, som nu sa hardt savnes. Det er først 
og fremmest det pligtopfyldende og myreflittige men
neske, der fik denne viden betroet og forvaltede den 
på en så menneskelig smuk made. 

Ingeniøren, som han slet og ret kaldtes, havde 
det privilegium at have medoplevet hele torpedoens 
udvikling fra dens primith·e form til nutidens, hvilket 
i sig selv giver en viden og erfaring, som ingen anden 
nulevende dansk torpedomand kan have eller f:'t, og 
som gav sig til kende som en fuldkommen sjette sans 
i alle tekniske torpedospørgsmal. 

Efter i ungdommen at have levet i og for torpedo
våbnet fortrængtes hans indsats på dette område i bety
delig grad af regnskabs- og rutinearbejder, som i en 
lille marine synes at klæbe til enhver større stilling. 
Disse arbejder tog stærkt p:1 ingeniørens i forvejen 
svækkede helbred. Stærkest nedbrydende i det lange 
løb virkede det dog nok pil denne arbejdsomme mand, 
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at marinen ikke på det taktiske område nåede at ud
nytte de af ingeniøren anviste tekniske muligheder. og 
veje - ting, som krigen i mange tilfælde har vist var 
rigtige. Og på tærsklen til en ny tid - måske med 
realisationen af sin ungdoms planer foran sig - gik 
han bort uden at opleve den tilfredsstillelse, man inder
ligt havde ønsket ham. 

Hans liv var stille og beskedent, og bladene i hans 
livs bog er skrevet med en fin og sirlig skrift, så fin, 
at kun meget fa af nutidens støjende mennesker gav 
sig tid til at lære at læse den, mens tid var. Derfor 
opdager vi idag, at vi i denne mand, der under større 
forhold forlængst ville have vist sit verdensformat på 
sit felt, har mistet noget uerstatteligt, menneskeligt og 
fagligt. I den genopbygning, som optog ham, vil der 
sikkert blive hårdt brug for at udnytte al den dygtig
hed, vi har - måtte vi derfor i ærbødighed for hans 
minde lære af hans skæbne til gavn for den marine, 
han tilhørte, og som vi tilhører. 

V.M. 



Meddelelser li'a udlandet. 
Ved orlogskaptajn P. Zigler og søløjtnant I I-1. i\!. Petersen. 

England. 

Provc metl y,rnt11rbi11cr på jagere. 

Et komplet jagermaskineri vil om kort tid blive stillet til radig
hed for Hulls Hoyce fabrikkerne for en del forberedende forsøg 

med et gasturbineaggregat. Allerede i 1948 anmodede Holls Hoyce 
fabrikkerne om tilladelse til al disponere over et maskinanlæg til 

disse forsøg. Efter langvarige forhandlinger er det 1111 b levet be
sluttet, at cl skruemaskinanlæg fra en jager af Hallie-klassen , som 

er blevet afbestilt, kan aIJ\'cndcs til forsogcne. 

(S. F., marts 1 !)4H) JJ • . li. I'. 

Rusland. 

Det oplyses, at den russiske fl :1de er m ege t interesseret i 1h-ærg

u-bade af den type, der udvikledes af tyske teknikere i 2. verdens
krig. Fartøjets længde er ca. 11 m og deplacementet 80 ts. Arm e

ringen er 2 torpedoer og besætningen 2 mand. Aktionsradius hævdes 
at være 620 somil, ug badene hygges i Nikulaieff, Odessa og Kron
stadt. 

(The fleet) 7.. 

u. s. A. 

I en oversigt givet af marineministeren udt:ilte denne bl.a.: 

»at hvad angik fremtidens krigsførelse, var trykknapskrigen eller 
de fjernstyrede slags krig langt fra virkeligheden, og blev måske 
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end ikke virkelighed i vor tid, selv om en fremtidig krig ville finde 
de traditionelle krigsførelscsmetodcr og nuværende taktiske frem-
gangsmader radikalt ændrede« ........... . 

I 1948 skete de større oversøiske lladeopcrationer i forbindelse 
med de amerikanske okkupationsstyrker. Angående flådens luft
våben oplyste han, at i juni l!l48 var luftfartøjer m.m. fordelt 
som følger: 

Operative enheder Luftfartojer Luftskibe 

l{ampenheder (jagere, patrouille-, an-
grebsluftfartøjer o.1.)............... 2150 8 

Hjælpekampenheder (transportluftfar-
tojer o. 1.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 0 

Landstationer (luftmarinestationer, træ-
ningsenheder o. I.) ............. . ... . 1800 

Hes~rveenheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 

Ikl.e operative enheder 

(Eftersyn, reparation o. I.) ........... . 
Oplag1·ede .......................... . 

lait. .. 

4500 
2800 

14500 

14 

2i 
35 

85 

Udvikling og forsog gik ud på en afløsning af de ældre krigs
prøvede typer (torpedo- og <lykkebombetyper) med tungere og 
hurtigere »altaek«-typer (O.A . »Attaek«-typen svarer til den engel
ske »strike-aireraft«-type, der er et en-motoret, som regel en-sædet 
kraftigt luftfartøj, der efter forholdene kan udstyres med torpedoer, 
raketter eller bomber). I juni l!l48 var de 9 af hangarskibenes 30 
llotiller udstyret med denne »attaek«-t)·pc. Indførelsen af jet-luft
fartøjer i hangarskibe havde medført nye problemer, der var ved 
at blive løst. 3 llotiller ,·ar helt udstyret med jet-luftfartøjer. 

På baggrund af realistiske prøver rnr den anvendte taktik blevet 
tilpasset således, at elektronisk udstyr udnyttedes fuldt ud. Anti
u-hådsudstyr prøvet under lignende omstændigheder imod moder
niserede u-b:\de havde bidraget til udviklingen af nye modforholds
regler. Specielle luftfartøjer til anti-u-baclskrig forøgede flådens 
rekognosceringsradius. I 1948 fuldførte 911 llyvere deres ud
dannelse. 
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Flådens personel. Det gennemsnitlige personelantal til tjeneste i 
1948 var 45.534 officerer og 378.944 af de øvrige kategorier. For
delingen af th\dcns personel den 30. juni 1 !)48 var: 

Flåden ............................. . 
Flådebaser i land i Amerika ......... . 
Flådebaser udenfor Amerika ......... . 
Elever ............................. . 
Træningsstyrkcr .................... . 
Reserve og ikke tjenstgørende (syge, på 

Officerer 

16.145 
12.552 

2.845 
3.074 
3.586 

Øvrige 
kategorier 
187 .281 

42.594 
22.788 
43.631 
23.553 

rejse o. I.) .................... _ .. _._._. __ ._;;,_o_8_5 ____ 37_._s_;;_a_ 

lait... 44.087 357.700 

Officerspersoncllet fordelt efter specialer den 30. juni 1948 var: 

Almindelig tjeneste ........................ 17.606 
Flyvning ........... , .................... . 
Særlig tjeneste ........................... . 
Maskinmestre ........................... . . 
Lægekorpset ........................ . .... . 
Hospitalkorpset .......................... . 
Tandlægekorpset ......................... . 
Forsyningskorpset ........................ . 
Præster ............•.................. . .. 
Ingeniører ............................... . 
l{ vindelige reserveofficerer ................. . 
Sygeplejersker ............................ . 
Materielmestre o. I. ....................... . 

!l.866 
825 
7(i9 

2.(i04 
(i20 

!17!1 

3.143 
428 
740 
419 

1.956 
4.132 ------

lait .. 44.087 

Udkommandoer. Vanskeligheden ved at skaffe personellet en 
passende fordeling af sø- og landtjeneste voldte stadig vanskelig
hed, men forbedredes. Saledes var officerer af lavere gr:id end 
orlogskaptajn nu sikret en nogenlunde jæ,·n fordeling af so- og 
landtjeneste. For kommandører og orlogskaptajner er landtjeneste 
dog overvejende, hovedsagelig fordi der er et stort behov for så
danne officerer i fælles stabe o. I. For kommandører andrager sø
tjenesten gennemsnitlig eet år hvert ~jerde ar og for orlogskaptajner 
2 år af fem. 

Nybygningsprogrammet. Dette tager sigte på forbedringer på bag
grund af erfaringerne fra 2. verdenskrig, nemlig: 
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1) Offensivt forbedrede u-både, især fartøjer med en høj ned
dykket fart og maksimum af tid til neddykket sejlads. 

2) Forbedrede anti-u-bådsjagere til bekæmpelse af sådanne u-både. 
3) Forbedrede opdagelsesmetoder og modforholdsregler mod hur

tigere luftfartøjer og fjernvåben. 

I forbindelse hermed arbejdes der på at forøge de nuværende 
fartøjers effektivitet ved hjælp af forbedret udstyr i overensstem
melse med et langtids-skibsforbedringsprogram. Udførelsen af dette 
program har medført en gradvis, men udtalt forbedring af flåden, 
i særdeleshed gennem opnåelsen af højere neddykkede farter for 
visse krigsbyggede u-både. Dette er opnået bl. a. ved at gøre far
tøjerne 111ere strømlinieformede udvendig, bedre batterier og ind
førelsen af »schnorkel«. 

Ved en kritik ved en af de amerikanske vintermanøvrer i Tysk
land blev det oplyst, at tyskerne dagen efter, at invasionen havde 
fundet sted, var kommet i besiddelse af et dokument, der viste 
hele invasionsplanen. Dokumentet var en kopi af en operations
plan for V Corps, der landede på »Omaha« bredden. Det blev 
fundet på en ung amerikansk officer, der blev dræbt den 7. juni. 
General Rundstedt's stabschef siges at have udtalt, at dette doku
ment beviste, at dette var invasionen, hvorimod Hitler, der troede, 
at det var en finte, ikke blev overbevist før 2 måneder senere, 
og derfor ikke ville svække forsvaret af Calais-området, som han 
troede, var det egentlige invasionsmål. 

U. S. S. »Epperson« (D. D. E. 719) det nyeste proto-type fartøj i 
anti-u-båds-destroyer-klassen, hejste kommando den 19. marts. Som 
et fartøj med stor aktionsradius og udstyret med talrige anti
u-bådsopfindelser har D.D. E. 719 den nødvendige fart og de sø
gående egenskaber, der vil tillade den at operere med »high speed 
lask-forces«. 

(A. N. J. 1949) Z. 
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Ungdomskommissionens 
betænkning om de værnepligtiges forhold. 

Af auditør G. 8. Piirschcl. 

Da ungdomskommissionens betænkning om de 
værnepligtiges forhold blev overgivet til offentlighe
den, skete det i visse blade med fremhæven af den 
sagkundskab, der her talte. Det var en ung jurist, der 
under sin værnepligtstid havde ført betænkningen i 
pennen. 

Da kommissionens opgave er at fremsætte egnede 
forslag, og det er hævet over enhver tvivl, at kommis
sionen ser det som sit arbejde at søge frembragt de 
bedst mulige forhold for ungdommen, således at kom
missionens arbejdsmål er sammenfaldende med vær
nenes, havde man grund til at stille visse forventnin
ger til betænkningen. Den efterfølgende gennemgang 
af kommissionens juridiske del vil formentlig vise, at 
i hvert fald dette afsnit er en skuffelse. 

Allerede ved en gennemlæsning af den historiske 
indledning studser man over den uvenlige tone, der 
præger fremstillingen. Her skal der kun anføres føl
gende bemærkninger fra side 10: 

»Men befalingsmændene var heller ikke glade for 
at få personer iblandt sig af radikal eller socialdemo
kratisk anskuelse. Betegnende herfor er en overkrigs
retsdom fra 1909. En oversergent havde under en valg
kampagne opfordret til at stemme på radikale eller 
socialdemokratiske kandidater; foranlediget heraf 

Tidsskr. f. Søvæsen. 120. Aarg. 15 
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kaldte en stabssergent ham forræder. Ved det af over
sergenten anlagte injuriesøgsmål fastslog overkrigs
retten, at den ikke kunne anse en sådan betegnelse 
for uberettiget.« 

I overkrigsrettens dom af 31/1 1910 hedder det: 

»Under valgbevægelsen ifjor forår optrådte klage
ren, oversergent N. N., på offentlige møder i 8. og 4. 
københavnske valgkreds som taler for en socialistisk 
og en radikal kandidat, hvem han anbefalede til valg 
til folketinget. 

Heraf tog indklagede stabssergent N. N. anledning 
til under sit navn i bladet »København « for den 25/ 5 
1909 at tilskrive klageren et »åbent brev«, hvis ind
hold denne har fundet ærefornærmende for sig. Sær
ligt har klageren fremhævet som fornærmeligt for 
sig, at indklagede har udtalt, at det, at klageren som 
tjenstgørende underofficer optrådte på offentlige valg
møder som anbefaler for radikale og socialistiske kan
didater, »ikke blot er illoyal og uforstandig handle
måde, men er forræderi mod den stand, De tilhører«, 
at han har sagt, at det er beklageligt, »at De af poli
tisk fanatisme har ladet Dem forlede til åbenlyst at 
bekæmpe ikke alene vor stands, men hele hærens in
teresser«, at han havde henvist ham til at søge sin 
afsked, hvorved han »uden som nu at komme i kon
flikt med Deres standsære« kunne støtte sine parti
fæller, og at han har sagt, at han skulle vide, »at De
res rent ud forargelige og illoyale fremfærd skarpt mis
billiges af alle loyalttænkende underofficerer«. 

Overkrigsretten udtaler i sin konklusion: 

»For så vidt indklagede har betegnet det ikke blot 
som illoyalt og uforstandig handlemåde, men som et 
forræderi mod sin stand, at klageren som tjenstgø-
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rende underofficer er optrådt på offentlige vælgermø
der som anbefaler for radikale og socialistiske kandi
dater, finder overkrigsretten, at indklagede ikke ved 
denne udtalelse har angrebet klagerens borgerlige ag
telse, (Dette gik klagerens påstand ud på.) men ud
talt en kritik over hans politiske færd, hvilken kritik 
ikke fra en underofficers standpunkt kan anses for 
ubeføjet, når henses til at navnlig socialisterne arbej
der for afvæbning. At klageren ved sin optræden be
kæmper ikke blot sin stands, men hele hærens interes
ser, og at indklagede har henvist ham til at søge sin 
afsked, for at han uden at komme i strid med sin 
standsære kan støtte sine meningsfæller, ses heller 
ikke at indeholde nogen injurie, ligesålidt som udta
lelsen om, at hans forargelige og illoyale fremfærd 
skarpt misbilliges af alle loyalttænkende underoffice
rer«. 

Kommissionens gengivelse synes ret unøjagtig, idet 
det ikke synes ligegyldigt, om der i denne forbindelse 
er sagt :.Forræder« eller ~Forræderi mod sin stand«. 

Jeg skal i det følgende vise, at også andre juridiske 
spørgsmål er behandlet med en overfladiskhed, der 
fremkalder bange anelser om kommissionens arbejds
metode, men inden jeg går over til at behandle kom
missionens juridiske del, skal jeg· fremdrage endnu et 
par eksempler på, hvorledes betænkningens uvenlige 
tone er egnet til at fremkalde et forstemmende ind
tryk. På side 19 ofrer kommissionen 6 linjer på at 
omtale, at hovedparten af det danske befalingsmands
korps har en sund og fornuftig indstilling, hvorefter 
man på halvanden side angriber de befalingsmands
grupper, der gør sig skyldige i isolationisme, tradi
tionalisme, soldateridealisme m. v. for tilsidst at støde 
dem ud i det yderste mørke, samtidig med at man 

154 
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hævder, at disse, som man selv siger få befalings
mænd, skulle være et afgørende moment til modvir
ken af forståelsen mellem befolkningen og værnene. 
Betænkningens følgende sider indeholder et opkog 
af de gamle klager over tonen, der fremkommer, hver 
gang værnene af forholdene tvinges til at anvende uru
tinerede befalingsmænd, og som er lige så gamle som 
værnene selv, der iøvrigt altid har bestræbt sig på at 
gennemføre den bedst mulige tone, og over anvendelse 
af kollektive straffe, en foreteelse, der i hvert fald 
ikke er kendt i søværnet. At de kollektive »straffe«, 
som kommissionen klager over, intet har med straf 
at gøre, men består i, at mandskabet mener, at en 
øvelse gøres mere anstrengende end sædvanligt; eller 
i at der ikke meddeles visse begunstigelser, nævnes 
kun for en fuldstændigbeds skyld her. Når kommis
sionen slutter dette afsnit med at udtale: »Også for at 
undgå kollektive straffe er det nødvendigt at ind
skærpe underafdelingschefernes ansvar«, så får man 
uvilkårligt det indtryk, at der har været alvorlig grund 
til klage. En sådan affattelse virker forstemmende, 
når man ved, at ikke eet tilfælde, hvor noget sådant 
har været fremdraget, er forblevet uundersøgt, og et
hvert tilfælde, hvor undersøgelsen har vist, at der var 
basis for klagen, har medført alvorlige konsekvenser 
for den pågældende: Som det sidste eksempel på kom
missionens lidet objektive tone skal anføres angrebet 
på Arresødallejren side 49. Enhver ved, at denne lejr 
er beregnet til korte ophold i sommerperioden under 
fægtningsskydninger på Melby overdrev. Enhver ved, 
at der gang på gang er stillet forslag om forbedring 
af forholdene, men at det hver gang er strandet på, at 
det ikke har været muligt at fremskaffe de fornødne 
bevillinger, men dette nævnes ikke med et ord i be
tænkningen. At kommissionens skildring af forholdene 
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i lejren iøvrigt er meget misvisende skyldes forment
lig, at det er temmelig længe siden, at kommissionen 
har beset forholdene, der siden er væsentligt for

bedrede, uden at man har underrettet kommissionen 
herom. 

Læsningen af betænkningen efterlader det indtryk, 
at kommissionen ensidigt har bestræbt sig for at samle 
det størst mulige antal klager, og at man slet ikke har 
sorteret sit materiale. Herved er der opstået det be
klagelige, at betænkningen, i stedet for at være et akt
stykke, der direkte kunne have værdi for værnene, er 
blevet et ensidigt aktorat, der i hænderne på unge 
mennesker, der som bekendt ikke altid gennemtænker 
sagerne til bunds, er egnet til at skabe misnøje inden
for værnene og mistillid til værnene i befolkningen, 
samtidig med at det i befalingsmandskredse har frem
kaldt en ikke ringe bitterhed. Kommissionen frem
sætter udenfor den juridiske del af betænkningen flere 
forslag, der for en ikke sagkyndig synes udmærkede, 
og det kan derfor ikke noksom beklages, at kommis
sionens undladelse af i fornødent omfang at søge kon
takt med myndighederne har medført, at den så at sige 
spænder ben for sig selv. 

Jeg skal herefter gå over til en gennemgang af be
tænkningens juridiske problemer, først af kapitel VI 
»Retslige forhold «. 

Kapitlet indledes med en oversigt over gældende 
militær straffe- og retsplejelov, og dette afsnit skæm
mes af flere fejl, der burde være undgået. Således an
føres for eksempel side 38, at kostforbedringen ved 
streng arrest indtræder efter 20 dages forløb, medens 
den efter kostreglementet indtræder efter 10 dage. Be
tænkningen citerer side 39 kongelig anordning af 24/6 
1937 om myndighed som rettergangschef ved søvær-
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net, uagtet denne anordning er ophævet og erstattet 
af kongelig anordning af 12/9 1945. Endvidere har 
man side 41 overset, at maksimumsbeløbet for bøde
pålæg i 1947 er forhøjet fra 60 kr. til 300 kr. og sam
mesteds citeres kongelig anordning af 24/6 1937 om 
myndighed til at pålægge straf uden dom ved søvær
net, uagtet denne anordning er afløst af kongelig an
ordning af 12/9 1945. Afsnittet er desuden præget af 
unøjagtighed i gengivelsen og af udtryksformer, der 
tyder på juridisk ubehjælpsomhed, men dette bemær
kes kun for at påpege, at også det juridiske arbejde, 
der er udført for kommissionen, lader noget tilbage at 
ønske, og det må beklages, at kommissionen ikke har 
fundet det umagen værd at tilkalde en militærjurist 
for at gennemse det afsnit, der omhandler så specielle 
juridiske problemer, at det fra alle sider erkendes som 
et særområde, hvor få udenfor auditørkorpset føler sig 
hjemme. 

Kommissionen foreslår at bestemmelsen om, at ar
restanter, der hensidder i skærpet arrest, kun må få 
vand at drikke, udgår. Det udtales af kommissionen, 
at det må anses som tvivlsomt, om en sådan kostind
skrænkning kan anses som farlig for arrestantens 
sundhedstilstand. Det synes at være en noget ejen
dommelig udtryksmåde, når henses til, at det er al
deles utvivlsomt, at denne form for kostindskrænk
ning er aldeles uden indflydelse på arrestantens hel
bredstilstand. Dertil kommer, at man ved at fjerne 
det væsentlige skærpende moment ved straffen brin
ger den ned på et niveau, hvor det må anses som 
tvivlsomt, om den kan regnes for at være af større 
vægt end fængselsstraffe, således at der naturnødven
digt må indtræde en forlængelse af straffetiden; man 
ville også ved ændringen fjerne den væsentligste for
skel mellem skærpet arrest og vagtarrest og således i 



Ungdomskommissionens betænkning. 255 

realiteten afskaffe skærpet arrest, idet man ved at 
anvende den modificerede skærpede arrest ville ud
sætte sig for beskyldninger for vilkårlighed, idet det 
vil være aldeles uforståeligt for de værnepligtige, at 
det skal være strengere at sidde i 5 dage uden at be
stille noget end at sidde 10 dage og så oven i købet 
skulle arbejde. Jeg skal senere komme ind på, hvad 
kommissionens interesse for principperne vil betyde 
ikke alene i penge, men også i ulemper for de værne
pligtige, hvis forhold det var hensigten at forbedre. 
Ændringsforslaget er iøvrigt næppe af afgørende be
tydning. 

Af langt større betydning er det, at kommissionen 
stiller forslag om, at streng arrest skal afskaffes. Kom
missionen udtaler: »Det er ganske utvivlsomt, at denne 
straf kan medføre fare for arrestantens sundhedstil
stand, hvilket reglerne om mellemfristdage og bestem
melserne om, at straffen ikke må anvendes på perso
ner over 35 år også giver udtryk for«. Kommissionens 
udtalelse står i skarp modsætning til den for 12 år 
siden af den danske rigsdag tiltrådte udtalelse fra det 
af forsvarsministeren under 8. december 1932 ned
satte udvalg til revision af straffelov for krigsmagten 
og lov om retsplejen ved hæren og søværnet, hvoraf 
hidsættes følgende: »Imod kostindskrænkningen er 
anført dels et sundhedsmæssigt hensyn, dels et hu
mant hensyn. Udvalget har forhandlet om det sund
hedsmæssige med konsulent ved sundhedsstyrelsen i 
hygiejne, professor, dr. med. Fridericia, der har ud
talt, at kostens mangel i så henseende naturligvis gør 
sig stærkere gældende, jo længere indskrænkningen 
varer, og at mangelen vil kunne afhjælpes ved et kost
tilskud af 1 liter sødmælk eller 300 gram kartofler pr. 
dag og helst således, at der skiftes. Det bemærkes her
ved, at hærens lægekorps har udtalt, at der ikke for 



256 Ungdomskommissioncns betænkning. 

det forehgger noget om, at der skulle være gjort er
faringer om sundhedsmæssigt uheldige virkninger ved 
afsoning af straf af fængsel på vand og brød. I samme 
retning går udtalelser fra en række rettergangschefer 
med meget lang tjeneste. 

Hvad det humane angår, finder udvalget at burde 
fremhæve, at det meget ofte vil være en tvivlsom hu
manitet, om man for at undgå den kortvarige strenge 
straf måtte gå til at idømme en langvarig fængsels
straf, der for det første måtte afsones i et borgerligt 
fængsel, hvorved straffens særlige - og i omdømmet 
mindre alvorlige - karakter af militær straf udviskes, 
og for det andet måske medfører, at den straffede i 
medfør af § 31 hjemsendes for at genindkaldes til 
fornyet uddannelse et følgende år. 

Ud fra disse betragtninger er udvalget kommet til 
eenstemmigt i § 21 at stille forslag om straffen streng 
arrest, der er en modificeret form for fængsel på vand 
og brød, nemlig således at der, hvis straffens varighed 
er over 10 dage, gives et kosttilskud af afvekslende 
mælk og kartofler.« 

Ungdomskommissionen ses overhovedet ikke at have 
taget hensyn til disse betragtninger, der er fremsat 7 
år efter vedtagelsen af den borgerlige straffelov, som 
kommissionen ønsker at nærme den militære straffe
lov til, og det kan fastslås, at sundhedsstyrelsen i sin 
tid er gået ind for, at straffen under den nu praktise
rede form ikke kan antages at have nogen skadelig 
indflydelse. Dette stemmer da også med de erfaringer, 
man har gjort i praksis, hvor der ikke i noget tilfælde 
er oplyst skadelige følger af afsoningen. 

Det er da også betegnende, at man, når en værne
pligtig straffes med andre strafarter end streng arrest, 
regelmæssigt bliver stillet overfor det spørgsmål, om 
straffen ikke kan blive konverteret til streng arrest. 
Dette gælder selv for kvarterarreststraffe. Betegnende 
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for de værnepligtiges stilling til straffen er, at det næ
sten gælder undtagelsesfrit, at den straffede ansøger 
om fritagelse for mellemfristdagene. Hovedparten bli
ver efter lægeundersøgelse fritaget for mellemfrist
dage, uden at man i noget tilfælde har konstateret 
uheldige helbredsmæssige virkninger deraf. Nogen 
sultekost er der jo ikke tale om. Arrestanterne tager 
gennemgående på under afsoningen. 

De værnepligtige synes således gennemgående ikke 
at være særlig bange for streng arrest, men det kan 
dog blandt andet af ungdomskommissionens betænk
ning ses, at en del må føle sig skræmt af denne straf. 
De, der ikke gør det, affærdiger kommissionen med en 
bemærkning om, at det her drejer sig om psykopatiske 
belastede individer, der ikke hører hjemme i værnene. 
En sådan bemærkning viser, at kommissionen aldeles 
ikke er trængt til bunds i problemerne. Havde kom
missionen indhentet følgende oplysninger, inden den 
havde udtalt sig, havde den formentlig selv anet, at 
det ikke kunne være rigtigt. Samtidig med at søvær
nets indkaldelser for 1948 lå mellem 4 og 5000 mand 
til brug i hele landet, blev der i søværnets arrest af
sonet streng arrest af 249 mand. Når tilbørlig hensyn 
tages til mulige recidivister og til det antal straffe, 
der afsones udenfor København, vil dette altså sige, 
at 5 % af mandskabet skulle være kassable på grund 
af psykopatisk degeneration. Enhver, der har blot det 
ringeste kendskab til forholdene ved søværnet, ved, at 
forholdet er et ganske andet. En stor del af søværnets 
indkaldte er søfolk, der har meget vanskeligt ved at 
komme om bord efter landlov, herom vidner den 
kendsgerning, at der årligt afsones ca. 700 arrest
straffe i søværnets arresthus, hvortil så kommer de 
talrige kvarterarreststraffe. Hovedparten a~ disse 
straffe pålægges for forsildemøde og udeblivelse: 
Disse søfolk, der på grund af deres hele livsindstilling 
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er vant til at tage konsekvenserne af deres ret stærke 
liv i havnebyerne, tager streng arreststraffe uden at 
blinke, men de er ofte tillige de bedste og mest stabile 
folk, der kan tænkes, når de er om bord på et skib. 
At betegne dem som psykopatisk belastede individer 
er fuldstændig forfejlet, og det ville vise sig aldeles 
umuligt at få en kassationskommission til at kassere 
en sådan mand, hvad der også ville være ganske for
fej let; men det er en kendsgerning, at disse folk be
tragter en afsoning af vagtarrest og for så vidt også af 
skærpet arrest som en behagelig rekreation oven på en 
udeblivelses anstrengelser. Overfor disse folk er streng 
arrest en nød,•endighed. 

Afskaffelse af streng arrest er imod såvel de mili
tære myndigheders som mod de værnepligtiges inter
esser. 

Den tid, den værnepligtige holdes inde til tjeneste, 
bør aldrig overstige, hvad der under hensyn Lil en for
svarlig uddannelse og et forsvarligt beredskab er ab
solut nødvendigt, og det er derfor nødvendigt, at straf
afsoningerne giver de mindst mulige afbræk i tjene
sten, og allerede dette skulle være tilstrækkeligt til at 
motivere anvendelsen af en streng arrestart; men det 
nødvendiggør også bestemmelsen i kongelig anordning 
nr. 40 af 25/2 1938 vedrørende det værnepligtige 
mandskabs tjenstdygtighed og det udskrevne mand
skabs fordeling § 29, hvorefter den værnepligtige, der 
under den første uddannelse i mindst 6 uger ikke har 
deltaget i uddannelsen på grund af egen forseelse eller 
egen forseelse i forbindelse med sygdom, kal). hjem
sendes for atter at blive indkaldt til fornyet uddan
nelse. Bestemmelsen praktiseres meget lempeligt in
denfor søværnet, idet man kun undtagelsesvis, hvor 
det har vist sig at være særlig vanskelige folk, med
regner enkelte sygedage, medens man normalt kun 
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medregner udeblivelsesdage og strafafsoningsdage til 
udbringelse af de 42 dage. 

Bortfalder streng arrest, ville dette betyde, at et 
langt større antal værnepligtige ville nå op på så lang 
fraværelse, at deres uddannelse ikke kan betragtes 
som tilfredsstillende, således at de må hjemsendes. 
Dette er en foranstaltning, der rammer den unge mand 
hårdt, og bestemmelserne om streng arrest medvirker 
til at begrænse de tilfælde, hvor den anvendes. At det 
også er en kostbar foranstaltning bemærkes kun for 
en fuldstændigheds skyld, idet det beløb, der hidtil er 
anvendt på mandens uddannelse, jo er tabt, og da det 
drejer sig om ca. 20 kr. pr. dag, vil det ses, at der her 
kan blive tale om betydelige beløb. 

Også på et andet punkt ville afskaffelsen af streng 
arrest betyde et· tab, idet man da i betydelig flere til
fælde skulle indbringe straffesager for retten. For sø
vær~et i København ville det formentlig betyde ca. 150 
sager om året. Tager man alle hærens og søværnets 
afdelinger i betragtning, ville dette formentlig betyde 
oprettelse af flere dommerembeder, i hvert fald måtte 
Københavns byret formentlig udvides. Auditørkorpset 
måtte udvides, og sagsomkostningerne ville stige. Den 
·værnepligtige ville ikke alene hyppigere blive pålignet 
et forsvarersalair, men han ville også, når han blev 
dømt ved en civil domstol, få tilførsel om straffen i 
strafferegisteret, hvad han undgår, når der er tale om 
arbitrære strafpålæg. 

Ser man statistisk på spørgsmålet, så ser det således 
ud for året 1948: 

Der afsonedes i søværnets arrest følgende straffe: 
vagtarrest ....... 1431 straffedage fordelt på 156 mand, 
skærpet arrest . 2818 straffedage fordelt på 261 mand, 
streng arrest . . . 2080 straffedage fordelt på 249 mand. 

Ialt... 6329 straffedage fordelt på 666 mand. 
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Af streng arrest straffene falder ca. 1600 straffe
dage fordelt på 222 mand på straffe under 10 dages 
streng arrest, således at disse straffe kan konverteres 
til skærpet arrest i indtil 30 dage. Dette vil betyde en 
forøgelse af afsoningsdagene med 3200 dage, hvilket 
vil betyde en udgiftsstigning på ca. 70.000 kr. (8 kr. 
pr. dag [idet tjenestetiden forlænges med det tilsva
rende antal eftertjenestedage] + arrestudgifterne 14 
kr. pr. dag). 

Arrestudgifterne er udregnet således, at man har 
taget de med arrestens drift forbundne udgifter divi
deret med de afsonede arrestdage. 

Hermed er regnet med, at omsætningsforholdet mel
lem skærpet arrest og fængsel forbliYer uændret. Lem
pes bestemmelserne om skærpet arrest tillige, stiller 
beregningen sig endnu ugunstigere. Man hor da for
mentlig mindst regne med omsætningsforholdet 1- 4. 

Der er desuden regnet med, at de resterende straffe, 
der ikke kan omsættes til skærpet arrest afsones ved 
de civile myndigheders foranstaltning, idet der skabes 
hjemmel for, at enhver værnepligtig, der idømmes 
fængselsstraf, hjemsendes og genindkaldes til fornyet 
uddannelse, når straffen er afsonet. Dette vil utvivl
somt være en regel, der er egnet til at virke afskræk
kende, men om man kan betegne ændringen som en 
udpræget humanisering, synes dog tvivlsomt. Kan en 
sådan hjemmel ikke fremskaffes, vil det betyde, at der 
i søværnets arrest skal afsones fængselsstraffe på ind
til 3 mfmeder. 

Det vil endvidere betyde, at enhver værnepligtig, der 
gør sig skyldig i en forseelse, der efter den nu gæl
dende lov ville være blevet straffet med streng arrest 
i mere end 22 dage, vil blive idømt 4 måneders fæng
sel og derved miste muligheden for at opnå nærings
brev, styrmandsbevis m. m. m., altså en væsentlig 
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skærpelse af strafbestemmelserne. Reglen ville i 1948 
have ramt i hvert fald 3 mand af de værnepligtige, der 
har afsonet streng arrest i søværnets arrest. Skal fæng
selsstraffe i indtil 3 måneder afsones i søværnets ar
rest, betyder dette efter arreststatistikken for 1948, at 
414 streng arrest-dage skal omsættes til fængsel; det 
vil sige 1656 fængselsdage eller en udgift på ca. 
46.000 kr. 

De samlede strafasonerudgifter vil altså formentlig 
stige med ca. 116.000 kr. som følge af afskaffelsen af 
streng arrest. Herved er der ikke taget hensyn til den 
forøgelse af forseelsernes antal, som en mildnelse af 
den militære straffelov utvivlsomt vil medføre. En
hver, der har haft med det militære retsvæsen at gøre 
efter krigen, kan bekræfte, at der har fundet en stærk 
stigning i kriminaliteten sted såvel for så vidt angår 
antallet af forseelser som med hensyn til grovheden. 
Det skal eksempelvis nævnes, at der, medens der i 
1938 til auditørtjenesten ved søværnet indsendtes 104 
sager, så indsendtes der i året 1948 ca. 600 sager. 
Dette synes ikke i særlig grad at indicere en mildnelse 
af straffeloven. Såfremt man skulle formilde skærpet 
arrest, risikerer man, at den vanskeligere del af mand
skabet ganske mister respekten for de militære straffe, 
således at man med den største beklagelse måtte gå 
til at anvende langvarige fængselsstraffe med alle dis
ses bivirkninger. 

Mod beregningerne kunne invendes, at arrestom
kostningerne ved forøget belægning af arresten vil 
falde, således at udgifterne pr. arrestdag vil blive la
vere. Dette er der i nogen grad taget hensyn til, idet 
arrestomkostningerne pr. arrestdag i øjeblikket er 
godt 14 kr, ligesom der ved beregningen af udgifterne 
til den straffedes underhold er sat så lavt et beløb 
som 8 kr. pr. dag. 
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Det må dog bemærkes, at søværnets arrest for øje
blikket gennemgående er så stærkt belagt, at den al
mindeligvis betegnes som for lille. Der er for tiden 
allerhøjst 9125 arrestpladser disponible pr. år, medens 
der i året 19-!8 som anført er afsonet ca. 6300 arrest
dage, hvortil kommer ca. 200 dages varetægt. 

Såfremt de foran anførte ca. 1600 streng arrest
dage skal omsættes Lil skærpet arrest , giver dette 3200 
dage ekstra eller ca. 9700 dage, det vil sige, at der 
kommer til at mangle ca. 575 dage. Skal yderligere 
fængselsstraf indtil 3 måneder afsones i arresten, skal 
der skaffes plads til afsoning af 1600 fængselsdage. 
Dette betyder, al arresten under alle omstændigheder 
måtte bygges om, hvilket med de nuværende bygge
priser næppe ville nedsætte de reelle udgifter, tvært 
imod. 

Endelig skal jeg som et kuriosum nævne, at der i 
borgerlig straffelovs § 47 stk. 1 nr. 2 findes hjemmel 
for, at fængselsmyndighederne arbitrært og uden re
kurs til domstolen kan pålægge en fange kostind
skrænkninger på vand og brød i indtil 15 dage - uden 
lovforskrevne mellemfristdage og kostsupplement!*) 

Vedrørende kommissionens bemærkninger side 42 
om militær straffelov § 52 skal kun bemærkes, at den 
af kommissionen ønskede ændring synes at gå videre 
end borgerlig straffelov § 84 stk. 1 nr. 4 jfr. stk. 2 og § 

85. Kommissionen overskrider derved den af den selv 
satte begrænsning om, at den ikke ønsker ændringer af 
borgerlig straffelov, og der synes ingen anledning til 
at skabe en videregående regel indenfor militær straf
felovs område, end der er gældende indenfor borgerlig 

·) At kommissionens forslag til lovændring kun sletter 
omtalen af streng arrest i en del af de paragraffer, hvor den 
nu er omtalt for eksempel i § 29 stk. 2, men ikke i samme 
paragrafs stk. 1, nævnes blot. 
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straffelovs. V ed affektreaktioner vil borgerlig straffe
lov § 16 eventuelt kunne komme til anvendelse og 
medføre straffrihed. Jeg kan ikke forlade dette afsnit 
uden at påpege, at kommissionens udtryksform her 
har skabt en bitterhed hos mange befalingsmænd ved 
sine, som det synes, unødigt skarpe vendinger, og 
kommissionens udtalelser synes i nogen grad at bygge 
på forkerte forudsætninger. Når kommissionen ud
taler: »Efter kommissionens opfattelse vil det være 
urimeligt at straffe den undergivne, som måske efter 
lang tids forfølgelse fra en overmand, er drevet til en 
desperation, hvori han nægter at adlyde ham. Det 
formindsker retssikkerheden hos den værnepligtige 
borger, at han er tvunget til at adlyde befalinger og 
underkaste sig forhold, hvorved foresatte gør sig skyl
dig i strafværdige forseelser. Kommissionen mener 
ikke, at denne straffrihedsgrund kan skade discipli
nen, men den kan fjerne fornemmelsen hos soldaten 
af, at han er et retsløst individ, der blot har at adlyde, 
hvor sindss-ygt eller uretfærdigt, der end befales«, så 
glemmer kommissionen, hvad den selv 5 sider foran 
har anført som uhyre vigtigt for de værnepligtige, 
nemlig at lydighedspligt kun haves overfor tjenstlige 
og lovlige befalinger. Kommissionens udtalelser ka
rakteriserer herved sig selv, og når man ved, hvordan 

• selv den mindste ukorrekthed fra befalingsmandens 
side medfører omgående reaktion fra de højere og 
højeste myndigheders side, og hvorledes dette undta
gelsesfrit medfører, at den meniges straf nedsættes 
eller helt bortfalder, så kan man kun beklage, at kom
missionens pennefører her har ladet sig rive med af 
ordenes magt. 

Langt uheldigere har kommissionen imidlertid væ
ret, da den skulle forbedre bestemmelserne om kla
gere. Efter den nu gældende bestemmelse er det kun 
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muligt at straffe en mand, såfremt han, da han ind
gav klagen, var klar over, at hans klage var ubegrun
det, men når kommissionen nu foreslår følgende til
føjelse: »Straf kan dog ikke idømmes en klager, fordi 
klagen afvises på grund af bevismæssige vanskelig
heder, når iøvrigt intet giver anledning til at antage, 
at klagens grundløshed har været klageren bekendt 
ved klagens fremsættelse«, så har kommissionen her
ved skabt mulighed for en modsætningsslutning, der 
alvorligt forringer klagerens retsstilling. Forslaget 
kan derfor ikke noksom frarådes. 

Uvilkårligt mindes man den franske statsmand, der 
bad: »Gud beskyt mig mod mine venner, mine fjen
der skal jeg nok selv tage mig af!« 

Kommissionens bemærkninger om retsplejeloven sy
nes ikke ganske klare og vidner om, at kommissionen 
ikke har været fuldt fortrolig med den militære an
klagemyndigheds organisation, uår den foreslår be
stemmelserne, om at man, når tjenstlige hensyn nød
vendiggør det, kan udstrække 24 timers fristen til 
3 gange 24 timer, ophævet. Det ville være aldeles umu
ligt for en dislokeret afdeling eller et skib på togt at 
overholde 24 timers fristen, med mindre der skulle 
ske afbrydelse af uddannelsen eller togtet. Det ville 
endvidere forudsætte, at rettergangschefen stedse var 
at træffe på sit kontor, og at der var en auditør i hver 
garnisonsby. Når politiet kan overholde fristerne, skyl
des det, at politiet ikke har andet at beskæftige sig 
med, men det ville uundgåeligt medføre betydelige 
afbræk i tjenesten, om der ikke fandtes den her an
førte regel. 

Bemærkningerne er iøvrigt ikke særlig klare, da 
kommissionen tilsyneladende har overset bestemmel
sen om, at det overhovedet ikke er nødvendigt at ind
hente retskendelse i anledning af ransagning og be-
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slaglæggelse, når dette er foregået hos indkasernerede 
personer. 

Under overskriften »Arbitrære afgørelser« behand
ler betænkningen dernæst kendelser og domme afsagt 
af militære retter i skibe på togt. Dette er systematisk 
ukorrekt, idet disse afgørelser intet har med arbitrære 
afgørelser at gøre, men er egentlige retsafgørelser, hvil
ket blandt andet ses deraf, at anke eller kære af disse 
afgørelser finder sted til landsretten. 

Når kommissionen anfører, at arbitrære afgørelser 
principielt er en undtagelse, m å dette formentlig bero 
på en misforståelse, og der er intet i loven, der støtter 
kommissionens opfattelse. Kommissionen anfører end
videre, at det ikke er foreskrevet i loven, at der skal 
finde en afhøring af sigtede sted, inden en sag afgøres 
-ved pålæg af arbitrær straf. Denne påstand er egnet 
til at vække forbavselse, da der i militær retsplejelovs 
§ 56 står følgende: >Enhver foresat har, forinden han 
bestemmer straf for en forseelse, at skaffe sig tilstræk
kelige oplysninger om den begåede brøde og de nær
mere omstændigheder«. Hvordan kommissionen me
ner, at denne bestemmelse kan overholdes, uden at der 
foretages en afhøring af sigtede, er ikke let at se. 
Det vil altså være en tjenesteforseelse, om der ikke 
blev foretaget en undersøgelse, og den chef, der pålag
de en straf uden at opfylde bestemmelsen, ville være 
hjemfalden til straf. Indenfor søværnet findes der også 
forskrifter om afhøringsbøger, der føres med stor 
omhu. Der er heller intet, der tyder på, at der ikke in
denfor hæren administreres med samme omhu. Her 
er det endda normalt den chef, der pålægger straffen, 
der direkte foretager afhøringen eller i hvert fald en 
kompagnichef, medens det ved søværnet normalt er 
næstkommanderende. Når man ved, at visse retter
gangschefer endog er så forsigtige, at de sender samt-

Tidsskr. f. Søvæsen. 120. Aarg. 16 
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lige meldinger ubehandlede til auditøren, for at han 
kan foretage de fornodne undersøgelser, og når man 
iøvrigt ved, hvor omhyggelige de forskellige chefer er 
for at få sagerne opklaret inden strafpålægget, ganske 
simpelt fordi de ikke ønsker en underkendelse ved ret
ten med de deraf flydende uheldige disciplinære virk
ninger, så er det forståeligt, om beskyldningerne, for at 
der i mangfoldige tilfælde foregår grove tjenestefor
seelser, harmer mange. Imod kommissionens påstand 
taler da også, at langt den overvejende del af de arbi
trære straffe modtages, og at praktisk talt alle de straf
fe, der forelægges for retterne, stadfæstes. Var der 
noget galt, skulle det hurtigt manifestere sig her. Noget 
andet er, at afhoringen i de ukomplicerede tilfælde 
ofte indskrænker sig til, at sigtelsen forelægges den 
sigtede, for eksempel hvor en mand er udeblevet. Når 
den sigtede ikke selv har noget at anføre, andet end 
at han for eksempel , •ar fuld, eller at han sov over sig 
hos en pige og derefter blev borte, er der næppe grund 
til at iværksætte en større efterforskning, ligesom de 
afhøringer, som politiet foretager forud for bødefor
læg på indtil 300 kr., ofte i ukomplicerede sager ind
skrænker sig til en kort meddelelse om, at der vil 
blive indgivet rapport. 

Kommissionens stilling til de arbitrære afgørelser 
er den, at frihedsberøvelse principielt bør overlades 
til domstolene. Dette ville medføre aldeles uforholds
mæssige omkostninger og ville næppe betyde væsent
lig bedre kår for de værnepligtige, da domstolene 
næppe ville benytte lang tid til oplagte militærsager. 
Såfremt kommissionen med frihedsberøvelse mener 
vagtarrest og strengere arrestarter, så betyder det ca. 
600 sager om året alene for søværnet i København. 
Kommissionen udtaler, at den ikke kan tillægge på
standen om, at der er brug for en hurtig retsforfølg-
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ning betydning. Dette er egnet til at vække forbavselse, 
da det hidtil har været hævdet af psykologer, at det 
var af væsentlig betydning, at straffen faldt umiddel
bart efter foreseelsen, og der har været rejst vægtige 
anker mod den lange tid, der navnlig efter krigens 
afslutning er hengået mellem forseelse og straf. Det 
har altid tidligere været anset som betydningsfuldt, at 
det umiddelbart efter, at en soldat havde begået en 
forseelse, blev bekendtgjort for afdelingen, at han i 
denne anledning var straffet med den og den straf. 
Afdelingen blev derigennem bekendt med den fore
sattes syn på sagen, og det spillede i denne forbindelse 
mindre rolle, at manden kunne søge rekurs til domsto
lene. Dette er tværtimod den garati , man mente nød
vendig. Den psykologiske virkning fremkommer jo iøv
rigt også derved, at de fleste arbitrære afgørelser 
modtages, således at der faktisk finder hurtig afgørelse 
sted. Men man kan måske forvente en aktion fra kom
missionen også til ændring af de psykologiske love. 

Kommissionens principielle standpunkt ville iøv
rigt også medføre, at et meget betydeligt antal værne
pligtige ville få deres civile straffeattest plettet af de 
militære straffe, som nu holdes inden for militæret. 
En bivirkning, som man i hvert fald bør advare imod. 

Kommissionen er da også veget tilbage for sit 
standpunkt og har indskrænket sig til at foreslå, at 
kun sager, der var fuldt opklarede, og hvor der forelå 
tilståelse, skulle kunne afgøres ved arbitrært straf
pålæg. En sådan regel synes i og for sig ret uskyldig, 
da den er på ret nøje linie med, hvad man normalt 
følger. 

Det er en selvfølgelighed, at straf ikke pålægges, 
med mindre den strafpålæggende myndighed føler sig 
fuldstændig overbevist om, at sagen er opklaret, og 
sigtede er skyldig. Er man i tvivl, lader man sagen 
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falde eller indbringer den direkte for retten. Det ene
ste, der kan blive diskussion om er, om der kan kræ
ves tilståelse? Det er ikke ualmindeligt for eksempel 
i berusersager, at en værnepligtig erklærer, at han 
ikke kan erindre enkeltheder, for eksempel når han 
har optrådt respektstridigt. Et krav om tilståelse i en 
sådan sag, hvor måske en række , •idner afgiver sam
stemmende forklaringer, ville være ret urimeligt. En 
sådan bestemmelse ville ligeledes være til hinder for, 
at en chef for eksempel overfor en afdeling ved på
læg af en straf markerer, at han anser en bestemt 
handling for strafbar, lworved opnås en vis pædago
gisk virkning. Det er uhyre sjældent, at en sådan 
fremgangsmåde anvendes, men den kan være ønskelig 
og bør ikke udelukkes. Garantien mod misbruget lig
ger i, at den straffede, såfremt han finder afgørelsen 
urigtig, kan forlange sagen for retten. 

Kommissionens krav om forlængelse af betænk
ningsfristen fra 2- 6 dage forekommer ikke velbegrun
det. Det vil medføre en mulighed for den værnepligtige 
til at forhale afsoningen i indtil 12 dage, hvilket er 
for længe. Foreligger der alvorlig trang til en længere 
frist til forhandling med udenforstående, kan den sig
tede nægte at modtage straffen og så eventuelt senere 
frafalde sin rekurs til retten. Såfremt velfærdssekre
tæren gennemføres som af kommissionen foreslået, er 
der overhovedet ingen grund til at forlænge fristen. 
Kommissionens tanker om velfærdssekretæren synes 
ganske tiltalende, hvis de fornødne midler og egnede 
personer kan skaffes. 

Derimod synes kommissionens forslag om, at der 
meddeles de værnepligtige fri proces i første instans 
lidet forståelige. Fri proces er en institution, der ken
des i den borgerlige retspleje, og det har intet med 
strafferetsplejen at gøre. Ønskes en ændring på dette 
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område gennemført, må man ændre lov om rettens 
pleje og give militærpersoner en fortrinsstilling frem
for landets øvrige borgere. !øvrigt fritager fri proces 
ikke den, der taber en sag for at tilsvare modparten 
omkostningerne, så skulle en ordning etableres, der 
svarer til fri proces, måtte det blive den nu gældende, 
hvor den sigtede, der frikendes, intet betaler, medens 
den, der dømmes betaler sagens omkostninger. 

Kommissionens bemærkninger om talsmændene skal 
jeg, da det meste berører kommandomæssige spørgs
mål, gå let hen over. Når kommissionen imidlertid fo
reslår, at talsmanden skal have ret til at møde op ved 
afhøringen af en kammerat, så skal jeg påpege, at det
te næppe er tilrådeligt. Straffesagers behandling er 
et så klart kommandomæssigt forhold, at talsmæn
dene intet har at gøre her. Endnu mere forbavsende 
synes det at være, at kommissionen foreslår, at tals
manden skal have lov til at føre ordet for den sigtede. 
Herved foreslår man talsmanden tillagt en ret, som 
ikke en gang tilkommer de~ beskikkede forsvarer, idet 
denne kun har lov til at overvære alle retsmøder og 
fremsætte sine bemærkninger på et af dommeren 
bestemt tidspunkt. Forsvareren har i intet tilfælde ret 
til at besvare dommerens eller anklagerens spørgs
mål til den sigtede. Det kan kun bero på manglende 
kendskab til straffeproces, at man har kunnet frem
sætte et sådant forslag. Det må derfor bestemt frarådes 
at gennemføre kommissionens forslag iøvrigt også 
af hensyn til talsmændene. Det er en kendt sag, at de 
sigtede, der bliver dømt, meget ofte er meget utilfredse 
med deres forsvarer. Den talsmand, der ikke havde 
kunnet redde en kammerat for en straf, og som måske 
endog har udtalt sig for ham, ville udsætte sig for al
vorlige ubehageligheder fra kammeraterne. 

Når kommissionen foreslår, at talsmændene skulle 
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tilsikres straffrihed, hvis de klager, som de fremfører, 
viser sig bevidst urigtige, så kan en sådan regel ikke 
anbefales. l\Ian ville herved åbne mulighed for, at en 
afdeling straffrit kunne fremføre bevidst urigtige kla
ger. Talsmændene må som enhver, der klager på fle
res vegne, stå til ansvar for deres klager, men kom
missionens bekymringer på dette punkt skyldes sik
kert dens føromtalte misforståelse af bestemmelserne 
om klager. 

At pålægge de afgørende myndigheder nogen pligt 
til at modtage talsmænd fra afdelingerne er vistnok 
at gå lidt vidt. Der kunne laves mange ferierejser til 
hovedstaden på den måde af raske talsmænd. Om mi
nisteren ønsker at modtage talsmændene må vistnok i 
sidste instans overlades til ministerens skøn. 

Endelig foreslår kommissionen, at der skal åbnes 
talsmændene en adgang til at gå uden om deres afde
lingschef direkte til den afgørende myndighed, idet 
man mener, at dette vil spare tid. Det vil tv~crt imod 
forøge ekspeditionstiden, da ingen højere chef vil af
gøre en sag uden at have indhentet sine underlugte 
chefers udtalelser, såfremt disse berøres af sagen. 

Under afsnittet fritiden foreslår kommissionen, at 
der skal gives ret til frihed i større omfang end hid
til. Kommissionen påberåber sig, at de folk, der er 
indkaldte, er vant til at stå på egne ben. Dette er nu 
ikke det umiddelbare indtryk, som man får, ved at be
tragte de indkaldte. Det betvivles ret almindeligt, at 
de indkaldtes forældre vil være værnene taknemmelige 
for, at man lader deres sønner stryge om på gader og 
stræder ved nattetid uden større pengemidler udsat 
for byernes fristelser og løsagtige pigers og homosek
suelles efterstræbelser. Enhver ved, at søværnets 
mandskab har mere frihed end hærens, og det er 
utvivlsomt, at dette medfører et større antal udebliver-
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sager og grovere uordensager. Erfaringerne synes 
ikke at pege på, at det ville være tilrådeligt at over
lade unge mennesker, der for en stor del kommer fra 
landdistrikterne, til sig selv. l\Ian kunne her rette be
rettigede klager mod værnene, om man ikke drog 
omsorg for, at også mandskabets natteliv formede sig 
på forsvarlig måde. 

Når kommissionen i forbindelse med forslag til ret 
til frihed udtaler: »Kommissionen vil dog fremhæve, 
at de af lovgivningsmagten forudsatte følger af for
seelser og forsømmelser findes beskrevet i den mili
tære straffelov«, så må det erindres, at også militær 
retsplejelov er vedtaget af rigsdagen, og i militær 
retsplejelov § 44 findes anvisning på at anvende næg
telse af landlov og frihed i stedet for straf. Skulle 
kommissionens forslag gennemføres ville det med
føre, at et meget betydeligt antal soldater, der nu kom
mer ustraffede gennem soldatertiden, ville blive straf
fet, med småstraffe ganske vist, men dog straffet. 

Side 65 udtaler kommissionen: »Igennem det af 
praksis skabte supplement til den militære straffelov, 
nemlig frihedsnægteisen, er selv forholdet mellem straf 
og disciplinarmidler blevet grundigt forskubbet, idet 
straffelovens mildeste straf er langt mildere end de 
frihedsnægteiser, der anvendes dagligt for bagateller«. 

Det er en kendsgerning, at der ikke er sket nogen 
forskydning mellem disciplinarmidler og straf. Der er 
ikke af værnene praktiseret eller forsøgt praktiseret 
nogen anden ordning end den, der er lovfæstet i den 
militære straffelov og retsplejelov. Kun den omstæn
dighed, at det af adskillige steder i betænkningen 
fremgår, at kommissionen fremsætter stærkt kræn
kende udtalelser, ja ligefrem sigtelser for strafbare 
forhold, på en sådan måde, at man kan se, at det ikke 
er faldet kommissionen ind, hvor krænkende udtale!-
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sen er, gør, at man også kan opfatte den her fremsatte 
udtalelse som et udslag af ubehændighed. 

Det kan ikke noksom beklages, at kommissionens 
arbejde skæmmes af sådanne ubehændigheder, og at 
ordene så ofte har taget magten fra betænkningens for
fatter. Kommissionen har herved vanskeliggjort gen
nemførelsen af den gode del af kommissionens for
slag. Det bebrejdes kommissionen, at den, der ville 
være blevet modtaget med åbne arme, hvis den havde 
henvendt sig til de forskellige myndigheder, ikke har 
søgt kontakt i fornødent omfang. Kommissionens slut
bemærkning: »Man har herved særlig beskæftiget sig 
med hærens problemer, men mener, at de samme prin
cipper må kunne lægges til grund for reformer inden
for søværnet, selv om den nærmere udformning af 
forslagene for søværnets vedkommende vil rejse pro
blemer af speciel karakter!« er blevet taget som symp
tomatisk for kommissionens arbejdsmåde. Ondskabs
fuldt er denne slutbemærkning blevet oversat såle
des: » Vi tror, at det er således, og vi synes, at det skal 
laves om, men vi erkender, at vi ikke ved noget om 
det.« 

Når man ved, hvor stor afstand der er mellem hæ
rens og søværnets problemer, forstår man oversætte
ren. Desværre er der noget om, at oversættelsen også 
gælder for hæren. 

Det vil da formentlig være rigtigst at slutte disse 
betragtninger med at udtale håbet om, at det nu må 
lykkes at etablere et samarbejde mellem ungdoms
kommissionen og de militære myndigheder, og at de 
hårde ord, der er faldet i kommissionens betænkning 
og i de deraf fremkaldte modbemærkninger ikke må 
have slået dybere skår, end at det fælles mål, opbyg
ningen af et effektivt værn, hvori ungdommen har de 
bedst mulige kår, må lykkes. 



Om onhiing·en af skibsfartens vejledning 
og sejladsens regulering. 

Af orlogskaptajn H. Louis-Jensen. 

Under ovenstående titel har orlogskaptajn J. Mae
gaard i dette tidsskrifts juni-nummer fremsat en 
række betragtninger vedrørende forbindelsen mellem 
marineministeriet og den civile skibsfart. Som forud
sætning for de i artiklen indeholdte forslag anfører 
orlogskaptajnen, at man ikke bør lade vanemæssige 
forestillinger tilsløre realiteterne, men tage konse
kvenserne af uomtvistelige kendsgerninger. Som prin
cip betragtet vil dette vist ikke møde modsigelse fra 
nogen side, - derimod kan der jo erfaringsmæssigt 
nok opstå nogen uenighed om, hvad man tør betragte 
som ,realiteter« og »uomtvistelige kendsgerninger«. 

Da min opfattelse heraf i flere henseender afviger 
fra orlogskaptajn Maegaards, har jeg fundet anled
ning til at tage nogle af de i artiklen fremsatte syns
punkter op til nærmere belysning. 

Det er orlogskaptajn Maegaards hovedsynspunkter, 
at skibsfartens vejledning, hvorved her - foruden 
den under de nuværende forhold af hensyn til mine
faren opretholdte sejlanvisning - væsentligt forstås 
de funktioner, som udøves af fyrdirektoratet, søkort
arkivet og lodsvæsenet, fortsat bør henhøre under 
forsvarsministeren, men at det nuværende marine
ministerium må omdannes for på rette måde at tjene 
skibsfartens tarv. 

Jeg er enig med orlogskaptajnen, for så vidt angår 
den konklusion, der er anført under det første punkt, 
og finder det i og for sig ikke overraskende, at han 
når til sit resultat gennem en antydning af tvivl. Det 
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synspunkt, at alle institutioner og funktioner, som 
har forbindelse med den civile skibsfart, burde ledes 
af civile myndigheder, er jo ingenlunde nyt, og for 
at argumentere for del, behøver man end ikke at tage 
sin .tilflugt til den af orlogskaptajn l\Iaegaard tilsyne
ladende delte anskuelse, at der hos et sø,·ærn og dets 
ledelse skulle bestå en naturbestemt mangel på inter
esse for den almindelige skibsfart - en anskuelse, 
der er ganske urigtig, idet søværnet som alle andre 
orlogsflåder anser det for en naturlig og vigtig op
gave at hjælpe og støtte sofarten i så Yid udstræk
ning, som overhovedet muligt. Sagen ligger vel gan
ske enkelt således, at der i et samfund, der som det 
danske i overvejende grad har sin opmærksomhed 
rettet mod fredens gerning, må bestå en trang til at 
indskrænke den militære indflydelse så meget som 
muligt. Denne tendens var i særlig grad mærkbar i 
mellemkrigstiden, uden at den dog medforle nogen 
udskillelse af de under marineministeriet horende 
institutioner. Jo klarere det imidlertid erkendes, at 
krigsfare og krig er muligheder, man må regne med, 
desto lettere er det at argumentere for, at hensynet 
til søforsvaret nødvendiggør, at søværnets ledelse og 
ledelsen af de forholdsregler vedrørende farvandene, 
som der her er tale om, må være således organiseret, 
at de kan gå op i en højere enhed. 

Hvad angår det andet punkt, - at marineminisle
riet må omdannes for at v:.cre i stand til at Yaretage 
de det påhvilende skibsfartsfunktioner, - er jeg der
imod ikke enig med orlogskaptajnen. Allerede den 
form, der anvendes, føler jeg trang til at gøre ind
sigelse imod. Orlogskaptajnen skriver, at det efter 
1932 »yderligere reducerede« marineministerium på 
»tålelig måde« har kunnet løse sine opgaver på dette 
felt; at marineministeriet kun på papiret er et mini-
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sterium; at det er uden egen minister, og at det er 
uden egentlig direktørstilling. Kort sagt, genstanden 
for de følgende ændringsforslag underkastes i en 
håndevending en reductio ad absurdum, som skal 
sandsynliggøre nødvendigheden for indgriben. Jeg 
synes ikke om fremgangsmåden. 

Hvilke realiteter ( efter min mening realiteter) lig
ger der da bag disse påstande? 

Der er for det første intetsomhelst grundlag for 
at antage, at de under marineministeriet henlagte 
civile institutioner burde have virket bedre eller un
der en anden overledelsesorganisation ville have vir
ket bedre, end de har gjort. Vort fyrvæsen, vort 
søkortarkiv og vort lodsvæsen st år i effektivitet fuldt 
på højde med tidens krav. 

Hvad dernæst angår manglen på en egentlig mari
neminister, er det jo et faktum, at denne post siden 
1905 har været beklædt af en for de militære mini
sterier fælles forsvarsminister; men p å samme måde 
er det i tidens løb gået andre ministerier, når de for 
længere eller kortere tid har været samlet under een 
minister. En sådan personalunion, som selvsagt har 
stor betydning for vedkommende ministeriers ind
byrdes samarbejde, kan imidlertid ikke antages at 
øve hverken formel eller faktisk indflydelse på deres 
ydre funktioner. At der ved ordet »marineminister« 
i lodsloven skulle være ment andet og mere end »den 
minister, under hvem marineministeriet henhører«, 
kan lige så lidt antages, thi da loven blev til i 1916, 
havde marineministeren i 11 år tillige været krigs
minister, og anvendelsen af politiske ministre uden 
speciel sagkundskab var for længst accepteret. !øvrigt 
bliver det af orlogskaptajnen foretrukne marine
departement, og dermed lodsloven, jo ikke bedre 
stillet med hensyn til at have egen minister. 
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Selve navneforandringen, departement for mm1-
sterium, har jeg ikke meget at bemærke til ; det er 
for mig kun et spørgsmål om sprogbrug. 

Af større betydning er det imidlertid, når orlogs
kaptajnen hævder, at stillingen som direktør for 
marineministeriet ikke er en »egentlig direktørstil
ling«, idet hans forslag til organisationsændring væ
sentligt bygger på, hvad han anser for at være en 
nødvendig konsekvens af denne »realitet«. 

Det må formodentlig være viceadmiralens dobbelte 
funktion som chef for søværnskommandoen og direk
tør for marineministeriet, der lader orlogskaptajnen 
opfatte den sidstnævnte stilling som »uegentlig«. Her
til er for det første at sige, at som ovenfor omtalt 
kan den omstændighed, at flere embeder samles hos 
een person, ikke i sig selv antages at øve nogen ind
flydelse på de udadrettede embedsfunktioncr; hvert 
af embederne bliver ikke derved mindre egentligt. For 
det andet taler en lang række forhold vedrørende 
søværnet selv for en sådan ordning. Uden i denne 
forbindelse at gå nærmere ind på de mange argu
menter, som udfra en betragtning af søværnets natur 
og tjenestens krav kan anføres og er anført til gunst 
for den nuværende ordning, ønsker jeg her kun at 
fastslå, at orlogskaptajn Maegaard ganske forbigå r 
de vanskelige problemer, som knytter sig til forhol
det imellem et søværns administration og kommando. 

Selv i henseende til det forhold, som her drøftes, 
forholdet mellem på den ene side søværnet og på den 
anden de med farvandsafmærkning m. v. beskæfti
gede institutioner, må jeg imidlertid være af den 
opfattelse, at orlogskaptajnen har uret - eller ret
tere ender med at få uret, fordi han opgiver at for
følge en rigtig tanke. Det er jo nemlig rigtigt, som 
det anførtes i artiklen, at »et dansk fors,·ar, som 
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ikke i forberedelsens tid har et sådant indseende 
med midlerne til skibsfartens vejledning i sine far
vande, at det med øjebliks varsel kan drage al mulig 
nytte af dem i forsvarets tjeneste, nærmest ville være 
utopisk«. Men denne indlysende nødvendigherl sikres 
ikke blot ved, at de omtalte funktioner er henlagt 
under samme minister som søforsvaret; den sikres 
først, når søforsvarets ledelse og , skibsfartens vej
ledning« under urolige forhold kan udgøre en helhed, 
ikke blot under samme politiske leder, men også un
der samme ledelse på det sagkyndige plan og helt ind 
i de daglige detailafgørelsers område. Til opnåelse 
heraf besidder marineministeriets nuværende organi
sation en velegnet smidighed, idet det uden at for
lade viceadmiralens samlede kompetenceområde, men 
afhængigt af, om forholdene kræver militær eller civil 
overvægt, er muligt at lade enten den militære mari
nestab eller det civile admiralitetskontor - som lige 
så vel som orlogskaptajnens marinedepartement kan 
koncentrere sig om civile hensyn - være det førende 
organ på området. Ønskeligheden af en sådan sam
hørighed mellem den sømilitære ledelse og ledelsen 
af afmærkning, lodsvæsen m. v. påvistes allerede i 
rapporten for sikringsstyrken 1914--18, og jeg tror, 
at enhver, der har oplevet samarbejdet mellem mari
nestaben og ikke mindst fyrdirektoratet under den 
anden verdenskrig, vil give mig ret. 

Det vil sikkert være på sin plads at omtale i sær
deleshed forløbet af den sag, som åbenbart spiller 
en særlig rolle i orlogskaptajn Maegaards argumen
tation, nemlig sejlanvisningssagen. Den uindviede 
læser måtte, forekommer det mig, ellers let kunne 
få det indtryk, at der på dette område skulle bestå 
en divergens mellem handelsministeriet ( søfartsafde
lingen) og marineministeriet, idet det førstnævnte 
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skulle have »forskaffet« sig en lovhjemmel og »over
taget« sejlanvisningen imod marineministeriets øn
sker og interesser. Således forholder sagen sig imid
lertid ikke. Allerede før den anden verdenskrig fand
tes der i en række andre lande bestemmelser, som 
gav de sømilitære myndigheder udtrykkelig hjemmel 
for under særlige forhold at regulere sejladsen i terri
torialfarvandet ved oprettelse af særlige ruter for 
skibsfarten. Det er rigtigt, at søværnets hjemmel til 
at iværksætte sådanne forholdsregler indenfor dansk 
område ikke var klar, men det forekommer mig, at 
en naturlig og tilstrækkelig forklaring herpå hør 
suges ikke i organisatoriske forhold, men dels i den 
almindelige og tidligere omtalle ulyst til at etablere 
eller forberede etablering af militær kontrol over hid
til civile sagsområder, dels og især i den politiske 
kurs, som blev fulgt i spørgsmålet om sejladsfriheden 
i vore farvande. De, der var ansvarlige for vor uden
rigspolitik, kunne ikke være i tvivl om, at oprethol
delsen af sejladsfriheden i de naturlige trafik,,eje 
mellem Nordsøen og Østersøen var af afgørende be
tydning for opretholdelsen af landets neutralitet. Der
for fik reglerne om krigsførende magters krigsfar
tøjers adgang til dansk søområde en så liberal ud
formning, og det forekommer mig al passe særdeles 
vel i dette billede, om man antager, at det ville have 
været anset for lidet stemmende med den funda
mentale politiske bestræbelse, om man samtidigt 
havde proklameret, at man i givet fald agtede at på
lægge den civile skibsfart hindringer for den frie 
sejlads i ydre territorialfarvand. Dertil nødvendige 
love og egnede bestemmelser ville da også, hvis alt 
var gået efter beregning, have kunnet udstedes, efter
hånden som behov forelå. 

Nu gik det anderledes. Bortset fra bestemmelser 
om sejlads gennem etablerede minespærringer, som 
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udstedtes direkte af marineministeriet, ansås bestem
melser om tvangsruter ikke for nødvendige før efter 
april 1940. Alle forhold taget i betragtning ansås det 
da for mest hensigtsmæssigt at lade civile danske 
myndigheder stå som bestemmende overfor skibsfar
ten, hvilket yderligere indebar, at handelsministeriet 
kunne ~strække« en allerede bestående lovhjemmel, 
hvad der under de særlige forhold måtte anses for 
en fordel; men atter tror jeg, at jeg roligt tør for
vente tilslutning fra dem, der har oplevet det, når 
jeg siger, at et mere friktionsløst samarbejde end 
det, som dengang bestod mellem søfartsafdelingen og 
marinestaben, vanskeligt kan tænkes. 

Det vil af det anførte fremgå, at jeg ikke kan anse 
de af orlogskaptajn Maegaard fremførte kendsgernin
ger for at være uomtvistelige, og at jeg ikke kan be
tragte dem som værende af en sådan vægt, at de kan 
foranledige eller blot burde kunne bidrage til, at der 
træffes skridt til at ændre den nuværende organisa
tion. Den militære og den civile skibsfarts problemer 
er i krig og i fred så nært forbundne, at nogen abso
lut grænse mellem dem ikke lader 'sig drage. Enhver 
ordning vil indebære visse fordele og visse mangler. 
Sagt med ord, som for nyligt stod som overskrift i 
et dagblad, er her et område, hvor sund fornuft er 
bedre end teoretisk rationalisering. 

Meddelelse til l\Iecllemmerne. 
En under Mærket »if« indsendt Prisafhandling: »Er 

vi de Mænd, der kan genopbygge Danmarks Flaade«, 
er af Selskabet belønnet med Sølvmedaille. 

Forfatteren er Kaptajnløjtnant l'. l'. Mouritzen. 
Afhandlingen er i Overensstemmelse med Selskabets 

Beslutning udsendt til Cirkulation blandt selskabets 
Medlemmer. Formanden. 
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Om Ordningen af Skibsfartens Vejledning og Sejladsens 
Uegnlering. 

Af Orlogskaptajn J. Macgaard. 

I Juli-Heftet har Orlogskaptajn Louis-Jensen imø
degaaet mine Betragtninger om ovenstaaende Emne 
i det foregaaende Nummer af dette Tidsskrift ud fra 
den Forudsætning, at jeg betvivlede og vilde bestride, 
at det danske Søværn anser det for en naturlig og 
vigtig Opgave at hjælpe og støtte Søfarten i saa vid 
Udstrækning som overhovedet muligt. 

Jeg har hverken betvivlet eller villet bestride dette, 
da jeg af Erfaring kender Søværnets overordentlig 
store Hjælpsomhed. Det er noget ganske andet, nem
lig Forsvarets Interesse i at vanskeliggøre Fremmede 
Adgangen til vore Kyster og Havne, jeg tænkte paa. 
Endvidere var mit Emne ikke saa meget Forbindel
sen mellem Marineministeriet og den civile Skibsfart 
som Ordningen af (d. v. s. Organiseringen af de Ele
menter, der tjener til) Skibsfartens Vejledning og 
Sejladsens Regulering. 

Orlogskaptajnens Indlæg hviler saaledes til Dels 
paa en l\Iisforstaaelse af enkelte Udtryk i min Artikel. 
H vad jeg fandt Anledning til at fremhæve er, at alle 
de Problemer, der knytter sig til de danske Farvande 
og deres Besejling, er saa nær forbundne, at de saa 
vidt muligt under alle Forhold bør løses under eet, 
og at dette er saa betydningsfuldt, at der hor tages 
Hensyn dertil ved Marineministeriets Organisation og 
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Skillelinien mellem dettes og Handelsministeriets An
svarsomraader. 

For mig at se udgør disse Problemer et Hele, som 
i Krigstid er et sømilitært Anliggende, medens det i 
Fredstid rummer baade forsvarsmæssige og nautiske 
og erhvervsmæssige og dermed ogsaa søretslige og 
andre egenartede Problemer, (som kun Tjenesten i 
Admiralitetskontoret giver Indblik i), og derfor maa 
Søkortarkivet, Fyr- og Vagervæsenet og Lodsvæsenet 
have en og samme Centralstyrelse, som i Forbindelse 
med de tre Direktører og l\farinestaben normalt har 
Ansvaret for Problemernes Løsning, mens Central
styrelsen selv maa sørge for Tilvejebringelsen af de 
dertil fornødne Lovbestemmelser. 

Det vil ikke kunne bestrides, at Lodsloven og -
hvad Søkortarkivet angaar - Søværnsloven ikke er 
fyldestgørende i saa Henseende, og at Udviklingen 
har naaet et Punkt, hvor det er paakrævet at søge 
at raade Bod herpaa. Heldigvis falder delle sammen 
med af andre Grunde paatænkte Ændringer af de 
to Love. l\Ien ligesom de Problemer, der knytter sig 
til Forsvarslovene, har tilspidset sig i et organisa
torisk Problem, er ogsaa de særlige Problemer ved
rørende de danske Farvandes Besejling, som jeg var 
en af de nærmeste til at tage op, mundet ud i et 
organisatorisk Problem. 

Det mærkelige ved dette Problem er, at det ikke 
alene angaar baade Centraladministrationen for de 
nævnte Farvandsinstitutioner og Søværnets Admini
stration, men ogsaa den sømilitære Kommando og 
saalcdes ogsaa Problemernes Problem: Organiserin
gen af Værnenes Overkommando og en Centraladmi
nistration for Forsvaret. 

Da Admiralitets- og Kommissariats-Kollegiet i sin 
Tid blev ophævet, fik Marineministeren overdraget 
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Overbestyrelsen af det hele Søkrigsvæsen ( og dermed 
af Søkortarkivet og Lodsvæsenet med Vagervæsenet) 
saavel som den militære Kommando, og denne for 
Marinen naturlige Forening af Administration og 
Kommando er, saavidt det forlobne Aarhundredes Ud
vikling har tilladt, bevaret gennem Direktørstillingen 
i Marineministeriet. 

For Fyr- og Vagervæsenets og Lodsvæsenets Ved
kommende har Teknikens gennemgribende Foran
dring af Farvandsbesejlingen og dens Hjælpemidler 
ført til Oprettelse af Direktorater, hvor Kommando 
og Administration er forenet, undtagen hvad Central
administrationen angaar. Her har det maritime Prin
cip fundet en for Nutiden naturlig Form, som mulig
vis med Held kunde overføres paa en Del af Søværnet, 
idet det tages i Betragtning, at det, der omfattes af 
den nuværende Søværnslov, bestaar af to forskellige 
Grupper med hver sin Bestemmelse. Den ene er be
stemt til krigsmæssige Opgaver sammen med Hæren 
og Luftvaabnet, den anden har selvstændige maritime 
Opgaver, hvis rigtige Løsning er af afgørende Betyd
ning for saavel Forsvaret som den fredelige Besejling 
af vore Farvande. 

Lad os et Øjeblik tænke os, at den første Gruppe, 
selve Søforsvaret, skulde have sin egen Chef med til
hørende Organ for Administration og Kommando. 
Man vil da se, at Forudsætningen herfor maatte være, 
at den øvrige Del af det nuværende Søværn med sin 
Chef indordnedes i en Marine, den kgl. danske Ma
rine. I denne maatte formentlig bl. a. det nautisk 
uddannede Personel indkorporeres og derfra i fornø
den Udstrækning afgives til Tjeneste i det nye Sø
værn, som fra sin Side kunde afgive værnepligtigt 
1\fandskab til Marinen. 

Forholdenes Udvikling i det sidste Aarhundrede 

17" 
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opfordrer virkelig til en vis Sondring mellem Marinen 
og det militære Søværn. Vanskeligheden bestaar i at 
finde den rette Form, og hertil er en fri Menings
ud veksling som den her i Tidsskrift for Søvæsen 
indledede af stor Værdi. Den bidrager til at klare 
Begreberne, og det er den første Betingelse for, at 
hele den Organisme, som nu har Forsvarsministeren 
til Overhoved, kan tilpasse sig efter de ændrede For
hold paa rette Maade og uden, at de væsentligste af 
Fordelene ved det bestaaende gaar tabt. Det ser næ
sten ud til, at man til Opnaaelse heraf maa gaa ind 
for den nævnte Sondring med Oprettelse af en l\Iarine. 

Med Hensyn lil Sejlanvisningstjenesten, som synes 
at være et Kardinalpunkt, maa jeg bemærke, at vi 
jo trods alt for Tiden ikke befinder os i J{rig eller 
paa Krigsfod, og at en militær Sejlanvisningstjeneste 
er uden Ide, naar Ruterne er offentliggjort og clcrc!> 
Afmærkning indlagt i Søkortene. Under alle Omshcn
digheder maa nødvendige Paabud eller Forhud med 
Hensyn til vore Farvandes Besejling, som f. Eks. paa 
Grund af den nu\'ærende Minefare, udstedes af cl 
maritimt Regeringsdepartement, og ligesaa naturligt 
det var, at man under og i den første Tid efter l{ri
gen benyttede sig af Handelsministeriets Kompetence 
dertil, og ligesaa forklarligt det er, at dette Ministe
rium i den forrige Efterkrigstid fik en saadan Be
føjelse, ligesaa rimeligt er det, at denne Sl~ævhed i 
Forholdet mellem de to Ministeriers Kompetence- og 
Ansvarsomraader nu rettes ud. Da Begrundelsen her
for er fuldt ud saglig, maa det kunne ske uden For
trydelse af nogen Art. 

I det Billede, jeg har for mig, er Baggrunden de 
danske Farvande og Skibe og Fartøjer af alle Slags 
og Nationaliteter, som vil besejle dem. 

De danske Farvande er ikke begrænset til Dan-
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marks Territorialfarvande, men er de Omraader om
kring Danmarks, Færøernes og Grønlands Kyster, 
hvor Marinen og Fyr- og Vagervæsenet maaler op, 
afmærker og tager sig af Vrag og herreløse Ting og 
saa vidt muligt fører Tilsyn med, hvad der foregaar. 

Her ser man danske Opmaalingsfartøjer og Inspek
tionsfartøjer i Virksomhed paa Søen og i Luften, Fyr 
mager og viser Vej, Minestrygere, Bjærgningsfartøjer 
og Vragsprængere arbejder, og Lodser vejleder og 
bringer Skibe sikkert i Havn, og paa Kysten skimtes 
Vagtmandskab klar til at slaa Alarm, om en Ulykke 
skulde indtræffe. Helt i Forgrunden ser man tydeligt 
Fyrdirektoratet, ogsaa Lodsdirektoratet ses og noget 
af Meteorologisk Institut og af Radiosektionen, og 
bagved toner det ærværdige Søkortarkiv frem. Flere 
Ting er antydet; men der savnes et organisk Udtryk 
for Helheden, som ikke lader sig udslette ved et 
Pennestrøg. 

Det forekommer mig at være en for Søvæsenet og 
dermed for Forsvaret skæbnesvanger Mangel, som 
dog maaske vil kunne afhjælpes i den ellevte Time. 



Taktiske og tekniske prinripper i moderne skibsartiJleri. 
Af kaptajnløjtnant J. Nielsen. 

(fortsat). 
h. Størst mlllig skydefrihed. 

Skytset skal om bord opstilles sådan, at den størst 
mulige del af den tidligere omtalte halvkugleformede 
ildkoncentration opnus af hvert enkelt stykke skyts. 
I praksis kan det selvsagt ikke lade sig gøre at få de 
ønskede 360n X 90 ' (side X højde), da talrige andre ting 
har samme krav. Radio-, telefoni- og radarantenner, 
centralsigte, projektør, broopbygning, signalmast o. s. v. 
skal have hYer deres størst mulige umaskerede del af 
rummet. Den gensidige maskering af skytset gør ikke 
forholdene bedre, men det samlede opstillingsspørgs
mål er for skytset så væsentligt, at der ved konstruk
tion af skibet ma foretages en grundig vurdering af 
forholdene. 

Den gensidige maskering spiller kun en rolle, nar 
mere end eet stykke skyts opstilles i samme ende af 
skibet. Etageopstillingen er en naturlig løsning. I større 
skibe som slagskibe og krydsere optager hovedarme
ringen - der normalt kun kan beskyde sø- og land
mål - den bedste plads: I diametralplanet. Det se
kundære skyts, der normalt · er enhedsskyts og derfor 
har samme funktioner som hovedarmeringen i mindre 
skibe, jagere, eskortefartøjer etc., opstilles som regel i 
firkant - rektangel (de Iles le større skibe) eller rhomber 
(» Vanguard «). Enkelte skibe har sideopstilling, trekant 
eller endeopstilling, idet opstillingsmåden i alle til
fælde er benævnt efter anbringelsen af centralsiglerne. 
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Skytsopstillingen i jagere og lign. skal jeg ikke kom
me nærmere ind på, men nøjes med at henvise til 
det meget omfattende materiale i f. eks. »Jane«. End
videre findes en gennemgang af spørgsmålet i kom
mandørkaptajn R. Steen Steensen's artikel: Artilleri
armeringen i jagere og større torpedobåde, i dette 
tidsskrift, afsluttet i dette forår. 

For ikke at skyde ind i opbygninger o. lign. er det 
nødvendigt at indføre bevægelsesbegrænsning eller af
fyringsbegrænsning. 

Bevægelsesbegrænsning i form af stoppeklodser på 
affutage eller ydre stativer er nok pladsbesparende 
i sammenligning med skyts, der er fritbevægeligt 
360° X 90°, men maskinbevæget skyts, som alt moderne 
skyts er, kan i så fald ikke udnytte sin skydefrihed 
fuldt ud. Man kan nemlig ikke med de store bevæ
gelseshastigheder, der her er tale om, lade skytset tørne 
mod begrænsningerne med fuld kraft. Allerede i en 
vinkelafstand af måske 20° -30° må en stor del af 
kraften kobles fra, således .at bevægelsen er stoppet, 
når begrænsningen nås. For hovedarmeringen i jagere 
kan man yderst sjældent få tilstrækkelig plads til fri 
bevægelse og må derfor løse spørgsmålet ved at til
vejebringe enorme bremsekræfter, der tillader maksi
mal bevægelseshastighed længst muligt mod begræns
ningen. 

Ved lettere skyts - 40 mm og 57 mm automat
skyts - vil det ofte kunne betale sig at ofre tilstrække
lig dæksplads til fuld bevægefrihed. På de korte af
stande, på hvilke dette skyts anvendes, er bevægelses
hastighederne så store, at kun affyringsbegrænsning · 
bør indføres. Herfor taler yderligere den fordel, det 
vil være, altid at kunne skifte mål den korteste vej. 

Foruden opstillingen om bord spiller ogsaa selve 
skytsets konstruktion en rolle for skydefriheden. En-
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hedsskytset skal helst kunne eleveres til 70°-80°. Ca. 
60° for at kunne fortsætte beskydning af luftfartøjer, 
indtil deres angreb er foretaget - normalt fortsætter 
man ikke beskydning efter det øjeblik - og 10°- 20°, 
som er nødvendigt på grund af skibets krængning eller 
duvning i skudretningen under angrebet. Maske vil 
der i fremtiden være et behov for fortsat beskydning 
efter ca. 60° elevation også om bord. Lykkes det med 
fjernstyrede bomber, kastet på sædvanlig Yis fra luft
fartøjer, at opnå en træffesandsynlighed, der sætter 
luftvåbnets bombefly i stand til med fordel at angribe 
også mindre fartøjer som jagere fra stor højde, vil det 
være nødvendigt at kunne skyde med elevationer på 
omkring 90°. 

De praktiske spørgsmål vedr. anbringelse i affutage, 
ladning af kanonen o. s. v. under disse forhold er alle
rede løst. Kun kanoner i tårne og med automatiseret 
ammunitionstilbringning og ladning kan opfylde be
tingelserne for fortsat beskydning indtil elevation 90°. 

c. Størst mulig teknisk bevægelsesfrihed. 

Spørgsmålet tillægges i moderne artilleri overordent
lig stor betydning og er af forskellige lande - Amerika, 
England, Schweiz, Sverrig m.fl. - videnskabeligt ud
forsket. Materialet er enormt og kræver egentlig en 
simplicificeret oversigt med en smule praktisk for
klaring. 

Det første spørgsmål, der melder sig, er, hvilke be
vægelsesstørrelser (hastighed, acc.), der kræves for at 
skytset kan løse sine opgaver. 

Sammenfattet lyder svaret: Det samlede artillerisy
stem, bestående af centralsigte, ildledelsesapparat og 
kanoner med stabilisering for centralsigte og kanoner 
hver for sig, skal kunne bevæges således, at central-
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sigtet kan følge jævnt et luftfartøj med en hastighed 
af 300 m/sek. ned til en afstand af 1000 m. Til følge
hastighed og acceleration skal adderes de af skibets 
rulning og duvning opståede stabiliseringsbevægelser 
- bevægelser, der ville være nødvendige for at »blive 
på malet«, hvis dette var stationært. Den rene følge
bevægelse (uden stabilisering) glider ind i ildledelses
apparatet og overlejres af ændringer i forspringsvink
lerne, d. Y. s. ekstra hastigheder og accelerationer, fordi 
kanonerne skal holde mere og mere foran målet, der 
følges af centralsigtet, efterhånden som målvinklen 
ændrer sig sammen med afstanden. 

Denne af ildledelsesapparatets beregning overlejrede 
bevægelse »fjernbevæger« kanonerne. Maskinkraften 
til bevægelse af skytset skal dog kunne klare yder
ligere stabiliseringsbevægelser (fra underlagets bevægel
ser), som er forskellige fra dem, der anvendtes ved 
centralsigtet. 

De bevægelsesstørrelser, der hidrører fra målbevæ
gelsen alene, kan på forholdsvis simpel måde beregnes 
og illustreres i nomogrammer og kurveblade. 

Et særligt praktisk nomogram, vistnok af svensk 
oprindelse, ses på fig. 1. Ved hjælp af det er man i 
stand til med opgiven målposition, kurs og fart at be
stemme den nødvendige vinkelhastighed i siden for 
sigtelinjen. Omvendt kan man med given maksimal 
vinkelhastighed for C. S. eller kanon bestemme hvilke 
målfarter, man kan klare med det givne materiel. 

Der kræves størst mulig vinkelacceleration (derfor 
maksimum af maskinkraft) for hurtigst muligt at 
bringe C. S. og kanontårn op på maksimal drejeha
stighed a. h. t. øjeblikkelig fatning af målet og mål
skiftning. Selve følgebevægelsen kræver ikke så stor 
acceleration. På fig. 2 er nedlagt de maksimale accele
rationer som funktion af elevation og afstand, idet de 



Fig. 1. 

,\ "omogrammct.~ mwendelsc. 

;\lnn udgår fra nfstnnclen (:i) ~I ] og g:ir fra denne vnndret mod 
højre til den p,1gældendc mallrnstighcd (Y) [2]. Herfra gar mnn lod
ret ned til ,·ærdien for malYinkclen (m) [3] og derefter vandret til 
venstre til , ·ærdien for clc,•ationen (e) (-l] og til slut lodret op nd 
grundlinien, hvor man kan aflæse Yinkclhnstighcclen i O / sec. (5]. 
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Såfremt elevationen (e) ikke er givet, men i stedet for denne mål
højden (h), kan (e) bestemmes i den venstre del af nomogrammet. 
Man går vandret til venstre fra værdien (a) [1) og lodret opad fra 
værdien (h) [6] til skæringspunktet mellem disse 2 linier (7), som 
derefter angiver værdien på (e) [8). Man går derefter ind med denne 
værdi i nederste venstre del af nomogrammet, hvorefter fremgangs
måden er som før. 

»værste« mål- og dykvinkler er valgte. Kurvebladet 
gælder sideretningen. Ved elevationer < ca. 40°-45° 
vælges højre side af bladet, ved elevationer > ca. 
40°-45° vælges venstre side, n år man ønsker maksi
mal acceleration. 

Formlen, der ligger til grund for kurverne er: 

a" = 2a' (ep' tg q, - f ) 
hvor a er sideretningen, ep elevationen og a afstanden. 
Skalaen for a" er ikke-ækvidistant (logaritmisk), da 
kurvebladet er almindelig millimeterpapir. 

Af kendte eksisterende vinkelhastigheder kan næv
nes: C. S. for hovedarmering i jagere: 25°- 30°/sec., 
10- 13 cm kanontårne: 25°- 18°/sec. For 40 mm skyt
set med eller uden C. S.: 50°-90°/sec. 

Af kendte vinkelaccelerationer kan nævnes: 34- 40 
mm skyts ca. 500°-100°/sec.2• Ofte anvendes en spe
ciel maskinkraft til en ikke-variabel maksimal vinkel
hastighed (fatning af mål, målskiftning), der saledes 
ikke kan bruges til målfølgning. Undertiden også en 
speciel maskinkraft til vinkelacceleration under sær
lige forhold (hurtige starter og stop f. eks. mod be
grænsninger). 

De fejl ( vinkler), der fremkommer ved en tapakse
hældning - hidrørende fra skibets rulning og duv
ning - kan udtages af fig. 98 og 99 i »Lærebog i 
søartilleri«. (Fig. 3 og 4). Højde- og sideretningsfejl 
fra tapaksehældningen i, vil variere i takt med skibets 
rulnings periode. 



,. ... 
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Fig. 5 
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Det herfra hidrørende krav om tilskud til maskin
kraften til bevægelse af C. S. og kanoner ses af fig. 5 
at variere ganske enormt med størrelsen af rulningen 
ved voksende elevation. Som ordinat er afsat det nød
vendige tilskud i hestekraft, som abscisse elevationen, 
og de to kurver repræsenterer henholdsvis 10° og 20° 
rulning. 

Heraf fremgår umiddelbart, at det er yderst hensigts
mæssigt at stabilisere selve skibet for at holde rulnin
gen på små størrelser, når skibet er armeret med svært 
luftværnsskyts, der bør være stabiliseret. 

Mere om stabilisering følger i punkterne d. og e. 
Som det vil fremgå af ovenstående, vil det tidligere 

omtalte halvkugleformede anvendelsesområde reduceres 
af et såkaldt »dødt rum«, der betegner de dele af rum
met omkring skytset, hvor dette ikke kan folge malet 
af en eller anden grund. 

Inden omtalen af sigte- og skudlinjernes nøjagtige 
bevægelse tror jeg, at det er på sin plads al bringe 
den tidligere omtalte skitsemæssige oversigt over be
vægelsesmetoderne i moderne artilleri. 

1) Automatisk følgning. 
Denne metode kan kun udføres med artilleri

radar (evt. irrad), specielt bygget til dette formal. 
Nfll' radarstralen er bragt pa målet enten ved 
søgning af selve radaren eller ved udpegning fra 
anden radar, »låser« radarsigtelinjen sig pil mil
let, og ingen manuel betjening er nødvendig. De 
nødvendige observerede værdier, sideretning, hoj
deretning og afstand indføres nu automatisk og 
kontinuerligt i ildledelsesinstrumentet. 

2) Generativ følgning, også kaldet halvautomatisk 
følgning. 

Målvektoren (malets hastighed og kurs) fast-
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lægges ved nogle sekunders manuel følgning efter 
een af de i de følgende punkter 3, 4 eller 5 
nævnte metoder. Når målvektoren er indstillet, 
kobles om, hvorefter »trackeren« c. den del af 
ildledelsesapparatet, der bestemmer målvektoren, 
overtager bevægelsen af sigteinstrumenterne -
kikkerter og radarantenner - idet disse fjern
bevæges. Retterne i C. S. kan nu se i kikkerterne 

· eller på radarskærmen, om de »genererede« vær
dier er rigtige. Forbliver sigtekorset ikke på må
let, må de bevæge side- og højderetningshånd
hjulene, hvorved målYektoren ændres i retning 
af den rigtige. 

3) Manuel følgning. 

a) Vejhastighedsbevægelse med eller uden ma
skindrivning af vejmomentet. 

I stedet for at bevæge C. S., sigtekikkerter el
ler kanoner på sædvanlig måde med sine hånd
hjul gennem udvekslinger anvendes nu i mange 
tilfælde det såkaldte vej-hastighedsprincip, der er 
illustreret skematisk på fig. 6. 

I 

2. 

"· Fig. 6. 

Motoren (1) drejer friktionsskiven (2) med kon
stant hastighed. Afhængig af rullen (kuglen) (3)'s 
afstand fra skivens centrum drejes valsen (4) af 
rullen med større eller mindre hastighed den ene 

Tidsskr. f. Sovæsen 120. Anrg. 18 
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eller anden vej . Indstilling af rullen og hermed 
regulering af valsens hastighed og omdrejnings
retning sker ved bandhjulet. 

H:lndhjulets og valsens bevægelser - henh. 
vejmomentet og hastighedsmomentet - opsum
meres i et differentiale, hvorfra den resulterende 
bevægelse overføres til det, der skal bevæges, i 
dette tilfælde en sigtekikkert. (5) er blot en skala 
for valsens hastighed, idet håndhjulets stilling i 
denne form for en differentiator er et direkte 
mal for valsens hastighed. Denne vinkelhastighed 
kan anvendes direkte i ildledelsesmateriel som 
en observeret størrelse. 

I stedet for skiven (2) anvendes undertiden en 
kuglekalot (tyske ildledelsesinstrumenter), der kan 
svinges om centrum i forhold til den faststaen
de rulle. I dette tilfælde er sinus til svingnings
vink.len målet for valsens hastighed. 

Virkemåden er følgende: Ved drejning af h:ind
hjulet bevæges sigtekikkerten således, at der til 
en bestemt drejning af hjulet svarer en bestemt 
drejning af kikkerten. Dette er den normale tand
hjulsoverføring - vejmomentet. Samtidig for
skydes rullen (3) et stykke væk fra skivens (2) 
centrum, hvorfor en konstant drejehastighed via 
valsen tilføres differentialet. Er håndhjulets stil
ling ikke rigtig, viser det sig ved, at sigtekik
kertens trådkors vil komme bagefter eller foran 
malet. Lad os antage en vinkel a bagefter målet. 
Retteren skal nu indhente denne vinkel ved drej
ning af sit håndhjul, men samtidig ændrer han 
rullens stilling, således at vinkelhastigheden kor
rigeres en størrelse ~ X a pr. sekund, k er en 
konstant, der ligger i konstruktionen af differen
tiatoren. Den er lig forholdet mellem vej og ha-
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stighedsmomenterne, f. eks. målt i grader henh. 
grader pr. sekund. Det ses, at dens dimension 
er tid. 

Den virker nærmest som dilferentiatorens reak
tionstid, idet den målte vinkelhastighed er k se
kunder gammel. Skal vinkelhastigheden bruges i 
ildledelse, kan fejlen dog forholdsvis let elimi
neres, f. eks. ved sammenkobling af flere diffe
rentiatorer. 

Det ses, at den største del af rette- eller sigte
arbejdet udføres af dilferentiatoren. Betjeneren 
skal faktisk kun indstille ændringer i vinkelha
stighed c. vinkelacceleration. Teoretisk kan man 
altså tænke sig det tilfælde, at en højde- eller 
sideretter kan slippe sit håndhjul, når han har 
indstillet dilferentiatoren rigtigt. I praksis vil der 
dog altid være acceleration til stede. 

Fra differentialet, hvor de to momenter mødes, 
vil der være en vis tilbagevirkning på håndhjulet. 
Hvor det er tunge dele, der skal bevæges, kan 
man indføre en maskinforstærkning i vejmo
mentet. 

b. Hastighedsregulering. 
Borttages i fig. 6 den direkte forbindelse mel

lem rullen og differentialet, er vejmomentet væk, 
og tilbage står den bevægelsesmetode, der kaldes 
hastighedsregulering. Til hver stilling af håndhjulet 
svarer en derved bestemt vinkelhastighed af sigte
kikkerten. Metoden anvendes nu kun til sværere 
skyts til den delte side- og højderetning samt som 
reserve i udstrakt grad til samlet side- og højderet
ning ved enhedsskyts og lettere skyts, hvorved kun 
eet greb skal betjenes. »Joystick«, som vil kunne 
erindres fra »Niels Juel«s fjernbevægede projek
tører - en pind med en kugle for enden, der 

18.,. 
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kan drejes i alle retninger - er et eksempel på 
hastighedsregulering. Håndtagets bevægelse væk 
fra midtstillingen giver både en bevægelsesretning 
og -hastighed. »Scooter« er også kendt af de fle
ste. Det er den anordning, der findes i de dob
belte, hydrauliske 20 mm affutager i fregatterne. 
Det er et vandret styr eller handtag, hvis drej
ning regulerer sideretningen, og hvis rotation re
gulerer højderetningen. 

Blandt kystskytset er der et par eksempler pu 
denne bevægelsesmetode: Visse af de 15 cm P. 
K. L/55 og 10,5 cm P. K. L/45 har til sideret
ningsbevægelsen et sakaldt »Schwenkwerk«, der 
er en hastighedsregulering af en elektrisk motor. 
Det af hæren i Norge overtagne 10,5 cm batteri 
har hastighedsregulering både i side og højde 
ved delt maskinbevægelse. 

c. Tilbage sh1r så den enkleste metode - vej
bevægelse kan den måske kaldes for at holde 
terminologien - den fremgår ogsa af fig. 6 ved 
at bibeholde den direkte forbindelse mellem hånd
hjul og sigtekikkert og fjerne differenliatoren. 

Metoden anvendes med eller uden maskinfor
stærkning, idet tunge kanonturne etc. ofte vil have 
motorer, der udfører det egentlige arbejde. De 
»kopierer« håndhjulets bevægelse, således at der 
til enhver stilling af hiindhjulet altid srnrer en 
derved bestemt stilling af det, der bevæges. 

Dette sidste princip anvendes i moderne ar
tilleri som sidste reserve for de maskinelle be
vægelsesmetoder. 

(fortsættes) 
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Søfartens Bibliotek fylder 10 år. 

Sjældent kan et 10-årigt fødselsdagsbarn se tilbage 
på sin virksomhed med så stor og berettiget stolthed 
som institutionen »Søfartens Bibliotek«, der d. 16. åu
gust 1949 har bestået i 10 år. · 

I bestyrelsen for institutionen er repræsentanter for 
alle kredse, der har direkte tilknytning til søen, såsom 
skibsofficerernes og mandskabernes organisationer, re
deriforeningerne, sømandsmissionen, marineministeriet 
samt for samfundets opdragende myndighed, under
visningsministeriet. 

Også søværnets skibe og institutioner har i udstrakt 
grad nydt godt af den udmærkede og lødige littera
tur, der udlånes fra Søfarlens Bibliotek, og institutio
nen har fastslået sin uundværlighed så grundigt, at en 
nærmere redegørelse for dens virksomhed er overflø
dig; alle kender og anerkender »Sø fartens Bibliotek« 
som ikke blot en central for bogudlån, men som en 
kulturfaktor af største betydning for vor sømandsstand. 

Bibliotekets rivende fremgang ses bedst af den lille 
statistiske oplysning, at i 1940/41 var udlånet gennem
snitlig 3,40 bøger pr. mand, medens det i 19-19 er ste
get til 14,25 bøger pr. mand. 

Søfartens Bibliotek har i de sidste år i samarbejde 
med »Søfartsklubben« udvidet sit arbejdsfelt til også 
at omfatte underholdningsaftener med foredrag, mu
tik og oplæsning. 

Tidsskrift for Søvæsen lykønsker »Søfartens Bibliotek« 
og ønsker det forsat fremgang. 

Red. 



:Meclclelelse til læserne. 

I anledning af Søofficersskolens forestående 250 års 
jubilæum er et festskrift under udarbejdelse, og forfat
teren af dette har anmodet om tidsskriftets assistance 
med hensyn til fremskaffelse af kildemateriale. 

Skriftet vil omhandle søkadetkorpsels historie 1701-
1951, og såfremt dette tidsskrifts læsere matte være i 
besiddelse af dagbøger, gamle breve, selvbiografier el
ler andre manuskripter, der ikke tidligere har værel 
offentliggjort samt egnet billedmateriale i form af foto
grafier, malerier eller tegninger, vil søofficersskolen med 
tak modtage sådant materiale til lans. 

Det er en selvfølge, at det modtagne materiale vil 
blive behandlet med omhu og - hvor dette forlanges -
med diskretion. 

Materialet kan indsendes til Søofficersskolen. Halmen, 
København K. mærket »Festskrift«. 

Hvis intet særligt anføres, vil materialet efter endt 
gennemgang og eventuel afbenyttelse blive returneret. 

Red. 
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Meddelelser fra udlandet. 
Ved orlogskaptajn P. Zigler og søløjtnant I H. 1\1. Petersen. 

U. S. A. 
Med fuld bombelast ombord, hvilket vil sige en fuldvægt på 37 ts, 

startede et af flådens bombeluftfartøjer fornylig fra hangarskibet 
»Cora) Sea« . Luftfartøjet, der er af typen Lockheed P2V-3C, er 
det tungeste luftfartøj, der nogensinde er startet fra et hangarskib. 
Efter at have fløjet 300 km kastede luftfartøjet bombelasten l4,5 ts). 
Denne luftfartøjstype, der også er i stand til at medbringe en atom
bombe, har verdensrekorden i distanceflyvning med en flyvning 
på over 18.000 km. 

Den første af to u-både, U.S.S. nTigrone((, der er ombygget til 
radar-»picket((-tjeneste hejste kommando i november 1948. 

(A. N. J. l!l49) Z. 

Fra en artikel i nMilitary Rcview(( marts og april l!l49 ved
rørende »the strategic and tactical inflnence of disease in world 
war li« fremgår følgende oversigt, der viser dødsfald på grnncl af 
sy gd og dødsfald som resultat af kamp fra det sid t I d d om Se llln re e 
års krige. Det sidste halvhundrede års krige viser tydeligt hvilken 
fremgang lægevidenskaben har gjort. 

){rig 
Dødsfald på grnnd af I 
Sygdom \ l{amp 

Forhold 

Meksikanske krig 1864-4 7 (U .S.A.). 10.986 1.54!) 7,03:1 
l{rimkrigen 1854-56 (Frankrig) ... 70.000 7.500 9,33:1 
Krigen 1861-65 (Unionstropper) .. 186.216 76.211i 2,44:1 
Krigen 1864 (Tyskland) .......... 310 738 0,42:1 
l{rigen 1864 (Danmark) ......... 820 1.446 1,57:1 
Krigen 1866 (Tyskland) .......... 5.219 4.008 1,30:1 
Krigen 1870-71 (Tyskland) ....... 14.904 17.225 0,86:1 
Russisk-tyrkiske krig 1877-78 .... 80.000 20.000 4:1 
Spansk-amerikanske krig 1898 

(U.S.A.) 4.795 379 12,65:1 
Filipineropstanden 1898-02 (U .S.A.) 4.409 1.036 4,26:1 
Boerkrigen 1899-01 (England) .... 11.377 6.425 l,i7:1 
Russisk-japanske krig 1904-05 

(Japan) 21.802 58.257 0,37:1 
Rusland m.u.a. Port Arthur ...... 18.830 23.008 0,82:1 
Verdenskrig I (Frankrig) ......... 1.750.000 924.700 1,8!):1 
Verdenskrig I (Tyskland) ........ 155.013 1.531.048 0,1 :1 
Verdenskrig I (U.S.A. alle tropper) 58.11\l 50.385 1,1 :1 
Verdenskrig I (U.S.A.s ekspedi-

tionskorps i Europa) 21.314 50.385 0,42:1 
Verdenskrig li (U.S.A. i Europa) .. 1.432 122.384 0,012:1 

(tlf. R. Marts og april 1949) z. 

----- ---
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Marinens Bibliotek. 
Nyanskaffelser i Juli 1949. 

Lundsfr11d, 1'. E.: Skibsarkitektur. Særtr. af Handels- og Søfarts
museets Årbog 1949. III. !{bh. 1949. so. H. 

Brown, L. A. (Major): The marines handbook. U. S. Nav. lnst. Ill. 
Reg. Annapolis 1940. So. sn. 

Guggenheim, P.: Lehrbuch des Viilkerrechts. Lief. 4. Basel 1949. 
so. H. 

The Read Sea and Adjacent Contries at the Close of the 17-Cen
tury as described by Joseph Pitts, William Daniel and 
Charles Jacques Poncct. Ed. by Sir William Foster, C. I. E. 
HAl{L. SOC. Series li. Vol. C. III. Kort Index. Lond . 1949. 
so. H. 

Andersen, S11cnd: Om Sø- og anden Transportforsikring af Varer. 
Reg. Kbh. 1949. so. H. 

Statens Tryksager og statsunderstøttede Publikationer 1948. Bio
grafisk Fortegnelse over. Person- og Sagregister. l{bh. 1 !J48. 
so. H. 

Prisoncrs of War. Pub!. by lost. of World Policy. III. Index. \\Tash. 
1948. so. H. 

Kohl, C. v.: Om Panik og Skræk i !{rig. Kbh. 1917. so. H. 
Churchill, Winslon S.: The River War. An account of the Recon

quest of the Sndan. Kort. Index. Appendix. Lond. 1949. 
so. H. 

Barnaby, Kenneth C.: Basic Naval Architecture. Diagr. Index. Glos
sary. Lond. u. A. (1949?) so. H. 

Noyes, W . A. jr.: Chemistry. Ill. Index. Boston . 1948. so. S8 • 

.lfuraour, H.: Poudres et explosifs. III. Paris 1947. so. sa. 



Atombomben. 
Ved orlogskaptajn P. Zigler. 

Af de våben, der hidtil er fremstillet i menneske
hedens historie, er atombomben uden al tvivl det mest 
virkningsfulde, men dens tilstedeværelse - som et af
gørende krigsvåben - betyder dog ikke, at værnenes 
dage, i den skikkelse, som vi kender dem i dag, er 
talte. Thi selv om bomben er i stand til at udrette 
meget, kan den dog ikke udrette alting, og dens an
vendelse kræver stadig tilstedeværelsen af andre mi
litære enheder. 

Enhver officer er naturligvis interesseret i atom
bombens muligheder og dens mangler, og med det 
formål at resumere de oplysninger, der indtil nu er 
fremkommet herom, har følgende artikel stået i det 
første nummer af et nyt udkommet engelsk militært 
tidsskrift »The British Army Journal«. 

Da artiklen skønnes at være af interesse for dette 
tidsskrifts læsere, bringes den her i oversættelse, idet 
der først indledes med en oversigt over de oplysnin
ger, der har almen interesse for enhver officer. 

Resume af oplysninger. 

Det følgende er en oversigt over, hvad enhver inter
esseret officer bør vide: 

a) bombens muligheder i almindelighed, herunder: 

i) ødelæggelseskraften. 
ii) atomeksplosions særlige kendetegn. 
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iii) indvirkning på materiel. 
iv) » » personel. 

b) måder at bringe bomben frem til målet på. 

c) atombombemål. 

d) forsvaret mod bomben. 

e) bombens almindelige indflydelse på strategi og 
taktile 

Bombens muligheder. 

Ødelæggelseskraf ten. 

Bombens muligheder er overvældende, men det er 
stadigvæk ikke et våben, der kan ødelægge hele ,•er
den eller endog et land med et enkelt slag. Den første 
bombe, der kastedes mod Hiroshima, opgives at have 
haft samme virkning som 20.000 ts sprængstof. 

Bombens kolossale kraft fremgår tydeligt af fol
gende tal: 

I Hiroshima blev ca. 10 km2 af byen næsten øde
lag,t. 66.000 personer dræbtes og 69.000 såredes. 

I Nagasaki ødelagdes ca. 4 km2 af byen, 39.000 per
soner dræbtes og 25.000 såredes. De mindre tal for 
Nagasaki's vedkommende skyldtes ingenlunde anven
delsen af en mindre kraftig bombe, men at højdedrag 
rundt om byen begr~cnscde lufttrykket, samtidig med 
at det bebyggede omr[1de ikke blev så ensartet påvir
ket som i Hiroshima. 

Man regner med, at hvis en bombe af samme stør
relse som den, der anvendtes ved Nagasaki, eksplode
rede i samme højde over London, ville den forårsage: 

(a) fuldstændig sammenstyrtning af almindelige huse 
• inden for en radius af ca. 900 m fra eksplosions

centret, 
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(b ) beskadigelse af huse, uden at der var mulighed 
for, at disse kunne repareres, til en afstand af ca. 
1,5 km, 

( c) at huse blev gjort ubeboelige, indtil de havde 
været genstand for en gennemgribende repara
t ion, til en afstand af ca. 2,4 km, 

( d ) at huse blev gjort ubeboelige, indtil de havde 
gennemgået mindre reparationer, til en afstand 
af 3,2- 4 km. 

For Londons , 1edkommende ville dette ha,'e forår
saget, at 30.000 huse ville være fuldstændig ødelagte, 
35.000 ville have været svært beskadigede og 50-
100.000 lettere beskadigede. 400.000 personer ville så
ledes være blevet gjort hjemløse, men halvdelen kunne 
flytte ind igen, efter at der var foretaget reparationer. 
Imidlertid ville ikke alle de tilbageværende 200.000 
behøve noget hjem, da ca. 50.000 ville være dode eller 
dø i løbet af 8 uger, og et tilsvarende antal ville være 
sårede. 

Bombens evne til at dræbe ses af nedennævnte tal, 
der angiver hvor mange personer, der ville blive dræbt 
i en by ved en enkelt eksplosion, hvis befolkningstæt
heden var een person pr. 93 m 2 • 

En 225 kg bombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 6 
» 1000 » » . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . 30 
» V-2 raket . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. 15 
:o atombombe ............................ 75.000 

Atomeksplosionens særlige kendetegn. 

Den enestående kraft og andre særlige karakteri
stiske egenskaber ved en atomeksplosion skyldes den 
kendsgerning, at atomerne ved eksplosionen skifter 
identitet. I en almindelig eksplosion er det kun ato-
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mernes orden, ikke deres identitet, der forandres. Ved 
atomernes forvandling omdannes en betydelig del af 
det eksplosive stof til energi. Til sammenligning tje
ner følgende eksempel: 

Hvis den energi, der udløses, nftr 450 gr TNT eks
ploderer, blev fuldstændig omsat til varmeenergi, ville 
den forårsage, at 16,3 kg vand bibragtes en tempera
turstigning fra 0° til 100° C, hvorimod kernespaltnin
gen af 450 gr uranium 235 ville forårsage en lignende 
temperaturstigning for 90,8 millioner kg vand. 

En atombombe skaber også en trykbølge, der er me
get kraftigere end den, der frembringes ved en al
mindelig eksplosion. Denne bølge er hovedårsagen til 
de skader, der tilfojes bygninger og andre konstruk
tioner, men ikke nødvendigvis for mennesker eller 
dyr. En atombombes trykbølge adskiller sig fra en 
TNT trykbølge ikke alene i kraft og det areal, hvor
over den spredes, men også i varighed af trykimpuls 
på et hvilket som helst sted. Medens det positive tryk, 
der f. eks. skabes af en »blockbuster« (benævnelsen 
for de bomber, der af de allierede med megen virk
ning anvendtes ved angreb pa tyske byer med det for
m å l at ødelægge bebyggelse. Bomberne vejede 2000-
6000 Ibs (900- 2700 kg)) kun varer få milli-sekun
der, drejede det sig om ca. 1 sekund for en atombom
bes vedkommende. Observatører både i Japan og New 
Mexico har beskrevet, at denne trykbølge snarere føl
tes som et meget stærkt vindstød end som et kraftigt 
chock. 

Men atombomben frembringer også umådelige 
mængder af udstråling. Hovedparten af denne udstrå
ling kan benævnes som lys af en eller anden bølge
længde, strækkende sig fra de såkaldte varmeudstrå
linger med en meget lang bølgelængde til de såkaldte 
gammastråler, der har en bølgelængde endnu kortere 
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end røntgenstråler, der anvendes inden for lægeviden
skaben. 

Udstrålingerne bevæger sig alle med samme fart, 
nemlig lysets hastighed. Disse udstrålinger er kraftige 
nok til at dræbe personer indenfor en antagelig af
stand fra eksplosionens centrum, samt forårsage man
ge dødsfald og beskadigelser udover sådanne, der 
skyldes bygninger, der styrter sammen og genstande, 
som slynges op i luften. 

Den materielle skade. 

Atombomben beskadiger bygninger og konstruktio
ner på to principielle måder. Først på grund af det 
store lufttryk og derefter på grund af de ildebrande, 
der opstår enten direkte eller indirekte gennem byg
ningernes sammenstyrtning o. I. Det voldsomme luft
tryk fra bomben frembringer et enestående ødelæg
gelsesindtryk, der benævnes »masseødelæggelse« af 
bygninger. Medens en almindelig eksplosion kun be
skadiger dele af en stor liygning, er atombombens 
lufttryk så kraftigt, at det vælter hele bygninger og 
fejer dem væk, som om det var gjort med en kæmpe
mæssig hånd. 

Til sammenligning kan anføres, at en 1 ts bombe, 
der bringes til detonation i lav højde, forårsager 
skade på strukturen af en murstensbygning, der er 
33 m borte, medens Nagasakibomben forårsagede en 
tilsvarende skade på bygninger 1800 m borte. 

Virkninger på personel. 

De skader, personel udsættes for ved atombomben, 
er følgende: 

( a) forbrændinger, der skyldes 
(i) ultra-violette stråler, 

( ii) ildspåsættelse forårsaget af eksplosioner. 
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(b) beskadigelser ved udstråling frembragt ved den 
øjeblikkelige udstråling af gamma- og beta-strå
ler. 

( c) beskadigelser ved udstråling, der skyldes sekun
dære årsager. 

(i) spaltningsprodukter (partikler fra det spal
tede stof, der spredes ved eksplosionen), der 
er radio-aktive. 

(ii) induceret radio-aktivitet. En atomeksplo
sion kan frembringe radio-aktivitet i stof
fer, der normalt ikke er radio-aktive (f. eks. 
salt). Dette fænomen kan sammenlignes 
med den måde, h\'orpå en elektrisk strøm 
kan induceres i en leder af en anden strøm, 
der befinder sig i nærheden . 

( d) mekaniske beskadigelser ved bygningssammen
styrtning, sprængstykker o. I. 

(e) direkte påvirkning fra det store lufttryk. 

Den rækkefølge, hvori disse beskadigelser forårsa
ges, er afhængig af, hvorvidt bomben detonerer i luf
ten eller i vandet, og i det første tilfælde da i hvilken 
højde over jorden. 

I Japan anslås dødsfaldenes årsag i store træk at 
fordele sig således: 

eksplosionsforbrændinger ....... . . 
andre beskadigelser ............... . 
udstrålingsbeskadigelser ......... . 

Udstrålingsbeslcadigelser. 

20-30 % 
50-60 % 
15-20 % 

Hvorledes udstrålingerne forårsager skade på le
vende væsener er et kompliceret biologisk spørgsmål, 
som endnu ikke rigtigt kan besvares. 

Beskadigelserne skyldes irritation, d. v. s. at strå-
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lerne får atomerne i de levende celler til at modtage 
eller afgive elektroner og således forandre sig i ke
misk henseende. Virkningen svarer til en slags kemisk 
forgiftning. Nogle af strålerne, især gamma-strålerne, 
er meget gennemtrængende. De skader kun huden 
lidt eller intet, men trænger ind i benmarven, hvor de 
dræber de hvide blodlegemer. 

De udstrålinger, der er hovedårsagen til beskadi
gelserne, er de ultra-violette, der sandsynligvis forår
sager det største antal beskadigelser. De har en bølge
længde, der er lidt mindre end synligt lys og frem
kalder eksplosionsforbrændinger, der meget ligner i:il
mindelige soltorbrændinger. 

Gamma-strålerne er en form for lys meget lig rønt
genstråler i virkning, men meget mere gennemtræn
gende. Den bedste beskyttelse herimod er tætte mate
rialer som jern og bly. 

Beta-stråler er elektroner, der bevæger sig med stor 
fart, men de opfanges af de fleste massive ting - selv 
klæder frembyder en væsentlig beskyttelse. 

Neutroner er atompartikler, der udstråles ved ker-
- nespaltningen. Deres rækkevidde er mindre end gam

ma- og beta-stråler, men de er meget virksomme in
denfor dere·s rækkevidde. 

Symptomerne på de sygdo1nme, der fremkaldes af 
udstrålingerne, består i kvalme, opkastninger, almin
delig svækkelse, konstant feber og en aftagen af hvide 
blodlegemer, samt tab af hårvækst og appetit. Nogle 
af symptomerne fremkaldes straks efter, at man har 
været udsat for strålerne, medens andre først viser 
sig efter flere ugers forløb. 

Den udstrålingsmængde, der er nødvendig for at 
fremkalde beskadigelser, undersøges i øjeblikket. Da 
udstrålingen kan måles, er det muligt at bestemme det 
maksimum, man kan udsættes for, uden at der sker 
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nogen skade. Sådanne tal kan endnu ikke opgives, 
men den kendsgerning, al 95 % af de overlevende, 
som man kunne opspore efter eksplosionen, og som 
havde befundet sig indenfor en afstand af 900 m fra 
centret, led af sygdomme på grund af udstrålinger, 
viser, hvor alvorlig denne del af virkningen er. 

Forb1·ændinger. 

Eksplosionsglimtet er kun af kort varighed, men 
der udsendes Yarmestråler med lysets hastighed. For
brændinger forårsaget herved optræder derfor øje
blikkeligt. Folk, der b efinder sig direkte under bom
ben ved eksplosionen, bliver meget alvorligt forbrændt, 
idet huden bliver brændt mørkebrun eller sort, og 
døden indtræffer hurtigt. Personer i Japan fortalte, 
at de havde følt varme på huden så langt væk som 
i200 m, og forbrændinger p ft hud, der er ubcskyLLet, 
kan indtræffe op til 3600 m 's afstand. Forbrændinger 
kan også indtræffe på grund af ild, forårsaget af eks
plosionen. 

Andre beskadigelser. 

De mekaniske k,•æstelser, der indtraf i Japan, ad
skilte sig på ingen made fra dem, der forårsages af 
almindelige eksplosioner. Det var antallet, der var 
forskelligt. Den enorme vindstyrke, selv så langt fra 
centret som 1,5 km, må have bevirket mange døds
fald og kvæstelser, idet store stykker af cementmure 
blev slynget 10 m op i luften og 25 m væk, så det er 
vanskeligt at forestille sig, hvad der er sket de enkelte 
personer, der har været udsat for samme vindstyrke. 

11'/åder at bringe bomben frem til målet på. 

Atombombens fremtid er nøje knyttet til de hjæl
pemidler, der i dag fremstilles til at bringe dem frem 
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til målet. Bombens størrelse er den bestemmende fak
tor herfor. Vægten af atombombens kritiske masse, 
d. v. s. den vægt, det aktive plutonium må have for at 
fremkalde eksplosion, siges at ligge mellem 10- 30 kg. 

En forestilling om bombens almindelige udseende, 
vægt og størrelse kan fås ved at betragte de 5 bom
ber, der er bragt til detonation. Den første i New l\Iexi
co var ophængt i et ståltårn, den anden, tredie og fjer
de blev kastet fra luftfartøj (B-29 »Superfæstning« 
i alle 3 tilfælde), og den femte var ophængt under 
vandoverfladen fra et mindre landgangsfartøj. 

Det er ikke for meget at sige, at den vigtigste måde 
at bringe bomben frem på i dag er ved hjælp af luft
fartøj, og at et fjernvåben med stor rækkevidde og 
medbringende en atombombe sandsynlig,•is er frem
tidens mest virksomme våben. Det første skridt på 
vej til fjernvåbnet er' det almindelige luftfartøj, blot 
fjernstyret. 

Anvendelse af raketten til at føre bomben frem -
hvor den store fart næsten umuliggør forsvar - vil 
afhænge af den udvikling, der finder sted indenfor 
raketterne. 

A tombombemål. 

Når man betragter de mål, imod hvilke atombomben 
kan anvendes, bør man altid have den kendsgerning 
for øje, at antallet af bomber er begrænset, således 
at hver enkelt bombes anvendelse sandsynligvis vil 
blive bestemt af de øverste krigsledere. (»,var cabi
net« eller »Joint Chiefs of Staff «). Dette vil holde 
stik også i de tilfælde, hvor adskillige bomber anven
des mod samme mål, for at garantere succes. Det vil 
derfor være nødvendigt, indtil der er nok af bomber, 
at udvælge målene med den største omhu. 

De bedste mål er sandsynligvis større byer eller 
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industriområder. En stor koncentration af skibe vil 
også være et særdeles godt mål. 

Det er let at forestille sig, hvad der ville være sket, 
hvis tyskerne havde været i stand til at kaste blot 
een atombombe mod invasionsflåden i kanalen i juni 
1944. Det samme vil naturligvis være gældende for 
store koncentrationer på land. Ingen kommanderen
de vil derfor i fremtiden være i stand til at samle 
større styrker til masseangreb, uden at måtte regne 
med muligheden for atombombeangreb, der kan vælte 
hans dispositioner og planer. 

Betragtning af et bombemål indbefatter også den 
højde, hvori bomben skal detonere. Højden kan varie
res således, at man får den virkning fra eksplosionen, 
man ønsker. I Japan medførte eksplosionshøjderne 
følgende: 

(a) maksimum virkning af lufttryk, 
(b) maksimum beskadigelse på grund af lufllryk, 

eksplosionsforbrænding og øjeblikkelig udstrå
ling. 

(c) minimum beskadigelse på grund af senere ud
stråling. 

Hvis eksplosionshøjden mindskes, vil virkningerne 
på jorden forøges, men samtidigt reduceres det om
råde, over hvilket virkningen spredes. Radio-akti
viteten vil altid forlænges, når eksplosionshøjden 
mindskes. Den rette højde vil derfor blive fastsat i 
hvert enkelt tilfælde, således at den passer til det mål, 
der angribes, samtidigt med at den ønskede virkning 
opnås. 

Forsvaret imod atombomben. 

Problemet »forsvar mod bomben« er det mest frygt
indgydende, idet de, der har arbejdet særligt med 
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bombens fremstilling siger, at der findes intet forsvar 
i øjeblikket. 

I sidste verdenskrig ansås ethvert bombeangreb, 
hvor tabet rnr 25 % , for uigennemførligt selv over 
en kort periode. 90 % tab var en katastrofe. I et angreb 
m ed atombomber kan der være et tab på 99 % , men 
hvis eet luftfartøj når igennem forsvaret kan det 
være, at forsvareren mister en by. Anvendes raketter 
til at føre bomben frem, ser billedet endnu mørkere 
ud. Hvorvidt det vil lykkes at skabe et effektivt for
svar er høj st problematisk. 

Imidlertid er der håb om, at våben og teknik til 
beskyttelse vil forbedres, da Yidenskaben lige så vel 
kan mobiliseres til forsvar som til angreb. 

Den ovennævnte omtale af bomben vii have vist, at 
til trods for dens voldsomme kraft har den dog be
grænsninger, som kløgtig planlægning kan udnytte. 
Det vil være muligt at skabe et passivt forsvar og 
spredning og beskyttelsesrum vil udgøre en vis be
skyttelse. 

Det er interessant at lægge mærke til, at omhygge
ligt byggede beskyttelsesrum i Japan modstod eksplo
sionen. Rigtigt byggede beskyttelsesrum kan beskyt
te dem, der når dertil, imod alt undtagen en direkte 
træffer. Det er muligt at planlægge og bestemme hvilke 
installationer, der skal beskyttes, og hvor langt denne 
beskyttelse skal gå uden at overskride praktiske og 
økonomiske grænser. For eksempel kan man sige, at 
et forbindelsescentrum skal beskyttes af så og så 
mange meter armeret cement for at modstå en atom
eksplosion i y km's afstand, og at bekostninger ved 
yGerligere beskyttelse ikke svarer regning. 

Beskyttelse mod forbrændinger er betydelig lettere, 
og et lag tøj kan i visse tilfælde være tilstrækkeligt, 
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og et passende konstrueret beskyttelsesrum vil i hvert 
fald være det. 

Radio-aktivitet er et alvorligt problem, men beskyt
telse herimod kan finde sted ved hjælp af forskellige 
stoffer. Der gøres fremskridt i disse modforholds
regler, men enkeltheder kan ikke offentliggores. Det 
kan imidlertid fastslås, at i en passende afstand, 
f. eks. 800 m fra eksplosionscentret, kan der skabes 
beskyttelse mod udstråling for personer gennem et 
lag cement eller andet materiale, hvis tykkelse ikke 
udelukker konstruktion. 

I almindelighed er det muligt at konstruere beskyt
telsesrum, der giver maksimum beskyttelse, og denne 
beskyttelse er ganske antagelig. Det kan imidlertid 
siges kort, at det bedste forsvar mod atombomben i 
dag er ikke at være der, hvor den eksploderer. 

Bombens almindelige indf lyclelse på strategi og taktik. 

Videnskabsmænd, filosoffer, skribenter og stats
mænd har alle givet deres besyv med vedrørende atom
bombens revolutionerende indflydelse på vor tids 
krigsførelsesmetoder, hvorfor det er overordentlig 
vanskeligt for en militær at afgøre, hvad han vil god
kende, og hvad han vil overse. 

Fra det tidligere omtalte angående atombombemål 
og forsvaret imod bomben fremgår allerede nogle ret
ningslinier for dens indflydelse på strategien. Sagt i 
korthed må man have opmærksomheden henledt på 
følgende: 

( a) nødvendigheden af forberedelser er i alle hen
seender betydeligt større end før. 

(b) bombens anvendelse vil blive bestemt af den 
øverste krigsledelse. 



Atombomben. 313 

(c) enhver angriber må tænke sig om to gange, før 
han anvender atombomben, hvis der er den rin
geste mulighed for, at den angrebne kan svare 
igen med samme våben. 

( d) nødvendigheden af at sprede en nations krigs
resourcer. 

Bomben har gjort enhver koncentration farlig, hvad 
enten det drejer sig om fabrikker, forråd, troppekon
centrationer, dokker og havne eller store formationer 
af skibe. 

Endskønt bomben måske aldrig vil finde anvendelse 
mod en felthær, vil muligheden herfor altid være til 
stede, og hæren vil være nødsaget til at tage enhver 
forholdsregel herfor på samme måde, som man 
gjorde med gas i den sidste verdenskrig. Nødven
digheden af ikke at frembyde et mål, der er værd at 
bombe, må altid være dominerende i den komman
derendes afgørelser, og dette vil medfore en betydelig 
større spredning, end det var tilfældet i kampene i den 
2. verdenskrig i nordvest Europa. 

En stærkt forøget mobilitet og forbedrede forbin
delsesmidler vil være nødvendige. l{øretøjer må besid
de en god marchhastighed, således at bevægeligheden 
øges, og det må samtidigt undgås at passere knude-
punkter og sandsynlige målområder. · 

I atomalderen gælder det for hæren først og frem
mest om at være forberedt. De store afbrydelser, atom
bombeangreb vil medføre i alle forbindelseslinier, kræ
ver en endnu mere omhyggelig træning, end det har 
været tilfældet tidligere, idet det er usandsynligt, al 
der vil bli,,e givet noget pusterum ved en krigs be
gyndelse. 
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Artiklen slutter med, at atombomben måske aldrig 
bliver a1wendt, men at krige stadig kan forekomme. 
Truslen om anvendelse vil dog stadig være til stede 
på samme m åde som anvendelsen af gas var det i sid
ste krig, og al fremtidig militær tænkning, undervis
ning og træning må stadig have dette for øje. På den 
anden side skal man ikke lade sig imponere af viden
skabsmændene og hengive sig til håbet om en »tryk
knaps«-krigsførelse. Vi ved, at gennem tiderne har 
krigens virkelige karakter ikke skiftet til trods for ind
førelsen af revolutionerende våben. Det mest revolu
tionerende af dem alle - atombomben - vil utvivl
somt forårsage enorme forandringer. Måske vil vi alle 
blive tilintetgjort som det endelige resultat af menne
skehedens videnskabelige virksomhed! Det er dog lige 
så sandsynligt, at vi alle bliver stillet overfor den op
gave at udkæmpe en kamp, der følger retningslinierne 
fra de tidligere krige . \'i kommer da hovedsageligt 
til at udkæmpe den med de våben, vi har ved h{mden 
således, at selv om vi forbereder os p tl at forsvare 
vort land i fremtidens atomalder, er det lige så vig
tigt, at vi ved, hvordan vi skal kunne gøre det i 1949. 



Nekrolog. 

Orlogskaptajn i Reserven Otto Frederik Kristian La
goni blev født d. 2 . .Maj 1882 som Søn af Købmand Johan 
Ludvig Lagoni og Hustru Rasmine, Kirstine f. Petersen. 

Lagoni blev Kadet i 1900 og Sekondløjtnant 1904. 
hvorefter han var paa Togt med Krydseren » Hejmdal« 
til Middelhavet. Han blev Premierløjtnant 1906 og var 
udkommanderet med Inspektionsskibet »Beskytteren« 
til Færørerne og Island i 1906 og 1907. Elev paa Sø
værnets Officersskole 1909-10 var i 1913-1-! med Kryd
seren »Valkyrien« til Middelhavet. I 1917-19 var han 
Chef for Inspektionsskibet »Diana«, Stationsskib ved 
Skagen under Sikringsstyrken, den deltog i Affairen 
ved den tyske Prise »Igotz Mendis« Stranding ved 
Højen Fyr d. 24. Februar 1918. Han blev Kaptajn i 
1917 og deltog i 1919 i Krydseren »Valkyrien«s Togt, 
hvor der hjembragtes sønderjyske Krigsfanger fra Frank
rig. Chef for Torpedobaadsdivisionen i Vintereskadren 
1920-21. Næstkommanderende i Inspektionsskibet» Fyl
la« til Island og Cher for Inspektionsskibet »Beskytte
ren« til Island og Færørerne i 1921. Blev i 1932 af
skediget med Ventepenge og s. A. Orlogskaptajn i Re
serven. 

Ansattes i 1935 som Underdirektør og Salgschef i 
A/S »Kymeia«, Kemiske Fabrik i København. 

Lagoni var et alsidigt sammensat Menneske, for
uden en rig Sans for Humor havde han udpræget ly
riske Evner, som han gav Udtryk for i Digtsamlinger 
og literære Småberetninger, tillige var han en dygtig 
Forretningsmand, der dog til det sidste bevarede In
teressen for det Værn, han var udgaaet fra. 
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Han ble\" i 1923 Ridder af Dannebrog. 
Lagoni blev i 1909 gift med Ellen Frederikke Bach, 

Datter af Købmand ~iels Peter Bach og Hustru Anna 
Charlotte Dorthea I'. ,viehe, og efter at dette Ægte
skab var opløst i 1926 viet til Inge Hennings, Datter af 
Konsul, Grosserer Christian Hennings og Hustru Thora 
Camilla f. Mfrnter .Jensen. 

Han døde den 9. Juli 1-949 og blev begravet paa 
Garnisons Kirkegaard den 12 . .Juli s. A. 

P. I. 
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Administration og- Kommando. 
Af Orlogskaptajn ,J. H. Macgaard. • 

De særlige Vanskeligheder, der knytter sig til For
holdet mellem Søværnets Administration og Komman
do, kommer af, at SøYærnets Funktioner i Fredstid 
ikke alene er af uddannende og krigsafværgende Ka
rakter, saaledes som Tilfældet i alt væsentligt er for 
Hæren og vil være for et Luftvaahen. Udover at Per
sonel og Materiel af Søværnet skal varetage Søopmaa
lingen i Farvandene ~mkring Danmarks, Færøernes 
og Grønlands Kyster, skal Søværnet opretholde en In
spektionstjeneste i disse Farvande og en effektiv Ef
terretnings- og Sikkerhedstjeneste i de hjemlige Far
vande. Disse Opgaver er i Forbindelse med de Opgaver, 
som Lodsloven og Tillægget til Strandingsloven paa
lægger Marineministeriet, (Fyr- og) Vagervæsenet og 
Lodsvæsenet, af fundamental Betydning for den frede
lige Besejling af vore Farvande samtidig med, at de 
alle er af stor Interesse for Forsvaret. 

Dette Forhold er et vægtigt Argument for den Bi
beholdelse af Søværnets Administrations- og Komman
doforhold, som baade mere militært betonede Argu
menter og de af mig her i Tidsskriftet fremførte Be
tragtninger synes at tale imod. Jeg vil derfor gerne 
søge at komme Problemet helt ind paa Livet gennem 
en mere nuanceret Betragtning af dette Søværn m. m. 
med det Formaal at lade de forskellige Bestanddele 
af det bestaaende finde hver sin naturlige Plads i Hel
heden. 

Tidsskr. f. Sovæsen. 120. Anrg. 19 

3 ZJ. 
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Administration og Kommando er jo i sig selv sam
mensatte Begreber, og den Del, der falder ind under 
Begrebet Centraladministration, staar ifølge Sagens 
Natur Søværnets Personel fjernere end den Del, man 
allerede som Skibschef bliver fortrolig med i sin dag
lige Gerning. I Centraladministrationen staar de for
skellige Ministre hver for sin Del af Samfundets Liv 
og Funktioner med Ansvar overfor Offentligheden og 
den lovgivende Forsamling, et Ansvar, som Ministeren 
naturligvis maa dele med sine nærmeste Embedsmænd, 
og medens en kommandohavende er og skal være ind
stillet paa Handling ud fra hastigt skiftende Situatio
ner, har Embedsmanden til enhver Tid de af Rigsdagen 
vedtagne og af Kongen stadfæstede Love som Rette
snor for sin Virksomhed, for de Afgørelser, der skal 
træffes, og de Bekendtgørelser og Instruktioner m. v., 
der skal udstedes. 

Yderligere skal Centraladministrationen i Forbin
delse med Virksomhedernes Ledelse udarbejde Bud
gettet (Finanslovforslag m.v.) og sørge for, at ikke 
lovhjemlede Udgifter ikke afholdes uden Finansudval
gets Billigelse. Dette medfører mange skriftlige Indstil
linger til Be\'illingsmyndighederne, som Ministeren og 
hans Embedsmænd i enhver Henseende maa staa 
inde for. 

Med Hensyn til Fors,•arsministeren synes der at 
være særlig Grund til at minde om, at han ikke alen<' 
har det parlamentariske Ansvar for det militære Krigs-• 
beredskab, men ogsaa for den ret komplicerede nor
male Virksomhed vedrørende vore Farvande, som er 
aldeles uundværlig for baade dansk og international 
Handel og Søfart. Det faglige Ansvar for Krigsbered
skabet maa i udstrakt Grad være fordelt mellem Vær
nenes Chefer, og det faglige Ansvar for den selvstæn
dige maritime Virksomhed maa paa tilsvarende Maack 
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være fordelt mellem Ledelsen af Inspektions-, Efter
retnings- og Sikkerhedstjenesten paa Søen, Ledelsen 
af Søopmaalingen m.v. og Ledelsen af Fyr- og Vager
væsenet. 

Ligesom Fyr- og Vagervæsenet har sin Konto paa 
Budgettet, vilde det være rimeligt, om Opmaalings
tj enesten ogsaa fik sin Konto, og at Inspektions-, Efter
retnings- og Sikkerhedstjenesten blev placeret under 
en Hovedkonto for Marinen sammen med Flaadesta
tionen, Marinestationerne, Skolerne og hele det Perso
nel, der hører til den egentlige Kystflaade, Inspektions
flaaden og det maritime Flyvevæsen. Kystflaadens 
Krigsmateriel, dens Vaaben og Udrustning vilde paa 
et saadant Budget naturligst være placeret mellem Ma
rinen og Kystdefensionen, og selv om hele det mili
tære og det maritime Budget blev samlet under eet, 
vilde det ikke kunne berøre Kommandoforholdet saa 
lidt som Myndigheden over Personellet og dets Ud
dannelse, hvis blot Kommando og Centraladminis_tra
tion ikke var blandet sammen. 

Hvad Organiseringen iøvrigt angaar, maa det be
mærkes, at selv Fyrdirekloratet ikke virker som et 
Generaldirektorat, da der til et saadant hører et Rege
ringskontor, som i Generaldirektoraterne er flyttet ud 
til Virksomhedens Ledelse og underlagt Generaldirek
tøren, der saaledes er stillet som en ministeriel De
partementchef samtidig med, at han dirigerer Virk
somheden og dens Personale. Denne Ordning har na
turligvis sine Fordele; men Ulempen er, at den virker 
til at separere de paagældende Virksomheder fra hin
anden og fra de øvrige Samfundsfunktioner. For de 
forskellige mere eller mindre selvstændige Dele af For
svarsministerens samlede Administrationsomraade eg
ner Ordningen sig derfor ikke, idet navnlig Lodsvæse
net, Fyr- og Vagervæsenet, Søopmaalingen m.v., In-

l!l" 
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spektions- og Sikkerhedstjenesten, Kystflaaden, Kysl
defensionen og de land- og luftmilitære Styrker udgør 
en udelelig Række, som Led for Led er knyttet til hin
anden og alle maa være indstillet paa Samarbejde. 

Eftersom Direktørerne ikke har og ikke godt kan 
have en Generaldirektørs Stilling, maa der i Forsvars
ministerens Gren af Centraladministrationen foruden 
et eller flere Organer for Forsvaret være et Organ til 
Varetagelse af de Interesser, der knytter sig til Far
vandenes Opmaaling og Afmærkning m.v. Det betyder 
en uheldig Svækkelse, hvis disse Interesser ikke vare
tages under et, og Opgaven placerer sig da ogsaa na
turligt der, l1Yorfra det søkyndige Overtilsyn med 
Havneafmærkningen, Vanddybderne og Vejrtjenesten 
samt den lovmæssige Overbestyrelse af Lodsvæsenet, 
Redningsvæsenet og Uskadeliggørelsen af Vrag i For
vejen udøves. 

En saadan Virksomhed kan - om end ikke lige 
god.t - udøves under mere eller mindre beskedne For
hold; men den medfører under alle Omstændigheder 
Ansvarlighed for de paagældende Loves Overholdelse 
og Virkeliggørelsen af deres Mening. Samtidig med at 
Kommando med tilhørende Administration varetage ... 
af Cheferne for de udøvende Virksomheder, maa Cen
tralorganet ogsaa følge saa meget med i Ledelsen, at 
det kan koordinere Virksomhederne samt paapege mu
lige Fejl eller Mangler, saa at Fejl ikke gentages og 
Mangler afhjælpes i Tide, og ubehagelige Interpella
tioner fra Offentlighedens, Erhvervenes eller Rigs
dagens Side undgaas. 

Den Gren af Marineministeriet, som skal røgte disse 
Opgaver, virker tillige som en nautisk Afdeling, der 
træffer Afgørelse i Spørgsmaal vedrørende Farvands
afmærkningen m.v. og gennemgaar Rapporter og For
klaringer angaaende Søulykker o. I. i danske FarYande 
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med Henblik paa at udfinde Aarsagen og uddrage åc 
relte Konsekvenser af, hvad der sker. Hvis denne Af
deling blev forstærket noget, vilde den kunne faa stor 
Betydning for Navigeringen. Samtidig kunde den mere 
formelle Behandling af Personelsager fra de civile In
~tilutioner meget vel forenes med den tilsvarende Be
handling af saadanne Sager fra Søværnet, ligesom og
saa alle Bevillingssagerne vilde kunne behandles mere 
under et. 

Ved saaledes at organisere efter Formaal og Op
gaver med de deraf følgende Afvigelser fra den pyra
mideagtige Organisationsform vilde det efter mit Skøn 
wcre muligt at skabe en levende og smidig Organisme 
ud af alt det, der sorterer under Forsvarsministeren, 
ligesom det maaske nu er Tilfældet for Søværnet for 
sig, og det med saa godt som uændret Bibeholdelse af 
Søværnskommandoen, Marinestaben og de øvrige In
stitutioner. 

:Med Hensyn til Kommandoen, og hvad dertil hører, 
gælder den Bestemmelse, at Chefen for Søværnskom
mandoen under l\Iobilisering, og naar en Sikrings
styrke er formeret, har Ledelsen af Søværnets sam
lede Flaade- og Luftmateriel samt af Kystdefensionen. 
Dette hetyder, at en stor Del af den Kommandomyn
dighed, der oprindelig laa hos Ministeren og i 1905 
overgik til Direktøren, kun i særlige Tilfælde skal 
overføres til Søværnskommandoen. Det vilde kun være 
at drage den naturlige Konsekvens af Udviklingen, om 
den nævnte Bestemmelse nu ændredes derhen, at Kyst
defensionen, Kystflaaden, Flaadestationen og Inspek~ 
tions- og Sikkerhedstjenesten med tilhørende Skibe, 
Luftfartøjer og Marinestationer 111. v. samt udrustede 
Opmaalingsfartøjer til enhver Tid er underlagt Che
fen for Søværnskommandoen. 

Den gældende Bestemmelse om, at Chefen for Sø-
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værnskommandoen har Kommandoen over alt Perso
lel under Søværnet, maa vel forstaas saaledes, at S11-
wcrnskommandoen fordeler Personellet til de forskel
lige Tjene5.testeder og Tjenester, og at enhver, der ikke 
har andet Tjenestested eller Hjemsted, sorterer direkte 
under Søværnskommandoen, som saaledes skulde være 
alt det for Personellet, som Korpscheferne i tidligere 
Tid var for Iwer sit Korps, Søofficerskorpset, Matros
korpset o. s. ,·. Den gamle paa sin Vis fortrinlige Ord
ning kan vel mcppe genindføres nu; men der synes at 
være et Behov for noget i den Retning, maaske særlig 
for Kystdefensionens Befalingsmænd. Disse har rn 
saadan Særstilling i Forhold til Hærens og Flaadens 
Befalingsmænd, at det vilde være rimeligt, om Chefen 
for Kystdefcnsionen var deres Korpschef og som saa
dan (men ikke merl Hensyn til Kommando) sorterede 
direkte under Ministeriet. 

Delte viser imidlertid, at Funktionen som Personel
chef ikke bør være uløselig knyttet til Funktionen som 
Chef for Søværnskommandoen. For det sejlende og 
navnlig for det nautiske Personels Vedkommende er 
det dog kun rimeligt, at denne dobbelte Funktion er 
forenet i een Person; men derfor kan der meget vel 
være god Grund til at tage Dobbeltheden i Betragtning 
ved Organiseringen af Søværnets Personel i forskellige 
HoYedgrupper saa som Marinen og Kystdefensionen. 

Disse Betragtninger synes mig at vise, at det ikke 
er udelukket, at Tanken om at forene Krigsministeriet 
og Marineministeriet til et Forsvarsministerium -
hvor frastødende den end straks kan virke - vil kunne 
bringes til Udførelse paa en saadan Maade, at saavel 
Krigsberedskabet som den fred~betonede Virksomhed 
under Forsvarsministeren vinder derved. 

Den første Betingelse herfor maa da være, at hele 
den Kommandomyndighed, som oprindelig laa hm, 
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Marineministeren, samtidig overføres til Viceadmira
len, dels som Chef for Marinen, dels som Chef for So
va·rnskomn~andoen. 

En anden Betingelse maa være, at der ved Forsvars
ministeriets Organisering tages Hensyn til Marinemi
nisteriets lovfæstede Overtilsyn med Havneafmærk
ningen, Lods- og Vagervæsenet og Vraguskadeliggørei
sen og til Nødvendigheden eller Ønskeligheden af, at 
samtlige civile og de politimæssige Interesser vedrø
rende Farvandene varetages gennem et bestemt mari
timt Organ i Centraladministrationen i Samarbejde 
med Marinestaben og Søværnskommandoen. 

Endelig maa det nævnes, at hvis det alvorlige Skridt 
skal tages at ophæve de to - bortset fra Ministeren -
on~rvejende militære Ministerier, saa er det nok det 
rigtigste at tage Skridtet fuldt ud, saaledes at For
svarsministeriet bliver organiseret som et civilt Mini
sterium uden nogen militær Kommando. Som Forhol
dene nu er, vil ForsYaret utvivlsomt være bedst tjent 
med at have et mere almindeligt Ministerium til at 
varetage sine Interesser sammen med de militære Che
fer. 

Ved saalcdes at opgive Personalunionen mellem Sø
v,crnets Centraladministration og Overkommando 
aabner man Vejen for ,•irkelig Enhed i Centraladmi
nistrationen for Orlogsmarinen og de civilmaritime 
Institutioner til Gavn for Samarbejdet, der vil kunne 
tilrettelægges af Centraladministrationen i Forbindelse 
med Marinestaben og iøvrigt ledes af Søværnskom
mandoen. 



l1ernkernling - F~jlkending·. 
Af Kommanclorkaptajn H. Steen Stccnscn. 

Al rigtig Fjernkending efterlrnanden er bleYet et 
Problem af den største Vigtighed og Betydning i den 
moderne Krigsførelse, er saa indlysende, at det næppe 
behøver nærmere Udredning i dette Tidsskrift. 

Den nyere Tids Søkrigsbegivenheder kan imidlertid 
opvise talrige Tilfælde af Fejltagelser i Fjernkending 
- de saakaldte Fejlkendinger. Disse Fejlkendinger 
synes dog som Hegel ikke al være blevet tilstrækkelig 
kraftigt fremhævet, eller ogsaa er de, hvad der maaske 
er mere sandsynligt, mere eller mindre med Hensigt 
blevet fortiet. 

Dette kan imidlertid ikke være rigtigt, thi netop 
ved at fremhæve saadanne Tilfælde faar man for 
Alvor indprentet Fjernkendingens Betydning. 

Det vil derfor sikkert være paa sin Plads her 
nærmere at omtale en Del af disse Fejlkendinger, af 
hvilke i hvert Fald nogle har været af en saadan 
Art, at de har haft afgørende Indvirkning paa Sø
krigens - og dermed hele l{rigens Forløb. Andre 
har maaske ikke haft nogen større sø krigshistorisk 
Betydning, men har til Gengæld kostet baadc Menne
skeliv og Materiel. 

Allerede under den spansk-amerikanske Krig ind
traf et Tilfælde, hvor en Fejlkending var nær ved at 
kunne have faael alvorlige internationale Følger. Da 
Kampen mellem den amerikanske Blokadestyrke og 
Admiral Cerveras Eskadre under dennes Udbrud fra 
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Santiago den 3 .. Juli 1898 var paa sil højes le, vakte 
det pludselig alvorlig Bestyrtelse og almindelig For
virring i den amerikanske Flaade, al Spanierne til
syneladende fik Undsætning. EL stort Skib, som man 
mente maatlc være det spanske Slagskib »Pelayo«, 
holdt ude fra Søen direkte op mod Kamppladsen. 
Man maa her erindre, at Amerikanerne i Krigens 
Begyndelse havde været meget ængstelige for, at Spani
erne skulde vise sig aktive og give sig til at bom
bardere de amerikanske Kyslbyer m. v. - og endnu 
var den letkøbte Sejr ved Santiago jo ikke vundet. 
Tanken om, at Spanierne maaske skulde have været i 
Stand til endog paa Klokkeslet at koordinere Udbrud
det med Ankomsten af en Undsætningsstyrkc fra 
Hjemlandet, syntes et Øjeblik at paralysere Amerika
nerne og gav Anledning til stærk Nervøsilet. Flere 
amerikanske Søofficerer paastod, at de med Sikkerhed 
kunde se, at Skibet førte spansk Flag, og da Skibet 
i det samme drejede Bredsiden til, stod man parat til 
at aabne Ilden. Først nu kunde man se, at det var 
den østrigske Panserkrydser »Kaiserin und Konigin 
Maria Theresia«, der iøvrigt havde en vis Lighed 
med »Pelayo«, ligesom Tegningen i det østrigske Orlogs
flag jo ogsaa mindede noget om det spanske. Da 
Østrigs Sympati var paa Spaniens Side, kunde en 
Bt:'skydning af »Maria Theresia« meget let have ført 
til alvorlige diplomatiske Forviklinger. Naturligvis var 
det i allerhøjeste Grnd forkasteligt, at et neutralt 
Krigsskib saaledes nærmede sig Kamppladsen af pure 
Nysgerrighed. 

I den russisk-japanske Krig kom den russiske 
.Jager »Straschny« en Nat ud for Port Arthur borl fra 
sin Flotille paa Grund af Regntykning. Det var Nat
ten mellem den 11. og 12. April 190-1- - iøvrigt 
samme Nat som Slagskibet »Petropavlovsk« med Ad-
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miral :\1akarov om Bord om Morgenen blev mine
sprængt og gik ned. Da det efterhaanden klarede 
nogel op, og man nu observerede en .Jagerflolille, 
slutlede nStraschny« uden videre op i Kølvandet og 
fulgte Resten af Natten efter paa vekslende Kurser. 
Det var imidlertid ikke rnssiske, men japanske .Jagere, 
i lIYis Køl vand »Straschny« var sluttet op, og ved 
Daggry var det ,Japanerne, der først opdagede, at der 
var nogel galt paa Færde. De aabnede Ilden, og efter 
en kort Kamp sænkedes »Straschny«, 11\'is Chef maalle 
betale for sin Fejltagelse med Livet, Størstedelen af 
sin Besætning og sit Skib. Ikke som Undskyldning, 
men som Forklaring, skal del dog anføres, at saavel 
nStraschny« som de japanske Raade var lirskorstenede 
,Jagere af nærlig samme Type - bygget i England 
eller efter engelske Tegninger. Da Muligheden for en 
Forveksling paa Grnnd af Ligheden saaledes var nær
liggende, burde Agtpaagivenheden naturligvis ha,·e 
været saa meget desto større. 

Denne Lighed mellem de russiske og japanske .Ja
gere kom iøvrigt en Gang senere til al spille en Rolle 
- men denne Gang var det Russerne, der drog For
del af den. Under Kampen i Tsushimastrædet var 
.Jageren nBrawy« den 27. Maj 1905 blevet haardt 
medtaget. En 15 cm Granat var gaaet gennem Dæk
ket og havde ødelagt den forreste Kedel, saa Farten 
var reduceret til 11 Knob. Chefen mente, al del var 
for risikabelt at sætte Kursen direkte paa Vladivoslock 
og valgte derfor at gaa Omvejen langs den japanske 
Kyst. Her var Chancen for at møde japanske Skibe 
mindre og tillige vilde .Japanerne næppe tiltænke et 
russisk Skib en saadan Dristighed. Et Par Gange blev 
nRrawy« observeret, men hver Gang identificeredes 
den som en japansk Jager. Den moderate Fart har 
vel ogsaa i nogen Grad værel medvirkende til ikke 
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al vække Mistanke, i lwert Fald fik ))Brawy« Lov til 
uantastet at fortsætte Sejladsen. Den 30. Maj ankom 
den til Vladh·ostock, med tomme Kulkasser og med 
saa godt som alt ombordværende Træværk forbrugt 
til Brændsel. Foruden sin egen Besætning haYcle 
den 175 Mand fra del sænkede Slagskib »Osljabja« 
om Bord. 

En betydeligt alvorligere Fejlkending under den 
russisk-japanske Krig var Affæren paa Dogger Banke, 
hvor den russiske 2den Stillehavstlaade om Natten 
den 22. Oktober 1904 beskød en engelsk Trawlerflaade 
i Nordsøen i den ·Formening, at det var angribende 
japanske Torpedobaade. En Trawler sænkedes og fem 
beskadigedes. Den foregaaende Dags Eftermiddag, 
medens det endnu var lyst, havde Værkstedsskibet 
»Kamschatka«, der paa Grund af Havari var sakket 
noget agterud, beskudt først en tysk og noget senere 
tillige en svensk Damper ud for Horns Rev i samme 
Formening. »Kamschalka«s Radiomelding om, at den 
havde beskudt japanske Torpedobaade, havde natur
ligvis sin Andel i, at Nerverne stod paa Højkant. 
Affæren paa Dogger Banke, der vel i højere Grad bør 
tilskrives Hysteri end egentlig Fejlkending, er iøvrigt 
saa velkendt, at den ikke behøver nærmere Omtale 
her. Resultatet blev en meget alvorlig Uoverensstem
melse mellem den russiske og den engelske Regering, 
og først ved Frankrigs e~1ergiske Mægling lykkedes 
det at afværge den mellem England og Rusland tru
ende Krigsfare. 

Den første Verdenskrig har ogsaa talrige Tilfælde 
af Fejlkendinger at opvise. Det var her som Regel 
egne eller allierede Ubaade, det gik ud over, idet de 
forveksledes med fjendtlige. Saaledes blev en italiensk 
Ubaad i 1917 sænket af en engelsk Jager ved Sardinien, 
den engelske Ubaad »C 16« blev vædret af en engelsk 
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,Jager, og i Kanalen sænkede et fransk Luftskib den 
engelske Ubaad »D 3« o. s. v. Hvor beklagelige disse 
Tab end var, fik de dog naturligvis ikke nogen direkte 
Indvirkning paa Krigen!'. Gang. 

Dette kan derimod ikke siges om de to i det følgende 
omtalte alvorlige Fejlkendinger, som fandt Sted under 
Sunderlandforelagendet i August 1916 og Hochsee
floltes sidste Fremstød i Nordsøen i April 1918. Da 
disse Fejlkendinger var af en saadan Natur, al de 
ikke førte til Kamp og saaledes nærmest kan siges al 
have givet et negativt Resultat, er de forholdsvis 
lidet kendte og det ,·il derfor sikkert her være paa 
sin Plads at rekapitulere dem. En rigtig Fjernken
ding Yilde uden Tvivl i begge Tilfælde have ført 
til et nyt Nordsøslag, en Kamp mellem Grand Fleel 
og Hochseeflotte, hvis Udfald kunde have hall afgørende 
Betydning for hele Krigens videre Forløb og dens 
Udfald. 

S1111der/andforetayendet den 18.-19. A11gust 1Y1G. 

Den lyske Plan gik ud paa, al Hochsee!lolle, der 
allerede nu, kun 2 L/2 Maaned efter Nordsøslaget, atter 
var i kampklar Stand, skulde løbe ud fra .Jadebugten 
den 18. August om Aftenen. Den følgende Dag skulde 
Flaaden marchere over Nordsøen i de lyse Timer for 
at give de tyske Ubaade Lejlighed til al angribe even
tuelle engelske Flaadestyrker, som stort til Søs for at 
møde Hochseeflotte. Saafremt del ikke kom til Kamp 
med Grand Fleet, og Situationen var saadan, al den 
tyske Hetraite ikke rnr truet, skulde Sundcrland be
skydes ved Solnedgang den Hl. August. 

For at være sikret mod eventuelle Overraskelser 
og for at lokke de eng~lske Flaadestyrker hen ove1' 
Ubaadsfælder, havde Admiral Scheer placeret sine 
Ubaade i bevægelige Forpostlinier med 4 it 6 Baade 
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i hver Linie. ·Denne Taktik var traadt i Stedet for 
den tidligere anvendte Placering i Sektorer ud for de 
engelske Flaadebaser, som bl. a. under N ordsøslaget 
havde vist sig mindre hensigtsmæssig. For at sikre 
Samarbejdet mellem Hovedstyrken og Ubaadene var 
Føreren for disse ombord i et af Slagskibene. 

Af de 8 Luftskibe, som Admiral Scheer disponerede 
o,·er til Fjernrekognoscering, var de fire posteret paa 
en Linie tværs over Nordsøen fra Peterhead til Lin
desnæs, medens de andre fire laa sydligere langs den 
engelske Kyst. 

Sent om Al'tenen den 18. August afgik Admiral 
Scheer fra .Jadebugten og satte efter Planen Kurs mod 
Sunderlan<l. 

Allerede samme Dags Formiddag var det engelske 
Admiralitet imidlertid blevet klar over, at der var noget 
i Gære, og at der sandsynligvis forestod et tysk Frem
stød. Grand Fleet beordredes derfor straks til at løbe 
ud. Admiral Jellicoe laa paa dette Tidspunkt syg i 
Skotland, og Admiral Burney havde Overkommandoen. 
Krydseren »Royalist« laa i Dundee til Admiral .Jelli
coes Disposition, og Admiralen indskibede sig straks 
og stod til Søs. Mødestedet mellem Grand Fleet og 
Slagkrydserne var ca. 100 Sømil Øst for Firth of 
Forth - Slagkrydserne 30 Sømil Syd for Hovedstyr
ken. Tidspunktet for Styrkernes Samling var Kl. 0600 
den 19/ 8• Ligeledes beordredes Harwichstyrkens Kryd
sere og .Jagere til Søs om Morgenen den 19/ 8, og for
skellige Ubaade fik særlige Forholdsordrer for deres 
Optræden i Helgolandsbugten m. v. De engelske Mod
forholdsregler var saaledes under fuld Udvikling længe 
før Hochseetlottes Afsejling fra Jadebugten den 18. 
August om Aftenen. 

Hochseeflottes March foregik planmæssigt til Kl. 7 
om Morgenen den 19 / 8, hvor Slagskibet >> \Vestfalen « 
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Skitse af Sunderlanclforetagendet 19/8 1916. 

A 

n,• forskellige Flaad<'styrkers samtidige Positioner er nngh-et ved Bog
slaverne A • D. Tallene 1-14 pnu Ho<'hS<'eflolles Bule ungiver. hvor Hoch· 
seeflolle hefnndt sig, du Meldinger om de engelske Flaude.slyrker indgik 
fra tyske Luflskihe og Uhaade. K,·adraterne markerer disse Meldingers 
Angh-rlse ar de eng,•lske Flaadestyrkers Positioner, og Pilene viser d1• 
meldte Kurser. Ved ni interpolere mellem Bogslnverne paa rle engelsk,• 
Fland,•styrl«•rs Huler kun Fln:idestyrkernes Yirkelige til Meldingerne 
svarende Positioner og Kurser findes . •Ubnade« markerer UIJandsliniern,•s 
Placering. Som man ,·il se, er der ofh• meget bety,lelige Uo,·erensstc-m· 
mclser melh•m de engelske Flaad<'slyrkers ,·irkelige Positioner og Kursl'r 
- og de ~fehlingcr Admiral Scheer modtog. Den første Melding om Hnr· 
wichstyrken, der ble,· afgh·et kort efter dens Afgang (A), angiver sanledes 
,•n Position midi i Hoofden - og omtrent modsat Kurs. Det var Meldin· 
gerne 7 og 8. pna hvilke Admiral Scheer, efter ni ha,•e efterspurgt dem, 
hoserede sit Afdrej mod Syd. For Melding Il er Kurs<'n ikke oplyst . 

Som Maaleslok knn nngh•es, at ,\fstandl'n 1t1l'llc111 Pkt. 2 og 7 i Hnchs<'1•· 
llntlt•s Hutr ,•r en. 50 Sømil. 
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ramtes af en Torpedo fra en engelsk Ubaad. Slag
skibet returnerede efter Ordre til \Vilhelmsha ven med 
.Jagereskorte. 

Admiral Scheer havde i Nattens Løb fra de tyske 
Radiostationer faaet Underretning om, at man for
modede, at Grand Fleet var gaaet til Søs, og efter 
Affæren med »\Vestfalen« var han i hvert Fald klar 
onr, at Englænderne nu var underrettede. Der var 
altsaa al mulig Chance for et nyt Nordsøslag. 

Indtil Kl. 14,22 styrede de to Flaader mod hinanden. 
Admiral Scheer var dog ikke helt klar over Situatio
nen (jfr. Kortskitsen). Han havde faaet flere mod
stridende Meldinger, saavel fra Ubaadene som fra 
Lullskibene. Blandt andet havde Luftskibet »L 13« 
meldt, al det ude i Hoofden, Vest for T~xel, befandt 
sig i Kamp med en større engelsk Flaadestyrke paa 
30 Enheder, hvorimellem adskillige Slagskibe. Dette 
sidste passede ikke med Admiralens Beregninger, og 
medens han foretog eh Drejning Styrbord over, an
modede han derfor nL 13« om at undersøge Sagen 
nøjere. »L 13« bekræftede derefter sin Melding om, 
at der var Slagskibe i den engelske Flaadestyrke, 
som kom op Syd fra øjensynlig i den Hensigt at af
skære Hochseellotte. Admiral Ripper, der rekognos
cerede foran for Hochseeflo.tte, blev nu kaldt tilbage, 
og paa et Tidspunkt, hvor de to store Flaaders frem
skudte Krydserstyrker vilde have fa aet Føling med 
hinanden, hvis Hochsecllolle havde fortsat blot en 
halv Times Tid paa Sunderlandkursen, gav Admiral 
Scheer Ordre til at dreje Syd i for at angribe den af 
))L 13« rapporterede Flaadestyrke, hvis Slagskibe han 
liaahede at kunne knuse. 

Paa Grund af daarligt Vejr tabte »L 13« imidlertid 
Følingen, og da Admiral Scheer heller ikke fik Mel
dinger fra sine Krydsere og efterhaanden nænnede 
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sig nogle i\linefeller, lod han lidt før Kl. 17 Hochsee
llolte gaa paa østlig Kurs og begyndte Hjemmarchen. 

Allerede Kl. 1600 var Admiral .Jellicoe imidlertid 
blevet klar over, at Tyskerne var staaet Syd paa, og 
han vendte derefter selv og gik Nordvest paa med 
Grand Fleet. 

I Virkeligheden var det Harwichstyrken, som »L 13« 
havde observeret, og denne Styrke bestod som bekendt 
kun af Admiral Tyrwhitts lelte Krydsere og .Jagere. 

Denne fatale Fejlkending af »L 13«, hvor Krydsere 
forveksledes med Slagskibe, forhindrede saaledes et 
nyt Nordsøslag. 

Det sidste lyske Flaadefremslød den 22.-24. April 1918. 

I Begyndelsen af 1918 besluttede den lyske Flaades 
Overkommando at lade Hochseellotte udføre et stort 
Fremstød i Nordsøen. 

Maalel skulde være et Overfald med svære Rekog
nosceringsstyrk.er (Slagkrydsere) paa de saakaldte 
skandinaviske Konvojer, der gik mellem Skolland og 
Sydnorge. Efter Oplysninger, der var tilgaaet Admiral 
Scheer, var disse Konvojer i den senere Tid som Regel 
blevet konvojeret af svære Enheder for at forhindre, 
at lyske lette Krydsere skulde rive Konvojerne op, 
saaledes som bl. a. Kryd.serne »Bremse« og »Brum
mer« havde gjort i Oktober 1917. 

Ved nu at sætte Slagkrydsere ind Irnabede Admiral 
Scheer paa et større Resultat. Hochseeflottes Slagskibe 
skulde holde sig noget sydligere som Rygstød i en 
Optagestilling, hen til hvilken de tyske Slagkrydsere 
skulde lokke de engelske Styrker, saafremt disse var 
de tyske Slagkrydsere overlegne. 

Admiral Scheer var klar over, at Foretagendet kun 
kunde lykkes, saafremt Englænderne ikke fik Kend
skab til Hochseellottes Afgang og videre Bevægelser. 
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Der blev derfor beordret streng Radiotavshed under 
hele Operationen. Kun i Nødstilfælde maatte Radio
tavsheden brydes. De Skibe, der skulde deltage i 
Fremstødet, samledes paa Schilling Rhed den 22. April 
om Aftenen under Paaskud af, at der skulde afholdes 
Fægtningsskydninger og Evolutionsøvelser, og først 
ved et Chefsmøde efter at Skibene var gaaet til Ankers, 
fik Cheferne Meddelelse om den planlagte Operation, 
og efter Mørkets Frembrud blev der givet Ordre til 
at male den agterste Skorsten rød*). 

Netop i samme Maaned var der imidlertid skel en 
væsentlig Ændring m. H. t. Grand Fleets Basering, 
idet denne var blevet flyttet fra Scapa Flow til Rosyth. 
Om Admiral Scheer var vidende herom, er ikke helt 
klart - men det synes, som om han ikke har været 
det. 

Den 23. April Kl. 0600 lettede Hochseeflotte fra 
Schilling Rhed og stod Nord paa. Kort efter blev det 
diset og efterhaanden Taage. En kort Overgang maalte 
der ankres, da man var naaet de engelske Minefelter, 
der kun kunde passeres med mindst 2 Sømils Sigt
barhed. Kl. 1200 lettedes dog igen, og Marchen kunde 
fortsættes. Ved Mørkets Frembrud var Minespæn·in
gerne passeret uden Uheld, og Minestrygerne blev 
sendt tilbage. Det var lykkedes Admiral Scheer at 
skjule baade Koncentrationen paa Schilling Rhed og 
Hochseeflottes videre Bevægelser for Englænderne. 

"') Under Krigen l!l14 - 18 havde man i den tyske Flaade 
stauendc Ordre fur, at den agterste Skorsten skulde males 
rød, naar der var ~!ulighed for l{amp. Denne ldentificntions
mctode (en Slags primitivt ,,ven-Fjendc«-System) ,·ar især 
beregnet pau usigtbare Forhold (Krudtrøg) og Nutkamp paa 
klods Hold. Naar Projektørkeglerne her ramte et Skib eller 
en Del af dette, var det ved denne Markering som Regel 
muligt øjeblikkelig at afgøre, om m;rn stod overfor Ven 
eller 1']ende. 

Titlsskr. f. Suvæs~n t~U. Aurg. 
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Det engelske Admiralitet havde saaledes ikke nogen 
Anelse om, at et Fremstød var under Udvikling, og 
i Admiralitetes Situationsoversigt om Aftenen til Ad
miral Beatty meddeltes, at alt var roligt. 

Omtrent samtidig med at Admiral Bealty modtog 
denne Situationsoversigt, blev den lyske Flaade obser
veret for første Gang, idet Hochseeflolte nu var naaet 
ud i et Farvand, som bevogtedes af engelske Ubaade, 
der laa paa en Bue fra Texel til Lyngvig. Der var 
denne Nat dog kun fordelt 4- 5 Ubaade paa den lange 
Bue. 

Kl. 2200 saa Chefen for den østligste af disse 
Ubaade, »J 6«, flere lette Krydsere og .Jagere for 
Nordgaaende. Vejret var temmelig usigtbart, og Chefen 
for »J 6« bedømte disse Skibe til at være engelske 
Enheder, som dækkede en af de mange nallige Mine
udlægninger som Englænderne til Stadighed foretog i 
Helgolandsbugten. En halv Time senere observeredes 
5 Slagkrydsere med Jagerdækning styrende NNE og 
ved Midnat kom de første Slagskibe. Denne meget 
store Styrke kommende l'ra Helgolandsbugten med 
nordlig Kurs vakte dog mærkværdigvis ikke nogen 
Mistanke hos Chefen for ».J 6l<, som stadig troede, at 
det drejede sig om engelske Skibe, og som derfor 
ikke sendte nogen Melding. 

Det lykkedes saaledes Hochseeflotte at naa langt 
ud i Nordsøen og passere den engelske Bevogtnings
kæde, uden at Englænderne anede det. Ikke den 
engelske Bevogtning - men den engelske Fjernken
ding havde svigtet. 

Foretagendets videre Forløb vedkommer i og for 
sig ikke Problemet Fjernkending. Her skal blot an
føres, at Fremstødet ikke paalraf nogen Konvoj, idet 
en saadan netop var passeret, og at Slagkrydseren 
»Mollke« ud for Stavanger den 24. April om Morgenen 
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mistede en Skrue, hvorved der skete et alvorligt 
"Turbinehavari. En Tid maatte den tages paa Slæb af 
Slagskibet »Oldenburg«, da den kun kunde gøre 4 
Knob. Radiokorrespondancen herom alarmerede natur
ligvis øjeblikkelig Englænderne, og Admiral Scheer 
tiltraadte straks Retraiten. En Overgang overvejede 
han at lægge Tilbagevejen gennem Kattegat og Lille 
Bælt. 

Kl. 0500 den 25. April observerede »J 6« flere En
heder af Hochseetlotte for Sydgaaende og sendte nu 
Melding herom. Man kan tænke sig med hvilke Følel
ser! Derimod lykkedes det ikke »J 6« at komme i 
Angreb. Med Grand Fleets nye Basering, der som 
nævnt næppe var Admiral Scheer bekendt, vilde Hoch
seeflotte med Sikkerhed være blevet afskaaret fra Hel
golandsbugten, saafremt »J 6« havde meldt dens Pas
sage. For anden Gang havde en Fejlkending forhindret 
et nyt Nordsøslag! 

Endnu skal nævnes en lille Episode fra den første 
Verdenskrig. Henimod l<rigens Slutning var det som 
bekendt lykkedes Brasilien at komme med i Krigen 
paa Ententens Side, og de brasilianske Marinemyn
digheder, der var meget opsatte paa at komme til at 
høste Laurbær, tilbød da, at en brasiliansk Eskadre 
skulde deltage i Søkrigsoperationerne i de europæiske 
Farvande - bl. a. naturligvis Bekæmpelsen af de 
tyske Ubaade. Man var i England ikke synderlig be
gejstret herfor, men da Brasilianerne insisterede paa 
at komme aktivt med, blev det bestemt, at en brasi
liansk Eskadre skulde gaa til Gibraltar. I Nærheden 
af Gibraltarstrædet kom den brasilianske Eskadre i 
halvdiset Vejr pludselig ind i en Sværm af mindre 
Fartøjer, og i den Tro, at man Yar omringet af tyske 
Ubaade, aabnede de brasilianske Skibe øjeblikkelig 

20" 
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Ilden. Lidt efter indstilledes dog Kanonaden efter 
Ordre fra Eskadrechefen. Han havde nemlig omgaa-• 
ende modtaget et Telegram, der i høflige, men bestemte 
Vendinger anmodede ham om at lade være med at 
forstyrre de amerikanske Ubaadsjagere, der var ude 
i deres lovlige Ærinde og passede Bevogtninge\1 af 
Gibraltarslrædet. 

Ingen af de amerikanske Ubaadsjagere blev ramt. 
Denne lille Episode viser imidlertid tydeligt, hvor 
farligt det kan være at kunne ramme - hvis man 
ikke mestrer sin Fjernkending. 

Affæren med den tyske Krydser »Emden«, der rig
gede en fjerde Skorsten op for at gøre sig »ukendelig«, 
før den løb ind til Penang, er klassisk og velkendt. 
At »Emden« uantastet fik Lov til at komme ind i 
Havnen og skyde den russiske Krydser »Schemtschug« 
i Sænk, skyldtes dog vel nok mere manglende Aar
vaagenhed og Paapasselighed end egentlig Fejlkending. 

Dette Trick med at rigge en »Dummyskorsten« op 
er iøvrigt brugt flere Gange - saaledes bl. a. af en 
japansk Krydser under Eftersøgningen af Admiral 
Spees Eskadre i Stillehavet i Efleraarel 1914. 

Ogsaa Nedskydning af egne Luftfartøjer paa Grund 
af Fejlkending fandt Sted under den første Verdens
krig, men dog kun i mindre Omfang. 

Luftvaabenets Udvikling i Mellemkrigstiden gjorde 
det imidlertid klart, at en særlig Undervisning og 
Træning i Fjernkending var absolut nødvendig, for 
at man ikke under Krigsforhold skulde komme ud 
for alvorlige og alt for hyppige Fejlkendinger. Fjern
kending (Recognition, Schiffs- und Flugze11g-Erke11-
mrngs-Die11st o. s. v.) indførtes derfor som Fag i Flaa
der, Luftvaaben og Hære Verden over. 

Naar Resultatet i den anden Verdenskrig alligevel 
er blevet adskillige sørgelige Fejltagelser, viser det, al 
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der endnu er lang Vej igen, og at det trods al Under
visning er meget vanskeligt at opnaa fuldstændig 
Sikkerhed i Fjernkending. 1000/o's rigtig Fjernkending 
maa vel betegnes som en Utopi - i hvert Fald under 
virkelige Forhold. 

Retfærdigvis skal del dog indrømmes, at man i 
Mellemtiden yderligere har ud,•iklet Vanskelighederne 
for og Modforholdsreglerne mod Fjernkending (Ca
mouflage, tilstræbt Lighed mellem henholdsvis for
skellige Skibstyper og forskellige Luftfartøjer, større 
Skudafstande, Luftfartøjernes større Hastigheder o. s. v.) 

)) Ven - Fjende« - Systemet, som i hvert Fald i sin 
Anvendelse turde være de fleste af dette Tidsskrifts 
Læsere bekendt, har til Gengæld givet Fjernkendin
gen et uvurderligt Hjælpemiddel -- men det har paa 
ingen Maade løst Fjernkendingens Problem. Man kan 
- hvis Apparatet ikke svigter, hvi!ket jo desværre 
er skel i nogle Tilfælde - faa Oplysning om, hvor
vidt man staar overfor Ven eller Fjende, men man 
faar som bekendt ikke at vide hvillæn Fjende. Og i 
de fleste Tilfælde turde dette jo være af temmelig stor 
Vigtighed. 

Medens Fejlkendingerne under den første Verdens
krig som Regel - bl. a. bortset fra Sunderlandfore
tagendet - var Fejlkendinger af Skib fra Skib (eller 
fra Land), indgaar Luftfartøjer i saa godt som alle 
de kendte Fejlkendinger under den anden Verdens
krig. Enten var det Luftfartøjer, der blev forkert 
identificeret fra Skibe eller Land - eller ogsaa var 
det Skibe, der blev forkert identificeret fra Luftfartøjer. 
I det følgende skal nævnes nogle Eksempler. 

Under Rekognosceringen efter »Bismarck« fik en 
Gruppe Swordfish, som var startet fra »Ark Royal«, 
i diset Vejr Øje paa et Skib, som de mente var 
))Bismarck«, og som de derfor gik i Angreb paa. Da 
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de havde kastet deres Torpedoer, opdagede de, al del 
var Krydseren >>Sheffield«, de havde angrebet, og 
Squadron -Leaderen sendte derfor el Telegram: »Sorry 
for the kippers«. Svaret fra »Sheffield«, som dog ikke 
blev truffet, skal have været temmelig ubehersket. 
En Sword/ish, som kom ud af Skydækket, observerede 
pludselig et Slagskib og holdt hen mod det, idet den 
signalerede: »Har De set »BismarckCl?« Svaret var en 
Række SalYcr. Del "ar »Bismarck«. 

En næsten utrolig Episode indtraf, da en \\Telliny
ton i Krigens første Dage var i Færd med al angribe 
en engelsk Jager med Bomber og Maskingeværild. 
Pludselig blev den engelske Welli11ylo11 angrebet af nogle 
tyske Hein/der, der hurtigt jog den hort. \\Tellinglon
maskinen havde troet, at ,Jageren var lysk, og Hein
kelmaskinerne havde faaet den samme Opfattelse -
muligvis under PaaYirkning af \Vellingtonmaskinens 
Angreb. 

Under Italiens Deltagelse i Krigen paa lysk Side 
blev en Flotille italienske Bombemaskiner beordret 
til at angribe en engelsk Flaadestyrke, som var rap
porteret ude til Søs. Efter en længere Rekognoscering 
lykkedes det ogsaa el finde en Flaadestyrke, som nu 
blev grundigt bombet. Tre Skibe observeredes i Brand 
efter Angrebet. Da Flotillen var naaet hjem til sin 
Basis, ventede man Ros og Berømmelse, men blev 
mødt med det modsatte. Det var egne Skibe, Flotillen 
havde angrebet. Den italienske Squadron - Leader for
klarede til sin Undskyldning, at de Skibe, han havde 
angrebet havde ncret langt ude til Søs, og derfor 
troede han ikke, at de var italienske. 

Under Krigen i Stillehavet indtraf der ogsaa talrige 
Fejlkendinger, hl. a. hvor Luftfartøjer søgte at lande 
paa Modstanderens Hangarskibe. Dette hændte bl. a. 
under Søslaget i Coralhavet, hvor en hel Gruppe 
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japanske Luftfartøjer lagde an til Landing paa et 
amerikansk Hangarskib, som imidlertid var klar over 
Situationen og modtog de forbavsede .Japanere med 
kraftig Beskydning. 

Ved Invasionen paa Sicilien skete en Tragedie, da 
23 amerikanske Dakotamaskiner med Faldskærms
tropper blev skudt ned af egne Styrker Natten til den 
10. Juli Hl43. Ved en Fejltagelse var der ikke givet 
Meddelelse om lndtlyvningen, og da de amerikanske 
Skibe lige havde været udsat for et tysk Luftangreb, 
rnr Nerverne paa Højkant. Netop som de tyske Ma
skiner var forsvundet, kom de amerikanske flyvende 
i lav Højde. Fra et amerikansk Troppetransportskib 
aabnedes der pludselig Ild, og straks efter var Ild
givningeIJ i fuld Gang saa vel fra alle Skibe som fra 
de amerikanske Batterier paa Stranden. Nogle Office
rer, som straks var klar over Fejltagelsen, søgte at 
standse Skydningen, men inden dette lykkedes, var 
Tragedien sket. 23 Dakotaer og 410 Mand - foruden 
mange saarede - kostede denne Fejlkending. 

I Foraaret 1940 gik der vedholdende Rygter om, 
at de to tyske Jagere »Leberecht Maass« og »Max 
Schultz« skulde være gaaet ned i Nordsøen. Den tyske 
Marine vilde ikke indrømme Tabet, men efterhaanden 
regnede man dog med, at de var minesprængte. Efter 
Tysklands Kapitulation har man gennem Akterne fra 
en Krigsret faaet opklaret, at de begge lo blev sænket 
i Februar 1940 - af Luftwaffe. 

Skønt Antallet af Fejlkendinger i den anden Ver
denskrig langt overstiger Antallet fra den første, er 
det bemærkelsesværdigt, at der i den anden Verdens
krig ikke synes at have været nogen Fejlkending, der 
har haft en for hele Krigens Gang afgørende Betyd
ning. Dette skyldes utvivlsomt, at man ved strategisk 
Rekognoscering i udstrakt Grad er kommet ind paa 
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at anvende fotografisk Efterrelningstjenesle. Man har 
- paa Grund af Erfaringerne - ikke turdet stole 
paa det menneskelige Øje og paa Observatorernes 
Bedømmelse, men er i Stedet for gaaet over til at 
anvende Fotografier, som efter hver Sortie, som det 
kaldes, nøje studeres og tydes af særlige Fjernken
dingsspecialister og Billedto\ke (photographic inter
preters). Derved var det bl. a. muligt al opdage »Bis
marck«s Tilstedeværelse og følge Skibets Bevægelser 
i de norske Farvande i Maj 1940. Ogsaa »Bismarck«s 
Afgang konstateredes - og senere fulgte man de andre 
tyske Capilal Ship.~ - f. Eks. »Tirpitz« - paa samme 
Maade. Fjernluftværnet har efterhaanden tnrnget Re
kognosceringsmaskinerne op i en Højde af over 
10000 m - og her er det kun den fotografiske Linse, 
der med Sikkerhed kan observere. 

Men selv om den strategiske Rekognoscering saa
ledes i nogen Grad maa siges al være gaael over Lil 
Specialister, stiller den taktiske Rekognoscering, Melde
tjenesten fra Kyst- og Luftudkigsstalioner, ja, hele den 
øvrige moderne Krigsførelse stadig større og større 
Krav Lil hurtig og rigtig Fjernkending. 

Del vil maaske være rigtigt at slutte med al nævne, 
at en af de dygtigste Instruktører i Fjernkending i 
R. A. F. under den sidste Verdenskrig var en Kvinde. 
Hun var Enke efter en R. A. F. Pilot, der ved Fejl
kending var blevet skudt ned af egne Styrker. Nu 
havde hun sat sig som Maal her i Livet at gøre sit 
til at forhindre slige Gentagelser. 



Boganmeldelse. 

Vilh. la Co11r: 
Paa VeJ mod Katastrofen, III: Som SCl'den .rna /-lø.~len. 

318 sider. P. Haase og Søn, lfobenhavn 194!l. 

Med dette bind afslutter dr. la Cour sit store anklage
skrift mod del system og de mænd, der efter hans me
ning bærer ansvaret for, at Danmark blev stillet over 
for den æreløse kapitulation den 9. April 1940, det for
fatteren kalder »Systemet Munch«. 

Man kan ikke beskylde dr. la Cour for at være overfla
disk i sin argumentation! Det er rent ud forbløffende, 
hvad læseren stilles over for af autentisk stof hentet 
fra rigsdagsstenogrammer, artikler og udtalelser i dags
pressen - ja endogså søYærnskommandoordrer og mi
litære direktiver. 

Hele dette vældige »bevismateriale« er mønstervær
digt ordnet i logisk rækkefølge og sammenkædet af for
fatterens egne bidende kommentarer. 

Et par eksempler på la Cours skarpe penneføring 
skal anføres. 

I fremstillingen af Chamberlains godtroenhed ved 
Mirnchenmødet hedder det: » ...... Det var ikke Frel-
sens Hær, der havde opslået sit Hovedkvarter i det ty
ske Rigskancelli ! Det var en Kamarilla af raa og hen
synsløse Condottierer, for hvem intet andet end lysk 
Interesse og tysk Magt var helligt. Dette nybarbarise
rede Samfund havde afskrevet enhver Tanke om vest
europæisk Samvittighed. Snigløb var dels Aandedræt, 
Løftebrud dets daglige Fornødenhed«. 



Roganmclclelse. 

I sidste kapitel afsiges den knusende dom over de 
mænd, der efter forfatterens opfattelse bærer ansvaret. 

Særlig interesse har for delte tidsskrifts læsere føl
gende linier: 

n .... Helt anderledes var Forholdet for Flnaden.~ Ved
kommende. Her stod i Spidsen for Ledelsen en Mand, 
so::1 ikke vilde kæmpe, som genn~m Aarene aabenlysl 
og skamløst havde undergravet de Principper, der hav
de baaret vor Marines stolle Traditioner. En Mand, der 
havde isoleret sig selv mere og mere inden for Korp
set, og som nu kun blev fulgt af nogle faa Stræbere, 
der troede at kunne gavne deres egen Karriere ved al 
tale Viceadmiralen efter Munden«. 

Selv om dr. la Cour senere erkender, al det )) ..... . 
langt overvejende Antal af Flaadens Officerer ikke var 
inficerede af den Gift, han havde spredt.. ... ,((, saa er 
det jo ikke morsomt at blive konfronteret med denne 
dom, og adskillige vil maaske - som anmelderen -
inderst inde føle, at de bærer en lille brøkdel af an
svaret for, at flaaden havde denne ledelse. - Loyali
tet mod sagen fremfor mod personen burde have givet 
sig et udslag før 9. april 1949. 

Og bogen slutter: 
))Systemet Munch havde endt sin Gerning. Del kunde 

i den æreløse Kapitulation høste, hvad del havde saaet!« 
Dr. la Cour s værk kan stærkt anbefales til enhver, 

der ønsker at opfriske begivenhedernes gang inden for 
forsvars- og udenrigspolitikken i årerne lige før den 
anden verdenskrig. 

Det kan ikke nægtes, al fremstillingen er i høj grad 
tendentiøs, men den er baarel af en glødende harme 
over den eminente fejlvudering af begivenhederne, som 
stadig var ))systemet M unch«s kendetegn. 

E . .I.S. 



Rettelse. 

Bogtrykkeriet beklager, at der i en del eksemplarer 
af Tidsskrift for Søvæsen 's august-nr. desnerre er sket en 
fejl under hefternes indbinding, idet pag. 317 - 320 er 
blevet anbragt imellem pag. 300 og 301. 

For de læsere, der lader tidsskriftet indbinde, kan fej
len rettes ved, at man river sidste ark ud af heftet (pag. 
301- 316) og lægger det ind efter pag. 300, hvorefter 
heftet så er rigtig pagineret. 



~leddeleiser fra udlandet. 
Ved orlogskaptajn P. Zigler og solojtnant I 1-1. i\(. Petersen. 

Canada. 

For.~1•ur.~11dgifler11e. 

Finan:;minis teren oplyste, at fors\'arsudgifterne for 1 !14!1 < ,0 ,·i Ile 
hli,·e ca. 50 % hojerc end for 1!l48 4!1. Forogelsen skyldll-s de for
øgede omkostninger ved det ud\'idede forsvarsprogram, der \'ar 
hlevct nødvendigt (Hl grund af de samme farer, der hm·dc fort lil 

Atlant-pagten. 
Personelstyrkerne var \'ecl udgangen af februar 41.000. lleraf 

fladen 7.!181, hæren 18.ii23 og flyve\'ahenet 14.:!07. Mere l'IHI 40 .000 

var indrulleret i reservesty rkerne, og over 20.000 civile arbejdede 
for ,·:ernt•ne i skibs\':erfter, fabriker o. I. 

(H. U. S. I., maj l!l4!l) X. 

England. 

l ' ndcr behandlingen af flaclebudgcttet for 1 !l4!l iiO fremgik det, 
at den sejlende flade består af: 

2 slagskibe (nDuke of York« og »\'angua rd •i ) 
fladehangarskib (11Jmplacable«) 

4 lette hangarskibe (1> 0ccan«, 1>Triumph «, »Vengt•ance« 
og l>Theseus«) 

lf> krydsere 
37 destroyere 
2 5 frega ttcr 
30 u -badc 
14 minestrygere foruden mindre fartojc r. 

Til træning og eksperimentelle formal benyttes tre slagskibe 
(»Anson«, lli{ing George V« og »Howe «), 2 ll fulehangarskibe, 2 kryd

sere, 20 destroyere, 19 fregatter, 4 u-bade og 2 minestrygere. 
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I reserve eller under forberedelse til reserve 3 llådehangarskibe, 
1 eskortehangarskib, 12 krydsere, 65 destroyere, 129 fregatter, 2 
monitorer, 31 u-både, 3 hurtige mineudlæggere og 50 minestrygere. 

Under bygning er 2 11:i dehangarskibe, 8 lettere 11:1dehangarskibe, 
3 krydsere, 8 destroyere og 1 fregat, men arbejdet pa nogle af 
disse skibe er midlertidigt stoppet. 

Forbedringer i skibene fandt sted, så ledes lrnvde 31 skibe f:iet 
badeværelser moderniseret, og modernisering var i gang for 143 
andre. I 42 skibe var kabyssen moderniseret, og 300 køleskabe 
var installeret i skibe, der ikke tidligere havde haft s:\danne. 

I løbet af iiret var det blevet indført, at » Warrant officers« fik 
adgang til messerne på lige fod med andre officerer. Der havde 
været diskussion vedrørende deres titel, og det er nu besluttet i 
fremtiden foran deres titel at sætte ordet 1> Commissioned«. Alle 
udnævnelser i fremtiden ,·ille ske som ►>Commissioned« og ikke 
>>\\'arrant«. 

Beløbet til videnskabelige undersøgelser var forhøjet med Æ. 288.000 
til 7 .180.000. Heri er indbefattet ! 110.000 til oprettelsen af et 
»National Institution of Oceanography« under ministerielt ansvar 
af marineministeren . I fremtiden ville atombomben sandsynligvis 
være betydelig farligere til lands end til søs, især for skibsværfter 
og landstationer. Man planlagde imidlertid forsøg til undersøgelse 
af gamma-strålernes gennemtrængningsevne overfor skibe. l{ryd
seren »Arethusa« anvendtes hertil. 

Det var hensigten at anvende! 17.750.000 på llådens flyvevåben. 
Flådehangarskibet »Formidable« skulle moderniseres således, at det 
ville være i stand til at operere med de nyeste luftfartøjstyper. 

J>[nslructor Commis.~ions!<. 

Ca. 100 »short sen·ice commissions« tilbydes universitets- eller 
andre kvalificeret uddannede lærere under 36 år. De vil bli,·e for 
3, 4 eller 5 år med skattefri gratialer på ;f. 300, 400 eller 500. 

(R. U. S. I., maj 19-19) Z. 

Holland. 
3 nye hollandske luftllotiller oprettedes i 1949. Af de to, baseret 

nær ved Haag, er den ene udrustet med 1-l Fireflies og 6 Sea-Fury's 
og er en operati\• træningsllotille. Den anden er en rekognos-
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ceringsllotille, og den er for tiden udrustet med li Mitchells og 3 
Oxfords. Yderligere 4 Sca-otters og 3 malslæbcndc Firelly's skal 
tilgå. Deres opgave er da sø-luft-redning, transport, to-motors træ
ning og almindelig rutinefly,·ning for stabsoflicercr. 

Den tredie luflllotille under det hollandske llyvevaben er ud
rustet med »Metcor-4« luftfartojcr og er den første hollandske jet
llotille. (Samme type luftfartøj er der anskaffet til det danske 
!lyvevåben). 

(H. U. S. I., maj 194!1) Z. 

U. S. A. 

Fjerm>åbenb1111e. 

Det forlydcr, at der forhandles med England om tilladelse til 
at affyre »supersonic guided missiles« tværs m·cr Bahama-øerne. 
Denne oplysning peger p:i, at den foreslåede udskydningsstation 
til ca. 200 milt. $ vil komme til at ligge pa luftmarinestf,tioncn 
BANANA IUVEH i Florida. 

En af fladens rakettyper benævnt »Viking« affsredes i begyn
delsen af maj på sin første prø,·e til en højde af ca. 82 km. Under 
flyvningen nåede denne et-trins forsøgsraket, der svarer til en \ ' -2 

størrelse, en fart af ca. 3600 km/ t. 

Forsvarsministeren har anmodet kongressen om at lovliggøre at 
overflytning af linieofficerer værnene imellem kan finde sted. Så
danne overflytninger skulle kun finde sted efter præsidentens ordre 
og med de p:igældende officerers og værns samtykke. Officerer, der 
overføres p:1 denne måde skulle ikke miste anciennitet o. I. 

Udvidelse af kadetskolen. 

Det nuværende antal på 3275 kadetter vil blive forøget til 3440 
finansåret 1950, såfremt senatet vedtager forsvarsbudgettet, der 

allerede er behandlet af kongressen. 
Planerne siges at være at udvide skolen til ca. 3800 kadetter i 

1 !l52. Skolen er beregnet på at have 2500 kadetter. 
I en rapport vedrørende kadetskolen udtales i øvrigt: »at succes 

eller fiasko for et værns kadetsk,ole afhænger af mange ting, men 
en af de vigtigste er, at den uddanner elever, hvoraf størstedelen 
vælger officersvejen som livsstilling. Siden 1909 har kun 18,4 % af 
de beståede elever fra kadetskolen taget deres afsked fra søværnet«. 

Det er fornylig upl)'St i kongressen, at på grund af problemet· 
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vedrørende passende løn og boligforhold har 148 af 500 bestående 
elever fra søværnets kadetskole i 194 7 indgivet deres afskeds

begæring. 
I forbindelse med forslag om en nyveplads til kadetskolen fort

sætter rapporten: »En søofficer opererer ikke alene på vandet, men 
bå clc over og under dets overnade, og det er nødvendigt, at han 
føler sig hjemme alle steder. Den 2. verdenskrigs erfaring, hvor 
visse af de store søslag blev afgjort, uden at overtlacleskibene fik 
kontakt med de fjendtlige styrker undtagen gennem luftstyrker, 
understreger vigtigheden af denne opfattelse« . »Efter vor mening«, 
siger rapporten videre, »har kadetskolen gjort betydelige frem
skridt m. h. t . at gøre kadetterne fortrolige med luftfartøjer, men 
programmet er stadig utilstrækkeligt og vil forblive det, indtil 
hjælpemidlerne forbedres betydeligt« . 

U-bddsudvililingen. 

Ifølge assistant-chief of naval operations udsagn har lliiden nu 
80 u-både i drift med 117 i reserve. 

4 u-både under bygning siges at være af den forbedrede »Snorckelt<
lype, der er i stand til høj fart. En hurtig »attack-submarine«-type 
er under bygning til en anslået byggesum af 18 mill. $ pr. stk. 
En mindre u-bådstype benævnt nanti-suhmarine« koster ca. !I mill. $ 
og er omtrent halvt så stor som nattack«-typcn. 

Den 23. april gav forsvarsministeren marineministeren ordre til 

at standse bygningen af det under bygning værende hangarskib 
på 65.000 ts. 

Denne afgørelse, der var vedtaget af »joint chiefs of staff(( med 
2 stemmer mod 1, gav anledning til, at marineministeren indgav 
sin afskedsansøgning efter en brevveksling mellem ham og forsvars-

ministeren. 

U. S. submarine »Dogfish« 
Amerika til England for at 
destroyerflotille, der træner 
omkring Firlh of Clyde. 

(A. N. J. 194!1) Z. 

ankom den 15. februar på besøg fra 
tilbringe en måned med en engelsk 

anti-u-bådsopdagelse i farvandene 

(R. U. S. I., maj l!l4!1) 7.. 
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Taktiske og tekniske principper i moderne 
skibsartilleri. 

Af kaptajnløjtnant Jack Nielsen. 
(fortsat) 

Under kravene til skytset som fjernluftværn -
juni-nummeret 1949 p 211 - er omtalt punkterne 
a), b) og c) og under punkt e) en kortfattet oversigt 
over forskellige bevægelsesmetoder. Tekniske detaljer 
om udførelsen af disse metoder hører ikke hjemme i 
denne artikel, men for at forstå, hvor omfattende og 
kompliceret moderne skibsartilleri er, skal dog i det ' 
følgende afsnit, der behandler systemets funktione
ring, nævnes visse gængse konstruktioner. 

d. Sigte- og skudliniernes bevægelse og retning skal 
Yære kontinuerlig korrekte - således uafhængige af 
skibets (underlagets) bevægelser, såsom krængning, 
duvning og giring (kursændring). 

Sigtelinien er fastlagt optisk - sigtekikkerter -
eller som radarsigtelinie. Under den normale funktio
nering sigtes i begge tilfælde ved hjælp af centralsig
tet, herefter kaldet c.s. I dette er således indbygget 
sigtekikkerter til side- og højderetning og synkronise
ret her med radarantennerne. 

Der findes to principielt forskellige måder at op
bygge og organisere c.s. og c.s.' bevægelser på. 

I den ene findes kun eet betjeningshold - , det, 
der normalt bevæger c.s. optisk. Dersom fornødent, 

Tidsskr. f. Sovæsen. 120. Aarg. 21 
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kan man som retter blot iagttage en radarskærm (ra
darmeter) i stedet for trådkorset i kikkerten. 

I den anden er optik og radar heil adskilte, og to 
betjeningshold er nødvendige. Radarskærmene, der er • 
indbygget i særligt panel, findes om læ - sædvan
ligvis i artillericentralen, hvorfra radarhcljeningshol
det kan fjernbevæge c.s. ved omkobling. 

Hvilken af de to, der hør foretrækkes, er vanskeligt 
at sige. Det vil kræve en grundig vurdering af hver 
enkelt led i denne del af systemet, incl. enkelhed i 
organh,ation, nøjagtighed i Bevægelse, forbindelser 
med radar- og optisk måludpegning, vægt og plads 
o.m.a. 

Ved begge metoder er side- og højderetterne under 
alle omstændigheder forsynet med håndhjul, der skal 
bevæges for at • bringe sigtelinien på mftlel. 

Bevægelsesmetoden er een eller flere af de i forrige 
artikel nævnte - idet der altid yj[ være reserver for 
den primære, som alene er betinget af hele systemets 
virkemåde, idet dette igen er afhængig af selve ild
ledelsesapparatet. 

Inden dette, som er kernen i systemet, omtales, skal 
den tredje koordinat - længden af sigtelinien, af
standen - bestemmes, for at have de tre indgangs
argumenter til ildledelsesapparatet: Sideretning, høj
deretning og afstand. 

En vigtig del af c.s. er stadigvæk afstandsmåleren 
til optisk afstandsbestemmelse. Stereomå leren er nu 
foretrukket af alle lande, således som den i vort sø
værn i det store og hele var foretrukket før krigen, 
når der var personel nok. En nyere udvikling er en 
ganske ny type: Ortho-pseudo målerne, der med hen
blik på nu kendte principper kan henføres til det af 
Tyskerne under krigen udviklede princip til kontrol 
af stereomåling: »Pseudobild«. I praksis vil måleren 
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virke på den måde, at kun mål på den indstillede af
stand vil ses i fokus - således uden målemærke. 

Som alternativ - eller rettere i de fleste tilfælde 
foretrukket herfor, har man radarafstand, der kan be
stemmes af den samme radar, som bestemmer højde
og sideretning. Radarafstanden vil sammenlignet med 
optisk afstand, som iøvrigt vil fremgå af en senere 
oversigt, være langt nøjagtigere, og nøjagtigheden er 
ens på alle afstande. Selve afstandsbestemmelsen sker 
på een af de i forrige artikel nævnte følgemetoder, 
atter afhængig af selve ildledelsesapparatet. 

Men for at lette sigtearbejdet og for at indføre nøj
agtige måleværdier for højde- og sideretning, uanset 
ildledelsesapparatets virkemåde, er det nødvendigt al
lerede i c.s. at indføre stabilisering, der som nævnt i 
dette afsnits overskrift beslår i at eliminere de fejl, 
som vil indgå i måleværdierne p. gr. af skibets be
vægelser væk fra vandret plan med fast orientering. 
Krængning, duvning og giring er de tre komponenter 
af skibets rotationsvektor, som skaber de nævnte be
vægelser. Det gængse princip i stabilisering er at måle 
disse tre værdier ved et gyrosystem og lade motoren 
dreje sigtelinien de nødvendige størrelser tilbage mod 
den retning, linien bevæges af rotationsvektorens tre 
komponenter. Der findes et utal af forskellige meto
der til at udføre denne del af arbejdet. Først skal dog 
pointeres, at de tre komponenter vil have forskellig 
indflydelse på forskellige høj de- og sideretninger og 
derfor forskellig indflydelse på sigte- og skudretning, 
der specielt ved skydning mod luftmål vil være meget 
divergerende. Ved skydning mod et passerende luft
fartøj, fart 300 m/sek. på afstand 1000 m er vinklen 
mellem sigte- og skudlinien = forspringsvinklen = 
ca. 20 grader. Der kræves således et lokalt regneappa-

21" 
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rat, henholdsvis ved c.s. og kanon til af de af gyro
systemet målte skibsbevægelser at beregne effekten 
på det lokale sted i side- og højderetning. 

Gyrosystemet er undertiden een, oftest flere sam
menkoblede eller særskilte gyroer. Det tidligere tyske 
enkeltgyrosystem som installeret i »T 4« og »T 19«, 
kaldet A B C, viste sig ikke tilstrækkeligt nøjagtig 
til artilleri, men udmærket anvendeligt i det o/b an
vendte tachometriske torpedoildledelsessystem, der 
der som bekendt ikke arbejder i planer meget afvi
gende fra vandret. Torpedokommandoanlægget - sig
tesøj le, såvel som rørene er stabiliserede; korrektions
værdierne bestemmes ved to sæt kardanringe -
»umwandler<.: - hvis orientering og hældning indstil
les fra AB C - (måle)gyroen, og værdierne, som ind
stiller sigtesøjle og torpedørør, således at disse er ori
enterede som efter et altid vandret plan og efter fast 
retning, udtages ved linealer, som holdes indstillet i 
sigte- og skudretning. 

I princippet er der en del mere at føje til proble
met stabilisering. Lige så vel som en let kanon kan 
affuteres treaksialt, - 20 mm R.K. - således kan 
også et centralsigtes enkelte dele, ja, endog et helt 
kanonsystem op til kaliber 12 cm affuteres treaksialt. 
Det er måske nok værd at genopfriske, hvad vi for
står ved treaksial affutering. 

De normale drejningskoordinater baseret på ski
bets dæk er højde og sideretning omkring akser hen
holdsvis vinkelret på og parallel med dækket. Under 
dækkets bevægelser i søen vil det med praktisk kon
struktion for mindre kalibre vise sig fordelagtigt at 
indføre en tredje akse vinkelret på højderetnings
aksen (den vandrette), således at denne såkaldte tap
akse kan holdes vandret. Dette gælder i flere moderne 
systemer, såvel afstandsmåler og sigtekikkerter, som 
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radarantenner. For kanonernes vedkommende er det 
for større kalibre end ca. 57 mm kun projekteret, ikke 
udført, at opbygge tårnet treaksialt. Selv om sigte- og 
skudlinien er fastlagt ved apparater, der er ophængt 
treaksialt, kræves dog alligevel regneapparater mel
lem gyrosystemet til måling af skibsbevægelserne og 
sigteinstrumenter og kanoner. Et lokalt gyrosystem 
kan holde tapaksen vandret, men en ringe, dog oftest 
betragtelig fejl i siden p. gr. af den forskellige kar
danakseorientering i det stabiliserende og stabilise
rede system, skal beregnes og indføres i stabiliserin
gen. Der ses at være mulige komplikationer afhængig 
af konstruktionen af den aksiale ophængning af sta
biliseringselementet og den stabiliserede enhed. For 
oversigtens skyld er det værd at bemærke, at en sta
bilisering kan være ganske god, selv om sigte og ka
non er affuteret toaksialt, blot apparaterne, der skal 
beregne korrektionsværdierne i de to planer, arbejder 
nøjagtigt og øjeblikkeligt. Sigteliniens stabilisering 
letter side- og højderetter i c.s. arbejdet i ganske be
tydelig grad. Er sigtelinien ikke stabiliseret, således 
som det f. eks. vil være tilfældet i et sigtestativ til 
fjernbevægelsen af lettere skyts som 40 mm, er det 
retteren (retterne), der udfører sigteliniens stabilise
ring ved at holde denne på målet. Skudlinien bevæges 
i dette tilfælde af sigtelinien, men er også bevæget af 
den forspringsvinkel, der er beregnet af ildledelsesap
paratet. Derfor er skudlinien kun delvis stabiliseret, 
selv om betjeneren af sigtestativet holder sigtelinien 
på målet, idet der kræves et regneapparat til bereg
ning af forskel i stabiliseringsværdierne for sigte- og 
skudlinien. Særlig ved lettere skyts vil denne forskel 
være stor på grund af den korte skudafstand. 

Som omtalt under afsnittet »teknisk bevægelsesfri
hed« kræves i den samlede bevægelse af et artillerisy-
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stem meget store ekstra hestekræfter ved stabilisering 
af to-aksiale sigteapparater og kanoner, når skibs
bevægelsen blot antager størrelser over ca. 10 grader 
i krængningen. Dette kan som omtalt undgås, og den 
fornødne vægt spares ved at stabilisere selve skibet. 
Ved treaksial stabilisering bruges ved jagerkalibre, 
end mere vægt ved konstruktion af selve systemet, 
dog mindre ved sigteapparatet end ved kanonerne. 

Det foretrukne er i dag: Treaksial stabiliserings
element (gyrosystem til måling), treaksiale sigteappa
rater og afstandsmåler og toaksiale kanoner, dog at 
man i størstedelen af moderne engelske jagere har 
toaksiale sigteapparater. 

De målte værdier skal under alle omstændigheder 
være rettet for fej I ene fra skibsbevægelserne. Findes 
stabilisering, er der normalt rettet derigennem. Fin
des den ikke, ( 40 mm sigtestativ 111. fjernheva!gelse) 
bruges een gyro til at korrigere måleværdierne. 

Disse indgangsargumenter til selve ildledelsesappa
ratet skal ikke blot være nøjagtige, men også udregne
de af hensyn til apparatets funktionering. Dette op
nås som omtalt ved brug af vejhastighedsbevægelsen 
ved retterens håndhjul. Alligevel er det overordent
ligt svært at følge de hurtiggående mål, og der for
skes derfor ganske betydeligt for at finde en ny me
tode til at kontrollere beYægelsen jævnt og uden for
sinkelse. Automatisk følgning var en kort periode fo
retrukket i visse store mariner, men den viste sig 
ikke så hensigtsmæsig som ventet, hvorefter man nu 
anvender enten generativ følgning eller manuel følg
ning efter princippet vejhastighedsbevægelse. 

Ved generativ følgning er ildledelsesapparatet delt 
i to dele, hvoraf den ene »trackeren « eller »følgeren « 
- med indgangsargumenterne sideretning, højderet
ning og afstand bestemmer målvektoren ved få se-
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kunders følgning efter vejhastighedsprincippet. Ved 
en omkobling kan nu »trackeren« bevæge sigtet, altså 
selv skabe måleværdierne, således at retterne nu kun 
observerer, om værdierne er rigtige. 

Ændres målvektoren, ser de det straks, og den nye 
vektor er hurtigt bestemt. 

Metoden indebærer den overordentlig store fordel, 
at den vanskeligste del af følgearbejdet sker automa
tisk. Psykisk påvirkning af personellet får således 
kun ringe eller ingen indflydelse på sigtearbejdet. Vi
dere, at den anden del af ildledelsesapparatet, der skal 
bestemme forspringsvinklerne og dermed skuddata, 
kommer til at arbejde med konstante værdier, der er 
aldeles uden indflydelse af de normale svingninger 
ved et sigtearbejde. 

I den anden del af ildledelsesapparatet sker be
regningen af træffepunktet. Til det punkt i målets 
bane, som svarer til skudøjeblikket, skal adderes det 
stykke vej - udvandringen - som målet tilbagelæg
ger i løbet af den tid, projektilet er om at nå samme 
punkt. Flyvetiden er først ikke kendt, men ved an
vendelse af den fra matematikken kendte tilnærmel
sesmetode, idet flyvetiden til målpunktet anvendes 
som udgangspunkt for beregningen af udvandringen, 
fåes næsten instantant rigtige værdier. Denne prædik
tion af træffepunktet er iøvrigt omtalt i tidsskriftets 
årgang 1936 p. 411 : luftværnsskydningers teori og tak
tik af kaptajnløjtnant i artilleriet 0. H. Arentoft. 

Principielt taler man om to hovedgrupper af ild
ledelsesapparater: lineære og tachometriske. 

I de lineære er træffepunktsbestemmelsen baseret 
på måldata, kurs og fart, bestemt ved følgning eller i 
ældre anlæg gissede, delvis eller helt, medens den ta
chometriske prædiktion er baseret på målets vinkel
hastighed. 
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Blandt lineære ildledelsesapparater findes nogle, der 
gengiver målbanen geometrisk og dernæst bearbejder 
observationsmaterialet i polære eller treretvinklede 
koordinater, andre løser de formler, der gælder mel
lem indgangsværdierne, målets kurs -og fart og de søgte 
forspringsværdier. Til disse algebraiske eller formel
løsende anlæg hører altid den tachometriske gruppe. 

Sluttelig omsættes træffepunktets koordinater til 
skuddata - højderetning, sideretning og tempering, 
der med de gængse ballistiske korrektioner sædvan
ligvis elektrisk overføres til kanonerne. De moderne 
systemer i hvilke alt fjernstyres med sigtet, kan for 
bevægelsens vedkommende sammenlignes med en 
strøm, hvis hovedåre er sigtebevægelsen, og som har 
biårer i form af forspring og korrektioner. Den sam
lede bevægelsesoverføring sker sædvanligvis med syn
kronmotorer med elektronrørs forstærkere, medens 
selve drejearbejdet ved de tunge dele (CS og kanoner) 
kan ske elektrisk eller 1hydraulisk. 

Den tekniske udførelse af ildledelsesapparatet har 
været og er stadig genstand for et nøje studium. 

Der findes rent mekaniske anlæg, i hvilke· den indre 
bevægelse skabes ved oliemotorer, andre, hvor indre 
bevægelse og forbindelse sker ved elektromotorer med 
sindrige kontaktanordninger for den hurtige virknings 
skyld, endelig findes endnu en del ældre anlæg, i hvilke 
de indre bevægelser skabes ved betjening af håndhjul. 
Denne sidste type er dømt til at forsvinde, da hvert nyt 
betjeningsled betyder en ekstra fejl i systemet. 

Det nyeste inden for ildledelse er rent elektriske og 
elektroniske anlæg, som selvsagt kan bringes til at 
arbejde mere nøjagtigt og hurtigere end de mekaniske 
og elektromekaniske. Rent elektriske apparater er op
bygget af drejekondensatorer og mangepolskontakter. 
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Også mellemting mellem elektriske og elektroniske 
anlæg forefindes. 

Foreløbig synes den store følsomhed ved disse typer 
at være et tveægget sværd, - småfejl og svingninger 
i indgangsværdierne skaber »hunting« med mangedob
lede svingninger i udgangsværdierne - men vanske
lighederne er ved at blive overvundet bl. a. ved som i 
det generative system at fastlægge en målvcktor ved 
følgning og med hånden indstille denne som faste mål
data, således at det er disse, der arbejdes videre med 
i anlægget. 

Det ved kystdefensionen beroende ildledelsesanlæg, 
oprindeligt kaldet »Kdo 40«, til beskydning af luft
og overflademål med 10,5 cm, 88 mm og 12,8 cm ka
noner er af den lineære hovedgruppe, geometrisk lø
sende og opbygget elektromekanisk. Apparatet kan 
ikke blol bestemme træffepunktet på tangenten til 
målbanen - såkaldt >tangential ekstrapolation «, som 
er det normale, også i nyere anlæg - men kan ved om
kobling bestemme dette punkt som liggende på målets 
drejningscirkel, idet dennes radius er bestemt ved må
lets kursændring. Elektromotorerne styres af særlig 
fintmærkende kontakter, og måldata kan udjævnes 
ved indstilling af en betjener. 

Af andre her i landet kendte anlæg eller »korrektø
rer« var » Vickers « i hæren, lineært, formelløsende, 
mekanisk og med indre hevmgelse skabt ved håndbe
tjening. Hærens »Gamma-Juhåsz« var ligeledes line
ært, men krævede ikke håndkraft til bevægelse, vir
kede altså automatisk,. Det var geometrisk løsende. 
Kclo. Hi. Ger. 35 er af hovedgruppen tachometriske an
læg. Af eksisterende udenlandske anlæg er den ameri
kanske »Compoutor.: , generativt, lineært og rent me
kanisk, med automatik ved oliemotorer. Hazemeyer-
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anlæggene er lineære, elektro-mekaniske anlæg, me
dens visse nye amerikanske, engelske og schweiziske 
samt svenske anlæg er elektriske og delvis elektroni
ske. 

En del ildledelsesanlæg kan benyttes såvel mod hur
tige mål - luftmål - som mod langsomme - sø- og 
Iandmål. Andre er begrænsede til den ene type mål. 
Undertiden findes begrænsninger i form af minimums
elevation og maksimal dykkevinkel til målet. I alle 
tilfælde er der begrænsninger for målfar't og -afstand, 
samt følgevinkelhastigheder. 

Den største begrænsning i ildledelsesmateriellets 
virkemåde ved luftværnsartilleriet er dog den, at der 
ikke kan tages højde for målmanøvrer, når skuddet 
er affyret. Det er på dette punkt, de store muligheder 
skabes, hvis det lykkes at frembringe effektive, styr
bare projektiler, fjernstyrede og (eller ) målsøgende. 

(forts:cttcs). 



Bog-anmeldelse. 

Lærebog for orlogsgaster, 6te Udgave, 1949. 

350 Sider. Illustreret. Udgivet af :\larineministcrict. 

Den nye »Lærebog for orlogsgaster« fremtræder 
som en smuk og uundværlig lærebog for det værne
pligtige personel men samtidig også som en god og 
nyttig håndbog for øvrigt personel under søværnet. 

Den indeholder i hovedsagen de samme kapitler 
som den foregående udgave, men dels er stoffet noget 
omredigeret, så det fremkommer i en for den vpl. 
mere naturlig trangfølge, og dels er forskellige kapit
ler omarbejdet, således at stoffet nu er bragt til dato. 

Det første kapitel >Træk af flaadens historie« 
fremtræder i samme skikkelse som før, men er blevet 
suppleret med en kort omtale af begivenhederne un
der den anden verdenskrig 1939-45. 

Det andet kapitel >Søværnets ordning« er blevet 
betydeligt omredigeret. Det omtaler først søværnets 
ledelse og dets hovedbestanddele, hvorunder marine
distrikterne indgår som et nyt led. Man savner dog 
her en omtale af Grønlandske marinekommando og 
dens specielle opgaver! 

Dernæst kommer en kort omtale af de under mari
neministeriet hørende civile institutioner: Fyr- og 
Vagervæsenet, Redningsvæsenet, Lodsvæsenet og Me
teorologisk institut. 

Endelig omtales søværnets befalingsmænd såvel af 
linien som af reserven, og kapitlet afsluttes med pla-
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ner over: personellets vilkår, flådens skibe og søvær
nets distinktioner. 

Det tredie kapitel »Hæren« giver en kortfattet men 
klar redegørelse for hærens organisation, bestanddele 
og befalingsmænd og afsluttes med en plan over hæ
rens distinktioner. 

Kapitlet Orlogsgastens personlige forhold i tjene
sten« er vel nok det for den vpl. mest betydningsfulde. 
Han får her oplysning om alt, hvad der vedrører hans 
forhold, optræden, pligter, rettigheder, påklædning, 
bespisning, lønning m. v. såvel i som udenfor tjene
sten. Det sidste afsnit om »Militær sikkerhed er spe
cielt værd at lægge mærke til. 

I naturlig fortsættelse af ovenstående kommer ka
pitlet om »Hjemsendelse«, hvor den vpl. får oplysning 
om, hvordan han skal forholde sig ved og efter hjem
sendelsen. 

Det sjette kapitel omhandler »Forseelse og straf« 
og redegør for orlogsgastens juridiske stilling og 
de forskellige former for straf, han kan blive under
kastet. 

Syvende kapitel »Idræt« omhandler idrættens betyd
ning som sundbedsfaktor og som led i den militære 
uddannelse. 

I ottende kapitel »Forskelligt« omtales sådanne for
skellige institutioner udenfor søværnet, som orlogs
gasten kan komme i berøring med i tjenestetiden: 
Folk & værn, de forskellige soldater- og orlogshjem, 
samt marineforeningen og kystmarineforeningen. Det
te kapitel kunne dog godt have været suppleret med 
en kort omtale af »Søfartens Bibliotek«. 

Niende kapitel »Sundhedspleje og førstehjælp ved 
ulykkestilfælde«, der fylder små 30 sider, er i sig selv 
en udmærket håndbog, der giver gode og fyldige op
lysninger. 
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De efterfølgende 16 kapitler er alle af sømilitær 
karakter og omhandler i den nævnte rækkefølge føl
gende emner: 

Krigsskibstyper, 
Maskineriet i flaadens skibe, 
Artilleri, 
Torpedoer, 
Miner, 
Minestrygning, 
Anti-undervandsbaadsvaaben, 
Krigsgas og gasbeskyttelse, 
Kunstig taage og røg, 
Meddelelsestjenesten, radiohjælpemidler og 

projektører, 
Skibsorganisation (fortorganisation), 
Sømandskab, 
Kystdefensionen, 
Søværnets flyvevæsen, 
Luftfartøjers vaaben og 
Flag og kommandotegn. 
De enkelte kapitler må jo ifølge sagens natur være 

ret kortfattede, men indenfor de givne rammer giver 
de en klar og populær fremstilling af de respektive 
emner. 

Derefter kommer et kort kapitel om »Søværnets 
og holmens kirke«, og sidste kapitel udgøres af »Hon
nør for flaget«. 

Bagest i bogen er der et par blanke sider til notater 
o. lign. 

Bogen er udkommet i det samme bekvemme format 
som tidligere og er trykt på godt papir. Den er for
synet med et stort antal gode billeder og skitser for
uden forskellige planer. 

Alt ialt må det siges at være en god og nyttig lære
bog og håndbog, som redaktionen har ære af. 

J. M. 



Meddelelser fra udlandet. 
Ved orlogskaptajn P. Zigler og kaptajnløjtnant S. S. Thostrup. 

Canada. 

Udlån uf 11-budc. 

To u-bade fra Royal Navy er udlånt til den canadiske flåde til 
anti-u-bi'tdsuvelse. Hver u-bad l:\nes i 3 mi111eder af uret på for
skellige tidspunkter. 

[,11ftenhccfrr i U. S. A. 

To luftflotiller fra den canadiske llade er slnlionerel pa den 
amerikanske fladebase Quonset Point, Hhode Island, for at be-

gynde en 3 mii neders træningsperiode snmmcn med den ameri
kanske 11:ide. 

(R. U. S. I., aug.1949) 

England. 

))ll'eslern Union« 011else. 

z. 

Som et resultat af dannelsen af »Western Unioncc har flade og 
luftstyrker fra de fire !>Western Union«-lande - England, Frankrig, 

Holland og Belgien - deltaget i en fælles øvelse i Doverstrædet, 
l{analen og den biskayiske lrnvhugt fra den 28. juni til den 9. 
juli 1949. 

Øvelserne faldt i fire hovedgrupper som følger: 

a) mindre flade- og luftøvelser i Doverstrædet og Kanalen fra 
den 28. juni til 30. juni hovedsagelig indledende øvelser som 

forløbere for hovedøvelsen. 

b) hovedøvelsen - i Kanalen og den biskayiske havbugt - der af
sluttedes den 7. juli i Weymouth. 
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c) mindre konvojøvelser over l{analen fra \\'eymouth til Frankrig 
og hollandske havne fra den 8. juli til den 9. juli. 

cl) samtidig med ovenstående øvelser blev minestrygningsoveiser 
udført i stort omfang udfor Portland i hele øvelsesperioden. 

Deltagere. 

Den 30. juni samledes næsten 50 orlogsskibe og hjælpeskibe i 
Penzancebugten for at deltage i den første øvelse, der havde kode
ordet »verity((, 

Styrken bestod af de engelske hangarskibe »lmplacable((, »Theseus« 
og »Victorious((, slagskibet »Anson((, krydserne »Superb<c, »Diadem« 
og »Cleopatra((, u-bådsmoderskibet »Maidstone((, olietankeren »Black 
Ranger« og 13 destroyere. 

De franske enheder var hangarskibet »Arromanches«, krydserne 
»Georges Leygues«, »Montcalm«, »Gloirec<, >)Fantasque« og »Triom
phant((, depotskibet »Gustave Zecle(( samt 7 destroyere og eskorte
skibe. 

De hollandske enheder anført af krydseren )>Tromp(( omfattede 
værkstedsskibet )>Vilka:.111«, raclarovelsesskibet »Soemba(( og 3 de
stroyere eller eskorteskibe. 

Herudover var et antal franske og holhmclske u-båcle til stede. 

Formålet med øvelsen. 

Formålet med øvelsen var at vænne >)Western Union<Cs fl:ide
og luftstyrker til at samarbejde ved forsvaret af en konvoj, der 
var udsat for angreb fra lette overfladeenheder, n -bitcle og luft
fartøjer. Forbindelses-, signal- og plotterøvelser afholdtes, medens 
enhederne var samlet i Penzancebugten, og samlingens vigtigste 
tildragelse var måske konferencen i forbindelse med hovedøvelsen. 
Denne konference blev ledet af den ældste søofficer for de samlede 
styrker - admiral sir Rhoderick McGrigor, c-in-c Home Fleet -
og holdtes i en af flagskibet »Implacable((S hangarer. Diskussionerne 
førtes samtidig på fransk og engelsk ved hjælp af tolke og hoved
telefoner . 

• 4~lclste tilstedeværende franske søofficer var viceadmiral R. G. 
Lambert. Han deltog· imidlertid ikke i øvelserne, og kontreadmiral 
Peries 1 »Georges Leygues(< var derfor ældste deltagende franske 
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søofficer. Kontreadmiral I. I. L. Willinge i »Tromp« var ældste 
hollandske søofficer. 

De forskellige øvelsesdispos itioner - hver med sit særlige for
mal - blev omhyggeligt diskuteret under hensyn til øvelsesområde, 
deltagende styrker og de dispositioner, der skulle træffes. Let
fattelige tavler og diagrammer gav et klart billede af, hvad der 
var ventet af de enkelte chefer. Man behandlede også alternative 
arrangementer i tilfælde af pludselig opståen af tåge. Vejret var 
imidlertid godt under hele ovelsen og bidrog derved sit til 

suceessen. 

Ilo11edø11clscrnc. 

Tidligt den 4. juli om morgenen sejlede skibene i forskellige i 
forvejen fastsatte grupper, og hovedparten af øvelsen - inde-
holdende dispositionerne IV til X begyndte. 

A rli / lcri be.~k/Jcl 11 inysøvel st•. 

Formå let med disposition IV var at llVe krydserne i artilleri
beskydning, hvor luftfartøjer udforte artillerirekognuseering. Med 
dette formål sejlede to grupper A og B sammen fra Penzanee kl. 
0630. Styrkerne bestod af krydsere fra de deltagende nationer, og 
hver styrke var ledsaget af et hangarskib og destroyere. Den sam
lede sty1·ke var under ledelse a f kontreadmiral Peries. 

Styrkerne A ug B skiltes efter at være gået fra Penzance, og 
beskydning blev foretaget enlwltvis mod mål på søen - udkastet 
fra luftfartøjer fra hangarskibene syd for Seillyøerne. Efter ut 
beskydningen var forbi, samledes styrkerne ug stod sydp,1 for at 
være på stedet for luftangrebene i henhold til disposition nr. \' II. 
Under sc-jladscn mlfurtes evolering efter ordre fra styrkechefen . 

Fælle.~ evolering. 

Medens ovenst.iende øvelse foregik, var den resterende og største 
del af 11\Vcstcrn Union«-styrken sejlet fra Penzance under ledelse 
af c-in-e Home Fleet i 11Implacable« for at udføre disposition 
nr. V. 

Som observator i >>Implacablc« befandt sig· formanden for »\Ve
stern Union Military Committcc« feltmarskal Montgomery. Disposi-



Meddelelser fra udlandet. 369 

tion V bestod af simpel evolering om formiddagen den 4. juli for 
at vænne enhederne til samarbejde. 

Omkring middag, ca. 30 sømil syd for Lizard Head, formerede 
styrken sig - sålcclcs, at den repræsenterede en kon\'oj med 
eskorte - for at påbegynde den lange disposition VI, der skulle 
bringe den sydpå til den biskayiske havbugt igennem farvande, 
h\'or ca. Ul engelske, hollandske og franske u-b:ide opererede. 

Konvojforsr•ar. 

Formålet med disposition nr. VI var at øve nWcstern Union«
styrker i at opdage u-bådc, der opererede imocl en oceangående 
konvoj. 

Luftstyrker fra R.A.F. Costa! Command og de franske søluft
st) rker deltog p:"1 begge sider dels med at assistere konvojeskorten 
\'ed :mti-u-bilds patrouiller og almindelige patrouiller og dels med 
at hjælpe u-b:idene i at skygge konvojen, hvil~et de formåede 
uden at blive angrebet af konvojens luftjagere. 

I denne disposition var det hverken tilladt kon\'oj eller eskorte 
at foretage afdrej eller angrebshandlinger imod u-bådene. 

Disposition nr. VI sluttede torsdag morgen den 5. juli med, at 
kon\'ojen og eskorten stadig holdt sydpå i. den biskayiske ha\'
bugt. 

Mere end halvdelen af u-b:'tdene var opdaget af luftstyrker eller 
eskortefartøjer, før de angreb, endskønt det lykkedes for nogle 
u-både at gennemføre uobscr\'erede angreb. 

På dette tidspunkt var resten af den samlede styrke bestående 
uf krydsere og to hungarskihe - der havde udført disposition IV 
den foregående dag - nået til en position ca. 60 sømil vest for 
ho\'edstyrken, og man var dermed klar til disposition VII. 

L11ftanyrcb og forsvar. 

Formålet med disposition VII var at øve hangarskibs-baserede 
luftfartøjer i angreb og forsvar. 

Hangarskibene nTheseus« og ))Arromanches« samt deres under
støttende krydser udgjorde hvid styrke, medens ))Jmplacable<< med 
konvojen og eskorten var blå styrke. 

ingen af styrkerne havde nogen vanskelighed med at stedbe
stemme modstanderen. Jagerdækning for hvid styrke 'skete fra 
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»Arromanches« med Seafires, medens angrebet blev udført fra 
»Theseus« med Seafuries og Firenies, hvoraf halvdelen af sidst
nævnte type luftfartøjer kom fra en hollandsk llotille, der deltog 
i øvelsen. 

»lmplaeable« leverede bade jagerdækning for konvojen og angrebs
styrker mod hvid styrke ved hjælp af sine Sea Hornets og Fire
brand luftfartøjer. 

Alt i alt udførtes 3 luftangreb - 1 af hvid og 2 af bH1 styrke -
og i begge tilfælde blev kun en del af angrebet afslået af de for
svarende jagere. 

Ved afslutningen af disposition VII blev hvid og bla styrke om
dannet til en konvoj og en rekognosceringsstyrke, for end disposi
tion VIII begyndte. 

»Arromanchcs« samt nogle engelske og franske eskorteskibe ar
bejdede foran ko1wojen med anti-u-badsopgaver, medens den re
sterende del udgjorde konvojen, idet anti-u-bådsbeskyttelse ud
førtes af luftfartøjer fra »lmplaeable« og »Theseus(( i forbindelse 
med 1:mdbaserede luftfartøjer og overflade-eskortefartøjer. 

I denne disposition var der tilladt u -hade og eskortefartojer 
manøvreringsfrihed, og blindangreb mod u-bade var tilladt . 

Dispositionen begyndte kl. 1700 den 5. juli på en nordlig kurs 
gennem områder, hvor engelske, franske og hollandske u-bade op
holdt sig. 

Et antal luftfartøjer, der skyggede konvojen for at assistere u
bådene, blev angrebet og formodet nedskudt. På samme made som 
i disposition \'I, hvor nogle u-både blev opdaget, lykkedes det 
også at udføre et antal uobserverede angreb mod konvojen, for 
dispositionen sluttede omkring kl. 1900 den 6. juli. Franske, hol
landske og engelske skibe tog også olie ombord fra »Blaek Range(( 
under øvelsen. 

Disposition IX begyndte om aftenen den 6. juli, pa hvilket tids
punkt hele styrken var formeret i to lange rækker, der skulle 
illudere en kystkonvoj, der passerede et sme,·crt afsngt fan·mul. 

Kurs blev sat op gennem l{analcn mod Portland med 9 knobs 
fart. Omkring kl. 2000 angreb flådeluftstyrker fra en landbase den 
bagbords række af konvojen. 

Få minutter før kl. 2100 observeredes ved hjælp af radar en 
større samling luftfartøjer i ca. 6000 m's højde. Dette var øjensyn
ligt et angreb af tunge bombeluftfartøjer fra R.A.F. 

Et »nøclritb(< om jagerassistance fra landbaser udsemltcs, og jet

luftfartøjer fra H.A.F. startede fra Culdrose. 
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De afskar bombeluftfartøjerne, endnu medens disse var i nogen 
afstand fra konvojen. Vejret var ypperligt, og set fra havo,·er
fladen var »raidet« bemærkelsesværdigt at iagttage med jagerne 
flyvende ind og ud af bombeformationerne. 

m. 0330 torsdag morgen den 7. juli angreb M.T.B. beslutsomt 
konvojen, idet både konvoj og eskorte og :\I.T.13. blev godt oplyst 
af faldskærmsblus udlagt fra luftfartøjer eller M.T.B. eller lys
granater udskudt fra eskorten. 

Minestrygning. 

Kort efter kl. 0400 foretog »Bomber Command« et angreb mod 
konvojen uden at blive afsluiret, og kl. 0600 foretoges yderligere 
et angreb af landbaserede fladeluftfartøjer. 

Herefter kom konvojen ind i et område, hvor 4 u-bade ope

rerede. 
Hovedparten observeredes dog af eskorten, før de kom i an

greb. 
Disposition IX sluttede umiddelbart før kl. 0900 torsdag den 

7. juli, og disposition X, der var den sidste ø,·else for de samlede 
styrker, før der skulle ankres i \Veymouthbugten, begyndte. Dette 
krævede gennemsejling af et øvelsesminefelt. Et antal øvelsesminer 
bragtes til detonation af skibslinierne, efterhånden som de passe
rede det ustrøgne område. 

Overfladedis havde reduceret sigtbarheden til 2 ½ sømil ved 
daggry, men sigtbarheden øgedes senere til 9 sømil, og det gun
stige vejr, der havde hersket under øvelsen, fortsatte, medens 
denne betydelige styrke ankrede op på de i forvejen tildelte anker
pladser I \Veymouthhugten. 

Afsluttende konference. 

Hermed afsluttedes hovedparten af øvelse » Vcrity«, og den 
følgende dag afholdtes en konference i »lmplacable« under ledelse 
af c-in-e Home Flect med det formål at diskutere de foreløbige 
resultater og for at opnå førstehåndsberetninger fra de forskellige 
chefer, medens begivenhederne endnu stod friske. 

Hele konferencens atmosfære var præget af venskabeligt sam

arbejde og vægtige resultater med et udtalt håb om flere øvelser 
af denne art i fremtiden. 

22" 
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Mange ældre officerer fra de deltagende nationer var til stede, 
hl. a. Flag Officer Western Europe viceadmiral .Jaujard, viceadmirnl 

van Haalte - ældste officer i det hollandske marineministerium 
og commoclore Timmermans - ældste officer i den belgiske flade. 

Marineministeren, Viscount Hall, overværede ogsa konferencen og 

udtrykte den engelske regerings interesse i øvelsen . Hun lykønskede 
alle, der havde deltaget i planlægningen og udførelsen af øvelsen. 

Det var det almindelige indtryk ved konferencens afslutning, at 
forståelsen og ndførelsen rtf »Verity« havde været en solid succes. 

Den 1. januar 1950 vil Lord Tecldcr efter eget onsl,e fratræde 

sin stilling som Chief of the Air StatT. Han alloses af Air Ch icf 

i\larshal Sir ,John C. Slcssor. 

Stabsknr.~er, 

der i øjeblikket er af !J mancclers varighed H.A.F., ,·il hli\•e for-

øget til 12 mancder. 

I\'ut of/i<-crsspccia/c i n. A . F. 

En særlig »Fighter Control Braneh « er nu oprettet, fordi den 
noch-encligc c!Jgtighed og tekniske indsigt kun kan opnas ved al 

være fuldt beskæftiget i jagerledelsen og ,·nrslingsorganisationen. 
»Fighter Control Bninch« er den organisation, der a):irmcrer ol( 

koordinerer forsv:irsmidl crnc indenfor H.A .F. og har ansvaret for 

ledelsen af jagerne. 

Excrcisc Foil. 

En luftforsvarsøvelse kendt under kodeordet »Foi) u fandt sted 

i Sydøstengland, East Anglia og thc Midlands mellem den 25. juni 

og 3. juli. Formålet var nt øve de forskellige dele af Engl:incls 
luftforsvar. 

De britiske hornbestyrker, der repræsenterede fjenden, blev for
øget med amerikanske superfæstninger baseret i England. 

Forsvarsstyrkerne omfattede jagere i Fighter Command, rcscn•c

luftstyrkcrne (Royni Auxiliary Air Force), »Shooting Stars« fra de 
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amerikanske luftstyrker og en flotille »Meteors« tilhørende Holland. 
De ca. 8000 medlemmer af luftmeldetjenesten (Hoyal Obsen·er 
Corps) besatte 700 udkigssteder og 19 operationscentrer. 

Bomber Command udførte natangreb mod udvalgte mal, »Super
fæstningerne« udførte dagangrch, »Hornets« fru Fighter Command 
udførte lavangreb i dagslys mod flyvepladser og andre mal, der 
krævede dyb indtrængen i del forsvarede omr:1dc. 

»Coastal Command« deltog med rekognosceringsluftfartøjer, og 
luftfartojer fra de britiske okkupalions~tyrker i Tyskland og H.A.F. 
Training Command deltog også. 

Det fulde udbytte og erfaringer fra ø,·elsen kan naturligvis ikke 
bedømmes, førend rapporterne er blevet analyserede i detailler, 
men det er det almindelige indtryk, at øvelsen havde været en 
succes. 

»The Times« bemærker den 4. juli, at det er allerede klart, »at 
landets forsvarssystem v:1r forbedret siden sidste øvelse i septem
ber«. Hadar fjcrnvarslingssystemet var i stand til at opdage an
gribere tids nok til at få jagerne op til afskæring (interception). 
Det fremgår også, at forsvaret havde n:\et et standpunkt, hvor det 
er muligt at prøve det imod hurtige, højtflyvende jet-luftfartøjer. 
Således var jagere i stand til at stige til 9000 m og stadig afskære 
angriberne, før de nåede deres mål. Et andet tegn på fremskridt 
var de forsvarende jageres evne til at angribe lavtflyvende angrebs
luftfartøjer. 

1 »The Times« artikel kritiseres nogle materielle mangler, øvel
sen udviste, idet H.A.F. matte anvende »Vampires(<, der horer til 
i Fighter Command, til at illudere jet-bombere pi1 grund af, at et 
sådant luftfartøj endnu ikke er i tjeneste i H.A.F. 

En anden mangel var fraværelsen af en moderne natjager ud
styret med radar. 

Frankrig. 

Nybygning. 

(R. U. S. I., aug.1949) z. 

Under en debat vedrørende forsvarsbudgettet i nation:1lforsam
lingcn udtalte forsvarsministeren, 1\1. Hamadier, den 21. juni, at 
budgettet indeholdt en post til bygningen af 3 eskorteskibe, 2 u
både, 1 flodkanonbåd og nogle amfibiemaskiner. Det indeholdt 
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ikke yderligere poster for fuldforeisen af slagskibet nJean Bart« 
ejhellcr til begyndelsen af arbejdet pa hangarskibet nClemeneeau((. 

M. Hamadier sagde endvidere, at den første opgave var at for
svare østgrænsen, hvortil krævedes mindre llodfartojer, dernæst 
matte man vedligeholde forbindelserne med Nord- og Central
afrika, hvortil behøvedes en let .llade. Han understregede den vok
sende betydning af u-baden og formodede, at hvis den franske 
llf1de ønskede mere end de to hangarskibe, de havde nu, var det 
bedre at købe disse hos de allierede. (H. U. S. I., aug. I 949) Z. 

Portugal. 

De to fregatter nAnm<< og nAwe« er den 11. og lli. maj over
givet til Portugal under navnene »Nnnu Tristao« og i>Diogo 

Gomes«. (H. U. S. I., aug.1949) Z. 

Tyrkiet. 

Den 29. april blev de to tidligere amerikanske destroyere nMe 
Callum« og »l:lnchanan« overgivet til Tyrkiet som en del af den 
amerikanske militærhjælp. Destroyernes navne er 1111 nGiresun << og 
nGelibolu«. 

(H. U. S. I., aug.1949) z. 

U. S. A. 

Oue/seseskadrc i Porls111011th. 

U. S. nTask Force 61 c<, en øvelseseskadre for kadetter, hestaende 
af slagskibet »i\lissouri ((, destroyerne »New«, nHolder«, nHieh«, 
»Hobert L. Wilson« og »Damato« samt de hurtige mineudlæggere 
nShannon«, »Thomas E. Fraser«, »Harry F. Baner(( og »Shea« an
kom til Portsmouth på en uges besøg den 17. juni. Besætningen 
udgjorde 4000 officerer og mænd foruden 800 søkadetter fra 
Anapolis og 400 reservelrndetter - fra 12 amerikanske universi
teter - der modtager træning på det otte ugers togt. 
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Ny krydser. 

17.000 ts krydseren »Roanol,e«, hvortil kølen lagdes i maj 1945, 
hejste kommando den 5. april 1949. Hovedarmeringen er 12 halv
automatiske 15 cm kanoner i dobbelttiirne opstillet midtskibs. 
Herudover haves 20 »rapidfire« 3 inch. kanoner og 6 dobbelte 
20 mm i affutage. Farten anslås til 33 kn. Besætningen er på 
51 officerer og !l22 mand. 

Rakcludskydcnde u- /Jåd. 

En ny type u -bitd, hvorfra radiostyrede fjernvåben kan ud
skydes, udvikles nu i U. S. Navy. Undersekretæren for fl:1den har 
udtalt, at dette hurtiggående underrnndsfartøj vil ha\'e langt storre 
ødelæggende kræfter end nogen u-bad i den sidste krig. 

m. u. s. I., aug.1949) z. 
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Taktiske og· tekniske principper i moderne 
skibsartilleri. 

Af kaptajnløjtnant Jack Nielsen. 
(fortsat) 

Under afsnit I: Jagerskytsets anvendelse mod luft
mål omtaltes i forrige hefte punkt d. sigte- og skud
liniernes bevægelse og retning skal være kontinuerlig 
korrekte - således uafhængige af underlagets bevæ
gelser. 

Med den, som omtalt, under alle omstændigheder 
påkrævede automatisering af hele systemet - hvorved 
dette dynamisk kan sammenlignes med en strøm, hvis 
hovedåre er sigtebevægelsen med biårer i form af ild
ledelsesapparatets forspring og korrektioner - indføres 
en del ganske betydelige komplikationer i den tekniske 
virkemåde, der ikke bliver mindre ved stabilisering af 
på den ene side sigtet og indgangsværdierne til ildle
delsesapparatet på den anden side kanonerne. Fjern
bevægelsen, fra den tilfældige indgangsværdi til den 
derved bestemte udgangsværdi er et problem, der hører 
ind under det i den nyeste tid i udlandet så enormt 
udviklede område af teknikken, der kaldes »servotek
nik«. Uden at komme nærmere ind på, hvad servo
teknik er, bør det nævnes, at denne konlrol eller 
styring af et kredsløb, hvis indgangsværdi ikke er 
kendt, ved tilbageføring - feedback - i sin her omtalte 
udførelse, elektrisk eller hydraulisk fjernbevægelse, 
som for øvrigt i enhver anden, der kan strække sig 
fra en kemisk proces til en hel fabrik, afføder betyde-
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lige konstruktionsproblemer, der som oftest kun løses 
ved forsøg med selve grejet - beregninger er kun et 
hjælpemiddel. Som faktorer, der spiller en rolle vedr. 
et fjernbevægelsessystems funktionering kan nævnes: 
egensvingninger i hydrauliske forbindelser, et elektrisk 
kredsløbs tilbøjelighed til at optræde som oscillator, 
tidskonstanter og faseforskydninger i motorer, forbin
delser o.s.v. 

Et kuriosum er, at f. ex. en hydraulisk fjernbevæ
gelse godt kan tænkes konstrueret for god med for 
lidt lækage, hvorved den kommer til at virke for 
udæmpet. Det, vi søger, er en tilstrækkelig stiv, men 
samtidig stabil forbindelse, der er i balance under de 
forhold, den skal bruges. En modtagelseskontrol skal 
derfor foreg:1 under de faktiske brugsbetingelser med 
de rigtige inertimomenter, friktioner , temperaturer, ac
celerationspavirkninger som til ex. underlagets bevæ-
gelse og selvsagt under belastning. _ 

Af ovennævnte ses umiddelbart, at et artillerisystem 
med t]ernbevægelse kan tænkes at fungere upåklageligt 
i land, men straks kommer ud af balance (hunling), 
n{ir det bliver stillet om bord. 

Inden en egentlig vurdering af det samlede artilleri
systems effektivitet skal den tredje koordinat omtales. 

e) Temperingen. 

Med anvendelse af tidstempel'ing bliver denne ko
ordinat langt mere unøjagtig end side- og højderetning, 
hvad enten man bruger mekanisk, som er del almin
delige, eller elektrisk tidslempering. Den af artilleri
radaren med stor nøjagtighed bestemte afstand indgf,r 
i i-apparatet, i hvilket afstanden til træffepunktet be
stemmes og overføres til en ved kanonen anbragt 
temperingsmaskine i tilfælde af mekanisk tempering, 
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som sker automatisk eller ved følgevisere, i hvilket 
sidste tilfælde en betjener må udføre sel\'e drejningen 
af hætten på det mekaniske tidsbrandrør (urværks
brandrør). I-instrumentet beregner temperingen ud fra 
obserrntionsøjeblikket til skudøjeblikket. Jo større tids
rum herimellem, jo større unøjagtighed i temperingen. 
Mekaniske tidsbrandrør indfører en dødtid, tidsrummet 
mellem det øjeblik, temperingen sker og skuddet af
fyres. Dette er således en unøjagtighed, samtidig med, 
at det er nødvendig at overholde en bestemt skudka
dence, således at skuddene kun affyres det på i-appa
ratet indstillede antal sekunder, efter at temperingen er 
sket. En betydelig del af denne unøjagtighed forsvinder 
dog, hvis man automatiserer tempering og ladning, og 
evt. affyring, denne sidste kan passende ske samtidig 
med kilens lukning. Hermed er fastlagt en skudka
dence een gang for alle, medens man uden automati
sering kan træne sin besætning op til størst mulig 
kadence. En anden og mere moderne metode til tids
lempering er elektrisk lempering, der dog endnu ikke 
har vundet nogen særlig stor udbredelse, vel nok fordi 
den herigennem opnåede forøgelse i nøjagtigheden til 
dels opvejes af en vis risiko ved betjeningen, en ting, 
der i hvertfald i fredstid spiller en stor rolle. Som før 
bestemmer i-apparatet temp. til træffepunktet, men 
størrelsen sendes denne gang som en spænding til 
kanonen. Selve temp. sker i bedste fald ved kanonens 
munding, idet en kondensator i projektilets spids op
lades med den overførte spænding. Fordelen ses umid
delbart: skudkadencen er fri, og død tiden er nul. 
Konstruktionen i sine hidtidige udførelser har været 
lidt uhandig om bord, en »finger« i kanonmun~in
gen, der bortskydes for hvert skud, kan ramme per
sonel, installationen på mundingen er tung, og den 
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benyttede vekselstrøm e1· som omtalt farlig, frekvens 
og spænding er bøje af hensyn til kondensatorbrand
rørets virkemåde. 

Tidstempering, der oftest anvendes kombineret med 
anlagsbrandrør, er som nævnt ikke nogen god løs
ning på den tredje koordinat. Hvor unøjagtig, den er 
sammenlignet med side- og højderetning, ses bedst af 
et eksempel. 

Tænker man sig et luftfartøj på afstand 5000 m, ar
tillerisystemet følgende delte mål med en nøjagtighed 
af 4 ts, heri inkluderet en vis spredning og unøjag
tigheden i temperingen i tid lig 1/ 10 sek. så vil unøj
agtigheden på målet være: i siden og højden c. 20 m, 
og i længden c. 50 m. Eksemplet er absolut i favør 
af lemperingen, det kunne i praksis tænkes at fore
komme under vanskelige forhold for følgningen, 
store skibsbevægelser f. ex., men i virkeligheden er 
formindskelsen i træfning p. gr. af temp., nar lids
tempering anvendes, meget alvorlig, når man tænker 
på det enkelte projektils virkeområde - del er jo 
hovedsagelig tværs på dets længdeakse, at spræng
stykkerne giver den store virkningsradius. 

Hele unøjagtigbeden i den tredje koordinat er bort
elimineret ved den moderne temperingsmådc, der kaldes 
11ærmelsestempe1·i11g. Projektilet bringes ved denne me
tode til at detonere under passage af mftlel eller nær
melse af dette. 

Allerede under den sidste krig udførtes delle i praksis 
i de såkaldte radiobrandrør - populært kaldet »radar
brandrør«. En lille antenne (se fig. 1) udsender ret
ningsbestemt radiobølger, med størst fordel sammen
faldende med det tætteste »sprængneg«. Når målet 
kommer ind i det udsendte felt, tilbagekastes bølger 
til rørets antenne, der modtages, forstærk.es og den 
modtagne impuls sættes p:i en tyratron, der affyrer 
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detonationskredsløbet på en afstand afhængig af den 
benyttede følsomhed. 

Rørene kan kun benyttes ned til 75 mm kaliber og 
kræver en vis forsigtighed under manipulationen. De 
må nødvendigvis blive meget dyre i fremstilling, da 
de enkelte radiorør skal kunne tåle betydelige påvirk
ninger i skudøjeblikket - acceleration - som også 
i banen - centrifugalkræfter. Et taktisk spørgsmål 
i forbindelse med disse rørs anvendelse er nok værd 
at omtale: Er retningsnøjagtigheden ikke så stor, som 
den følsomhed, røret er konstrueret med, vil projek
tilerne passere målet, uden at piloten opdager, at han 
bliver beskudt, hører han et skud, er hans luftfartøj 
samtidig ramt. Om dette overraskelsesmoment betyder 
nogen fordel for skytset, er ikke ganske afgjort. Op
dager han under udførelsen af sin opgave slet ikke, at 
han bliver beskudt, er det da i hvertfald bedre betin-
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gelser for ham, end hvis han hele tiden distraheres 
af sprængskyer rundt om sig. 

Dersom skytsets retningsnøjagtighed er tilstrækkelig 
stor, vil man selvsagt opnå en ganske overordentlig 
stor forøgelse i effekti Yiteten af skytset mod luftmål, 
ved at bruge radiobrandrør i stedet for lidsbrandrør. 

Det kan nævnes, at man med et kendt udenlandsk 
artillerisystem ved praktiske skydeforsøg har opnået 
resultater af størrelsesorden 3: 1 til fordel for radio
rørene. 

For at udstyre sit (jernluftværn bedst muligt, er det 
således et spørgsmal om nøjagtighed i retningsbe
stemmelsen, hvilken temperingsmåde der hør foretræk
kes. Under jæYnt gode forhold om bord er det let at 
opnå den nødvendige nøjagtighed med moderne artil
leri. Man kan måske derfor sige, at radiobrandrørene 
bør forefindes i et sådant antal, al f. ex. 75 % af 
ammunitionen til (jernluflværnet er forsynet hermed, 
resten kan være tidstemperet, hvilket under vanskelige 
følgeforhold på afstande over 5000 m giver den største 
effektivitet. 

Skytsets opgave i en moderne »artillerijager« vil, 
som det fremgf,r af hovedpunkterne for denne ar
tikelserie være tre _forskellige: Beskydning af luftmål, 
sømal og mål i land. Det første punkt er hermed i 
alt væsentlig gennemgået i korte træk, bortset fra ar
tilleriradaren og den generelle organisation - kamp
organisationen - der omtales senere. Den skyde
metode, der anvendes, er følgende skydning, sædvanlig 
uden mulighed for nedslagsobservation. Der findes 
dog også en anden skydemetode, der har sine fordele, 
sammenlignet med ovennævnte: spærreskydning. 

Under sidste · krig, på et tidspunkt, da fjærnluftvær
nets instrumentering endnu var af forholdsvis ringe 
kvalitet, nærmest »lappet« gammelt materiel, viste det 
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sig oftest mest effektivt, at stoppe den følgende skyd
ning på 4- 5000 m afstand og dernæst afslutte med 
een eller to spærresalver. Ved afgivelsen af en spærre
salve kan man tempere sin granat og lade kanonerne, 
affyringen sker derefter automatisk fra en spærreskyd
ningskorrektør, der skal have tilført en udjævnet, kor
rekt afstand. Selv om mekaniske tidsbrandrør anvendes, 
er der dog ikke dødtid med den heraf følgende unøj
agtighed i denne skydemetode. Som eksempel på 
spærreskydningens effektivitet kan nævnes følgende, i 
hvilket tallene dog kun er størrelsesorden: En to-mo
torers bombemaskine med en fart af 500 km/t, afstand 
2000 m fire-kanonsalve, retningsbestemmelse 7 ts, 
skudnøjagtighed i længden 60 m, dette giver en chance 
for nedskydning på en 1/ 6• Denne beregning er baseret 
på forsøg mod et faktisk mål. 

I en del moderne materiel er spærreskydningen 
blevet stående, måske som en reminiscens med urette. 
Ja, man er endog i et enkelt tilfælde gået videre og 
har indført indtil fire spærresalver, successiYe fra c. 
5000- 1500 m. Argumentet er formentlig det, at den 
psykologiske effekt af et par enkelte salver, koncen
treret i rum og tid, afgivet under de angribende luft
fartøjers »opløb« vil have større effekt under visse 
omstændigheder end følgende skydning. Med materiel, 
der er af en sådan beskaffenhed, at træffesandsynlig
heden stiger helt ned til 1500-2000 m vil det næppe 
under nogen omstændigheder kunne betale sig at an
vende denne skydemetode som alternativ. Retnings
nøjagtigheden i forbindelse med projektilets virknings
radius er, når radiobrandrør anvendes, de vigtigste fak
torer ved bedømmelse af skytsets virkning som fjærn
luftværn. Med voksende skytskaliber vil i almindelighed 
retningsnøjagtigheden aftage, samtidig med at virknings
radius vokser,,som omtalt i et tidligere kapitel. Vælges 
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et stort kaliber som optium - betragtet som fjærn
luflværn alene - 12 - 13 cm, fåes stor rækning, f. ex. 
anvendelsesområde 12000- 1500 m. Vælges et mindre 
kaliber - 10 cm - fåes anvendelsesområde 8000-
1000 m, allså mindre rækning, men også mindre 
dødt rum, hvad man ikke må undervurdere. Det 
er jo trods alt på den korte afstand, de gængse 
typer af angreb mod skibe sættes ind, hvorfor faren 
fra angriberne, men samtidig også muligheden for ned
skydning af dem er størst. 

Det bør pointeres, at en forbedring af de ballistiske 
egenskaber eller forøgelse af kalibret med ene formfll 
al formindske spredningen kun undertiden tjener et 
formiH, spredningen skal nemlig stå i et vist forhold 
til ildledelsens nøjagtighed. 

Derimod er der el andet punkt, hvor der er betyde
lige muligheder for en forbedring af a. I. skytsets 
virkning og effektivitet: formindskelse af lly\'etiden. 

Flyvetiden udgør for skydning med tidslempering 
den største del af den såkaldte dødtid, foruden at den 
i alle tilfælde indgår i bestemmelsen af forsprings
vinklerne og derigennem til enhver lid i retningsbe
stemmelsen. En videnskabelig undersøgelse har vist, 
at træffeprocenten vokser med den omvendte Ilyvetid 
i nærlig tredje potens. Der er to veje at følge for at 
nedbringe projektilets flyvelid: den ene er at øge be
gy11delseshastigheden med normalprnjektil, den anden 
er brug af underkaliber, d. v. s. et projektil af mindre 
kaliber (c. ¼) end det egentlige løb. Det er derfor 
forsynet med en krave, der er føringsbælte, som ved 
passage af en på kanonmundingen påskruet konus 
(m uzzle squeeze) presses ind langs projektilets krop, 
idet konens indvendige åbning er underkalibret. V O kan 
ad denne vej bringes op på indtil c. 1500 m/sek. for 
antagelig de fleste a. 1. kalibre. Det er imidlertid flyve-
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tiden til det enkelte punkt i banen, som har interesse 
for ildledelsesproblemet, og den bringes ganske be
tydeligt ned på kortere afstande, mindre på de større, 
p. gr. af det lettere projektil, derimod vil det under
kalibrede projektil på grund af mindre sprængladning 
have mindre virkningsradius, men ikke mindre gen
nemslagskraft på de almindeligst anvendte afstande. 

Underkalibret ammunition er for flere kalibre i ud
landet næsten på produktionsstadiet, og kan formentlig 
ventes på markedet i de kommende par år. 

I den nyeste tid er installeret et mellemsvært kaliber 
- 76 mm - på visse større enheder. Kalibret er en 
overgang mellem fjærnluftværnet - 10-13 cm og 
nærluftværnet - 40 og 57 mm - og vil, formentlig 
automatisk som selv de sYæreste a. 1. kanoner er i 
dag, med radiobrandrør og stor teknisk bevægelses
frihed på gr. af den ringe vægt være en anselig bar
riere mod selv fjernstyrede raketter el. 1. af de typer, 
som vil blive sat ind mod »capital ships«. 

I mindre enheder dækkes fjærnluftværnets døde rum 
af nærluftværnet. De almindelige kalibre er som nævnt 
40 og 57 mm med virkningsafstande på ca. 2000 og 
3500 m eller måske noget mere, afhængig afildledelses
systemel. Endnu forefindes dog også 20 mm selv i 
de største mariner, idet princippet formodentligt er 
det, at man bør stille 20 mm skyts op, hvor plads
og vægtforholdene ikke tillader opstilling af 40 eller 
57 mm. 

B. Mål på søen. 

Målene for enhedsskytset på søen er alt fra lånd
gangsfartøjer, upansrede m.t.-både, letpansrede motor
bå"de til pansrede krigsskibe med målfarter i området 
25- 50 kn. Da målbevægelserne foregår i et plan, er 
ildledelsesproblemerne, sammenlignet med beskydning 
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af mål i luften ganske simple. Når kravene til a.l.
skydningen er opfyldt, kræves af hensyn til skydning 
mod m:11 på søen kun mindre tilføjelser. 

Skydemetoden er imidlertid en ganske anden, og med 
den som basis vil det være muligt al Lallede kravene 
til skytset i denne rolle. 

Da det er muligt at observere nedslagene optisk 
eller med radar (se senere), kan man hurtigt indskyde 
sig med en samtidig nøjagtig bestemmelse afmåldata, 
hvorefter virkningsskydningen pabegyndes og fortsælles 
til målet er sænket, eller evt. p. gr. af undvigema
nøner, radarjamming el. 1. tabt, således at ny indskyd
ning må foretages. 

Den første del af Lord Fishers berømte ord l>hit 
first, hit hard, keep on hitting«, er i dag i mindre 
grad afhængig af ildlederen end før. Med brug af en 
justersalve, hvortil der m :1les med radar, umiddelbart 
før engagement og med kendt korrektion for evt. kold 
kanon, kan man uden overdrivelse forvente dækning 
i første salve. Hertil må dog kommenteres, at for sit 
værdifuldt skyts, som det her omtalte enhedsskyts, 
vil man kontinuerligt holde sig underrettet om v 0 , 

enten ved om bord medbragte apparater eller ved at 
lade skibet anløbe specielle skydepladser til dette 
formål. Den tidligere metode med en justerskydning 
med påfølgende senere v0 -beslemmelse ved mitling af 
udslidningen i centreringskeglen er ikke mere fuldt 
tilstrækkelig. Det er som bekendt ikke nok al have 
dækning, det er antallet af træffere, der tæller. Ild
ledelsens nøjagtighed med brug af artilleriradar er 
mere end tilstrækkelig sammenlignet selv med den ret 
ringe spredning, man får, ved stadige v0 -målinger. Der 
er således sat en grænse for effektiviteten, og denne 
grænse er dikteret af spredningen i hvertfald på de 
større afstande - 10000- 15000 m medens det under 
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disse afstande ved krappe målmanøvrer, sandsynligvis 
vil være ildledelsesnøjagtigheden, der danner grænsen. 

Lord Fishers næste punkt »hit hard« kan kun 
tænkes effektiveret på een af de følgende to måder: 
1) ved at øge skudhastigheden eller 2) ved at øge ka
libret. Det første er for enhedsskytset allerede sket af 
hensyn til (jærnluftværnet, medens det sidste, der inde
bærer de største fordele for skydning mod sømål: 
større rækning (rammer først), mindre spredning og 
større virkning af det enkelte projektil i almindelighed 
er i modstrid med kravene til skytset som (jærnlufl
værn, som det tidligere er berørt. 

Det mest moderne ildledelsesmateriel er konstrueret 
sådan, at man ved en omkobling i a.l.ildledelsen kan 
anvende dette til beskydning af søm{1l. Materiellet skal 
således kunne arbejde på to fartområder, hvilket ikke 
tidligere har kunnet Jade sig gøre, hvorfor to sæt i
materiel måtte forefindes. 

I næsten al eksisterende materiel gisses måldata, idet 
dog oftest et vist kendskab til disse haves fra plotter
tjenesten. Når c.s. har fulgt målet et halvt eller helt 
minut kan måldata indstilles for hånden i ildledelses
apparatet. Det er en teknisk fordel, at indstille vek
toren for hånden, fremfor at lade det ske automatisk, 
hvilket dog også forekommer enkelte steder. Den her 
skitserede gang i virkemåden kan også opnåes med 
brug af gammelt ildledelsesmateriel sammenkoblet 
med artilleriradar, ved at basere sig på artillerira
darens nøjagtige afstand. 

I de fleste moderne jagere er a-radaren og c.s. fælles 
for mål i luften og på søen. Til observation af ned
slag i længden bruges a-radaren. 

Stabilisering er her næsten lige så nødvendig som 
mod mål i luften. Den hidil benyttede gyroaffyring 
i forbindelse med optisk sigte er ikke tilstrækkelig, da 



388 Taktiske og tekniske principper i moderne skibsartilleri 

a-radaren skal følge m:'Het. Da desuden denne ikke 
giver noget sigtepunkt i lodret plan, er stabilisering en 
nødvendighed. 

Forskellig ammunition ma forelindes, sftledes at der 
sikres størst mulig træffevirkning mod alle engagerede 
mållyper: Pansergranater, halvpansergranater og bri
santgranater med tilsvarende anslagsbrandrør med kor
rekt følsomhed, og forsinkelse evt. ogsa har tids- og 
radiobrandrør (mod hurtigg:1ende lette fartøjer). 

Desuden hør der findes spccialammunilion som lys
granater og antiradargranater om bord. 

Spørgsmalet belysning er vel værd at bringe pa 
bane. De tre eksisterende metoder er lysgranater, lys
raketter og projektører. Lysgranater giver sædvanligvis 
god, men kortvarig belysning p~1 relativt stor afstand 
og med ret god nøjagtighed, men reducerer kamp
kraften ved at lægge beslag på en kanon, lysrakellcr 
kan for de små kalibres vedkommende lettere bruges 
til at opsøge et mal, hvis position er helt ukendt, da 
en større sektor kan holdes belyst, men rækkevidden 
er meget mindre og lyskvaliteten oftest også ringere, 
til gengæld lægges der ikke beslag på nogen kanon, og 
raketterne er billige og handige. Af sværere kalibre , ·il 
man kunne m den større rækning og bedre lyskvalitet, 
men ikke større nøjagtighed, på bekostning af uhan
dighed og prisen, men kanonerne er dog alligevel in
takte. 

Lysgranat eller lysraket eller begge vil i søkamp 
ganske afgjort have stor betydning i hvert fald salængc 
identificering og stabilisering ikke er løst på fuldt til
fredsstillende måde. Om projektøren bliver stående til 
artilleribrug, er en anden sag. 

Til navigationsbrug vil den sikkert fortsat have sin 
betydning, og der kan også let Lænkes situationer, 
hvilke den vil have sin berettigelse for artilleriet. 
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Er man som den ene part i en søkamp underlegen, 
hvad radar angår, kan man, hvis det belyslysningsmæs
sigt er nogen fordel, anYende sin projektør, forholdene for 
modstanderen bliver ikke lettere af den grund, und
tagen under ganske ekstreme vejrforhold. Hertil bør 
mås!{e føjes, at det på samme måde vil være hensigts
mæssigt at udlægge kunstig tåge, hvis man er den 
part, der er bedst udstyret med radar. 

C. Mod mål på land. 

Dette specialtilfælde af beskydning af overflademål 
kom i den sidste krig til at spille en ganske overor
dentlig stor rolle for alt skibsaffuteret skyts. 

Samme betydning kan man formentlig ikke tillægge 
opgaven i almindelighed, men det må være el krav, 
at enhedsskyts effekti,·t kan tage del i bombardementer. 

Ved dette samarbejde med tropper i land eller støtte 
af en invasionsstyrke, stilles først og fremmest de 
allerstørste organisatoriske krav. 

Det implicerede personel fra hær, flåde og luftvåben 
skal alle have et ret indgående kendskab til hinandens 
arbejdsfelt, terminologi m. m. og samarbejdet skal 
være indøvet ved uddannelse hos de andre forsvars
grene. 

Til denne specielle type artilleriskydning kræves 
om bord særlig kommunikation til el observationshold 
eller en enkelt observator om bord i et luftfartøj eller 
skjult i land. Nedslagsobservationen er det vigtigste 
problem. Nogle steder ledes ilden af nedslagsobserva
toren, andre steder ledes ilden om bord i det skydende 
skib, baseret paa meldinger fra nedslagsobserrntoren, 
og i samarbejde med en forbindelsesofficer fra hæren, 
der gør tjeneste om bord. 

Hvad angår selve ildledelsen, kan ildledelsesappa
ratet til beskydning af sømål anvendes, når der til 
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dette blot føjes et retningsur, der kontinuerligt kan 
sende skudretningen til kanonerne i stedet for at denne 
sendes i spring, som i begyndelsen, da skudretningen 
udtages af kort alene baseret på eget skibs observerede 
plads. Højderetningen må ofte baseres på stabiliseringen. 

I øvrigt kræves kun speciel ammunition til bom
bardementer. Den store begyndelseshastighed vil ikke 
så ofte kunne udnyttes, da projektilet skal kunne 
passere bakker o. 1. Det er derfor nødvendigt at have 
specielle delladninger til disse krumme baner. 

Kalibret er normalt for ringe til at have nogen 
virkning af betydning mod de almindelige punktmål, 
pansrede stillinger, bunkers etc., men til gengæld er 
det absolut det mest økonomiske til en mindst lige 
så vigtig opgave, neutraliseringsild, i lHilken man 
søger at dække et bestemt areal med en bestemt pro
jektilvægt i en vis tid. 

Det bedste jagerkaliber til denne opgave er c. 12 cm. 
Ved at gå op med kalibret fra 10 til 12 cm, øges 
effektiviteten med en faktor 1,4. 

I særlige tilfælde kan det tænkes, at en jager eller 
en gruppe jagere som opgave får tildelt beskydning 
af punktmål i land. I så tilfælde vil det oftest være 
en direkte skydning, i hvilken skibsartilleriets store 
begyndelseshastighed og gennemslagskraft vil komme 
til sin ret. Dersom sværere skibe er disponible, vil 
man dog formentlig sætte dem ind på en sf1dan opgave. 

II 

Det moderne skibsartilleri med enhedsskyts som 
hovedarmering skal uden væsentlig reduktion i effek
tivitet og uden at kompromittere eget skib kunne 
anvendes i mørke og usigtbart vejr. 

Begivenhedernes forløb under en sø- eller luftkamp 
om bord er: Varsel, måludpegning og skydning. Alle 
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tre opgaver er todelte (se fig. 2) - optik eller radar- idet 
fasen varsel udføres af varselsradaren - luft- over
flade- eller kombineret varselsradar - eller ved ud
kigstjenesten. Næste fase, måludpegningen sker som 
en transmission fra en radarskærm eller en optisk 
sigtesøjle, idet begge faser er nært tilknyttet skibets 
kamporganisation - informationscentralen. Når skyt
set således har fået angivet målet, overtages dette, 
idet artilleriradaren er sat p~ målet af varselsradaren, 
eller det optiske c. s. af a.l.officerens sigtesøjle. 

Hele denne organisation med radar i de tre faser 
er en nødvendighed for at kunne udnytte armeringen 
med artilleriradar fuldt. Måludpegningen med de der
til hørende instrumenter og forbindelser, samt om
koblinger har været genstand for en kritisk vurdering 
efter krigen, og den almindelige anskuelse er, at den 
nuværende løsning ikke er holdbar under mere ind
, ·iklede situationer. Der kræves hurtigere forbindelser, 
derfor automatisering. 

Med de store vægte, artilleriet og dets instrumentering 
indfører i jagerne - for størstedelen skyld i jagernes 
voksende tonnage (2000-3000 t) er det ikke muligt 
at installere mere end een artilleriradar. Denne må 
derfor indrettes til brug mod såvel luft- som sømål 
for hovedarmeringen. 

Som tidligere berørt kan den egentlige radarbetje
ning enten foregå i c. s. eller om læ og da normalt i 
artillericentralen. Opgaven er i høj grad artilleristisk 
betonet. En artilleriradar er et instrument, der er sam
menbygget med, er et integrerende led af artillerisy
stemet ligesom afstandsmåleren, sigtekikkerterne, sta
biliseringen o. s. v. Specielt ved den bør man skelne 
mellem betjenings- og teknisk personel. Betjenings
personellet skal være artillerister, selvsagt med et ret 
betydeligt teknisk kendskab til radaren. Det får ikke 
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blot opgaver som højde- og sidereltere og afstands
observatorer, men også nedslagsobservation, spærre
skydning m. m. apparater til hvilket er indbygget i 
radaren. 

En artilleriradar for hovedarmeringen i jagere, der 
skal anvendes til samtlige skytsets opgaver findes i ud
førelser, der har de fornemste egenskaber mod luftmål 
og samtidig er anvendelige mod overflademål. Rettes 
strålen nogle grader klar af havoverfladen vil højde
og sideretningsnøjagtigheden være god og ens. I og i 
nærheden af overfladen bliver siden noget ringere, og 
det er ikke muligt at måle højden. 

En sammenligning mellem optik og radar, hvad 
angår afstands- og retningsbestemmelse, evne til at 
skelne mål fra hinanden - diskrimination- og ned
slagsobservation bringes på side 394. 

Tallene er ikke eksakte, men sammenligningen mel
lem optik og de to typer radar vil stort set give del 
rigtige billede. 

Det fremgår af ove!'sigten, at radaren har egenskaber 
som gør, at den også i god sigtbarhed vil blive benyttet. 
Afstands- og nedslagsobservation vil blive udnyttet i 
alle situationer, medens retningsbestemmelsen bør ske 
optisk, når det er muligt. I et såkaldt generativt ild
ledelsessystem vil det undertiden være fordelagtigt 
også i god sigtbarhed at bruge raderretningsbestem
melse, ligesom man i land forelrækker automatisk 
følgende radar for optisk følgning. 

Mod overflademål er evnen til at skelne mellem 
mål, der ligger tæt sammen, ikke så god. Et nærmere 
studium af dette punkt vil give en gruppe eller flotille
chef store muligheder for at disponere sine enheder 
sådan, at de for modstanderen ser ud som eet mål. 

Det er på indeværende tidspunkt ikke muligt at 

Ti<lsskr. f Søvæsen 120. Anrg. 24 



' ... 
'8 

·- .... z; O.l 

s -:-- ,.... 
;; C: 
"' ~ 
~ ~ 
"' 
;: -0 

5 ~ -:::: ,.... 
0 -
2 %b 
- QlJ 

... -
~ ~ 

-~ :Il 
= O.l 
'i: :::: 

~ t .::: _... 
tn .,. 

·2 cii 
.::: QlJ 
~ c:: 
1:J) æ .... 
0 .... O.l 

~ ~8 :z Q) e 
~ ~ := 
~ ;> .... .... 

c., -0 
-,j< fil -
CP ,.Q 0 
Cl':) 0 ..:: 

f 4 m f 5000m 
Nøj- Afstands- l 10000 » 
agtig- n!alcr 15000 i, 

hed I Sideretn ing 
Højderetning 

Afstand 

Oiskri-
n1in:1-
tion Sideretning 

Højderetning 

Ned- f Afstand 
slags-
obser- l Sideretning 
vation Højderetning 

Optisk 

Luflnu\l I Som ill 
I 

2."\ 20 

i 5 (l0 

150 120 
3 '- 4' 2 '- :i' 

2· ~'- :i' 

Delvis, m'\r DclYis, nf1r 
ops. er ops. er 
overeet oYercet 

med malet med rn:1let 
C •) • c. 2' 

c. 2' -

Deh·is, nf,r Delvis,m1r 
Side korr. side korr. 

Fuld. Fuld. 
- -

1Eldre type a-radar 

Luflmi,l I S0m1\I 

~5 m 25 m 
25 » 2;i n 

25 » 2f) )) 

15 ·- 30' 15 ' - 30 ' 
r, o ? -

T 200 rn ~ 200m 

li 0 - 10 ° (i ' - 10 ° 

- -

- Delvis 

- -
- -

N)·cre t)·pe a-radar 

Luflm{ll \ Sorn1\I 

10 111 10 m 
10 )l 10)) 

10 » l O » 

± 5' 10' 

± 3' -

± 50 ± 50 -
100 111 100 m 

l 0
, 5 1 °, å 

- 1 0 -'a 

- Udenfor 
+ 50 + 100 

- Delvis 
- -

O.l • O.l 
..:,: O.l .... 

~ ~ cii 
•""""' - C 

~ ~ 
..:,: lll) 

·E ; ~ 
~ -0 
o:i ca c: 

......... O.l 
fil QlJ 

C: d) C: 
~ Cl.)·
c: r-. ... 
" ca O.l ... 8 .... ... 
O.l c: ca 
~ Q) t: 
~ -0 ~ 
~ Q) == 
~ s : 
Cll O.l 

-0 ~ 
(l,) Q J..i 
~ O.l O.l 

_, - O.l 
O.l 0.. 

~ a .o 
::9 ~ (1.) æ .... 
C: f:! ; 

-0 -~ O.l,.... 
""" ,.Q -

O.l 
-0 .... "O 

~ 6h-o 
~ O.l O.l 

8 ~ 



Taktiske og tekniske principper i moderne skihsartilleri 395 

betydelig forbedring, samtidig med, at dens anvendelse 
er udstrakt til alle sigtbarbeds- og belysningsforhold 
næsten uden reduktion i dens effektivitet. 

For ikke at blænde eget personel, specielt broper
sonellet, og for ikke at observeres af modstanderen 
udvikledes under og umiddelbart efter krigen en ny 
krudtsort, !lammefrit krudt, der foreløbig har opnået 
denne egenskab på bekostning af større rumfang og 
mere røgudvikling, hvad der gør den mindre velegnet 
om dagen. Til gengæld vandtes ganske overraskende 
samtidig den kolossale fordel at udslidninge·n blev 
reducei·et til ca. ¼-

III. 

Ilden skal kunne abnes omgående efter målets op
dagelse af det ønskede batteri. Det er som bekendt 
ikke mange sekunder, artilleriet har til beskydning 
af målet. 

For at kunne åbne ild omgående skal tiden mellem 
faserne varsel og skydning via måludpegning ned
bringes mest muligt. Denne del af kamporganisationen, 
som blev introduceret med a-radarens fremkomst, 
løser nogenlunde dette krav parret med systemets tek
niske bevægelsesfrihed. 

I de på fig. 2 skitserede forbindelser bør der ind
føres kontakter ved påvirkning af hvilke, man auto
matisk bringer c. s. med antenner, kikkerter og af
standsmåler samt kanonerne hen i den udpegede 
retning, hvad enten denne gives fra brosigte (a.l.offi
ceren), et evt. søgesigte i c. s. eller fra radar. 

Af hensyn til hurtig målskiftning og for hurtigst 
muligt at efterkomme måludpegningen findes nogle 
steder en ikke regulærbar største bevægelseshastighed 
som et særligt bevægelseskredsløb. 

Automatisk søgning direkte med a-radaren (med 
2-l"' 
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hele c. s.) er formentlig uden interesse for hovedarme
ringen, og det er vist også tvivlsomt, om det er for
målstjenligt for nærluftværnet, i land er det et andet 
spørgsmål (se fig. 3). De fleste af de a-radarer man 
ser på 40 mm skyts o/ b er blot afstandsmålerradarer, 
der giver en automatisk afstand til et gyrosigte el. 1., 
når kanonen eller sigtet, hvorpå antennen er monte
ret, ad optisk vej holdes på målet. Endelig er der den 
løsning, at lade nærluftværnet bevæge l"ra hovedarme
ringens radar via dennes i - instrument. Det er en 
udmærket foranstaltning til skydning mod et enkelt 
mål, idet således alt ombord værende skyts får fælles 
ledelse. Inden for en 40 mm's skudafstand er forskellen 
mellem hovedarmeringens og dennes ballistik uden 
betydning. 

For luftværnet er rnålfordelingen af overordentlig 
stor betydning. Et af de vigtigste principper for luft
forsvaret af skiqe er, at så vidt muligt ethvert an
gribende luftfartøj bliver taget under beskydning. 
Organisationen må derfor være af en sådan karakter, 
at en opdeling i størst muligt antal »batterier« kan 
ske med øjeblikkelig varsel. De nødvendige forbin
delser og koblinger kan passende centreres i mål
udpegningsrummet tilknyttet kamporganisationen. Ho
vedarmeringen skal selYsagt kunne skyde individuelt. 

IV. 
Armeringen skal være »smidig«. Den skal ikke blot 

kunne rettes mod eet mål og skifte til et andet af helt 
forskellig karakter med øjebliks varsel, men også 
ligeså hurtigt kunne tilpasses i anvendelsen således, 
at den kommer til at virke i sin mest effektive form 
i enhver situation. Omskiftning mellem radar og op
tisk følgning, mellem forskellige ammunitionstyper, 
ændringer i batteriopdelingen, evt. ændring i skyde-
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metode, følge- eller spærreild, valg mellem forskellige 
brandrørstyper o. s. v. skal kunne ske under målfat
ningen, derfor skal personellet have fuldstændig kend
skab til materiellet, dets ydeevne og muligheder i de 
vekslende taktiske situationer. Ammunitionsophejs
ningen kan gøres dobbel og omskiftelig, hvorved man 
sparer betydningsfulde sekunder, der ellers kun kunne 
vindes ved alt for store beholdninger af forhånds
ammunition ved kanonerne. El opbygningsproblem 
ligger i at anbringe alle omskiftere, kontakter og kob
linger, idet hele taget alt ln-ad der skal betjenes, på 
let tilgængelige steder og selvsagt på de betjenings
mæssigt rigtige steder. Med henblik på udbedring af 
fejl og skader er det videre hensigtsmæssigt, at lade 
kompakte instrumenter som radarer og i-instrumenter 
opbygge således, at enhver del, der kan lænkes al 
brække ned, er let tilgængelig. Skuffcsyslcmel med 
simple mekaniske eller elektriske diagrammer har 
beslået sin prøve under slutningen af sidste krig. 

V. 
Beskyttelse af personel og materiel omfatter såvel 

kanoner, ammunitionsophejsning og -tilbringning og 
magasinerne, som centralsigle og artillericentral. Selve 
kanonerne skal beskylles mod vind, vejr og sø og 
ikke mindst mod beskydning. Betjeningspcrsonellet 
ved kanonerne er værst udsat af alle for sø og vind, 
hvorfor hovedarmeringen nødvendigvis ma have en 
skærm - vindskærm - der ofte ved dæksopstillede 
affutager i modsætning til tårnkanoner, er åben bagtil 
af hensyn til ammunitionstilbringningen over dækket. 
Er Skærmen godt 5 mm tyk eller derover opnfies en 
vis grad af splintsikkerhed, skærmen er da et skjold. 
Ved kanontårne sikrer man sig at ammunitionsop
hejsningen er beskyttet i et lukket skjold - tårnet. Et 
tårn konstrueres normalt tykkere end et åbent skjold 
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f. eks. front, top og sider 15- 25 mm, bagsiden 10- 15 
mm hvilket anses for en påssende beskyttelse mod 
sprængstykker fra projektiler og splinter fra nære 
træffere. Beskyttelsen ma dog reduceres noget ved an
bringelsen uf en kuppel af perspex: eller 1. på toppen 
af tårnet Lil kanonkommandøren, når hans tårn skyder 
individuelt. Ammunitionsmagasiner og -ophejsning 
bør beskyttes på samme måde, dog at man her i 
tykkelsen kan inkludere de udenfor værende skodder. 

Moderne kanontårne med deres udstrakte mekani
sering og elektrificering, samt udsatte ammunitions
tilbringning, idet så store mængder af ammunition 
altid er undervejs, er yderst brandfarlige. Udstrakt 
anvendelse af automatisk virk.ende sprøjtesystemer, 
opdeling af ammunitionsvejen i brandsikre etaper, og 
mandskabets uddannelse i brandbekæmpelse samt egen 
beskyttelse mod brand er midlerne mod brandfaren. 

Alle væsentlige elektriske kabel- og ledningsforbin
delser langskibs bør lægges dobbelt, eel i hver side i 
borde med automatisk omskiftning i tilfælde af be
skadigelse af den benyttede side. Ligeledes bør de 
langskibs hovedkahler deles op i længder svarende 
til afstanden mellem de vandtætte skodder med der
ved lettede vandtætte gennemføringer, ·således at de 
kan udskiftes stykkevis ved beskadigelse under kamp. 
En anden årsag til beskadigelse af materiellet er rystel
ser. De bør af hensyn til de dyre og følsomme instru
menter reduceres mest muligt af skibbyggeren, hvad 
der sa er tilbage, kan der kompenseres for i større 
eller mindre grad ved anbringelse på gummipuder, 
ved fjedrende ophængning eller ved antivibrationslejer. 
Endvidere er det muligt at reducere resonansampli
tuderne ved inertiændringer og forstøtninger. Det i 
forvejen så store problem i de hurtige jagere er som 
omtalt ikke blevet mindre ved brugen af de moderne 
servosystemer. 



400 Taktiske og tekniske principper i moderne skibsartilleri 

Også centralsigtet skal i et moderne artillerisystem 
have en passende beskyttelse. En pansring på 15 - 25 
mm anses for tilfredsstillende. Det er personellets 
splintbeskyttelse mere end materiellets, der her spiller 
en rolle, idet radarantennerne alligevel ikke kan be
skyttes. En del af c. s. består oftest af perspex af 
hensyn til personellets mulighed for at kunne obser
vere luftmål, og endvidere svækkes c. s. af et søgesigte 
på toppen, hvorfra skytset kan bringes på det næste 
mål under konvergerende angreb. 

Artillericentralen skal anbringes således, at den er 
bedst muligt beskyttet. Pladsen er dog oftest pa for
hånd fastlagt, idet f. eks. radarforbindelserne kun må 
få en vis længde. Eventuelle talerørsforbindelser til 
centralen, hvor mange mennesker er samlede, må 
sikres ved gaslåse. 

Med fjernbevægelse af artillerisystemet er indført en 
stor risiko for personellet. Det er selvsagt ikke ufarligt 
at træde ind i et c. s., der i del samme sætter i gang 
med en fart af 30 °/sec. Personellet skal være vågent 
og agtpågi vent, men der bør også gøres alt, hvad der 
med rimelighed kan gøres til sikring i form af afbry
derkontakter, advarselsskilte, sikkerhedsrækværk etc. 
Det er givet begrænset, hvad der kan gøres under 
hensyn til plads og vægt. 

Også rystelser eller chock fra »near misses« vil 
kunne sætte de fleste af de følsomme instrumenter, 
der giver armeringen dens høje effektivitet, ud af 
spillet, dersom disse ikke er hensigtsmæssigt anbragt. 
Dette spørgsmål er først i de sidste år taget op til en 
rationel undersøgelse, nemlig ved praktiske forsøg. 
Der skulle således være muligheder for at kunne tage 
hensyn til disse påvirkninger ved konstruktion af 
nybygninger. (sluttes). 



Nekrolog. 

Kommandør Henrik Olufsen Ravn blev født den 
13. November 1868 som Søn af Viceadmiral Niels 
Frederik Ravn og Hustru Vilhelmine Sophie Frede
rikke f. Olufsen. 

Ravn blev Kadet i 1886 og Sekondløjtnant 1890; 
han gennemgik Hærens Officersskoles ældste Klasse, 
geodætisk Kursus for Søofficerer 1893-95. Efter at 
være bleven Premierløjtnant i 1895 var han med Skon
nerten »Ingolf<< paa Opmaaling og hydrografiske Un
dersøgelser ved Island og Grønland. I 1898-99 med 
Fregatten »Fyen« til Middelhavet og i 1898-1903 
U oderbestyrer ved Meteorologisk Institut. I 1900 fore
tog han Opmaaling af Reykjanes Halvøen paa Island. 
Fra 1900- 09 var Ravn Lærer i Navigation paa Kadet
skolen og blev i en Aarrække udkommanderet med 
Kadetskibe som Lærer for Kadetterne. I 1905-13 
Lærer i Opmaaling ved Søværnets Officersskole. Han 
blev Kaptajn 1907 og var i 1909- 14 Leder af Op
maalinger i danske Farvande. Chef for Søkortarkivets 
1. Afdeling 1910. Næstkommanderende i Panserskibet 
»Olfert Fischer« i 2den Eskadre i 1915 og Fyrinspektør 
og Fører af Fyrinspektionsskibet »C. F. Grove« 1915-
17. Blev Kommandør og Direktør for Søkortarkivet 
1919. 

I 1922 var han Medlem af en international Vold
giftsdomstol i Haag i Anledning af en tysk Under-
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vandshaad,s Torpedering af hollandsk Damper »Tu
bantia«. Danmarks Delegerede i det internationale 
hydrografiske Bureau i Monaco, Medlem ar Bestyrelsen 
i det kgl. geografiske Selskab, Medlem af Stednavne
udvalget fra Hl31--45. 

Kommandør Ravn valgte tidligt Navigation og Op
maaling til Speciale og virkede i delle i hele sin 
Tjenestetid med fremragende Dygtighed. 

Han var i sjælden Grad afholdt og agtet som Lærer, 
hans humane, retsindige Karakter, hans personlige 
Beskedenhed, hans klare Fremstillingsevne og store 
Flid og Viden bidrog all i all til, at han blev højt 
skattet baade ar sine Kadet- og Officerselever. 

Hans Interesse for dansk Søopmaaling gav sig Udslag 
inden for alle dennes forskellige Grene og mange For
bedringer blev indført i den Tid han var Direktør for 
Søkort-Arkivet. Eksempelvis skal mcvnes Indførelse af 
moderne Afsøgningsmateriel til Kontrol af Dybderne 
i vore Farvande, saasom Tralle- og \Vire-Drag. Des
uden blev i hans Direktørlid anskaffet moderne, 
mindre Fartøjer til Opmaaling i danske Farvande 
efter svensk System, ligesom Bygningen af vort hidlil 
eneste søgaaende Opmaalingsskib ))HejmdaJ((, skyldes 
hans Initiativ. 

Hans Ideer er stadigt bærende for dansk Opmaaling 
og for Arbejdet paa Søkort-Arkivet, selv om Materiel 
og Metoder i Tidens Løb er ændret noget af Hensyn 
til Udviklingen. 

Han skrev en Lærebog i Opmaaling I og Il, Kø
havn, 1908 og H)ll. 

Havn blev Ridder af Dannebrog i 1911, Danne
brogsmand i 1920, Kommandør af Dannebrog af 2den 
Grad i 1923 og Kommandør af lste Grad i 1932. 

Han blev i 1899 gift i Christiania med Benthe 

----~--
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Marie Berg, Datter af Kaptajn, senere Direktør for et 
Hvalfangerselskab paa Island, Lauritz Berg og Hustru 
Martha, f. Bull. 

Ravn døde den 23. Oktober 1949 og blev begravet 
i dybeste Stilhed paa Vestre Kirkegaard den 29. s. M. 

P. I. 



Meddelelser fra udlandet. 
Ved orlogskaptajn P. Zigler og kaptajnløjtnant S. S. Thostrup. 

England. 

De tidligere skoler i nDamage Controlc<, nFire Fightingcc og 
»Chemical Warfarec< er blevet slået sammen til en »Naval Defcnce 
Schoolc< ved H.M.S. »Phoenixc< i Portsmouth. 

(The Times, 2. sept. 49) Th. 

Frankrig. 

Materialemangel har bevirket, at færdigbygningen af slagskibet 
»Jean Bart« udsættes til næste ar. Manglen drejer sig hovedsagelig 
om radarudstyr og let luftværnsskyts. (The Navy, sept. 49) Th. 

Holland. 

Bestilling på li nye jagere forventes afgivet i nær fremtid. Som 
bekendt er der allerede 6 enheder (Iwer på ca. 2100 tons) under 
bygning. Byggeordren blev for disses vedkommende afgivet i marts 
l!J48, og de påregnes færdige i 19f>2. Af færdige jagere råder den 
holl. marine over 6 tidlil(ere engelske enheder af N og S-klasserne, 
der blev færdigbyggede i 1941 - 43. (Thc Navy, sept. 4!l} Th. 

Sverige. 

Nybygninger. 

Bygningen af de to planlagte jagere »Småland« og »Halland« vil 
ifølge pressemeddelelser blive pabegyndt i løbet af efteråret ved 
henholdsvis Eriksbergværftet og Gotaværftet. Atleveringen påregnes 
at finde sted i begyndelsen af 1953. 

Disse skibe vil, når de er færdige, udgøre et væsentligt krafttil
skud til den svenske flåde og bliver betydeligt større end »Oland-



Meddelelser fra udlandet. 405 

klassen« nemlig 2:150 tons mod 1800 eller med andre ord samme 
størrelsesorden som de engelske »Battle«-klasse jagere. 

Ved bygningen \'il cle seneste tekniske ud,·iklings- og forsknings
resultater blive nyttiggjort, bl.a. erfaringer fra spra-ngningsforsog, 
der er afholdt pi\ den nylig uclrangcrede jager >lPsilander«. 

Artilleriets hovedarmering \'il omfatte 2 + 2 stk. 12 em helauto
matiske og maskinbevægede »dual purpose« (svensk »all mals«) 
kanoner af Bofors konstruktion. Skudhastigheden for disse kanoner 
anslås til 50 - 60 skud pr. minut pr. løb, og be,·ægelseshastigheden 
er så stor, at kanonen \'il lmnne følge et mål med hastighed 1000 
km/time i tværtlugt fra praktisk maksimums skudafstand 12-
15000 m ned til ca. 2000 m's afstand. 

Nærluftværnet vil bestå af 2 stk. 57 mm og et antal - for
mentlig mindst 8 - 40 mm maskinstyrede automatkanoner, begge 
af Bofors' nyeste konstruktioner, cl ."· s. m ed skudhastigheder på 
henholdsvis 120 og 240 skud pr. minut pr. løb. Disse kanoners 
bevægelseshastigheder er så store, at de kan følge m ål med hastig
heder pa ca. 1000 km/time i tværtlugt på afstande ned til hen
holdsvis 1000 og 600 m. Skibene , •il således blive i besiddelse af 
en særdeles stor ildkraft såvel mod luftmål som mod mål på søen 
eller i · land. 

Nærmere oplysninger om torpedoarmeringen savnes, men man 
vil muligvis blive præsenteret for en ny armeringsmetode. Ifølge 
visse oplysninger er der iøvrigt forudset anordninger til forsøg med 
nye våben <raketter?). 

Den samlede bekostning for de to nye jagere anslås til 80 mill. 
kroner. 

Bygningen af en 140 t motortorpedobåd er begyndt. Denne type 
blev projekteret allerede i 1942 med henblik på, at 6 stk. skulle 
indgå i hver af de tre planlagte operationsgrupper. Hver af disse 
skulle iøvrigt bestå af 1 krydser og 4 jagere. Projekteringen af den 
nye motortorpedobådstype har stået på i længere tid, og man har 
herunder besluttet sig til at bygge en forsøgsbåd, før senere serie
fabrikation sættes i gang. 

Båden bliver armeret med 4 stk. 53 em torpedorør og 2 stk. 
40 mm automatkanoner. Maskineriet kommer til at omfatte 3 stk. 
dieselmotorer a 3000 hk, idet der dog ved konstruktionen tages 
hensyn til en evt. ombytning med gasturbiner, såfremt et sådant 
maskineri indenfor nær fremtid bliver driftsikkert. 
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For det kommende buclgetar har den svenske marine endvidere 
anmodet om bemyndigelse ti l at pahegynde bygning af 4 stk. u
badsjagere og 4 stk. mindre minestrygere (ca. 180 t) til en sam let 
bekostning af henholdsvis 44 og 8 mill. kr. l '- badsjagcrnc, der 
bliver en ny skibstype i den svenske marine, Yil blive pa 600 tons 
hver og er beregnet til en fart pa ca. 2:i knob. Det forlyder, at 
programmet pa længere sigt omfatter en snes enheder. 

(Fra forskclli!(e tidsskr. o!( blade) 

['dranyrri1111er. 

Flg. !(I. fartøjer er solgt til ophugning: jageren »Hu!(in« samt 
torpeclobaclene V 34 og V 3:i. De indbragte 40.000 kr. 

(SY. Dagbl., 10. okt. 4!1) Th. 

Tyrkiet. 

Den tyrkiske nrnrine har fra England overtaget 8 flect mine
sweepers af »Gazcllc«-klassen (8!Hl tons). Disse enheder tilhnrer en 
amerikansk type, der hyggedes under kri!(en, og h voraf ni:mge 
(ca. en snes) blev overdraget den eng. marine. 

(The Navy, sept. 4!l) Th. 
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Det ja1}anske Angreb paa Pearl Harbor 
den 7. December l 941. 

Af Kommandørkaptajn H. Bonde. 

Hvorledes kunde det gaa til, at det japanske Luft
angreb paa den amerikanske Stillehavsflaade og paa de 
militære Anlæg paa Hawaii Øerne kom saa fuldstæn
dig overraskende? 

For at besvare dette Spørgsmaal udtømmende har 7 
Undersøgelser været foretaget af Kommissioner eller 
Enkeltmænd forud for den sidste, og ottende, som 
blev gennemført af en parlamentarisk Kommission, 
nedsat af den amerikanske Kongres den 11. Septem
ber 1945. 

Den sidste Kommission ha,·de lettere Spil end de fo
regaaende. Dels kunde den bygge paa deres Arbejde, 
dels blev Sløret trukket fra de Hemmeligheder der un
der Krigen ikke kunde lægges blot, og endelig inde
holdt det sidste Kommissorium Bestemmelser om at 
Forklaringer, afgivne for kommissionen, ikke skulde 
kunne bruges imod den Person der afgav dem i no
gen Retssag, eller veje imod ham ved Bedømmel'se af 
hans militære Egenskaber. Hertil føjede Præsident 
Truman kraftige Paalæg til alle Regeringsdeparte
menter om at fremme Kommissionens Arbejde mest 
muligt i enhver Henseende. 

Kommissionen afgav sin Indberetning d. 20. Juli 
1946 i Form af en Bog paa 580 trykte Sider, som in
deholder et Væld af Oplysninger. 

Tidsskr. f. Søvæsen. 120. Aarg. 2;; 



41 O Det japanske Angreb paa Pearl Har bor. 

Beretningen har Bud til baade Statsmænd og Kri
gere og foro\'rigt til enhver som stilles over for den 
Opga,·c: al give en klar Besked og se til at den bliver 
udført. For det er paa dette Omraade, at der var no
get der glippede. 

Forspillet er allerede interessant. Stillehavsflaaden 
blev forlagt fra sine Baser paa Vestkysten af Ameri
ka til Pearl Harbor som et politisk Træk, for at for
maa Japan til at afholde sig fra Agressioner. Dens 
Chef, Admiral Richardson, nedlagde Indsigelse her
imod, idet han udtalte at hvis Japans Regering havde 
været ledet af civile, kunde det maaske have sin Rig
tighed, men da den nu bestod af militære, vilde Træk
ket absolut ikke virke afskrækkende, fordi Stillehavs
flaaden i Pearl Harbor laa mere udsat og med rin
gere Hjælpemidler end i Vestkysthavnene. Admiralen 
blev afløst paa sin Post, og Flaaden vedblev at være 
baseret paa Pearl Harbor. 

Den nye Chef, Admiral Kimmel, delte med Hawaii 
Øernes militære Chef, General Short, Ansvaret for 
Flaadens Forsvar naar den laa i denne Havn. Forhol
det mellem disse to Officerer var venskabeligt, og de 
respcklerede hinanden som to Gentlemen, der af Hen
syn til decorum ikke spørger hinanden ud om deres 
Embedes Førelse. Følgen var at hver især regnede med 
at den anden havde organiseret den Tjeneste der skul
de give det fornødne Varsel, naar Fjendtligheder fo
restod. De konfererede jævnligt, men ikke dagligt. 
Begge regnede med at Regeringen vilde give dem for
nøden Oplysning om Situationen. 

I saa Henseende var Regeringen endogsaa særdeles 
vel forsynet. Talrige Telegrammer udveksledes mel
lem de japanske Forhandlere i Washington og deres 
Regering i Tokyo, og alle disse Telegrammer, skønt 
affattede i japansk Sprog og omsat i hemmelig Kode, 
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blev opfanget, decrypteret og oversat til Engelsk gen
nem en hemmelig Organisation, der betegnedes med 
Kodeordet MAGIC, i nogle Tilfælde saa hurtigt at den 
amerikanske Regering var bekendt med et saadan't Te
legrams Indhold, førend den egentlige Adressat havde 
faaet dets Betydning klar for sig. MAGIC Organisa
tionen arbejdede naturligvis i dyb Hemmelighed, og 
dens Oversættelser blev kun afleveret i meget begræn
set Omfang nemlig: inden for Krigsministeriet til Mi
nisteren, Chefen for Staben, Chefen for Krigsplan
Afdelingen og Chefen for Efterretningsafdelingen; in
den for Marinen til Ministeren, Chefen for Naval Ope
rations, Chefen for Krigsplan-Afdelingen og Chefen 
for Efterretningsafdelingen. Marinen afleverede endvi
dere til Udenrigsministeriet og - gennem Præsiden
tens Adjudant af Søværnet - til det Hvide Hus. I Ra
diokorrespondancen mellem \Vashington og de over
søiske Pladser blev det omhyggeligt undgaaet at næv
ne Oplysninger som ,hvis Japanerne opfangede dem, 
kunde røbe at de japanske diplomatiske Koder var 
bleven forceret. 

D. 27. NoYember modtog Admiral Kimmel fra Flaa
deledelsen et Telegram, der begyndte med Ordene 
»This despatch is to be considered a war warning«. 
Længere fremme i samme Telegram fulgte Ordene 
:r> Execute an appropriate defensive deployment prepa
ratory to carrying out the tasks assigned in \VPL 
(War Plan) 46«. Men Telegrammet indeholdt ogsaa 
en Meddelelse om at japanske Forberedelser i Hær og 
Flaade tydede paa en forestaaende Amphibie-Ekspe
clition mod enten Philippinerne, eller Thai, eller Kra 
Halvøen, eller muligvis Borneo. Ved dette Telegram 
mente Flaadeledelsen at have givet Admiral Kimmel 
Signal til at sætte sin Flaade i højeste Beredskab. Det 
skete imidlertid ikke. Alle Søofficerer, som er blevet 
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udspurgt af Kommissionen, har erklærel at de aldrig 
har set en skreven Ordre el. I. indeholdende Ordene 
»war warning«, og Admiral Kimmel har i sin 40-aarige 
Karriere ikke set di'sse Ord anvendt i en officiel l\Ied
delelse. Ordene »defensive deployment« udtrykte hel 
ler ikke for ham nogen klar i\Iening, og Telegram
mets øvrige Indhold ledte hans Opmærksomhed hen 
paa fjerne Egne. Imidlertid afsendte Admiral Kimmel 
den følgende Dag Admiral Halsey med 1 Hangarskib, 
3 store Krydsere og 9 Destroyers til \Vake; de rekog
noscerede undervejs ud til 300 miles Afstand efter 
Tegn paa fjendtlig Virksomhed, men mødte intet. Før 
Af'sejlingen spurgte Adm. Halsey, hvor langt han skul
de gaa, og fik det Svar: »Use your commonsense«, og 
paa Spørgsmaalet om hvad han skulde gøre hvis han 
mødte japanske Styrker, svarede Admiral Kimmel, al 

han skulde »use his own discretion«. Admiral Halsey 
sagde til Stabschefen, at det var de bedste Ordrer han 
havde faaet , og at hvis han mødte blot en japansk 
Sampan, vilde han sænke den. 

En anden amerikansk task force under Admiral 
Newton ( 1 Hangarskib, 3 store Krydsere og 5 De
stroyers) afsejlede fra Pearl Harbor den 5. December 
til l\Iidway. Ogsaa denne Styrke foretog Luftrekogno
scering for at sikre sig mod Overraskelser, men dens 
Chef · var ikke underrettet om den udsendte »war 
warning«. 

En tredie amerikansk Styrke, Scouting Force, be
staaende af 1 stor Krydser og 5 Destroyer-Minestryge
re afsejlede ligeledes den 5. December under Kom
mando af Admiral \Vilson Brown til Johnston Island 
for at udføre Øvelser med en ny Type Landgangsfar
tøj er. 

Disse 3 Eskadrer og enkelte andre Skibe var saale-
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des fraværende fra Pearl Harbor da Angrebet fandt 
Sted, men i Havnen laa ca. 90 Skibe, iberegnet Flaa
dens Hjælpeskibe. 

Af egentlige Sikkerhedsforanstaltninger i Dagene 
efter den modtagne :» war warning« beordrede Admiral 
Kimmel en Luftrekognoscering mellem Midway og 
\Vake og omkring disse Øer. Den udførtes den 2. og 3. 
December ud til en Afstand af 525 miles. Omkring 
Midway udførtes Luftrekognoscering i forskellige Sek
torer i Dagene 3. 4. 5 og 6. December ud til Afstande 
af ikke under 500 miles. 

Endvidere patrouillerede amerikanske Undervands
baade konstan't fra Midway og \Vake i Dagene efter 
den 27. November, medens Admiral Kimmel beordre
de Dybdebombeangreb paa Undervandsbaade som 
maatte blive opdaget i de Felter nær Pearl Harbor 
hvor amerikanske Undervandsbaade ikke maatte kom
me. Denne Ordre var udstedt uden Bemyndigelse fra 
Flaadeledelsen, men blev indberettet og godkendt. 

Der blev imidlertid ikke truffet nogen Foranstalt
ning til at opdage et Angreb kommende fra Nord og 
Nordvest, og fra denne Sektor kom de japanske Luft
fartøjer, Søndag Morgen den 7. December 1941, just 
som der blev pebet »Klar ved Flaget« . 

Overraskelsen var fuldstændig. Radiotjenesten paa 
amerikansk Side havde ganske vist fattet l\Iistanke til 
den af Japanerne iagttagne Radiotavshed (selvom an
dre japanske Enheder udsendte falske l\Ieddelelser, 
som skulde foregive, at Angrebsstyrken stadig afholdt 
0Yelser omkring Kyushu). Den 1. December præcis 
Kl. 0000 skiftede alle japanske Radiostationer Kalde
signal efter kun 1 Maaneds Forløb siden forrige Om
skiftning. Tidligere var der gaaet 6 Maaneder eller 
mere mellem Omskiftningerne. Den Omstændighed, at 
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nye blev taget i Brug efter kun 1 Maaneds Forløb ud
lagdes som en Forberedelse til nær forestaaende Ope
rationer i stor Stil. 

Da Radio-Intelligence Officeren paa Admiral Kim
mels Stab forelagde sin Rapport om den japanske 
Flaades Placering den 2. December, diskuterede de det 
Faktum, at der manglede Oplysninger om Hangar
skibs Divisionerne Nr. 1 og Nr. 2, og Admiralen spurg
te da: » Vil det sige, at de kunde komme rundt om 
Pynten her, uden at De vidste det?« og Officeren s,·a
rede: »Jeg haaber, at de var blevet observeret af Ud
kiggene forinden «. Adm iralen og ,·edkommende Offi
cer havde flere Gange talt om, at en Styrke kan afgaa 
med forseglede Ordrer under Radiotavshed og saale
des være umulig at paavise, bortset fra e\"entuel Op
dagelse ved Øjesyn fra Luftfartøj eller Skih. De fnl
gende Dages Rapporter indeholdt lige saa lidt angaacn
de de »manglende« japanske Hangarskibe. 

Radar-Apparaterne \"ar paa det Tidspunkt ikke saa 
veludviklede som senere, og navnlig ikke saa talrige. 
3 permanente Stationer paa Hawaii Øerne var under 
Oprettelse, men ikke færdige; derimod havde nogle 
transportable Stationer, tilhørende Hæren, i nogen Tid 
været i Brug og gh·et gode Resultater. De var beman
dede hver Morgen. efter den 27. No\"ember fra Kl. 0-100 
- 0700 - den Tid som General Short ansaa for den 
farligste 111. H. t. et Dagangreb. En af dem var endnu 
bemandet lidt efter Kl. 0700 den skæbnesvangre ,,Mor
gen. En ø,·et Observatør opdagede Kl. 0702 et stort 
Antal Luftfartøjer i t:-J2 miles Afstand, som nærmede 
sig Oahu fra en Pej ling 3° E for N. Han diskuterede 
dette med den anden i\Iand af Besætningen, og de ble\' 
sluttelig enige om at indberette Iagttagelsen til »the 
information centre«. Paa dette Sted var imidlertid 

·vagten ophørt Kl. 0700, og kun 1 Officer, som \"ar un-
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der Uddannelse, endnu tilbage. Han ·antog, at de iagt
tagne Luftfartøjer var amerikanske og gjorde ikke no
get ved det. Saaledes glippede ogsaa den Advarsel som 
kunde være hentet ad denne Vej, selvom der kun var 
Minutter tilbage inden Angrebet faldt. 

De japan·ske Styrker, der var afsejlet d. 26. Novem
ber fra Hitokappu Bugten ( ogsa-a kaldet Tankan B. 
ved Etorfu blandt Kurilerne) brugte kun deres Radio 
til Lytning. De kon•staterede, at Radiofoni-Udsendel
serne fra Hawaii ikke røbede nogen Alarm-Tilstand, og 
at to Radiotelegraf-Stationer sammesteds afviklede de
res Trafik paa normal Vis, hvoraf Admiral Nagumo 
drog den Slutning, at de amerikanske Styrker ikke 
anede Uraad . Flere Dage forud for Angrebet opsnap
pede Japanerne Telegrammer fra de amerikanske 
Luftrekognosceringsfartøjer. De havde ikke forceret 
Koden, men havde radio-pejlet dem og bestemt deres 
Antal og Placering, som viste, at de kun pa:trouillerede 
i den sydvestlige Sektor i Forhold til Pearl Harbor. 

Den 2. December udsendte den japanske højstkom
manderende, Admiral Yamamoto, følgende Ordre til 
den i Tavshed marcherende Styrke: »Niita Kayama 
Nobore«, d. v. s. »Bestig Niitaka Bjerget«. Det var den 
aftalte Kode for »Udfør Angrebet« . Lanternerne blev 
slukket, og Skibene stod hen mod Samlingsstedet ( 42° 
N. Br. 170° E. Lgd.), som n'aaedes den 4. December. De 
til Ail'grebsstyrken hørende Skibe fyldte op med 
Brændstof fra Tankskibene. Vejret var roligt, og der 
var ingen Vanskeligheder af nogen Art - - ingen Skibe 
eller Luftfartøjer kom i Sigte. J·apanerne foretog hel
ler ikke selv Luftrekognoscering, men afventede »le 
moment supreme«. 

Natten 6.- i. December foretoges »the run-in < til et 
Punkt 200 miles Nord for Oahu med højeste Fart, 26 
Knob. Mellem Kl. 0600 og 0i15 bleY 360 Luftfartøjer 
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startet i 3 Bølger. I Angrebet deltog 42 Jagermaskiner, 
135 Dykbombemaskiner, 104 Fladbombemaskiner og 
-10 Torpedoluftfartøjer, medens 39 Jagermaskiner for
blev ved Skibene til Forsvar i Tilfælde af et ameri
kansk Luftangreb. 

I første Angrebsbølge, fra 0755- 0825, deltog Tor
pedo- og Dykbombemaskiner, i anden Bølge Fladbom
bemaskinerne, og i tredie Angreb, fra 0915- 0945, ca. 
27 Dykbombemaskiner, hvorefter Japanerne tiltraadte 
Retræten med et Tab af 29 Luftfartøjer. Desuden var 
5 japanske Dværg-Undervandsbaade gaaet tabt for el
ler under Angrebet. Tabene paa amerikansk Side var 
store: 3435 Døde og Saarede, svære Beskadigelser paa 
8 Slagskibe, 3 lette Krydsere, 3 Destroyers og 4 Hjæl
peskibe samt 188 Luftfartøjer. Et forsonende Moment 
var de mange Eksempler paa heltemodig Optræden. 

De tilbagevendende japanske Luftfarløjer bleY taget 
om Bord mellem ·Kl. 1030 og Kl. 1330. Deres Retræte 
mod Nord blev iagttaget af den samme dygtige Radar
Observatør som havde set dem komme, men hans Mel
ding kom ikke til at betyde noget. De Luftfartøjer som 
blev sendt op for at iværksætte en Forfølgelse blev som 
Følge af en Misforstaaelse dirigeret ud i sydvestlig Ret
ning. Da de japanske Luftfartøjer var taget om Bord, 
vendte 'hele Styrken i en stor Bue tilbage til Kure, idet 
den dog afgav 2 Hangarskibe, 2 Krydsere og 2 Destroy
ers den 15. December til Angreb paa \.Vake. Angrebet 
paa Pearl Harbor var Led i en hel Række af Operatio
ner. Samme Aften angreb j•apanske Styrker Hong 
Kong, Guam, Philippinerne og ,vake, og næste Dags 
Morgen Midway. Men disse Steder var alle i fuldt 
Alarmberedskab. 

End ikke det højeste Alarmberedskab havde imid
lertid kunnet fuldstændig afværge Virkningen af det 
japanske Angreb paa Pearl Harbor. Naar et Hangar-
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skib først har sat sine Luftfartøjer op, skal det ogsaa 
nok lykkes nogle af dem at komme ind paa deres 
:VIaal. Det gælder derfor om at ramme Hangarskibet 
alvorligt forinden; men det forudsætter en klar Krigs
situation. En saadan forelaa ikke. 

Amerika havde besluttet, af konstitutionelle og fal
kepsykologiske Grunde, ikke selv at begaa nogen 
Krigshandling under den spændte Situation. Naar man 
saaledes forholdt sig afventende, afstod man bevidst 
fra den Fordel som ligger i Initiativet. 

Som det gamle Mundheld siger : 

»Thrice armed is he who has his quarrel just, 
»But four times he who gets his blow in fu'st. 

Spørgsmaalet om Ansvaret steg straks truende op 
paa den politiske Himmel. 
· Elleve Dage efter Pearl Harhor nedsatte Præsident 
Roosevelt en Kommission under Forsæde af Højeste
retsdommer Roberts og iøvrigt hestaaende af 2 Admi
raler (afsk.), 1 Generalmajor (afsk.) og 1 Brigadege
neral (·aktiv). Kommissionen afhørte dels Officerer i 
\Vashington , dels General Short og Admiral Kimmel 
under Ed i Hawaii. Denne Kommission var vidende 
om, at japanske Telegrammer Yar bleven opfang·ede og 
var tilgængelige for Overkommandoen i Washington 
før Angrebet. Kommissionens Formand skød dette til 
Side som uvæsentligt og har senere over for den par
lamentariske Kommission erklæret, at han vilde ikke 
have interesseret sig for disse Dokumenter (would not 
have bothered to read it), hvis nogen havde vist dem 
til hans Kommission. Den parlamentariske Kommis
sion har meget haarde Ord om denne Form for Sand
hedssøgen. Roberts Kommissionens Betænkning lagde 
hele Ansvaret paa de to kommanderende Officerer i 
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Hawaii, til Dels paa Grundlag af ikke tilstrækkeligt 
undersøgte Præmisser. Den blev offentliggjort d. 25 . 
Januar 1942, og Admiral Kimmel og General Short læ
ste den første Gang i Aviserne. 

Normalt burde de have været stillet for en Krigsret; 
men det vilde Administrationen for enhver Pris und
gaa. Der blev derfor under Præsidentens Ledelse ud
fundet en særlig Fremgangsmaade, bestaaende i at de 
to Officerer først ansøgte om Afsked; dernæst blev 
Ansøgningerne bevilgede, dog med det Forbehold, at 
der senere skulde kunne indledes Krigsrets-Forfølgel
se mod dem noget som man dog ikke ønskede, at de 
selv eller Publikum skulde blive interesseret i at for
lange. Afskedsbrevene blev daterede den 16. og li . Fe
bruar 1942. Herom skriver Kongresmedlem Keefe i et 
særligt Afsnit af Kommissionens Beretnin'g: 

»Marineministeren offentliggjorde Marinens Be
handling af Sagen med Tilføjende, at han havde beor
dret Tilrettelæggelsen af et Anklageskrift til Brug i 
en Krigsretssag mod Admiral Kimmel, indeholden
de en Sigtelse for Pligtforsømmelse. Publikum fik at 
vide, at Rettergang ikke kunde finde Sted før Samfun
dets Interesse og Sikkerhed tillod det. 

Offentlighedens Reaktion blev som tilsigtet. Kim
mel og Short blev betragtet som ene ansvarlige for 
Pearl Harbor. Roberts Betænkningen, der af Højeste
retsdommer Roberts selv blev betragtet som kun en 
Sigtelse, fik en Virkning som om den havde været en 
Kendelse. De to Officerer var hjælpeløse. En Krigsret 
kunde ikke blive afholdt. Ingen Mulighed for at for
svare sig stod dem aaben. De forblev ukendt med For
klaringer, som var blevet afgivet af andre for Roberts 
Kommissionen . .. De høje civile og militære Embeds
mænd i ,vashington, som behændigt havde manøne
ret Kimmel og Short ind i Positionen som ene skyl-
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dige, kendte dengang alle de skjulte Kendsgerninger 
om Pearl Harbour mindst lige saa godt som vore Un
dersøgelser har formaaet at fremlægge dem, og maa
ske bedre. Da den i Lovene fastsatte toaarige Frist for 
at rejse Krigsretssag var ved at udløbe, blev Kimmel 
og Short anmodet af deres respektive Ministre om at 
give Afkald paa at gøre Forældelses Bestemmelsen 
gældende. Admiral Kimmel indvilgede heri, men be
tingede sig at en eventuel Krigsrets·sag skulde foreta
ges »in open court«. General Short svarede pa'a 'Sam
me i\Iaade. 

I Juni 194-1 beordrede Kongressen Krigsministeren 
og Marineministeren til at foretage Undersøgelser ved
rørende Pearl Harbor Angrebet. Der nedsattes en Kom-_ 
mission for hvert Ministerium. De afgav i Efteraaret 
1944 deres Rapporter, hvori Admiral Stark og General 
Marshall blev kritiseret. Marinekommissionens Rap
port frifandt Admiral Kimmel. Hans Anmodning om 
at faa Adgang til at læse Rapporten blev afslaaet af 
Ma rineminis te ren «. 

Ikke tilfredse med Resultatet af Kommissionsarbej
det lod Krigsministeren og l\Iarineministeren Undersø
gelserne fortsætte i Hemmelighed af Enkeltmænd -
for l\Iarinens Vedkommende af en tjenstgørende Ad
miral. Men Kongressen var heller ikke tilfreds. Den 
gennemførte i September 1945 med Enstemmighed i 
Senatet og Tilslutning fra Repræsentanternes Hus sin 
Beslutning om Nedsættelsen af en parlamentarisk 
Kommission til Undersøgelse af hele Sagen de novo. 

Foruden alt hvad der tidligere var talt og skrevet, 
var der nu tilkommet en Udtalel·se af Præsident Tru
man, hvori Ansvaret for den Udvikling, der førte til 
Pearl Harbor, blev lagt paa hele Landet. »I think the 
country is as much to blame as any individual in this 
final situation that developed in Pearl Harbor«. 
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Fra denne Udtalelse tag-er Kommissionen Afstand i 
meget bestemte Udtryk. Det amerikanske Folk har 
ikke haft Mulighed for at bedømme Situationen og 
kan derfor ikke dele Ansvaret med dem, der efter de
res Embedes Natur havde Forudsætninger derfor. Men 
i hvilken Udstrækning faldt Anwaret paa Indehaverne 
af visse Embeder? Derom er der ikke opnaaet Enighed 
i Kommissionen, og derfor falder Indberetningen i to 
Dele, repræsenterende et Flertal og et Mindretal, samt 
et Mellemstandpunkt fremstillet som Anneks til Fler
talsrapporten. 

Mindretallet, bestaaende af to Senatorer, er det skar
peste i Bedømmelsen. Det finder Fejl hos Præsident 
.Roosevelt som Præsident for de Forenede Stater og 
Højstkommanderende over Hær og Flaade, hos Krigs
minister Stimson, Marineminister Knox, General !\far
shall som Chief of Staff of the Army, Admiral Stark 
som Chief of Naval Operations og Generalmajor Gerow 
som Assistant Chief of Staff of \Var Pl1ans Division; 
endvidere de to kommanderende i Hawaii General
major Short og Kontreadmiral Kimmel, alle med 
Navns Nævnelse, foruden en Del ikke nærmere speci
ficerede Embedsmænd. Angaaende Udenrigsministe
rens Ansvar anfører Mindretallet, at den diplomatiske 
Side af Sagen ikke er fuldt belyst, hvorfor Mindretal
let afholder sig fra at udtale en bestemt Mening. 

Kommissionens Undersøgelse har kastet Lys over 
Pearl Harbor Problemerne; men den har ikke skabt 
fuld Klarhed. Der er T1ale om bor'tkomne Dokumenter, 
og flere af dramafis personae har ikke kunnet vidne, 
enten Døden har revet dem bort eller 'Sygdom forhin
dret dem. Begivenheden var saa overvældende stor, al 
den endnu længe vil beskæftige Sindene. 



Tradition. 
Af orlogsknptujn E. J. Saabye. 

Efter opfordring fra flere sider bringes 
hermed et foredrag, holdt den 27. ok
tober 1 !14!1 p.i et af »Folk og Værn« arran
geret kursu~ for nyudnæn1te søofficerer . 

. 
Det beskedne lille latin ske ord tradition, som 

bedst gengives på dansk ved >ioverlevering«, er som 
ord betragtet ikke særlig bemærkelsesværdigt, men op
højet til begreb rummer det en kraft, der på en mær
kelig måde kan virke inspirerende på dem, der befinder 
sig inden for kraftfeltet. 

Jeg tænker her ganske særlig på den militære tra
dition, som jo i så høj grad har formået at binde og 
forpligte personellet samtidig med, at den har kunnet 
få det samme personel til at yde maximum af indsats 
under de mest håbløse forhold. 

Vi søofficerer tilhører et gammelt korps, hvis med
lemmer i tidens løb har skabt en lang række tradi
tioner, af hvilke mange i tidens løb er afløst af andre, 
medens nogle endnu består. 

Men allerede ved denne erkendelse må vi standse 
et øjeblik og betragte begrebet tradition lidt nøjere. 

Det viser sig da, at tradition har en ydre anskuelig 
form og et indre usynligt væsen, så at sige traditionens 
legeme og sjæl. 

Pi\ samme måde som en persons ydre fremtoning 
normalt ikke bør tillægges så stor værdi som hans 
indre, således er det også med traditionen. Det er tra-
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ditionens sjæl, der har den blivende Yærdi, del er den, 
som giYer _den inspirerende kraft. 

Traditionens indre væsen viser sig ikke offentligt, 
men ytrer sig gennem den tankegang, den særlige 
moral eller sjælsstyrke, som den giver sine tilhæn
gere. 

For tradition er i denne form blevet en næsten 
hellig forpligtelse til at bevare og udbygge en bestemt 
tankegang i visse af livets forhold. 

Ved at føle sig bundet eller forpligtet over for tra
ditionen, bliver man i høj grad lettet i sin stillinglagen 
til visse problemer, nemlig s{1danne, som netop op
træder inden for del område, der i mere eller mindre 
grad beherskes af' traditionen . 

.Jeg vil gerne belyse denne den etiske side af trndi
onen lidt nærmere gennem konkrete aktuelle eksempler. 

Det ligger således dyhl i den britiske ll i'1dcs tradition, 
at ved møde med fjenden gås der øjeblikkelig til an
greb, hvad enten dette sker ved som pil Nelsons tid 
at entre, eller som i verdenskrigen at angribe med 
artilleriild og torpedoer. 

For nylig havde jeg den oplevelse at træffe admiral 
lord Tovey, som vil være denne forsamling vel be
kendt. Han fortalte et par små træk, der dels viser 
traditionen omsat i handling, dels viser den betydning, 
der i England tillægges traditionen som drivkraft for 
den ansvarshavende og som kompas for den nye ge
neration. 

Admiral Tovey fortalte, at da han om natten om
bord i »King George V« stævnede øst på til del afgø
rende møde med »Bismarck«, fik han telegram om, 
at captain Philip Vian var beordret Lil at forlade den 
konvoj, han ledsagede, for at deltage i ned kæm pelsen 
af »Bismarck«, og at hans flotille var underlagt adm. 
Tovey. Admiralitetet havde samtidig opgivet capt. Vian 
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»Bismarck«s omtrentlige position. Før det begyndte at 
blive lyst, spurgte en yngre officer i Toveys stab, om 
man ikke burde give capt. Vian direktiv eller direkte 
ordre til, hvorledes han skulle forholde sig. 

Hertil svarede adm. Tovey: »capt. Vian kender i 
forvejen indholdet af det eneste signal, jeg kunne 
tænke mig at sende«. 

Da solen var stået op, og »Bismarck« kommet i 
sigte, så adm. Tovey med tilfredshed capt. Vians flo
tille gå til angreb med torpedoer. 

Han bemærkede til sin stab, som var samlet på 
broen i »King George V«: »De herrer må indrømme, 
at signalet var overflødigt.« 

Dette lille træk fortæller om en århundredgammel 
tradition i opfattelse af den første pligt ved møde med 
fjenden: angrib! 

Der er noget overordentlig enkelt og stærkt i denne 
tradition. 

Den fritager for lange og pinlige overvejelser og 
ræsonnementer, som måske ville føre til en helt anden 
beslutning. Den udelukker til dels det, man kan kalde 
den sunde fornuft, men samtidig giver den sine pro
selyter en beslutsomhed, som kan være af langt større 
betydning end fornuften. 

I virkeligheden vil denne gennem århundreder ned
arvede tradition i mange tilfælde træde i stedet for 
det begreb, som kaldes mod. Den hurtige og tilsyne
ladende dristige beslutning vil ofte psykologisk set 
være en dyb forpligtelse over for denne tradition, må
ske inderst inde mere frygt for at svigte traditionen 
end egentlig mod i en kritisk situation. 

Dette traditionens dybe indgreb i sjælelivet, denne 
tydelige indvirkning på viljes- og handlingsfænomener 
afslører traditionen som et begreb af allerstørste mili
tærpsykologiske betydning. 
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Det er derfor kun naturligt, at England, hvor psy
kologisk begrundet karakteropbygning altid har været 
den fornemste opgave for de højere skoler, har for
mået gøre traditionen til en livsværdi for mange. Dette 
gælder i ganske særlig grad for den betydningsfulde 
del af England, som hedder »Royal Navy«, og hvis 
fremragende karakteropdragelse bestandig har været et 
forbillede for andre nationer. 

Det andet træk, adm. Tovey fortalte, rnr ikke selv
oplevet som det første, men den måde, han fortalte 
det på, vidnede om, at han så på sagen nøjagtig som 
den, han citerede, nemlig admiral Sir Andrew Cun
ningham. 

Ved evakueringen af Kreta havde de britiske sø
stridskræfter større tab end under 11ogen anden opera
tio11 i hele Englands søkrigshislorie, og eller nogle dages 
kamp uden søvn eller hvile syntes kræfterne næsten 
opbrugt. En af Cunninghams stabsofficerer ytrede ved 
en rådslagning, at man nu havde nået grænsen: » Vi 
kan ikke tåle at mis le flere skibe; det tager 2- 3 :'.'ir 
at bygge en krydser.« Hvortil adm. Cunningham sva
rede: »Det har laget 2-3 århundreder at skabe de tradi
tioner, der byder os at holde ud, til denne opgave er 
løst.« 

Virkningen af disse stolte ord udeblev ikke, hvilket 
atter viser den magt, som traditionen har o,·er sin
dene hos dem, der føler sig knyttet sammen ar dens 
b:"md. 

Netop foretagender som »Dunkerque« og »Kreta<< 
hører til dem, hvor Royal Navys traditioner har ud
foldet sig stærkest; der forelå her den konkrete opgave 
at redde så mange kammerater som muligt, ingen 
måtte efterlades. Der, hvor opgaven syntes umulig og 
håbløs, hjalp traditionen de ansvarhavende til at handle 
beslutsomt, d. v. s. med mod og dødsforagt. 
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Disse to eksempler har jeg fremdraget, dels fordi 
de er klassiske for britisk flådetradition, dels fordi de 
er så nye, at de ikke kan påregnes at være alminde
ligt kendte. 

Det interessante ved dem er ikke mindst netop det, 
at de er klassiske, d. v. s. de kunne ligeså godt være 
foregået under Nelson, Hood eller en hvilken som 
helst anden engelsk admiral, de er udtryk for den 
ånd, opfattelse og tankegang, som er resultatet af dette 
mærkelige, næsten mystiske og altid inspirerende ele
ment i tilværelsen, der så tørt benævnes tradition. 

Har vi i vor flåde, vort søværn, en tilsvarende tra
dition? Jeg mener ikke dermed, om vi har en række 
rituelle handlinger, som symboliserer traditionen, for 
det har vi. Nej, jeg spørger, om hver enkelt af os føler 
sig i den grad forpligtet over for den overlevering, han 
har modtaget om, hvorledes vore forgængere tænkte 
og handlede, at han uden videre betænkning ville handle 
således, som vi kan forestille os, at Willemoes, H uit
feldt eller Tordenskjold ville handle? 

Dette i virkeligheden ubehagelige og nærgående 
spørgmål må desværre generelt taget besvares med 
»nej«. 

Hvad er der da sket? 
Vi plejer dog ellers at være så stolte af vore æld

gamle traditioner, og vi synes, at vor søkrigshistorie 
er glorværdig og inspirerende, - og med fuld ret! 

Jo mere man fordyber sig i vor søkrigshistorie, jo 
mere føler man sig betaget af den ånd, der besjælede 
vor flådes personel gennem tiderne. 

For ikke altid at mindes flådens store glansperiode 
under Niels ,Juel og senere Tordenskjold, kan man 
fæstne sig lidt mere ved nederlagets tid 1801, 1807- 14. 
I denne periode var det nemlig i en stadig kamp mod 
overmagten, at vor flådes personel af alle grader viste 

'fidsskr. f. Se,·æsen. 120. Aarg. 2H 
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så fremragende egenskaber, utvivlsomt inspireret og 
ledet af de traditioner, som den dengang ikke så fjerne 
fortid havde skabt. 

Også under Yor sidste krig - 1864 - hævdede 
tlade11 pa værdig måde sine traditioner, og der var 
ingen tvivl i Suensons sind, da han lod gøre »klart 
skib«, efter at østrigerne var kommet i sigte den 9. 
maj. Han skulle føre sine skibe i kamp på samme 
måde - eller i hvert fald i samme :md - som de 
store forgængere havde gjort det, uden tanke på andet 
end at gøre sin pligt ligesom disse. 

Heri ligger nøglen til forståelsen af traditionen i den 
betydning, som jeg gerne har ønsket at fremhæ\'e, for
staelsen af traditionen som en ledetrad for tanke og 
handling under udøvelsen af en ansYarsfuld gerning. 
Med andre ord en speciel form for idealisme - ikke 
verdensfjern og drømmende, men aktiv og beslutsom. 

Den admiral, skibschcf eller k rnrtermester, der har 
forstået denne traditionens inspirerende betydning, er 
i besiddelse af de vises sten. Han har mulighed for 
at få maximum af ydelse fra sin flåde, sit skib eller 
sit mandskab. 

Hvad har da undergravet vor l1{1des gamle og stolte 
traditioner? Er den skete skade uoprettelig? 

Uden at komme ind på den velkendte politiske 
kamp i slutningen af forrige århundrede, vil jeg ganske 
kort pege på et par af dens resultater. 

Det må erkendes, at traditionen i den her udmalede 
skikkelse er ude af stand til at trives uden befolknin
gens sympati. 

Et tankesæt, som i krig naturligt afføder handlinger, 
som vækker almindelig beundring, vil i lange freds
perioder til nød kunne vedligeholdes inden for selve 
flådens rammer, hYor traditionens ydre former bidrager 
til at holde ideen, der ligger bagved, levende. Men det 
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er en historisk erfaring, at en fl åde, en marine, ikke 
vil kunne være sig selv nok. Såfremt det tilhørsfor
hold, hvori marinen gennem generationer har stået til 
nationen som helhed, af en eller anden grund ophæ
ves, vil marinens tradition i tankesæt og form blhe 
nationen fremmed, og når det først er sket, vil ma
rinen stå for nationen - altså for flertallet af befolk
ningen - som et ~rrogant, næsten degenereret samfund, 
der ser tradition som et mål i sig selv. 

Så , •idt jeg kan se, var det noget i den retning, der 
skete i begyndelsen af dette århundrede, og den om
stændighed, at Danmark blev holdt uden for 1. ver
denskrig, medvirkede i høj grad til at svække na
tionens forståelse af llådens og hærens opgaver og 
ansvar. 

Den specielle munch'ske neutralitetspolitik - der 
jo var så uendelig fjern fra den bemstorffske, p:"l vir
kelig sømagt baserede neutralitetspolitik - fjernede 
systematisk krigsmagtens betydning fra den alminde
lige bevidsthed. 

Men hertil kom, at hele den form for ansvarsforde
ling, som blev muliggjort af de moderne meddelelses
midler, var katastrofal for den traditionelle opfattelse 
af søofficerens opgaver og pligter. 

Medens vi tidligere i vor krigshistorie kun kendte 
forholdsordrer og direktiver fra regeringen, så var det 
efter radioens indførelse muligt for selve den ansvar
lige regering inden for få minutter at udgive ordrer 
og modtage oplysninger. 

Radioen blev traditionens fjende nr. 1 ! Det var ikke 
mere muligt for en kommanderende på søen at sige 
som Suenson: »Der har I østrigerne, lad os vise, vi 
kan kæmpe som vore tapre kammerater ved Dybbøl«. 

Denne situation er fra nu af en utopi! 
Regeringen i et lille land som Danmark tør -

26" 
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ganske naturligt - ikke overlade landets skæbne til 
en søofficer, der måske af forpligtelse mod hævd
vundne traditioner indlader sig i kamp. Regeringen 
tør ikke mere overlade noget til tilfældighederne. 

Den ønsker selv - uanset hvilket parti den tilhø
rer - at være den, der træffer afgørelsen; den er til
med bange for, at de gamle traditioner skal give sig 
et eller andet tåbeligt udslag. Derfor vil den så længe 
som muligt holde tøjlerne i sin band, og hverken kan 
eller vil anerkende nogen som helst forpligtelse over
for traditionen. 

Alt dette er følgen af en teknisk og åndelig udvik
ling, hvori flertallet i nationen gik s:1 vidt, at den be
tragtede officererne som en mindreværdig befolknings
gruppe med et barbarisk livssyn. 

Vender vi et øjeblik igen blikket mod England og den 
engelske flåde, er forholdet - trods svag og kortsynet 
udenrigspolitik - dog det, at Royal Navy's sikre for
ankring i den britiske nation er uantastet. 

Flftden har i 2. verdenskrig nøje fulgt de gamle 
traditioner under nye vilkår, og nationen har ved sin 
ubegrænsede tillid til disse traditioners ufejlbarlighed 
styrket den umådeligt. 

Royal Navy har stadig den forreste plads i natio
nens hjerte, og hvad R. L. Stevenson skrev for 100 
år siden gælder mere end nogensinde. Med næsten 
profetisk patos siger Stevenson følgende om Englands 
admiraler: 

"Their sayings and doings stir English blood like 
the sound of a !rumpet; and if the Indian Empire, 
the trade of London, and all the outward and 
visible ensigns of our greatness should pass away, 
we should still leave behind us a durable monu
ment of what we were in the sayings and doings 
of the English admirals." 

--------~~~---
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Men når jeg nu så kraftigt pastår, at flåden ikke 
mere har den plads i nationens hjerte som tidligere, 
er dette så rigtigt? 

Ja, som grundlag for at bedømme sligt haves bl. a. 
litteraturen, kunsten og pressen. 

Har den særlige tankegang, som var en del af vor 
marines tradition, sat sig noget spor i litteratur og kunst? 

Vor søkrigshistorie var en stadig kilde til inspira
tion for vore digtere og kunstnere i første halvdel af 
det forrige århundrede - man behøver blot at nævne 
digtere som Grundtvig, Ruhbek, Chr. Richardt, Oeh
lenschlfiger og Chr. \Vinther, som alle har besunget 
netop det, jeg forstår ved traditionen i flåden. 

Kort efter 186-1 forslummede sangen om vor stolte 
flåde, dens plads i litteraturen var nærmest usynlig. 

I tiden omkring 1. verdenskrig synes stemningen 
direkte fjendtlig. Læs f. eks. Otto Rung eller lyt til 
Jeppe Aakjærs taler. Her er så sandelig ingen hyldest 
til de stolle traditioner. 

Axel .J uel må betragtes som en af »flådens egne«, 
og hans smukke marinedigte er derfor ikke noget ud
tryk for nationens opfattelse af fl åden. Forøvrigt er 
de ikke udpræget nationale. 

En undtagelse var måske enkelte malere. Mølsted 
arbejdede utrætteligt på at mane fl ådens fortid frem, 
men hans billeder interesserede ikke nationen som 
helhed. 

Det målbevidste arbejde for at latterliggøre krigs
magten, som en stor del af pressen har udført, skal 
kun lige nævnes - det er forhåbentlig ikke af blivende 
værdi. 

Udviklingen under og navnlig efter 1. verdenskrig 
blev således katastrofal for den specielle livsanskuelse, 
som kendetegnede den traditionsbundne danske sø
officer. 
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Den politiske kamp om tluden før I 932-ordningen 
endte som bekendl med en ren politi~k besætLeise ar 
chefsposten inden for søværnet. 

Viceadmiral Wenck faldt som en tapper mand i den 
håbløse kamp for de gamle tradilioner. 

Fornedrelsen under I \)32-ordningen er velkendt, og 
det var så . at sige umuligt al opretholde den bro mel
lem fortid og nutid, hvis hovedbærepille er tradition 
i den forstand, som dette foredrag forudsæller. 

Som udtryk for den dybe fornedrelse, hvori del 
danske søværn befandt sig, star følgende udtalelse af 
forsvarsminister Laust Rasmussen i et afskcdsinterview 
den 20. november 1932: 

» Var jeg forsvars ven, vilde jeg betegne de her
skende tilstande som skandaløse, for det er, set 
med forsvarsvenlige øjne, naturligvis aldeles ufor
svarligt, at flåden er værdiløs og hæren uanven
delig.« 

Disse ord indeholder for mig intet nedsættende for 
ministeren, tværtimod viser de en tiltalende ærlighed 
og åbenhed og vidner om personligt mod. 

Men under sådanne vilkår rnr det seh·sagl umuligt 
at vedligeholde en tradition, hvis fornemste kendetegn 
er en ganske bestemt, overleveret opfatlelse af pligten 
overfor nationens ære i tilfælde af, at fjenden falder 
over os. 

Derfor reagerede søværnet så passivt den 9. april 
1940. Den tankegang, som ville have udløst den kraf
tigste handling i Tordenskjolds, Willemoes' eller 
Suesons tidsalder, var nu i den grad veget for auto
ritetsfrygt, at end ikke el skud blev løsnet. 

Jeg mener hermed at have besvaret det ene af de 
spørgsmål, jeg stillede for lidt siden: »Hvad har da 
undergravet vor tlådes gamle og stolte traditioner?« 
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Tilbage er det andet og i dag langt det vigtigste: 
Er den skete skade uoprettelig?« 

HeldigYis mener jeg at kunne svare »nej«, og jeg 
skal forsøge at motivere dette optimistiske svar. 

Med 9. april var bunden nået, og en kraftig reak
tion i tankegang satte ind. Man erkendte, at man 
havde s\'igtet det, der i »Bestemmelser for søværnets 
militære personel« kaldes »Flagets ære«, hvilket i vir
keligheden er en omskrivning af begrebet tradition. 

Reaktionen blev stærkere, da torpedobådene af »Dra
gen«-klassen skulle udleveres til tyskerne. 

Den 28. aug. 1943 stod i Slotholmsgade 10 en af
gørende kamp mellem den politiske ansvarsfølelse og 
den militære tradition. Resultatet blev som bekendt 
flådens ødelæggelse den 29. august, altså en sejr for 
traditionen, og en sejr, der gav genlyd rundt om i 
verden, og som bidrog stærkt til, at Danmark blev 
anerkendt som allieret nation. 

Man mindes uvilkårligt Grundtvigs fyndige ord på 
monumentet over de faldne fra »Prinds Christia!l((s 
kamp ved Sjællands Odde 1808: »Vraget blev erobret, 
men Danmarks Søhæder stadfæstedes«. 

Med 29. august 1943 var hjørnestenen lagt til flå
dens genopbygning. Dermed havde flådens højeste le
delse atter i handling bekendt sig til den tradition, 
som engang var kompasset for enhver dansk søkriger. 

Det er således hævet over enhver tvivl, at søvær
nets ledelse i dag ønsker, at personellet - og ganske 
særlig de unge søofficerer - uddannes og opdrages i 
den tradition, som før i tiden skabte mænd som dem, 
vi gerne opkalder vore skibe efter. 

Helt klart er dette udtrykt i en appel, som ved en 
bestemt lejlighed blev udsendt af den nuværende chef 
for søværnskommandoen. 
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Det hedder heri: 
»Det danske søværn har så store og stolte tradi
tioner, at det efter en nedgangstid og efter neder
lag er vor uafviselige pligt atter at leve op til 
disse traditioner og holde dem i hævd og ære.« 

Hvorledes skal man nu påvirke den unge generation 
og kommende generationer, således at de lever op til 
traditionen og holder den i hævd og ære? 

Her ligger opgaven soleklar for søværnets skoler, 
specielt søofficersskolen, men i hvilket fag skal det, 
der indeholdes i begrebet tradition, doceres? I den 
uhyggelige fagtrængsel, der hersker på en moderne 
søkrigsskole, vil det være vanskeligt at finde tid til 
noget su uhåndgribeligt som dette. 

Imidlertid ligger der efter min mening uanede mu
ligheder for igennem faget søkriyshislorie at give de 
vordende søofficerer den indstilling, som traditionen 
kræver. Jeg skal på ingen måde benægte, at dette 
faktisk finder sted i dag, men jeg mener, at det gen
nem en helt anden formulering af skoleplanens afsnit 
om faget søkrigshistorie bør tilkendegives klart og 
utvetydigt, at del i første række gælder om at åbne 
elevernes øjne for den ånd, der besjælede de mænd, 
der optrådte i de mange dramatiske begivenheder i 
vor flådes historie. Det er nemlig den, der skal leve 
videre, ikke de tak.tiske manøvrer eller beslutninger, 
for de vilde hurtigt være forældede. 

Men at give en sådan undervisning kræver meget, 
og kun få har evner, der vil få den til at lykkes helt. 

Jeg mindes et foredrag af forstander Appel, Gmndt
vigs højskole, på Eidsvold-dagen. Han omtalte her i 
få minutter kanonbådskrigen og dens mænd og den 
ånd, der besjælede dem, og jeg må indrømme, at en 
bedre undervisning i søkrigshistorie har jeg aldrig 
modtaget på kadetskolen, og jeg forstod klart ved den 



Tradition. 433 

lejlighed, hvor uhyre meget inspirerende vejledning 
betyder. 

Men søofficersskolen er jo ikke det eneste sted, hvor 
personellet kan lære traditionens væsen at kende. Gen
nem eksemplets magt er det givet enhver foresat om
bord og i land at bygge videre på den bygning, som 
vore forfædre har grundlagt, og som indtil 1864 sta
dig var blevet forstærket. 

Selv om bygningen i provisorieårerne og i 20'erne 
og 30'erne i dette århundrede forfaldt, og enkelte mure 
styrtede sammen, er dens konturer dog så lydelige, at 
vi endnu har mulighed for at rejse den i de klare, 
rene linier, hvori den tegnede sig før forfaldstiden . 

. Jeg er sikker på, at hvis man ved det snart for
slidte ord »genopbygning« ville forstå en alvorlig an
strengelse for »at le.ve op til de store og stolte tradi
tioner«, til »al hævde flagets ære«, så ville den materielle 
genopbygning, som idag optager sindene så stærkt, 
forekomme mindre betydningsfuld. Enhver befalings
mand har nemlig medansvar for den åndelige genop · 
bygning, medens ansvaret for den materielle genop
bygning rent tjenstligt kun påhviler enkelte på særlig 
betroede poster. 

Og ingen krig har endnu rokket ved den kendsger
ning, at den ånd, der besjæler personellet, er af mere 
afgørende betydning end selv den mest fuldendte tek
niske krigsmaskine. 

Traditionen er søværnets samvittighed. Den pålæg
ger os store forpligtelser, forpligtelser, som det er van
skeligt at give udtryk i klart sprog; men vi ser dem 
for os, og vi forslår, at man under udarbejdelsen af 
de nye bestemmelser for søværnets militære personel 
ikke har formået at forbedre de gamle ord: » Det på
hviler enhver i søværnet at hævde flagets ære«. 

Dette er traditionen, som jeg opfatter den, og jeg 
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håber, at dette lille causeri kan give de unge, nyud
nævnte søofficerer lidt stof til eftertanke, således at De 
ved mødet med de mange rent formelle traditioner 
vil erindre, at disse formaliteter i virkeligheden kun 
tjener eet formål: at holde bevidstheden om søværnets 
store og stolte traditioner levende hos hver enkelt. 



r erogrnfen. 
Af kaptajnløjtmmt 0 . F c Id ing. 

Søartilleriet har indkøbt og opstillet et såkaldt vero
grafanlæg, og man er nu nået så vidt, at selve brugen 
af og uddannelsen ved anlægget er begyndt. 

For at give et videre antal søofficerer, end de der 
direkte har haft eller vil få at gøre med apparatet, et 
indblik i denne nyanskaffelses opbygning, virkemåde 
og anvendelse skal der her gives en beskrivelse af den. 

\Terografen er konstrueret af det schweiziske firma 
Contraves i Ziirich. Dens hovedformål er at virke som 
kontrolapparat på optisk afstandsmåling til luftfar
tøjer og skibe. Det grundlæggende princip for anlæg
gets arbejdsmåde er, at samtidig med, at <le afstands
observatorer, der skal uddannes og kontrolleres, måler 
afstande til målet, giver verografen ved hjælp af lang
basis-vinkelmåling med to specialteodolitter sand af
stand til målet. Den sande afstand, der ad elektrisk 
vej beregnes i selve verografen, bliver her sammen
holdt med de målte afstande, således at man til enhver 
tid kan bestemme målefejlen. 

Pi figur 1 er vist princippet for opstillingen af vero
grafens enkelte bestanddele samt det trigonometriske 
grundlag for beregningen af den sande afstand. 

De to specialteodolitter arbejder ikke i det normale 
horisontal-vertikalplan, men måler vinklerne til målet 
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Fig. 1. Princlpskilsc. 

(F) i et sakaldt »tagplan t< , d . v. s. cl plan lagt gennem 
basis og målet. Vinklerne (11 og yJ mMcs ud fra nor
malerne i ovennævnte plan pa basislii1icn i T I og T 2 

(teodolitternes standpladser). Afstanden ev = T 1F kan 
således trigonometrisk beregnes. Differencen mellem 
den beregnede afstand ev og den sande afstand e5 fra 
den afstandsm åler (A), hvis resultater skal kontrol
leres, er ubetydelig i sammenligning med selve af
standen, når man sørger for at anbringe måleren i 
umiddelbar nærhed af hovedteodolitlen . 

De to teodolitter, der er nærlig ens, er indrettet sa
ledes, at de muliggør en meget nøjagtig mftll'ølgning, 
idet kun teodolitternes objektivdel er bevægelig og 
motorstyret (vejhastighedsmotorer), mens okulardelen 
er fast. 

De vinkler, der m åles ved teodolitterne, overføres 
elektrisk til verografen (V). 

På verogrnfen findes skala til indstilling af basis
afstanden, der skal være bestemt med mindst 1 m's 
nøjagtighed og ligge mellem 1000 og 4000 m. De ved 
afstandsmålerne målte afstande bliver kontinuerligt 
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Fig. 2. Teodolit. 

ved elektrisk overføring sendt til verografen, og appa
ratet udregner de enkelte måleres mt lefejl, der sammen 
med sand afstand automatisk nedtegnes som kurver 
på registreringspapir. Indtil 4 målere kan samtidig 
kobles til verografen. 

Øvelseslederen står ved verografen og er i telefonisk 
forbindelse med såvel teodolitter som afstandsmålere 
og kan ved observation af registreringsstrimlerne til 
enhver tid kontrollere de enkelte observatorers resul
tater og evt. gribe vejledende ind under selve må
lingen. 

Til verografen kan sluttes et andet regneapparat 
kaldet integratoren, der udregner to værdier a og b, 
hvor a betyder målefejlens middelværdi i et vist tids-
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Fig. 3. Vcrograf og intcl-{rator. 

rum, og b er et mål for størrelsen af mftlefejlencs 
svingninger omkring middelYærdien a inden for samme 
tidsrum. Udregningerne af a og b har hidtil ved ud
dannelsen af afstandsobservatorer været et kompliceret 
og tidsrøvende arbejde, især når det drejede sig om 
bevægelige mii.l. 

Apparatets maleomr:\de er ret udstrakt og fremgfll" 
af figur 4. Som man ser, har apparatet en ))dødvin
kel« i nærheden af basisretningen, hYilket der ma 
tages hensyn til ved direktiverne for målets bane. 

Verografens nøjagtighed, d. v. s. fejlen på den be
regnede afstand e,-, er afhængig af basisafstanden og 
den nøjagtighed, hvormed vinklerne y1 og y2 er be
stemt. Hvis man har trænede og omhyggelige rettere 
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-----

Fig. 4. l\h'tleomrl'ule. 

og en basislængde på 2000 m, kan man regne med, 
at på målafstand 3000 m er nøjagtigheden ca. :t 9 m 
og på 5000 m ca. :J: 25 m, hvilket svarer til den nøj
agtighed, hvormed man kan bestemme afstanden med 
en 4 m stereomåler med 24x forstørrelse mod bevæ
gelige mål. 

Anlægget er opstillet med den ene teodolit stående 
på Prøvestenen og hovedteodolitten sammen med vero
grafen og afstandsmålerne på afstandsmålerstationen 
på taget af luftmarinestationens kasernebygning. Der 
er nedlagt søkabel mellem de to stationer, og basis
afstanden er 1419 m. Verografen er indrettet til at 
bruges i forbindelse med 4 m stereomålere med 24x 
eller 12x forstørrelse. I stedet for ovennævnte målere 
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kan anvendes 1.25 m stereomålere med forstørrelse 
11.5x. Når disse målere bruges, kan man dog ikke få 
overført afstandene direkte, men observatoren må dik
tere sine målte afstande til en indikatormand, der 
indstiller dem på en transportabel afstandssender, som 
er forbundet direkte med verografen. 

Foruden på luftmarinestationen, hvor anlægget be
kvemt kan benyttes af afstandsobservatorskolen på Ly
netten, har man tænkt at anvende verografen på den 
projekterede luftværnsskole p~i Gniben, og apparaterne 
er således konstruerede og dimensionerede, at de uden 
større foranstaltninger kan transporteres med en last
vogn. 

Efterhdnden som a1wendelsen af radar vinder mere 
og mere udbredelse, formindskes i nogen grad betyd
ningen af visse andre tekniske apparater. Delte gælder 
ikke mindst inden for artilleriet, hvor radaren mulig
vis i løbet af nogle ar - hell eller delvis -- vil kunne 
overtage de opgaver, der hidtil er blevet løst af f. eks. 
projektøren og afstandsmåleren. 

Men så længe nogen egentlig artilleriradar ikke fin
des i vore skibe og ved kystdefensionen, mi'1 det stadig 
være påkrævet på enhver tænkelig måde at udnytte 
og forbedre de hidtil kendte og anvendte apparater og 
gøre personeluddannelsen og -udvælgelsen ved disse 
så effektiv som overhovedet muligt. 

Metoderne til kontrol af afslandsmi1ling Lil luftfar
tøjer - s~vel under den egentlige skolemæssige ud
dannelse af observatorer som ved AL-skydning - har 
hidtil ikke været tilfredsstillende, idet man ikke har 
været i stand til med tilstrækkelig hurtighed og nøj
agtighed al bestemme sand afstand, men var henvist 
til enten at sammenligne måleresultaterne med resul-
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taterne opnået ved en måler med stor basis og en 
særlig trænet og pålidelig observator eller beregne en 
middelværdi (-kurve) af de forskellige måleres resul
tater og antage, at denne tilnærmelsesvis svarede til 
sand afstand. 

Aflæsning af afstandene ved ovennævnte fremgangs
måde betyder endvidere, at selve målingen må (ved 
målere med bevægeligt målemærke) afbrydes nogle 
sekunder, mens dette står på, og derved umuliggøres 
kontinuerlig afstandsfølgning, hvilket igen vanskeliggør 
målingen på grund af de store afstandsforandringer 
pr. sek. ved moderne luftfartøjer. 

Verografen vil tillige kunne spare megen tid, som 
hidtil er blevet benyttet til beregninger og kurvened
lægning. 

Ved hjælp af verografen er der tillige mulighed for 
på et tidligt tidspunkt af elevernes uddannelse at 
konstatere, om disse er i stand til at lære at 
måle med tilstrækkelig nøjagtighed og hurtighed. Ueg
nede elever kan derfor udskilles, således at man ikke 
spilder tid ved at give dem en uddannelse, der allige
vel ikke kan afsluttes med tilfredsstillende resultat. 

Det skal endvidere anføres, at der ved den nuvæ
rende placering af verografen er mulighed for sam
menligning med de resultater, der opnås under måling 
med de radarsæt, der er opstillet på radarskolen - såvel 
til luftfartøjer som til skibsmål. 

Verografen kan også anvendes ved beregning og 
bedømmelse af AL-skydning med øvelsesgranater med 
udslagsladning, idet man forbinder ildledelsesinstru
mentets afstandsmåler med verografen. Ved at sam
menligne de enkelte skuds længdefejl og afstandsmå
lerens målefejl til de tilsvarende tidspunkter, kan det 
bestemmes, hvor stor en del af længdefejlen der hid
rører fra afstandsmåligen. 

Tldsskr. f. Sovæsen. 120. Anrg. 27 
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Længdefejlen, d. v. s. den vandrette afstand i skud
planet mellem målet og projektilets sprængpunkt, kan 
automatisk beregnes ved hjælp af den såkaldte ste
reomat - et apparat, der i konstruktionen minder 
noget om verografen, og som anvendes i forbindelse 
med skydning med tungt luftværnsartilleri. 



The Royal Naval College. Dm-tn10uth. 
Ved orlogskapt:tin P. Ziglcr. 

De bestemmelser, der gælder for at få adgang til 
Royal Naval College i Dartmouth findes detailleret be
skrevet i en publication benævnt »Regulations for the 
entry of naval cadels at age 16 in the executive, en
gineering and supply and secretariat branches«. 

Hovedpunkterne i disse bestemmelser er følgende: 
Adgangen finder sted 3 gange om året i januar, maj 

og september. Aspiranterne må være mellem 16 år og 
16 år og 4 måneder på antagelsesdagen, d. v. s. 1. 
januar, 1. maj eller 1. september. 

En aspirant må gennemgå en skriftlig prøve fastsat 
af admiralitetet. Standarden for denne prøve er høj, men 
således, at drenge fra enhver skole vil være i stand 
til at deltage i konkurrencen. Prøven omfatter 3 
tvungne fag, det engelske sprog, elementær matematik 
og naturvidenskab, men latin kan erstatte naturviden
skab som tvungent fag. 

Udover de tre tvungne fag kan tre fag vælges frit 
inden for adskillige andre fag, hvori indgår moderne 
sprog og historie. 

Et vist antal aspiranter, der har bestået den skrift
lige prøve, ud vælges derefter til at gennemgå en prøve 
- omfattende intelligens, egnethed, karakter og per
sonlighed - for en kommission, der består af søoffi
cerer, psykologer og repræsentanter for det offentlige 
skoleliv. 

27"' 
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Antagelsen til de forskellige grupper er bestemt ar 
det antal points, der opnås i de 2 prøver. 

Antallet af de kvalificerede aspiranter, der under
kastes disse prøver, er normalt ikke mere end 4 gange 
det antal af pladser, der er ledige. 

Den skriftlige prøve er den samme for alle 3 grene, 
og en aspirant kan ansøge om en, to eller tre grene. 

Udstikningen til en særlig gren vil sædvanligvis 
blive bestemt pa baggrund af det pointsantal, der op
nås for de personlige egenskaber, men admiralitetet 
ønsker selv at kunne afgøre delte efter eget skøn. 

De fysiske krav er de samme for alle tre grene, 
men en ringere synsevne godkendes for dem, der giir 
ingeniørvejen og intendanturvejen end for søofficers
vejen. 

Briller er tilladt for intendanturgrenen. 
Admiralitetet betaler alle omkostninger for undervis

ning, kost og logi. Andre udgifter kan afholdes af 
forældre eller værge afhængig af disses økonomiske 
forhold. Hvis admiralitetet bedømmer netto indtægten 
til at være under æ 300 om aret, vil forældre eller 
værge ikke komme til at betale for nogle af de ud
gifter, der løber på. For indtægter over .1! 300 om aret 
kommer forældre eller værge til at betale et beløb 
mellem Æ 8 og .¼l 240 indtil kadetten afgår fra træ
ningskrydseren ca. 8 måneder efter at have fuldført 
uddannelsen på Naval College. 

Såfremt en kadet gør tilfredsstillende fremskridt, er 
hans karriere sikret uden hensyn til hans for.ddres 
eller værges økonomiske forhold. 

Søkadetterne på Royal N aval College gennemgår en 
undervisning, der varer seks terminer, hvilket vil sige 
to år. Hver termin varer i gennemsnit 3 måneder. Når 
kadetterne afgår fra skolen kommer de ud med en 
træningskrydser (p. t. H. M. S. »Devonshire«) på to 
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togter (8 måneder) til yderligere uddannelse som sø
kadetter før de bliver »midshipmen«. 

I løbet af en af terminerne på Naval College kom
mer kadetterne ud på et kort togt med et af fl ådens 
skibe, og de får måske også lejlighed til en tur i en 
u-båd eller et luftfortøj, forndsat at de har deres for
ældres tilladelse. 

Læseplanen omfatter b:ide opdragende og tekniske 
fag i et forhold af 78 % til de første og 18 .% til de 
sidste. De resterende -! % anvendes til gymnastik og 
idræt. 

Til at undervise i de opdragende fag er ansat et 
antal civile lærere under ledelse af en rektor. De fag, 
der læses, er engelsk, historie, geografi, moderne sprog, 
matematik, naturvidenskab, kunst og kendskab til re
ligioner. 

De civile lærere har også tilsyn med kadetterne, idet 
hver kadet tildeles en bestemt lærer, når han begyn
der på skolen og forbliver i denne lærers varetægt -
hvad angflr arbejde med læsefagene - indtil han for
lader skolen. 

Da det ikke er nødvendigt at forberede kadetterne 
til mange forskellige specialgrene eller prøver, bringes 
alle kadetterne igennem det samme almindelige kursus 
i aldersklasser, og de fordeles i et passende antal 
klasser, afhængig af deres evner inden for hvert fag, 
Der er tilnærmelsesvis afset den samme tid til på den 
ene side engelsk, historie, geografi og sprog og på den 
anden side matematik, mekanik og naturvidenskab. 
Del er således muligt for enhver af kadetterne, for så 
vidt han har evnerne, at udvikle både sine litterære 
og videnskabelige anlæg. I de discipliner, hvor han er 
svag, bibringes der ham i det mindste et grundlag, og 
der hvor han er stærkere funderet, kan han gøre gode 
fremskridt og hans skjulte evner komme frem. 
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For kadetter, der er særlig fremragende i et eller 
flere fag, er der der taget højde ved de særlige »Alfa((. 
klasser. 

Efter to terminers forløb bliver ud valgte kadetter 
overført til små specialklasser enten i engelsk og hi
storie eller i moderne sprog eller i matematik, mekanik 
og naturvidenskab. Ved at lade et antal fag udgå eller 
læse dem efter en reduceret læseplan bliver det muligt 
at skaffe mere tid til disse særlige fag. Denne ekstra 
tid gør det muligt for kadetterne at gøre hurtigere 
fremskridt i disse fag, men ho\'edfårmålet med »Alfae<
systemet er at opmuntre dem til selvstændigt arbejde 
i højere grad end undervisning. 

I den sidste termin undervises kadetterne i fag af 
almindelig interesse. Der er meget at vælge imellem 
f. eks. engelsk eller udenlandsk litteratur, atomteori 
eller et sprog, der normalt ikke læses, teaterkunst og 
en udvalgt række af historiske emner. 

»Alfa«-kadetter gennemgtir et af disse kursus, me
dens ikke-»Alfa«-kadetter får to. Det er form ålet at få 
dem interesseret i den mere fremskredne undervis
ningsform, der finder sted pa universiteterne. 

Normalt er der 4 foredrag om ugen for kadetterne 
med to timers forberedelse hertil. 

I vintermånederne er der een gang om ugen i stedet 
for aftenlæsning for alle kadetterne »activities(<. Delte 
består af praktisk arbejde i sa forskellige discipliner 
som modelbygning af skibe, læderarbejder, læsning af 
skuespil, fotografering og musikstudier. Alt i alt er 
der ca. 24 »activities(< at vælge imellem. 

Udover de almindelige skolefag er der rig lejlighed 
til at studere kunst og musik. Der undervises på alle 
slags musikinstrumenter pt1 skolen. Musikundervisnin
gen ledes af en musikdirektør og en musiklærer til 
fuld tjeneste, foruden 5 lærere, der kommer og under-
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viser på de forskellige musikinstrumenter, der stilles 
til rådighed af skolen. Adskillige flygler er til rådig
hed såvel som orglet i skolekirken. I øjeblikket tager 
130 kadetter undervisning på forskellige musikinstru
menter. 

Kadetterne kan, hvis de vil, lære kunst, når de 
kommer ind på skolen eller senere. De kan få lejlig
hed til at øve sig på mange felter, der omfatter olie
maling, akvarelmaling, dekorationsmaling, marionet
teater, modellering, keramik, arkitektur-modellering og 
træsløjd. Nogle få kadetter har endog forsøgt billed
huggerarbejde. 

I den tredie termin gennemgår kadetterne et tvun
gent kursus i kunstvurdering. Formålet er at bibringe 
eleverne noget, der både er af teoretisk og praktisk 
værdi for så mange af dem som muligt og hjælpe dem 
til at forstå at vurdere kunstværker, at studere kunst 
fra alle tidsperioder og at opmuntre dem til at udøve 
en eller anden form for kunst. 

Skolens indre organisation er på linie med kost
skolerne. Hvert hold, der møder på skolen, fordeles 
ligeligt i 5 bygninger. Hver bygning, der bærer navnet 
på en berømt admiral, ledes af en officer af søløjt
nants- eller kaptajnløjtnants-grad, og denne officer as
sisteres i dette arbejde af 4 af de ældste kadetter i 
bygningen. 

Disse kadetter bærer med admiralitetets billigelse 
titlen »cadet captain«. Den ældste af disse »cadet cap
tains« har en højere grad end de andre og er direkte 
ansvarlig overfor skoleofficeren for den disciplin og 
opførsel, der hersker i bygningen. 

To »chief cadet captains«, der har ansvar for skolen 
på lignende måde som de andre »cadet captains« for 
de enkelte bygninger, har pligter tilsvarende en »head 
prefect« på en kostskole. 
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Igennem de enkelte bygningers »cadet captains« be
handler og afgør de alle mindre administrationsanlig
gender, der angår slfolen som helhed og ikke alene 
angår en enkelt bygning. De udgør et direkte mellem
led mellem næstkommanderende, der over for chefen 
er ansvarlig for træning, disciplin og skolens almin
delige organisation. 

Som det allerede er fremgået af læseplanen udgør 
den tekniske træning, såsom sømandsskab og signale
ring kun en forholdsvis ringe del af den formelle un
dervisning. Med undtagelse af fartøjskendskab, hvor 
træning nemt kan kombineres med rekreation. sa ud
gør de to år, der tilbringes på Dartmouth en periode, 
hvor kadetten bibringes kendskab til flåden snarere 
end marineundervisning. 

Rutinetjenesten i fHtden indgar derfor - og erstatter 
på enkelte punkter - den mere almindelige skole
rutinetjeneste. 

Såvidt det er muligt praktiseres flådeceremoniel, 
skikke og traditioner. 

Mønstringer, morgenbøn, flaghejsning og -nedhaling 
følger således de gængse flådebestemmelser. 

Ekcersits har længe været anerkendt som en værdi
fuld hjælp til at fremme disciplinen, men de oven
nævnte parader er også anlagt for at udvikle kadet
ternes evne til at kommandere, og førend en kadet 
forlader skolen har han haft adskillige lejligheder til 
føre kommando. 

Der anvendes imidlertid ikke noget overvældende 
stort timeantal på ekcersils, i virkeligheden får kadet
terne mindre heraf end på mange kostskoler, der har 
visse korps, men hensigten er at kun give dem lidt 
deraf, men til gengæld ofte. 

Betydningen for en officer af at kunne kommandere 
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og opretholde disciplin er indlysende, men der er 
mange andre egenskaber, der er nødvendige for en 
ung mand mellem 16 og 18 å r, og man kan ikke an
vende for megen tid på en af de nødvendige officers
egenskaber til fordel for andre. 

Hver aften, når skoleofficeren inspicerer kadetternes 
lukafer, efter at de er til køjs, sker dette ved at byg
ningens »cadet captain« går foran skoleofficeren med 
en lygte for at understrege inspektionens karakter. 
Det forventes, al der hos kadetterne hersker en pinlig 
orden. 

Man anvender fl ådeudtryk og -talemåder, hvor det 
kan lade sig gøre, selv om visse af disse udtryks
måder kan synes noget forældede, idet visse af dem 
daterer sig helt tilbage fra den tid, da skolen var un
derlagt skibet »Brilannia« på 120 kanoner. 
· Medens man igennem disse 2 år uafbrudt under

streger flådens skikke og traditioner, er den formelle 
instruktion, der bibringes kadetterne i sømandskab 
og andre beslægtede fag, stærkt begrænset. 

Den er - når undtages fartøjstjenesten - begrænset 
til at bibringe kadetterne kendskab til flådens elemen
tære organisation samt være en ABC for sømænd, 
hvor de lærer om uniformernes udseende, distinktio
ner, adgangs- og forfremmelsesbestemmelser, hilsepligt, 
underbringelsesforhold, fartøjskendskab, skibstyperne 
og deres anvendelse, knob og stik, hejsning og affi
ring af fartøjer, søvejsregler, loddemetoder, morsesig
nalering, semafor, flagsignalering o. 1. 

Almindeligvis gives den teoretiske undervisning af 
skoleofficerer, der alle har en lang søtjenesle bag sig 
og praktisk arbejde ledes af særligt udvalgte pensio
nerede underofficerer. 

Bortset fra den geværekcersits, der er nødvendig, 
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for at de ældre kadetter kan stille en skansevagt ved 
søndagsparaderne, undervises der ikke i andre disci
pliner, der ikke hører hjemme i flåden. 

Flåden hjælper meget til med at bibringe kadetterne 
et almindeligt indtryk af livet ombord. Hver kadet får 
under sit ophold på skolen en kort udkommando med 
en destroyer, under hvilken han underbringes og ar
bejder som almindelig værnepligtig. For at sikre sig, 
at kadetterne får et harmonisk indtryk af tjenesten, 
besøges Dartmouth ofte af u-både og m.t.b., sædvan
ligvis i hver termin, og kadetterne tages med ud at 
sejle. Hvis del er praktisk gennemførligt sendes ka
detterne også en gang i løbet af skolen ombord i et 
hangarskib for at se flyvning herfra. 

Nødvendigheden af, at søofficeren kan føre fartøjer, 
er indlysende, og der gives derfor kadetterne enhver 
lejlighed til at gøre sig fortrolige med denne side af 
deres gerning, således at deres reaktioner ombord i et 
fartøj bliver næsten instinktiv. 

Undervisning i roning, sejlads med tjenestefartøjer 
og motorbade er obligatorisk. Der afholdes årlige ro
konkurrencer og kapsejladser med alle fartøjstyper 
mellem de enkelte bygninger i løbet af sommertermi 
nen. Motorbåde slår til rådighed til udflugter o. I., 
idet det betragtes som en adspredelse og dermed hvile, 
og kadetterne har tilladelse til at sejle ca. 10 - 12 km 
op ad floden Dart til en mindre by. 

Efterhånden som kadetterne bliver dygtigere i far
tøjstjeneste tildeles de en række emblemer, som de 
kan bære på ærmet af deres /Jlazer. SiHedes angiver 
1 emblem, at en kadet har tilladelse til selv at føre 
en bestemt type sejlbåd, medens kadetten med 6 em
blemer m å føre en hvilken som helst type fartøj, der 
tilhører skolen. Til skolen hører 6 >>fiO kvadratme
tere<<. 
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Hvad angår sport og idræt, er der lejlighed til at 
spille cricket, fodbold og hockey samt dyrke fri idræt, 
boksning, fægtning, svømning, tennis, squash eller 
skydning samt eventuelt golf. På skolen findes også 
jagthunde. Der findes eksperter i alle sportsgrene. 

Gymnastik foregår 2 gange om ugen i en fortrinligt 
udstyret gymnastiksal og ledes af tlåde- eller »Royal 
Marine«-instruktører. Enhver kadet skal kunne svømme 
750 yards, når han forlader skolen. 

Førend kadetterne forlader Dartmouth, har de så
ledes haft lejlighed til at lære og med udbytte dyrke 
de fleste sportsgrene, således at det senere, når de er 
til søs rundt omkring i verden sjældent vil forekomme, 
at de ikke kan dyrke en eller anden sportsgren, der 
interesserer dem. 



Boganmeldelse. 

B. H. Liddel Harl : »På den anden side af bakken«. 
C. A. Reitzcls forlag, l{obenhavn 1949, 255 sider. 

Den bekendte engelske militærskribent optræder her i 
rollen som uofficiel forsvarer for de tyske generaler fra 
2. verdenskrig. 

Man kan måske undre sig herover, med det stem
mer udmærket med britisk mentalitet: enhver - selv 
tyske generaler - har krav på en fair behandling, 
hvilket i dette tilfælde vil sige, at man bør tage alle 
faktorer i betragtning, inden man fælder den historiske 
dom over de feltherrer, som havde ansvaret for den 
tyske krigsførelse. 

Forfatteren kommer gang på gang til det resultat, 
at en general, som den offentlige mening har for
dømt, i virkligheden nærmest er en gentleman, der kun 
har gjort sin pligt som tjener i det - ganske vist højst 
utiltalende styrede - tredie rige. Det påvises, hvorle
des det egentlige ansvar for alle store militære beslut
ninger kan føres direkte tilbage til Hitler, der med den 
største stædighed forlangte sine egne strategiske ideer 
gennemført. 

Hitlers magt over generalerne skyldtes foruden selve 
det nazistiske system - den omstændighed, at de af 
Føreren på trods af de militære rådgivere udstedte or
drer i foråret 1940 førte til så glimrende resultater. Hitlers 
position var herefter sti sikker, at det tyske folk til en 
enhver tid havde større tillid til ham end til generalerne. 
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Bogen er særdeles interessant og giver et ganske sym
patisk billede af de tyske generaler, men det er jo rig
tignok også kun de strategiske hovedlinier, der belyses, 
og spørgsmålet krigsforbrydelser nævnes overhovedet 
ikke. Forfatteren har baseret hele sin fremstilling på 
personlige samtaler med de enkelte generaler, hvilket 
har givet ham mulighed for at skåffe førstehånds op
lysninger om mange vigtige begivenheder, men sam
tidig er bedømmelsen blevet mindre objektiv. Man kan 
nemlig roligt gå ud fra, at hver eneste af de afhørte 
generaler har søgt at gøre det bedst mulige indtryk. 

Man kan i den henseende sammenligne disse gene
ralers beretninger med de i Berlingske Aftenavis i be
gyndelsen af november 1949 offentliggjorte artikler af 
den tyske kommandant i Paris, general Cholitz. Det er 
den samme menneskekærlige tone, den samme afsky 
for Hitlers person og regime - og fælles for dem alle 
er: de vedblev at være lydige redskaber i den despe
rate diktators hænder til den bitre ende. 

Særlig sympatisk er skildringen af feltmarskal von 
Rundstedt, der fremhæves som typen på den højtdan
nede, intelligente og faglig dygtige tyske stabsofficer. 

Bogen kan meget anbefales til alle, der ønsker at 
kende baggrunden for de begivenheder, der engang fo
rekom så utrolige, men som nu gennem Liddel Harts 
undersøgelser har fået en naturlig forklaring. 

E. J. S. 



Meddelelser lht udlandet. 
Ved orlogskaptajn P. Zigler og kaptajnløjtnant S. S. Thostrup. 

England. 

Manglen pa midler til nybygninger til flåden på dette års for
svarsbudget har fremkaldt en del diskussion i parlamentet bl.a. 

på baggrund af omfanget af det russiske ubadsvåben. Adskillige 

parlamentsmedlemmer har fremhævet nødvendigheden af at bygge 
nye hurtige ubådsjagere, idet det blev påpeget, at de nuværende 

21 knobs fregatter ikke længere kunne tilfredsstille nutidens tak
tiske krav. Det oplystes herunder, at admiralitetet i forllindelse 

med bearbejdelsen af ull:"tclsjagerproblemet særlig lrnr haft opmærk 
somheden henvendt pa udviklingen af gasturbinen, mulighederne 

foi· anvendelse af aluminiumsskrog samt iovrigt pa andre op
findelser. 

Admiralitetet synes nu at have nået et foreløbigt resultat af 
sine undersøgelser, idet marineministeren for nylig kunne med
dele, at det· var udarbejdet et projekt til en ny fregattype, og at 

man håbede at kunne optage bygningen af et sådant fartøj på 
byggeprogrammet for 1!!49150. (The Navy, okt. 49) Th. 

I tilknytning til den løbende diskussion om slagskibenes beret
tigelse kan noteres, at marineministeren har udtalt, at England 
måtte have slagskibe, sålænge andre nationer v:1r i hesiclclelsc af 
sådanne, og at der ikke var planer om at udrnngere nogle af de 

eksisterende. Disse betragtes under nuværende forhold som en 
passende styrke til understøttelse af hangarskibene. 

Som bekendt har admiralitetet imidlertid for at kunne holde 
flere lettere enheder under kommando set sig nødsaget til at op
lægge 3 af slagskibene i reserveflåden, medens de to øvrige - for 

tiden »Vanguard•• og »l{ing George V« - normalt udrustes som 
skoleskibe. Fra engelsk sømilitær side beklages, at det ikke er 
muhgt at holde i hvert fald et slagskib udrustet i beredskab; men 

admiralitetet erklærer, at de alle er klar på kort varsel. 
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Hvad hangarskibene angår, har marineministeren erklæret, at 
hurtig modernisering af de eksisterende var en sag af første prio
ritet, og at de to under bygning - »Eagle« og »Ark Royal« for
ventes færdige henholdsvis 1950 og 52. Denne klasse er på 37.000 
tons med 16 stk. 11,3 cm kanoner og 61 af mindre kaliber. Farten 
er beregnet til mere end 32 knob, og det anslås, at de kan med
føre indtil 80 luftfartøjer hver. 

(USNIP, sept. 49 og The Navy, okt. 4!l) Th. 

Under budgetdebatten henledte Admiral Earl Beatty opmærk
somheden på manglen på krydsere og hævdede, at Englands kro
niske svaghed verden over havde bidraget til at fremkalde episoderne 
om Falklandsøerne, i britisk Honduras, i Vestafrika og i mna. 

(The Navy, okt. 49) Th. 

Et nyt opmålingsskib »Owen« af »Dalrymple«-klassen forventes 
efter afsluttende prøYer at indgå i flådens tal i løbet af okt. 1 !149. 

(The Navy, okt. 49) Th . 

Reserveflåden omfatter for tiden - oktober 1 !l4!l - 4 slagskibe, 
4 hangarskibe, 12 krydsere, 60 destroyers, 30 ubåde, 125 fregatter 
og 50 minestrygere. (The l'\avy, okt. 4!l) Th. 

Den sidste fregat af >>Captain«-klassen - HMS »Hotham(( - vil 
blive anvendt til Yidereførelse af forsøgene med gasturbinen som 
fremdrivningsmaskineri . De første forsøg er som bekendt udført i 
kanonbåden »Grey Goose« (250 tons). »Hotham« er på 1450 tons 
og er bygget i t!l42. (The Navy, okt. 49) Th. 

Frankrig. 
Meddelelsen om, at færdigbygningen af »Jean Bart(( måtte ud

sættes (T.f.S., nov. 194!), pag. 404), kan korrigeres, idet der er skabt 
mulighed for at fremskaffe den manglende luftværns- og radarud-
rustning. (The Navy, okt. 49) Th. 
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