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Galatheas jordomsejling.

Sejlads og navigation set fra broen.

Af orlogskaptajn I. A. R. Westergaard.

Allerede mens »Dan aekspedit ion en« 1928-30 fore
gik, fødtes tanken om den næste danske oceanografi
ske ekspedition. Denne tanke, der, som årene gik,
voksede sig stærk, tog i 1943 praktisk form.

»Danaekspeditionen«s opgave var havundersøgelse
i de øverste, frie vandlag jorden rundt indtil ca. 4000
m's dybde, herunder specielt undersøgelser vedrøren
de ålens ynglepladser.

»Galatheaekspedit ionen« s videnskabelige opgave
var dybhavsundersøgelser ned til bunden på så mange
af havenes største dybdeområder som muligt. Dette
var ikke tidligere forsøgt, og man kendte kun dyre
livet i havet og havet selv ned til ca . 7800 m, og det
endda kun fra et enkelt træk dybere end 6000 m.

Blandt vigtige jordomsejlingsekspeditioner med
havundersøgelse for øje kan nævnes:

»Oh allenger « fra 1872 til 1876 (engelsk orlogskorvet) .
»Vega« fra 1878 til 1880 (svensk dampskonnert).
»Valdivia « fra 1898 til 1899 (tysk fragtdamper) .
»Dana« fra 1928 til 1930 (den danske stats havunder-

søgelsesskib ) .
»Albatros« fra 1947 til 1949 (svensk firemastet motor

skonnert).

Tidsskr. f . Søvæsen. 124. Aarg,



2 Galatheas jordomsejling.

Alle disse ekspeditioner har dannet grundlaget for
sGalatheaekspeditlonene, og med afslutning af denne
har man nu et orienterende kendskab til jordens have
samt til livet og de oceanografiske forhold ned til de
største, kendte dybder. Det siger sig selv, at kendska
bet kun kan være orienterende i videste forstand, men
:o Galath eaekspediti on en « har sluttet ringen af oceano
grafiske jordomsej lingsekspeditioner.

Den følgende beretning omhandler hovedtræk af
togtets tilrettelæggelse og forløb samt den navigatori
ske og sømandsmæssige andel i løsningen af de viden
skabelige opgaver.

Da tanken om at gennemføre ekspeditionen i sam
arbejde med søværnet, ved at lade et orlogsskib være
ekspeditionsskib på en jordomsejling, blev til virke
lighed, var det naturligt for regeringen at lade de
opgaver, som kan tildeles et orlogsskib på et togt af
denne art, løse i forbindelse med ekspeditionen og
dens arbejde, med andre ord: lade videnskaben og or
logsmarinen vise flaget i fællesskab.

I skibets sejlordre stod der bl. a.:
»Togtets formål.

a. En jordomsejling, hvorunder der skal foretages
videnskabelige dybhavsundersøgelser m. v. i
henhold til arbejdsplan udarbejdet af komiteen
for den danske dybhavsekspedition 1950-52.

b. Visning af flaget udenfor danske farvande, her
under
1. at søge kontakt med danske kredse i de lan

de, fregatten anløber,
2. at medvirke til udbredelse af kendskabet til

Danmark, såvel i kulturel som i erhvervs
mæssig henseende - alt efter nærmere aftale
med udenrigsministeriet.«
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Således er ekspeditionen og togtet også blevet gen
nemført.

Man havde gennem flere år søgt efter et egnet skib
og fik i 1949 tilbudt den tidligere engelske sloop
»Leith«. Denne var efter krigen blevet solgt til »W or ld
Friendship« organisationen i Danmark, som imidler-:
tid af økonomiske grunde måtte afhænde den igen.

Enkelte data om skibet:
Deplacement med fulde beholdninger: 1500 tons.
Længde: 266' = 81, m.
Bredde: 34' = 10,4 m.
Dybgående med fulde beholdninger: 11' = 3,4 m.
Hovedmaskineriet: 2 stk. gearede HT og LT's Parsons

turbiner.
Brændselsoliebeholdning: 314 tons.
Aktionsradius med marchfart 12 'knob (2 kedler) ca,

2500 sml.
Aktionsradius med marchfart 8 knob (l kedel) ca.

3500 sml.
Man vidste, at det var et gammelt skib (bygget 1934

i Devonport), og at det var mindre godt vedligeholdt;
men det var egnet til formålet, størrels.esmæssigt og
skibsmæssigt, og det var navnlig et udmærket søskib.

Indretning og ombygning til ekspeditionens formål
blev foretaget på orlogsværftet, og den videnskabelige
indretning blev hensigtsmæssig og tilfredsstillende.

Derimod havde der ikke været penge til et egentligt
- og nødvendigt - hovedeftersyn. Dette medførte
blandt andet, at hovedeftersynet for maskinens ved
kommende, mere eller mindre måtte gennemføres
ombord i løbet af togtet, og det skaffede maskinperso
nellet ikke så lidt ekstraarbejde, især i det første år.

Dr, phil. A. Bruun, der var ekspeditionens viden
skabelige leder, og 'kommandør Greve var begge del
tagere i hele sDan ae's togt og selvskrevne i den komite,

1'"
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der i 1943 blev oprettet med H.K.H. prins Aksel som
formand.

Komiteens forretningsudvalg bestod af:

H.K.H. prins Aksel.
Professor Niels Bohr.
Dr. phil. A. Bruun.
Fuldmægtig Verner Christiansen (sekretær ) .
Kommandør S. Greve.
Departementschef E. Lindgren.
Forfatteren Hakon Mielche.
Professor Spårok.
Viceadmiral A. H. Vedel.

Det var først meningen, at ekspeditionen skulle
starte på 100 årsdagen for korvetten »Galathea«s af
gang i 1845, men dette umuliggjorde krigen, og man
forsøgte så at komme afsted på 105 årsdagen i maj
1950.

Dette var nær lykkedes, men økonomiske vanske
ligheder gjorde, at ekspeditionen måtte yderligere ud
sættes, og den endelige afgang blev sat til den 15. ok
tober 1950, på 'hvilken dato »Galathea« stod ud på
sin knap 2 årige jordomsejling.

Blandt mange andre forberedende arbejder hørte
også udarbejdelsen af en detaljeret sejlplan, der måtte
tilrettelægges med hensyntagen til flere forskellige
sider.

Først og fremmest skulle den selvfølgelig udfærdi
ges således, at ruten kom til at gå over 'de steder,
som videnskaben ønskede at undersøge, og det var
i første række følgende dyb:

Puerto Ricodybet (Vestindien).
Andesdybet (vest for Chile).
Tonga-Kermadecdybet (mellem Kermadec- og Tonga

øerne, sydlige Stillehav) .
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Salomonsdybet (vest for Bougainvilleøen, Salomons-
øerne).

Bandadybet (sydvest for New Guinea).
Javadybet (syd for Java).
Philippinerdybet (øst for Mindanao) .
Japandybet (øst for Honshiu).

For at få de bedst mulige arbejdsforhold for fiske
riet på disse steder var det bydende nødvendigt, at
tidspunkterne for ophold i de respektive farvande
blev lagt uden for orkansæsonerne og så vidt muligt
i de roligste årstider.

Endvidere spillede spørgsmålet om brændselsolie en
stor rolle, og der måtte søges nøjagtige oplysninger
hos olieleverandører om muligheden for at fylde olie
de steder, der passede med den ønskede rute.

Ved udarbejdelsen af sejlplanerne blev der i vid ud
strækning brugt de amerikanske »Pilot Chartse fra
Hydrogrufie Office, hvilke med deres up to date oplys
ninger om vind, strøm, orkaner, tåge, is og anbefalede
sejlruter. ydede værdifuld vejledning ved fastlæggel
sen af ruten.

Den første sejlplan for jordomsejling vestover lå
færdig allerede i slutningen af 1949 med ankomst- og
afgangsdato for samtlige 'an løbspladser , distancer,
olieforbrug, oliefyldningssteder, ren sejltid, videnska
bens arbejdstid og ophold ved land.

Da starten blev udsat til efteråret, måtte sejladsen
af hensyn til orkansæsonerne lægges østover. Det
stærkt ønskede og planlagte stræk fra Tahiti til Val
paraiso og Andesdybet via Påskeøen, måtte opgives,
da der ikke kunne skaffes olie til sidstnævnte ø, og
uden oliefyldning ca. midtvejs kunne den over 4000
sml. lange rejse, hvor man måtte regne med modgå
ende strøm, ikke gennemføres.
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Men i det store og hele kom jordomsejlingen øst
over dog til at følge den sejlplan, der var ~ agt , selvom
endnu et dyb, Japandybet. måtte udgå, og slutresul
tatet blev følgende rute (se vedlagte rutekort, kort
nr. l):

Syd om Afrika - Madagascar - Seychellerne 
Ceylon - Indien - Nicobarerne - Singapore - Ban
kok - Philippinerne - Indonesien - Torsdagsøen
- New Guinea - Salomonsøerne - Australien 
New Zealand - Campbell-Island - Søndagsøen (Ker
madecøerne ) - Tonga - Samoa - Hawaii - Cali
fornien - Mexico - Panama - Vestindien - Azo
rerne - England - København.

Den længste tid i søen på togtet var 17 dage, og
14 dage var ikke ualmindeligt, mens ophold ved land
normalt var sat til 4 dage.

Forinden ekspeditionen afgik for godt i oktober
1950, havde der været foretaget en prøvetur til Sogne
fjord i Norge, hvor spil, trawlgrejer, hydrografspil
og de til dr. Niels Arley's magnetiske undersøgelser
specielt fremstillede kugler kunne afprøves.

Når Sognefjord blev valgt, skyldtes det, at der her
er op til 1200 m dybt i helt roligt vand, hvorved man
var sikker på at kunne nå at få programmet gennem
ført uden forsinkelse af dårligt vejr.

I løbet af togtets første 9 måneder, der strakte sig
fra København til Philippinerne, blev der foretaget
talrige, vellykkede trawltræk, bundhenterprøver, hy
drografiske undersøgelser, kugleforsøg og plankton
undersøgelser.

Forskellige mangler var blevet afhjulpet, og uund
gåelige havarier udbedret.

I Simonstown i Sydafrika fik vi" således installeret
ny lysmaskine ; i Singapore fik vi, under vort normale
kedeleftersyn der, repareret vor elektromotor, og vor
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Den umagnetiske dobbeltkugJe, vægt ca. 1.8 tons, bjerges.

7

8000 m lange wire, som vi h idtil havde brugt, blev
udskiftet med en ny på 12000 m.

Denne wire blev fremstillet hos Jacob Holm og Søn
ner i København og med 0 .K.'s »Selandia e sejlet til
Singapore, mens den gamle wire blev liggende her som
reserve, noget vi heldigvis ikke fik brug for. En anden
reservewire på 8000 m var lagt ud i Manila. Denne fik
vi heller ikke brug for.
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Sidst i juni 1951 kunne vi forlade Singapore og
var nu klar til det, der gerne skulle være ekspeditio
nens højdepunkt: undersøgelserne i Philippinerdybet.

Efter anløb af Manila, hvor blandt andet den inter
nationalt berømte, amerikanske bakteriolog dr. Claude
ZoBell sluttede sig til ekspeditionen, stod »Gala th ea e
den 11. juli 1951 ud gennem San Bernadino Strædet
og krydsede om morgenen den 12. Philippinerdybets
nordligste udstrækning på 12 0 47' N.

Herfra fulgte vi dybets længderetning på SSE - lig
kurs til II o 35' N., hvorfra de egentlige undersøgelser
blev begyndt.

Følgende skibe havde tidligere foretaget undersø
gelser af dybderne i dette område fra ca. 10· 30' N til

ca. 9 o 00' N, og noteret følgende største dybder (korri
gerede), nemlig:

Tysk S/S »P lanet« i 1912. Lodskud med wire, 9789 m.
Tysk krydser »Emden« 1927 . 10800 m med ekkolod,

hørlig frekvens, ikke retningsbestemt udsendelse.
Hollandsk ekspeditionsskib »W illebrord Snelliuse

1930. 10160 m med ekkolod, hørlig frekvens.
U.S.N. »Cape Johnson « 1944--45. 10497 m med ekko

lod, ikke hørlig frekvens, retningsbestemt udsen
delse.

Af disse dyb blev den såkaldte »Emden dybde« for
gæves eftersøgt af »Galathea «, mens »Snelliu sdybd en e
og »Cape Jahnsonsdybden« stemte bedre med de re
sultater, vi opnåede.

Uoverensstemmelsen mellem »Em den «'s resultater
og senere undersøgelser, skyldes sandsynligvis først
nævntes ufuldkomne ekkolod, idet den ikke retnings
bestemte udsendelse antagelig har givet ekko fra
skråninger på havbunden langt ved siden af skibet,
og således har givet anledning til misforståelse med
et for dybt registreret lodskud som resultat.
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Inden der fortælles nærmere om Galathea's videre
arbejde i Philippinerdybet, navigations- og sømands
mæssigt, skal lige nævnes skibets navigationsudstyr
og mulighederne for udnyttelse af dette specielt i
nævnte område, hvor det var af særlig vigtighed med
nøjagtige pladser.

Udover det almindelige standardudstyr af sekstanter
m. m., var »Galath ea « forsynet med »Decca Radar-e,
»Sperry Loran«, Goniometer radiopejler, almindeligt
»AtIas « navigationsekkolod samt det til de største
dybder specielt konstruerede »Kelvin Hughes -e ekko
lod (MS 21, type J & K).

Vor Loran fik vi desværre ikke så megen nytte af,
som vi havde håbet på. Ser man på et indexkort over
de områder, der dækkes af lorankæder, får man den
opfattelse, at farvandene omkring Philippinerne er
særdeles godt dækkede, idet der er en lorankæde på
øerne.

I Manila, hvor vi fik suppleret vor søkortbehold
ning ganske gratis fra U.S.N. base i Cavite, og hvor der
iøvrigt blev udvist en overordentlig stor hjælpsomhed
over for ekspeditionen, blev det fortalt os, at vor loran
ikke var meget værd øst for Mindanao, idet kæden
nærmest var tænkt til dækning af Kinasøen og nord
efter. Ikke desto mindre fik vi udleveret både de sidste
nye tabeller og lorankor tene. Tilbage var der blot at få
vor loran til at virke ordentligt, hvilket den endnu ikke
havde gjort under togtet.

U.S.N. teknikere tog sig af den, men kunne ikke
finde fejlen ombord og fløj derfor modtageren til en
speciel base nord for Manila, hvor det skulle være
muligt at reparere den.

Vi ventede spændt på dens tilbagekomst, men blev
skuffede, da man erklærede, at den ikke kunne repa
reres. Det viste sig senere, at vi overhovedet ikke hav-
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de kunnet bruge den i Philippinerdybet. så ulykken
var ikke -så stor.

Loranmodtageren blev først i orden efter reparation
i Honolulu, og den virkede derefter strålende resten
af togtet i de områder, hvor der var lorandækning.

Decca radaren var til særdeles stor hjælp under
hele togtet, men 'k un ne ikke række ind til land fra
Philippinerdybet, idet afstanden var mindst 50 sml.

Radiopejlestationer var der ingen af, og selvom
man, i de få dage vi havde med stor sigtbarhed, kunne
se land, var terrestiske pejlinger så usikre, at det kun
var meget grove stedlinier, vi fik ud af det.

Tilbage var der så astronomiske stedlinier, som der
til gengæld blev udregnet adskillige hundreder af i
den lille måned, vi tilbragte her.

Med gode astronomiske observationsforhold blev
der morgen og aften taget indtil 6 til 7 stedlinier ved
fiksstjerner og planeter, og dagen igennem blev der
hver time udregnet stedlinier ved solen. Derudover
en stedlinie ved hver kursændring samt stjernested
linier om natten, når forholdene var til det.

For .e~ god observeret plads regnede vi med en sik
kerhed på ± 0,5 sml., hvilket vi ved tidligere lejlig
heder havde kunnet kontrollere rigtigheden af.

Af nautiske tabelværker til beregning af stedlinier
brugtes til sol, måne og planeter H.O. 214, til stjerner
H.O. 249. Den sidstnævnte er som bekendt beregnet
for luftnavigation. men bliver mere og mere alminde
lig til overfladenavigation og er så simpel og hurtig
i brug, som man omtrent 'k an forlange. Der nævnes i
forordet til denne tabel, at der i uheldigste tilfælde
kan være en usikkerhed på op til 1-2 sml., men ved
adskillige samtidige udregninger, henholdsvis med
H.O. 214 og H.O. 249, viste det sig, at forskellen på
de udregnede pladser var uden praktisk betydning.
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Af nautiske almanakker brugtes næsten kun »Ame
rican Air Almanace, hvor de til beregning af enten
himmellegemets timevinkel eller ariespunktets time
vinkel nødvendige størrelser står opført for hvert 10.
minut med »h an dy« interpolationstabel. Denne alma
nak rækker kun 4 måneder ad gangen og udkommer
altså 3 gange om året, hvorfor det et par gang på togtet
var vanskeligt at få sendt den til tiden, idet den ud
kommer ret sent og kun er til at få i amerikanske be
siddelser.

De engelske navigatører, vi traf undervejs og disku
terede navigation med, og det gælder både søofficerer
og koffardiofficerer, ville ikke have noget at gøre med
denne amerikanske almanak, men svor til den engel
ske. Denne er imidlertid iår for første gang blevet lavet
om efter amerikansk forbillede (»American Nautical
Atmanace). Dansk Nautisk Almanak har som bekendt
de sidste 3 år været indrettet som »Am erican Nauticai
Almanac«.

Det er ovenfor nævnt,at der under opholdet i Phi
lippinerdybet blev udregnet et stort antal astronomi
ske stedlinier. Det var desværre alt for få, eller for
at sige det på en anden måde, man kunne ønske, at
det havde været muligt at fordele dem jævnt over
hele perioden.

Den første del af opholdet var i usædvanlig grad
begunstiget af vejret, og det var da også i den tid, at
de store resultater blev opnået.

s Kelvln Hugbese-Ioddet havde indtil nu ikke haft
lej lighed til at vise, hvad ·det duede til på dybder over
6000 m, men havde hidtil virket upåklageligt, bortset
fra et havari udfor Afrikas vestkyst.

Her, hvor det første - og største - virkelige dyb
skulle gøres til genstand for undersøgelser, der aldrig
tidligere havde været foretaget, var der konstant vagt
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ved ekkoloddet, og skrivestiftens omdrejningshastig
hed blev kontrolleret med korte mellemrum. Loddet
virkede fint, men skibets fart måtte sættes ned, så
snart der var blot en jævn pæn dønning, hvad der
næsten altid var.

De bedste bundforhold for undersøgelserne fandtes
mellem 10° 35' N 'og IO· 00' N. Som vedlagte skitse
over Philippinerdybets nordlige del (kort nr. 2)
viser, blev dette afsnit gennemsejlet på mange for
skellige kurser.

Når s diagrammete ser noget tilfældigt ud, skyldes
det ikke, at man ikke i forvejen lavede et anstændigt
diagram, som man gerne ville følge; men flere forskel
lige ting tvang os til at afvige ikke så lidt. For det
første varede det noget, inden vi lærte dybets karak
teristiske træk at kende, og når der var tegn til, at
ekkoet var ved at blive utydeligere og til tider helt
svandt hen, blev der ændret kurs til den side, hvor
man håbede at kunne få ekko igen.

Afstanden mellem 10.000 m kurverne kunne være
helt op til et par sml., men det var kun på et ganske
kort stykke af dybets længderetning og alt for kort
til, at der kunne trawles, i særdeleshed da vi så ville
få strømmen nærlig tværs.

Den dybeste rende var i almindelighed ganske smal,
helt ned til under 0,5 sml., men meget flad og over et
længere stykke med en dybde på lige omkring 10000 m ."

Det var her, Galathea den 23. juli 1951 fandt den
største dybde på 10266 m på IO· 23' 8 N, 126· 40' 5 E,
og det var herover, vi begyndte de forskellige under
søgelser, der startede med bundprøver af forskellig
slags og fortsatte med trawling på bunden og hydro
grafi samt dr. Arleys magnetiske undersøgelser (med
de specielt konstruerede, vandtætte kugler af særligt
metal) og ikke mindst den amerikanske professor
Claude ZoBell's bakterieforsøg.
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Når vi skulle. fliske;med bundtrawl, skete det gerne
på den måde, at der først blev udsejlet en distance
på 8-10 sml. på modsat kurs af den, der skulle traw
les på. Viste ekkogrammet så, at 'bund en var så tilpas
fri for ujævnheder, at man uden tilsyneladende risiko
kunne slæbe trawlet langs 'bunden , vendtes der til
modsat kurs, og udsætningen af redskaberne blev be
gyndt.

Udsætning af grejet på 10000 'ID tog fra 6 til 8 ti
mer, afhængig af, hvor hurtigt det lykkedes at få den
rigtige forud beregnede vinkel mellem trawlwiren og
det lodrette plan. Maksimumshastighed for udfriring
af wiren var 3600 'm i timen.

Med mindre denne vinkel havde den rette størrelse,
kunne man ikke være sikker på, at trawlet virkelig
var i 'bun d, og der var, på grundlag af navnlig den
svenske »Albatroee-ekspeditions erfaringer med dyb
havsfiskeri få år tidligere, beregnet kurver for, hvor
stor denne vinkel skulle være.

Når dybden var 10000 m og mere og den fulde
længde af trawlwire »kun « 12000 m, og trawlet allige
vel skulte slæbes henover bunden, vil man ' forstå, at
det var med spænding, man efter mange timers forløb
genså den lange, lyse pose komme i overfladen, og der
blev indgået adskillige væddemål, om den nu også
havde været i bund. Det 'kunn e mange gange først
afgøres efter nøjere undersøgelse, når den var ikom
met på dækket. Andre gange var det uhyre let at se,
navnlig når, som det skete et par gange, hele trawlet
manglede.

For at fiskeri af denne art 'skulle lykkes, måtte der
være et nøje samarbejde igennem de forskellige led:
videnskabsmændene, der på agterdækket kontrollerede
udsætningen og målte wirevinklen, vagtchefen på
broen og vagthavende maskinmester. Desuden skulle
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forbindelsen mellem trawlspillet på agterdækket og
spolespilrummet i bunden forude være perfekt.

Alt dette virkede, som det skulle, her i Philippiner
dybet, men vi havde også 'haft 9 måneders arbejde
under mindre vanskelige forhold, hvor vi havde haft
god lejlighed til at høste erfaringer og afhjælpe de
fejl, vi opdagede.

Hvis vi efter kun 3 ugers togt skulle have startet
med fiskeri på 9000 m i Puerto Ricodybet, som det
med start hjemmefra i maj havde været meningen,
var resultatet sikkert ikke blevet tilfredsstillende.

For vagtchefen på broen var den vigtigste opgave at
holde skibet nøjagtigt i den dybeste del af renden
med den fart, som af hensyn til wirevinklen blev op
givet fra agterdækket.

Under fiskeri med bundredskaber skulle farten
gerne være ca. 1,5 knob over grunden, og den sejlede
fart måtte så afpasses derefter.

Foregik fiskeriet på steder, hvor man kunne be
tragte havbunden som en »slette«, d.v.s, at man kun
ne påregne en jævn, flad bund indenfor en radius på
8-10 sml., voldte det ingen besværligheder, manøvre
mæssigt set.

I denne dybe og særdeles smalle rende, som vi nu
skulle i gang med, var der adskillige vanskeligheder
at 'Overvinde, alene med at holde styring på skibet
med den ringe sejlede fart.

Strømmen var her som mange andre steder en ube
hagelig faktor, Idet havstrømme kun løber i de øver
ste 50 til 100 m vandlag ; derfra og videre nedefter er
vandmassen praktisk talt stillestående.

Når strøm, vind og sø samt svær dønning kom i
mere eller mindre forskellige retninger i forhold til
hinanden, og der kun var to diametralt modsatte
kurser, som det var muligt at fiske på, kunne det ikke
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undgås, at vagtchefen adskillige gange opdagede, at
vi nu var ved at komme ud af renden og på vej opad
en af »skrænterne«, et udtryk, der lige skal forklares
nærmere.

På ekkogrammet registreredes ikke sjældent to ek
kodybder samtidigt med indtil flere hundrede meters
forskel.

Dette skyldes, som bekendt, at den lydkegle, der
udsendes fra skibets sendemembran. dækker over en
niveauforskel i havbunden, og hvert niveau vil da
give sit ekko; det kraftigste vil være fra det niveau,
der indeholder den største del af lydkeglens fodflade.

Er de to ekkoer lige kraftige, vil det sige, at denne
fodflade er fordelt med halvdelen på hver af de 2 ni
veauer, og man kan ikke umiddelbart afgøre, hvad
den rigtige dybde er.

Tænker man sig , at vi under fiskeriet her i Phillip
pinerdybet holdt gående på kursen med fint, rent ek
ko på over 10000 m , og der så begyndte at vise sig et
ganske svagt ekko, svarende til mindre dybde, var
man sikker på at være for vestlig i renden. Forsvandt
det rene 10000 m ekko pludseligt, og der slet intet
ekko kom mere, var vi for østlig.

Det lod sig nemlig bestemme, at rendens dybeste
del mod vest 'aft og i »ter rasser« og altså gav de nævnte
skræntekko, mens den østlige del steg stej lt indtil
1000 m op, og ekkoet f orsvan dt som regel pludseligt
og fuldstændigt, når skibet kom herud over.

At vi således kunne afgøre alene ved at se på ekkoet,
om vi var for langt til den ene eller den anden side i
renden, var en stor fordel for vagtchefen ; men en ube
hagelig strøm på fra 0,5 til op til 2 knob ødelagde
alligevel tit tegningen.

.Med 12000 m wire ude og en til tider minimal sej
lende fart 'kunn e det være umuligt at styre skibet, og

Tidsskr. r. Søvæsen. 124. Aarg. 2
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strømmen, der som regel var SSW gående, satte os
over på vestskrænten, mens opringninger fra 'agter
dækket fortalte, at wiren viste tværs ud.

Forsøgte man at sætte farten op for at få styrefart
til at komme ud i renden igen, gik trawlet i vejret
og fiskede pelagisk, et sted mellem bund og overflade.

Vanskelighederne til trods fik vi dog flere vellyk
kede trawltræk fra over 10000 m dybder, hvor det al
drig tidligere har været forsøgt at fiske.

Fiskeriet var, som nævnt, ikke alt, selvom det var
så langt det mest interessante, ialtfald for den ikke
videnskabelige del af 'besætningen . Vi havde adskil
lige bundprøver, der på dette 'sted .var næsten lige så
vanskelige at få vellykkede som trawlingen.

For vagtchefen var hydrografi dog det, der kunne
volde mest besvær. På tampen af hydrografwiren blev
gerne sjæklet den svenske oceanograf dr. Kullenhergs
stødlod og derefter med mellemrum indtil 5 vandhen
tere med termometre.

Nøjagtige resultater krævede, at wiren kom så godt
som fuldstændig lodret ned under hele udfiringen,
hvilket vil sige, at skibet skulle manøvres, så det lå
stille i forhold til bunden. Som regel lykkedes det
uden større besvær ved at bakke mere eller mindre
småt på skruerne at holde agterenden op imod vind
og sø, men det var ikke nemt at 'ligge stille over denne
smalle grøft, og selv 5 graders afvigelse fra det lod
rette var nok til at få hydrograferne på fordækket til
at indstille affiringen og vente, til manøvreringen hav
de fået wiren til at vise 'lodret igen.

Det 'kostede da også flere forgæves forsøg, før det
lykkedes at få stødloddet op med sin 75 cm lange
bundprop.

. Flere termometre blev 'knust af trykket og kom op

lignende ganske fint knust is med splinter fra glasset
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trykket ind i metalgodset på vandhenterne. Det var
temmelig ærgeligt, når hele resten af hydrografien
ellers så ud til at være gået fint, og det kostede megen
tid med nye 'forsøg, ligesom andre termometre måtte
rekvireres med luftpost fra Amerika.

Professor ZoBell's glaskugler, meget svære i godset
og lufttætte, kom op i meget forskellig stand. Nogle
knust til sneholdagtige klumper, andre mere eller
mindre fyldt med vand.

Dr. Niels Arleys kugleforsøg var knapt så vellykke
de, idet de indsatte instrumenter ikke virkede, som
man havde håbet, mens kuglerne selv viste sig at svare
til forventningerne og modstod trykket uden at lide
overlast.

Tiden, vi tilbragte i dette farvand, var så sent på
sæsonen, at det må siges, 'at vi i det store og hele var
heldige med vejret, særlig i den første periode.

Et havari på trawlspillet gjorde det nødvendigt at
afbryde arbejdet et par dage og gå i læ i en lille rolig
bugt på vestsiden af Dinagatøen. En taifun gav os en
anden afbrydelse på nogle dage, 'hvor vi ankrede i læ
af Bueas Grande, en anden ø, mens »Louisee, som
taifunen hed, passerede norden om os og lavede ad-

. skillig ravage i Manilla og på nordkysten af Luzon.
Endnu en taifun, få dage senere, stoppede igen under
søgelserne.

I forbindelse med disse taifuner var vejret så dår
ligt, at vi kun opnåede ringe resultater de nærmeste
dage før og efter, hvor svær, ubehagelig sø og ligeså
ubehagelig, tværsgående dønning i forening næsten
umuliggjorde et læseligt ekko på loddet. Med »Gala
thea's« ringe dybgående fik vi desuden i svær sø eller
dønning nemt slået luft ind under bunden, især når
brændolietankene var ved at være tomme.

Den sydlige del af Philippinerdybet gav ikke de
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samme gode resultater, som vi kunne notere længere
nordpå, og det var udelukkende vejrets skyld. Vejr
meldetjenesten på Philippinerne var udmærket og
blev selvfølgelig udnyttet fuldtud, ligesom skibet selv
sendte vejrmeldinger til Manila hver 6 time. Det sam
me var tilfældet i adskillige andre farvande; fra Syd
afrika og 'Op til Mozambiquekanalen, rundt Sydaustra
lien og under vort ophold i farvandene omkring New
Zealand sendte vi hver 6 time vejrmeldinger i den
internationale kode til de lokale meteorologiske insti
tutter.

Her vil det måske være på sin plads at fortælle om
»Galathea'se egenskaber som søskih.

Adskillige havde, før ekspeditionen startede, udtalt
deres tvivl med hensyn til fregattens evne til at klare
hårdt vejr. Det hlew lykkeligvis fastslået særdeles
tidligt på togtet, at det var et fint søskib. Vindstyrke
10 over Skagerak på prøveturens første døgn viste for
første gang, hvor godt dette skib klarede sig i hård.
krap sø, og selvom vi under hele det næsten toårige
togt heldigt slap for at møde virkeligt dårligt vejr.
havde vi dog adskillige tilfælde med vindstyrke 9 og
derover bl. a. syd for Kap det gode Håb, i Koralhavet
og syd for New Zealand , og i alle tilfælde klarede
»Galath eae sig strålende, næsten med et sejlskibs blø
de bevægelser.

Vort eneste havari i dårligt vejr var et par koøjer,
der blev slået ind, og det skyldtes dårlige materialer.
På en jordomsejling, hvorunder der blev udsejlet ca .
63000 sml. med et skib, der inden vi sejlede hjemme
fra af mange blev betragtet som et elendigt søskib,
kan havari på 2 koøjer nok bæres.

Jeg mindes ikke, at vi på 'h ele togtet tog en regulær
sø ind, og kun når vore olietanke var ved at være tom
me, kunne rulning med søen tværs være generende.



22 Galatheas jordomsejling.

Når vi stævnede søen i vindstyrke 7-9, var det til
strækkeligt at sætte farten ned til 10 og 8 knob på
maskinen, og fornemmelsen af dårligt vejr var der
efter kun ringe.

På New Zealand traf vi flere af den New Zealandske
marines officerer, der under krigen havde gjort kor
tere eller længere tids tjeneste i »Galathea«, davæ
rende R.N.Z.N. »Leith«, og alle var enige med os i, at
det var et yderst behageligt søskib, og antagelig har
fjernelsen af kanoner med fundamenter ikke gjort
skibet ringere som sådan.

Det store tunge trawlspil på agterdækket kunne
måske se lidt voldsomt ud, og den 12 tons tunge wire
var derfor også gennem adskillige vejviserblokke og
hjul ført fra agterdækket op over og langs med hele
båddækket til foran for brohuset, hvorfra den fort
satte ned i bunden, hvor det elektrisk drevne spolespil
tog sig af den.

Om skibets manøvreegenskaber kan siges, at det,
med noget kendskab til dets specielle luner under
fiskeri og bundhenterprøver, var ret taknemmeligt at
manøvrere, og at det normalt ikke var nødvendigt at
anstrenge maskinpersonellet særligt meget med manøv
rer. Skulle skibet ligge stille til søs med moderat vind
og sø, lykkedes dette som før nævnt lettest ved at
holde agterenden op imod søen og bakke på skruerne.
Når vind, sø, dønning og strøm ikke kom fra alt for
forskellige retninger, kunne vi ligge stille, hermed
menes stoppet i forhold til bunden, i flere timer ved
blot at bruge roret og ellers holde konstant antal
omdrejninger til bak.

Under arbejdet i søen, fiskeri, bundhentning m. m.
blev der slukket på den ene 'kedel, hvilket, samtidig
med at det jo nedsatte olieforbruget til det halve, re
ducerede manøvreevnen betydeligt, noget der af og
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til kunne være generende, når en kraftig manøvre var
påkrævet.

Havnemanøvrer voldte sjældent vanskeligheder,
selvom vi oplevede lodser, der gjorde en hel del til, at
de skulle mislykkes, men de 'p ar gange det var tilfæl
det, var vi venligst blevet advaret i forvejen af kap
tajner og styrmænd fra Ø.K. Lods blev benyttet så
godt som alle steder, hvor der var lodser. I adskillige
tilfælde gik vi i havn med lods og ud uden. Kun i få
tilfælde blev der afkrævet lodspenge, og alle steder
blev der udvist stor hjælpsomhed overfor ønsker om
»Notioe to Mariners«, søkort, »Sailing Directions«, og
hvad man som navigationsofficer ellers kunne ønske
sig.

Forinden ekspeditionen sejlede hjemmefra var der
gennem firmaet »Iver C. Weilbach og Co.« bestilt
søkort og øvrige nautiske publikationer til togtets
første 8 måneder. Fra Sydafrika blev igen gennem
samme firma bestilt videre kort m. m . til de næste
6 måneder, ligesom vi under hele togtet fik tilsendt
de danske »E ft erretninger for Søfarende« fra firmaet.

U.S.N. forsynede som nævnt uden vederlag skibet
med alt, hvad der var brug for af nyeste søkort, »Coast
Pilots«, Loran tabeller m. m. til brug for sejlads imel
lem Philippinernes 7000 øer.

Fra Australien og hjem blev vi forsynet med søkort
m. m. følgende steder: Sydney - New Zealand 
Pearl Harbour - San Francisco - Los Angeles, alt
sammen vederlagsfrit.

Af stedliniekort benyttedes amerikanske af serien
3000-Z.

Under så godt som hele jordomsejlingen var »Kelvin
Hughesc-loddet konstant i søen. I stedliniekortene
blev hver dag skibets beholdne kurs og distance ind
tegnet, og obs . pladser afsat.
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På kurserne blev for hver time den aflæste ekko
dybde samt klokkeslet afsat. Disse stedliniekort med
Iodskudstækker blev fra hver havn, hvor der var
mulighed for postforsendelse, sammen med de tilsva
rende ekkogramruller sendt hjem til søkortarkivet,
som derefter foranledigede tegnet profilkort over bun
den og sammen med lodskuddene videresendte det be
handlede materiale til »T he International 'Hydrogra
phic Bureau Monaco«.

Vedlagte kort nr. 3 viser en del af de lodskud, der
er taget på sejladsen Auckland-Kermadecgraven
Auckland-Søndagsøen-Tonga-Samoa.

Dette stræk på langs gennem Kermadec- Tonga
dybet gav efter sGala th eae's undersøgelser til resul
tat, at der ikke som tidligere antaget eksisterer 2 ved
en tværgående højderyk adskilte dyb, men at det hele
må betegnes som et enkelt længdedyb.

Blandt andre, også for navigationen interessante
opdagelser, kan nævnes den dobbelt »Guyot «, som
blev registreret på ekkogrammet i det Indiske Ocean
mellem Seychellerne og Malediverne.

Fra en jævn dybde med over 4000 m aftog dybden
i løbet 'af 6--7 sml. til ca. 1300 m, og en nærmere
undersøgelse over området viste, at det var en fra
havbunden stejlt opstigende dobbeltkegle. vi havde
fundet.

Denne type er også kaldet »Guyots«, fordi en del
sådanne toppe under sidste 'k rig 'blev opdaget af ame
rikanerne i Stillehavet og givet navn efter den første
beskriver, mens man nu hellere 'bruger det almindeligt
holdte »Sea Mount« eller »Table Mourite.

De er ikke tidligere konstateret i det Indiske Ocean.
Det kan godt røbes, at vagtchefen i »Galatheae

brugte kikkerten særdeles flittigt på den hundevagt,
hvor disse »Guyots« optrådte. Men der var nu ingen
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uopdagede øer i nærheden at tage sig i agt for, omend
der stadig findes sådanne.

Den anbefalede sejlrute -fra Torresstrædet til Austra
lien udenfor Great Barriere Reef går stadig i en stor
bue øst om den vrimmel af koraløer og rev, der ligger
øst for Queensland og Great Barriere Reef.

Efter en kort og behagelig sejlads fra Torsdagsøen
til Port Moresby på New Guinea viste det sig, at vi var
passeret ganske klods af et i de samme dage opdaget
koralrev med kun en halv fod vand over ved lavvande,
et rev, som ikke på nogen måde var afsat i søkortet,
men som havde været særdeles ubehageligt at stifte
nærmere bekendtskab med. Revets navn er Goldie
Reef, og det har en udstrækning på en halv sømil.

Kermadec- Tongadybet var det sidste store dyb,
hvor der blev tid til at foretage undersøgelser.

De store prisstigninger, herunder især på olie, der
havde fundet sted, siden ekspeditionen blev bestemt,
gjorde, at tiden ikke tillod yderligere videnskabeligt
arbejde, hvis vi skulle nå hjem, inden pengene slap op.

Fra Samoa og hjem kom togtet derfor til at forme
sig som omtrent ren sejlads, bortset fra 10 dages
fiskeri i Panamagolfen med enkelte dages fiskeri- og
kugleforsøg ind imellem.

Forinden togtets begyndelse var der fra »The Astro
nomer Royal Greenwich Observatory-s i Sussex gennem
det danske søkortarkiv blevet anmodet om, at »Gala
theae ville foretage misvisningsundersøgelser i 12 for
skellige områder. Dette blev kun gjort på 4 steder,
dels fordi ruten blev lagt om og ikke kom til at ligge
i nærheden af de ønskede positioner, dels fordi vejr
forholdene ikke tillod disse undersøgelser, og endelig
var skibets gyro en længere overgang ikke stabil.

Inden vi forlod Vestindien og med beklagelse kryd
sede Puerto Rico-dybet uden at kunne stoppe, kom der
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meddelelse om, at professor ZoBell havde fået bevilget
83000 dollars til fortsatte studier af de bakterier fra
Philippinerdyhet, som han stadig holdt liv i.

83000 dollars er dobbelt så meget, som »Galatheac
havde behøvet for at fuldføre ekspeditionen som først
planlagt over et fuldt toårigt togt.

Nu havde det været nødvendigt at korte det af med
.3 1/2 måned, men alligevel havde vi udover det viden
skabelige arbejde besøgt 26 lande og lige ved 70 for
skellige 'havne, mange af dem steder, hvor det danske
orlogsflag aldrig tidligere havde været vist.

Vi traf danske så godt som alle vegne, og alle ud
viste de strålende gæstfrihed og udtrykte deres glæde
over at se et dansk orlogsskib igen samt over den
glimrende omtale, som pressen verden over gav denne
kombination af dansk videnskab og orlogsmarine.
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Nekrolog.

Kontreadmiral Hans Theodor Janus Nørregaard
blev født den 17. Januar 1872 som Søn af Forpagter
Adolph Nørregaard og Hustru Sophie Louise født Mu-
xol1. '

Han blev Kadet 1890. Sekondløjtnant 1894, Premier
løjtnant~·1899. Fra 1899-1902 gennemgik han Hærens
Officerskoles ældste Klasse, Artilleriafdelingen, og var
i 1906-07 med . Krydseren »Hejmdal« i Middelhavet.
I 1907 med det østasiatiske -Kompagni's Skib »Birma«
paa Kong Frederik den VIII's Rejse til Island og Fær
øerne. Blev Kaptajn rul0 og"var i 1913-18 Chef for
Matros og Søminekorpsets 'i. Afdeling (Mineafdelingen)
samt i 1913-14 Lærer ved Officersskolen. Under Sik
ringsstyrken 1914--18" Chef for Minespærringerne
ved København, derefter Chef for Inspektionsskibet
»Beskytteren« som Mineskib, Chef for Mineskibet »Los
sen«, dernæst Chef for Minespærringerne i Store Bælt,
endelig Næstkommanderende i Panserskibet »Peder
Skram«. I 1918-19 Næstkommanderende i Panser
skibet »Herluf Trolle« i Vintereskadre. I 1919-20
midlertidig Vagerinspektør og Fører af Vagerinspek
tionskibet »Løvenørn«. I 1920 Chef for Skonnerten
»Ingolf« til Grønland som Øvelsesskib for Konstabel
skolen. Blev Kommandør 1921, og var i 1921 og 1922
24 Kommandant paa Søværnets Kaserne. 1923-24
fungerende Ekvipagernester og Stabschef hos Chefen
for Orlogsværftet. I 1924-25 fungerende Chef for
Dæksofficerselevskolen. 1925-29 Ekvipagernester og
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Stabschef hos Chefen for Flaadestationen. 1926 Chef
for Kystforsvarsskibet »Olfert Eischer« og Chef for
Artilleri -Skoledelingen. I 1930-32 Chef for Skibs
divisionen. 1931 Chef for Øvelsesdelingen. S. A. Kon
treadmiral. 1932 Afsked med Ventepenge efter Ved
tagelsen af Søværnsloven af 1932. S. A. Lodsdirektør
fra hvilken Stilling han søgte Afsked i 1937.

Nørregaard var en udpræget Sømandstype med spe
ciel Interesse for den praktiske Tjeneste; derfor gjorde
han i særlig Grad Fyldest under sin Tjeneste ved
Minevæsenet og som farende Officer. Han var et
prægtigt, vennesælt og retlinet Menneske, afholdt af
alle. med et - i hans bedste Aar - straalende Hu
mør, hvorved han skabte Arbejdsglæde og Friskhed
om sig. Efter sin Hustrus død ønskede han at leve
ubemærket og i Ensomhed.

Kontreadmiral Nørregaard blev Ridder af Dannebrog
i 1917, Dannebrogsmand i 1923, Kommandør af Dan
nebrog i 1927 og Kommandør af 1. Grad i 1932.

Han blev i 1899 gift med Caja Sofie Mølmark (1873
1938) Datter af Overlæge, Professor Herluf Mølmark
og Hustru Ida født Dohlmann.

Han . døde den 25. December 1952 og blev bisat
dybeste Stilhed.

P. I.



Prisspørgsmål for 1953.
(Vedtaget på Søe-Lieutenant-Selskabcts møde 16. december 1952.)

1. Der ønskes en fremstilling af danske undervands
bådes operative muligheder og deraf følgende »logi
stics« problemer.

2. Efter hvilke linier bør en organisation af flyver
støtte til flådens operationer i Skagerak, Kattegat
og den vestlige Østersø tilrettelægges? (delvis gen
taget fra 1952).

3. Der ønskes en redegørelse for flådens baserings
problemer på baggrund af sandsynlige operative
opgaver.

4. Der ønskes en studie over erfaringer fra 2. verdens
krig over søkrig i farvande, der frembyder lignende
forhold for søkrigsførelse som de danske. Studien
skal konkludere i en redegørelse for en hensigts
mæssig udbygning af det danske søværn.

5. Hvorledes bør en søofficers uddannelse forme sig,
efter at han har bestået afgangseksamen fra sø
værnets officersskole?

6. Der ønskes en studie over en tidssvarende form
for krigsspil som led i den taktiske uddannelse af
søofficerer.

7. Hvilken indflydelse vil en overgang fra værne
pligtigt mandskab til stammandskab have på sø
værnets virksomhed under hensyntagen til sø-
værnets 1. effektivitet,

2. beredskab,
3. udrustninger,
4. uddannelse og
5. økonomi.
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8. Der ønskes en studie over, hvilke ændringer i for
svarslovene der må anses for hensigtsmæssige ved
en eventuel revision af disse.

9. På hvilken måde kan et oplysningsarbejde om
søværnets betydning for landets forsvar organiseres
og udføres.

10. Der ønskes en studie efter frit valg over et emne,
som kan have betydning eller interesse for søværnet.

Ved besvarelsen af eet eller flere af disse spørgsmål
bør der lægges vægt på at gøre denne besvarelse så
kortfattet som overhovedet muligt, bl. a. fordi en så
dan korfattet besvarelse vil have mulighed for en langt
større udbredelse blandt selskabets medlemmer. Det
vil derfor være hensigtsmæssigt, at man ved besvarel
sen bestæber sig på at give denne en størrelse, der
skaber mulighed for, at den kan optages som en ar
tikel i Tidsskrift for Søvæsen, eventuelt hvis karak
tereren af besvarelsen gør offentliggørelse uhensigts
mæssig, "at kunne udgive den i form af et særtryk.
der kun tilstilles medlemmerne. Hvor det er muligt
bør derfor en besvarelse ligge indenfor rammerne 20
50 sider i tidsskriftet.

Ulf Henriksen.



Marinens bibliotek.
Nyerhvervelser i december 1952.

Listouiel, Countess of: Crusader in the Secret War. 288 s. Lond,
1952. 80• H.

Borqhese, J. V.: Sea Devils. III. 264 s. Lond. 1952. 80• H.

Giæver, J.: Soldage og Polarnætter. (Norsel-Ekspeditionen til An
tarktis 1949-52) III. Kort. 316 s. Kbh. 1952. 80• H.

Greenland. III. Kort. 168 s. Ringkøbing 1952. 80••1.

Keith, Admiral, Viscount: The Keith Papers II. Navy Rec. Soc. 90.
Kort. Index. 422 s. Lond. 1950. 80• H.

Five Naval Journals 1789-1817. Navy Rec. Soc, 91. III. Kort. App ,
Biogr. Notes. Index. 400 s. Lond. 80• H.

The Naval MiscelIany. Vol. IV. Nav . Rec. Soc. 92. III. Index. 502
s. Lond. 1952. 80• H.

Brqant, A. : Samuel Pepys. The Man in the Making. III. Kort. BibI.
Notes. Index. 436 s. Lond, 1947. 80• H.

Hayes, J. G.: Robert Edwin Peary, A Record of h is Expeditions
1886-1909. III. Index. 4 løse kort i mappe. 300 s. Lond.
1929. 80• H.

1Ifordal, J.: La batailIe de Casablanca (8-9-10 nov. 1942). III.
Planer 308 s. Paris 1942. 80• H.

Fisher, J. A.: Fear God and dread nought. The Correspondance
of Adm. of the Fleet Lord Fisher of Kilverstone. Vol. I. No
tes. III. Index. 378 s. Lond. 1952. 80• H.

Acta Arctica. Fase. V. Tavle 31 s. Kbh. 1952. 40• H.

Mouton, M. W.: The Continental Shelf. Kort. Index. App. BibI.
368 s. Haag 1952. 80• H.

Burgess, C. R.: MeteoroIogy for seamen. III. Index. 252 s. Glasgow
1952. 80• H.
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Atlautlc Alliance. NATO's role in the free world. Skema. App. 172
s. Lond. & N. Y. 1952. 80. H.

Spraii, H. P.: Outline history of transatlantic steam na vigation.
111. Index. 621 s. Lond, 1950 . 80. H.

Garrait, G. R. M.: One Hundred Years of Submarine Cables, III.
Index. 60 s. Lond. 1950 80. H.

Tradevman I Tra ining Devies Repairman/. Navy Train. Cours. Nav

pers 10377. 111. Index. 320 s. Wash. 1952. 80. H.

Your Navy, its contribution to America from colonial days to world
leadership. Med tilhørende Check List. The Metropolitan
Museum of Art. III. 32 s. + 16 s. N. Y. 1948, 40. H.

RETTELSER.

Følgende beklagelige trykfejl i registeret til årgang 1952 (123. år
gang) bedes rettet :

»Indholdsfortegnelse ordnet alfabetisk efter ernne« under:

Navigation ændres »Søvæsenets navigationsvæsen« til »Sø-
værnets - - «

og under:

Redningsvæsenet ændres »1842 « til »1852«.

I »Indholdsfor tegnelse ordnet alfabetisk efter forfatternavn« under:

Hannens de Lichienberq, G. ændres »1842« til »1852«

og under:

Saaby, E. J.: »Hatulels- og Sefartstnuseets Fenner« etc. æn
dres pag. »129« til »308«.



Dokumentation for amatører.

Af kommandørkaptajn N. Brammer.

For få måneder siden afholdtes i København den
første internationale dokumentaristkongres. Det frem
gik af presseomtalen, at dokumentarister er bibliote
karer, arkivarer og andre personer, der beskæftiger
sig med at opmagasinere og på anfordring forelægge
kendgerninger : dokumentation. Det almindeligste ma
teriale drejer sig om det skrevne ord : bøger, pjecer,
tidsskrifter og andre aktstykker. Men dokumentari
ster må også tage sig af anden dokumentation, f. eks.
fotografier og andre afbildninger, films, grammofon
plader, stålbånd o. s. v.

Da enhver chef eller anden person i ledende eller
an svarlig stilling til stadighed har et behov for doku
mentation, vil nogle tanker herom formentlig kunne
påkalde interesse hos tidsskriftets læsere. Forfatteren
er på ingen måde sagkyndig, men en ganske alminde
lig officer, der i mange år har lidt under et utilfreds
stillet behov for dokumentation.

Dokumentaristens opgaver kan som sagt opdeles
i opbevaring og fremskaffelse. For det første skal han
modtage, eventuelt indsamle, materialet. Han skal
lade det indregistrere, så det kan findes igen, og han
skal senere lade det henlægge, hvorefter det måske
får lov at ligge urørt i lange tider.

For det andet skal han på anfordring kunne frem-

Tidsskr. f. Søvæsen. 124. Aarg. 3
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skaffe alt det materiale, der har betydning for en gi
ven sag. Noget af materialet er gammelt, gulnet og
støvet; noget kom ind ad døren i går. Det meste står
i skrivelser og andre papirer. Noget står i håndbøger,
reglementer og andre tryksager. Og var der for resten
ikke en gang en artikel i et udenlandsk fagskrift om
netop denne sag, som nu skal frem fra arkivet?

Det vil af det allerede anførte fremgå, at hemmelig
heden ved tilfredsstillende dokumentationsservice lig
ger i registreringssystemets organisation. Da udvik
lingen aldrig går i stå, er det ikke nok, at systemet i
sin tid 'blev glimrende tilrettelagt af N. N. Organisatio
nen må være så smidig, at den på ethvert tidspunkt
svarer til kravene nu i dag.

Det gør det ikke lettere, at man fra gammel tid er
vant til at henlægge kendsgerninger efter kriteriet
format. Drejer det sig om en skrivelse, skal arkivaren
have den. Er der derimod tale om en bog, sorterer den
under bibliotekaren. Hvis det er en film, må adressen
"el være filmexperten, formentlig velfærdsofficeren.
Hvem gemmer for resten avisudklip, og hvem har rede
på artikler i den samlede inden- og udenlandske fag
lige tidsskriftlitteratur? Hertil kommer, at selv be
stemmelser af blivende karakter til tider kan foreligge
i signalform. Det viser sig altså, at dokumentaristens
organisatoriske opgave er at foretage en rationel in
tegration.

Som et eksempel på en mand, der synes at råde
over fortrinlig dokumentarisk betjening, skal nævnes
en journalist ved et anset eftermiddagsblad. Hver gang
en person eller et sted bliver forsidestof, foreligger
der straks fra denne journalist en interessant artikel
fuld af facts. Journalisten ved alt, hvad der er værd
at vide om personen, ja, han har ofte siddet til bords
med ham for kortere eller længere tid siden. Drejer
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sagen sig om en by, får vi alt det at vide om den, som
journalisten ville have bemærket sig, hvis han havde
været der. For resten har han som regel været der.

Når man ikke selv besidder sagkundskab, ligger det
nær at rådføre sig med sagkyndige uden for ens egen
kreds. Bibliotekarerne har for længst fundet frem til
et system for indregistrering af biblioteksmateriale,
der skulle kunne svare til alle de krav, der i øjeblik
ket må stilles, og som kan forudses inden for en over
skuelig fremtid. Men systemet er endnu ikke enerå
dende i Danmark, ligesom der er langt igen, før det
er indført overalt i udlandet.

Arkivarer har ligeledes udtænkt systemer for ind
registrering af dokumenter, der på samme måde skulle
kunne indføres overalt. Imidlertid udviser kendsger
ningerne, at der ikke findes to myndigheder, hvis
journaliseringssystemer er ens. Dette postulat, der
ikke er bevist, støtter sig til det f aktum , at når man
blader i en tyk og indviklet sag, der har passeret man
ge forskellige instanser, er der aldrig to journalnumre,
der er ens. Det ville næppe heller være ønskeligt at
fastslå et så rigoristisk system, at f. eks. sagen om
af- og tilgang af mather skal have j.nr. 752 i alle for
svarets myndigheders arkiver.

Indtil de sagkyndige dokumentarister har fremskaf
fet international enighed om et bestemt systems for
træffelighed, er det sikkert sundest, at vi hver for sig
lader vor dokumentation organisere, så systemet sva
rer til kravene her og nu.

I denne bemærkning må der ikke lægges en opfor
dring til at slække af på kravene. Arkivet skal kunne
fremskaffe de oplysninger, chefen og hans medarihej
dere har brug for, forudsat, selvfølgelig, at oplysnin
gerne er indgået. Arkivet skal være således organiseret,
at alle relevante oplysninger havner, om ikke i selve

3"



36 Dokumentation for amatører.

arkivrummet, så dog i alle tilfælde i registraturet, så
ledes at de hurtigt og sikkert kan skaffes til veje, når
og hvis der bliver brug for dem.

En sådan tilfredsstillende organisation er det ikke
enhver givet at kunne opbygge. Organisationen må
ikke være amatøragtig. Men der stilles i dag til unge
officerer som amatørdokumentarister krav om på et
realistisk grundlag at opbygge en dokumentationsor
ganisation, der er i pagt med tid og sted. Under denne
opbygning og under systemets vedligeholdelse kan
det aldrig skade at lære af sagkundskaben, de pro
fessionelle dokumentarister, når og hvis lejlighed her
til frembyder sig.

I søværnet varierer de krav stærkt, som chefen
med rette kan stille til sin dokumentationsservice. Ar
kivet i et lille skib på et kort togt kan ikke uden videre
sammenlignes med det mangeårige arkiv hos højere
taktiske eller tekniske myndigheder. Denne variation
til trods er det ikke vanskeligt at få øje på ligheds
punkter, navnlig hvad angår principper for den orga
nisation, hvorpå man opbygger sit arkiverings- og
dermed registreringssystem.

Med søværnets nuværende arbejdsbyrde har en chef
sjældent tid til ret ofte at forfriske sin hukommelse
ved at gennemlæse de vigtigste af de bestemmelser,
som han har pligt til at efterleve. Men det kan næppe
betegnes som ubeskedent, hvis han ønsker, at hans
arkiv skal rumme størstedelen af de mangfoldige be
stemmelser, som han er underkastet.

Da chefens sekretær har meget andet at passe end
at være dokumentarist, er der selvfølgelig grænser for,
hvor omfattende arkivet og dermed registreringens in
tegration kan være. Normalt vil man ikke råde over
en komplet samling af gældende, af rigsdagen ved
tagne, love. I denne henseende er vi så heldige, at ikke
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alene love, men også kongelige anordninger og andre
ministerielle bestemmelser, der vedrører os , selvom
de hidrører fra andre ministerier end vort, kommer
til vor kundskab gennem kundgørelserne.

Normalt rummer arkivet bestemmelser truffet af
marineministeriet og forsvarsministeriet, af søværns
kommandoen, af kystflåden, kystbefæstningen eller
vedkommende marinekommando og af eventuelle an
dre foresatte myndigheder.

Hertil kommer en lang række andre bestemmelser
udgivet af andre myndigheder i søværnet, i de andre
værn og uden for forsvaret. Myndigheder, som chefen
i og for sig ikke er underlagt, men bestemmelser, som
han er undergivet. Der er bestemmelser om artilleri
ammunition og telemateriel, om behandling af lig,
om sko, sorte, og løg , gule. Der er, eller navnlig der
kommer, bestemmelser fra de nye for værnene fælles
myndigheder om alt muligt fra stålhjelme og fjern
skriverledninger til de kort, vi skal fæste på de sårede
under kamp.

Ud over disse bestemmelser, som chefen er direkte
underkastet, hvilket vil sige, at han er ansvarlig for,
at de efterleves inden for hans myndighedsområde,
må arkivet rumme endnu adskillige bestemmelser,
som han ikke i og for sig er underkastet, men som
han alligevel bør være orienteret om. F. eks. vil en
skibschef, der skal operere i nærheden af et fort, gerne
kende lidt til de bestemmelser, som fortchefen er un
derkastet.

Endelig skal chefen for på tilfredsstillende måde at
kunne bære sit ansvar råde over eksemplarer af en
lang række bestemmelser udgivet af ham underlagte
myndigheder.

Denne mangfoldighed af forskellige bestemmelser
kan stort set inddeles i to hovedgrupper:
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A.) 'bestemmelser , der kun har A-ktuel interesse, og

B.) bestemmelser af B-livende værdi.

Begge hovedgrupper af bestemmelser udgives under
vidt forskellige former, dels i mange faste serier, som
man samler på, f. eks. kundgørelser for f c rsvaret , sø
værnskommandobestemmelser, kystflådeordrer, dels
uden særlig gruppering som mere eller mindre frit
stående skrivelser eller signaler. Ganske særlig op
mærksomhed er påkrævet ved registrering og arkive
ring af enkeltstående papirer af B-livende værdi. De
har en vis evne til at blive borte blandt mangfoldig
heden af papirer af kun A-ktuel interesse.

Desværre gør det ikke dokumentaristens opgave
mindre indviklet, at der findes en række forskellige
klassifikationsgrader. hvilket f. eks. medfører, at hem
melige sager ikke må fare i arkivets afdeling for for
trolige sager.

Chefen eller en af hans medarbejdere skal nu be
handle en sag. Hertil skal bruges, hvad arkivet har
om denne sag.

Der kan være uklassificerede papirer og papirer af
forskellige klassifikationsgrader. Der kan være be
stemmelser udgivet af foresatte myndigheder, bestem
melser udgivet af underlagte myndigheder, og bestem
melser udgivet af andre myndigheder. Der kan være
dokumenter af midlertidig A-karakter og dokumenter
af permanent B-karakter. Der kan være aktstykker,
der indgår i serier eller samlinger, og der kan være
fritstående papirer. Endelig kan der være oplysninger,
der som følge af deres format opbevares uden for det
egentlige arkiv, f. eks. bøger, tidsskrifter, søkort, films
o. s. v.

Denne påvisning af muligheder må være tilstrække
lig til at dokumentere, at et effektivt virkende regi-
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streringssystem, der får det hele med, ikke er så lige
at løbe til. Som på så mange andre felter i det militære
samfund gælder det også her, at team-work giver de
bedste resultater. Sekretæren alene kan ikke præstere
god dokumentation uden aktiv interesse og medvirken
af chef og officerer. Man må, også i en ung alder, søge
at erhverve sig den vane, hver gang man får et stykke
tjenstligt papir i hånden, at tænke: »Også at eksem
plar til arkivet! « Normalt er det kun ældre mennesker,
der skænker fremtidens historieforskere en tanke.
Vor tid benytter så meget papir, at kun en forsvinden
de ringe del deraf kan ventes at have interesse for
historikerne. Men disse vil med rette kunne bebrejde
os, at vi undlod at arkivere papirer, hvis mulige histo
riske interesse ikke var faldet os ind.

Imidlertid arkiverer vi ikke så meget for historiker
nes skyld, men for vor egen og for vore efterfølgere.
Har en ung officer svært ved altid at huske et eksem
plar til arkivet, kan det måske hjælpe ham til at bruge
sin fantasi og forestille sig, at noget går galt. Sagen
er alvorlig, ansvaret skal placeres, hoveder skal rulle.
Vor unge officers samvittighed er i orden, han har
intet forkert begået, men han skal alligevel stå til
regnskab. Er arkivet i orden, kan han bevise, hvilke
ordrer og meddelelser, han modtog, og hvad hans re
aktioner var. Er dokumentationen ikke i orden, får
han trods sin uskyld svært ved at bevise denne.

Arkivet er et uundværligt middel til bevarelse af
tjenestens kontinuitet. Vi kan alle blive syge, vi skal
alle dø , det er ikke ualmindeligt, at vi pludseligt
bliver frakommanderet uden lejlighed til at give vor
uundværlige overlevering. Er dokumentationssystemet
i orden, afvikler vor efterfølger tjenesten gnidningsfrit,
vor overlevering kunne trods alt undværes.

Hvorledes skal nu en ung officer bære sig ad, når
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han pludselig står som chefens sekretær og dermed
dokumentarist? Afløser han en anden, må han hur
tigst muligt sætte sig ind i forgængerens dokumenta
tionssystem, hvorefter han ved lejlighed måske kan
overkomme at gøre systemet endnu bedre. Skal man
hejse kommando, og han skal anlægge sit system fra
grunden, vil det være praktisk at anvende journalsy
stemet med et antal mapper. Der kan herom henvises
til en artikel om skibsarkivet i tidsskriftets februar
nummer 1942. Det væsentlige er, at systemet organi
seres så smidigt, at mappernes antal efterhånden efter
behov kan udvides, og at systemet får det hele med.
Det sidste opnår arkivaren kun, når tjenestestedets
øvrige officerer viser interesse for sagen ved at med
virke til, at arkivets mapper om deres sager: artilleri,
maskinvæsen, sikkerhedstjeneste o. s. v. bliver så fyl
destgørende som overhovedet muligt.

Det må være et rimeligt krav fra en tiltrædende
chef for en større, permanent virksomhed, at han een
gang i løbet af f. eks. udkommandoens første måneder
får lejlighed til at gennemgå, hvad arkivet har af ma
teriale af permanent B-karakter hidrørende fra fore
satte og andre myndigheder og dækkende alle felter
af den virksomhed, for hvilken han har ansvaret. Med
andre ord: han ønsker at blive bekendt med de ordrer,
han skal påse efterlevet. Det kan også udtrykkes på
den måde, at han vil vide præcis, hvor langt hans
ansvar rækker ifølge hans foresattes opfattelse.

De generelle ministerielle bestemmelser findes i
kundgørelser B for søværnet, fra 1952 benævnt kund
gørelser B for forsvaret. Registret hertil er ikke læn
gere tidssvarende, navnlig efter indførelse af en ny
praksis, hvorved rettelser til kundgørelser B under
visse omstændigheder udgives ved kundgørelse A. Sy
stemet kundgørelser B har aldrig været fuldt tilfreds-
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stillende, og mange forslag er fremsat til nye systemer.
Ideen om hvert år at udgive hele samlingen i eet bind
af format som telefonbogen er god, men lider af flere
mangler. Den tanke at udgive en række hefter i flere
serier, en serie fælles for alle værn og en serie for hvert
værn, ville næppe føles fremmed for de ældre i søvær
net, der mindes vore syv bind. Som hovedregel kan
siges, at det eneste, man kan være sikker på med hen
syn til et værk af denne art, er, at det er forældet in
den, ved , eller kort efter udgivelsen. Et af svarene
herpå er løsbladssystemer.

De af søværnskommandoen fastslåede retningslinier
findes fortrinsvis i de bekendte serier af ordrer, be
stemmelser, meddelelser, cirkulærer og befalinger. Sy
stemer for arkivering af disse dokumenter kræver ikke
særlig omtale.

Går vi længere ned ad kommandovejen, konstaterer
vi med tilfredshed, at tidligere tiders tykke tjeneste
ordninger er ved at uddø. De var aldrig til dato. De
var umulige at holde til dato. Endvidere svarede de
ikke til vore traditionsbestemte fornemmelser om
chefsordrer for sig , næstkommanderendes ordrer for
sig, artilleriordrer for sig, o. s. v.

I stedet går flere og flere myndigheder over til løs
bladssystemet ved at udgive f. eks. kystflådeordrer A
& B o. s. v. Dette system kan selvfølgelig udbygges
videre efter behov: skibsordrer, fortordrer, stations
ordrer, o. s. v., f. eks. således :

B. chefens stående ordrer
C. næstkommanderendes stående ordrer
D. . artilleriofficerens stående ordrer
E. signalofficerens stående ordrer
F. maskinofficerens stående ordrer
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M. chefens løbende ordrer
N. næstkommanderendes løbende ordrer
O. signalofficerens løbende ordrer
P. artilleriofficerens løbende ordrer
Q. maskinofficerens løbende ordrer.

Vi har hidtil betragtet spørgsmålet dokumentation
ud fra et modtagersynspunkt. Vi har beskæftiget os
med situationen hos den myndighed, der i den ene
ende af kommandovejen modtager f. eks. en skrivelse.
Vi har set på sagen gennem den modtagende chefs og
dennes nærmeste medarbejderes briller.

Lad os til afveksling betragte den modsatte ende af
kommandovejen, situationen hos sagsudstederen. Så
vel den sagsbehandlende officer, der udarbejder kon
ceptet, som den ansvarlige chef, der skriver under,
bør erindre sig, at enhver sag bør ses fra mindst to
sider.

Det er langtfra tilstrækkeligt, at sagsudstederen
kun har for øje at fremstille et produkt, der er til 
fredsstillende for afsenderen. Er der tale om en skri
velse, skal denne gerne på en utvetydig og om muligt
elegant måde udtrykke, hvad brevskriveren mener.
Genparten til eget arkiv glemmer brevskriveren ikke
at tænke på under udarbejdelsen. Men dette er ikke
nok.

Brevskriveren bør søge at se sagen ud fra modtage
rens synsvinkel, prøve at forestille sig i modtagerens
sted. Modtageren er ikke blot chefen. Modtageren er
en myndighed, en organisme med mange organer,
som skal have næring af skrivelsen: chef, næstkom
manderende, sagsbehandlende officerer, dokumenta
rist, o. s. v. Skrivelsen skal ikke blot læses, den skal
fordeles, fordøjes og til sidst arkiveres.

Der er ikke tvivl om, at mange sagsudstedere under
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arbejdet holder sig for øje, at en læser bliver glad, når
sagsfremstillingen er kort, klar og koncis. Den nymo
dens brug af forkortelser irriterer nogle, men hvis
man ikke er helt gammel, vænner man sig hurtigt til
at forstå og anvende forkortelser for de begreber, man
til daglig beskæftiger sig med. Derimod kniber det
selvfølgelig lidt med hensyn til forkortelser for begre
ber, hvis blotte eksistens man er ubekendt med .
Desværre h ar vi endnu ikke fået de forventede nye
regler for skriftlige udfærdigelser. Imidlertid er efter
hånden mange af os vant til at omgås NATO-papirer,
og de højere myndigheder ser heldigvis gennem fingre
med, at vi selv så småt er begyndt a t skrive på den
nye maner, så overgangen til de nye regler, når de for
håbentlig snart kommer, bliver næppe alt for van
skelig. Vi har lov at håbe, at modtageren af vor skri
velse ikke på forhånd bliver os usympatisk stemt, blot
fordi skrivelsen fremtræder i den nye tids udstyr.

Derimod er der grund til at nære tvivl om, at sags
udstedere under arbejdet altid tænker på modtagerens
dokumentationsservice. Der skrives desværre mange
skrivelser, som dokumenterer, at afsender- og ikke
modtagersynspunktet har været altbeherskende under
udarbejdelsen. Afsenderen er garderet , han har skre
vet, og han har kopi i sit arkiv. Men hvordan skal
modtageren bære sig ad med at skabe sikkerhed for,
at den modtagne besked altid er tilgængelig for alle
de organer inden for modtagerorganisationen, som
kan have behov derfor?

En sagsudsteder bør ikke glemme at tænke på, at en
bestemmelse af permanent B-karakter ikke er særlig
velkommen, når den fremtræder i klædebon som en
sag af midlertidig A-karakter, f.eks. som skrivelse,
signal eller i en søværnskommandobefaling. Hvis den
derimod træder frem som medlem af en serie, det være
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sig kundgørelse, ordre, cirkulære o. s. V., finder den
så at sige af sig selv ind på sin rette plads.

Omvendt hører bestemmelser af midlertidig A-ka
rakter ikke hjemme blandt de vigtige B-sager, men i
dette tilfælde er ulykken ikke så stor.

Den foresatte, der skriver, og som samtidig vil prøve
at se sagen fra den undergivnes synspunkt, glemmer
ikke at sørge for, at dokumentet udfærdiges i så man
ge eksemplarer, at der kan blive et til hver myndighed,
som sagen passerer ned ad kommandovejen. Når der
skrives op ad denne, har man efterhånden lært at ved
lægge genparter til mellemleddene. Intet er så ærger
ligt som det spild af statens midler, der fremkommer,
når en skrivelse skal afskrives, navnlig hvis dette sker
flere gange efter hinanden hos forskellige mellemled,
og ganske særligt hvis det er et duplikeret eller trykt
papir, det drejer sig om.

Det kan næppe betegnes som realistisk at forlange,
at en mand, der har observationspåtegnet et stykke
papir, til evig tid skal kunne huske enkeltheder af
papirets indhold . Navnlig er det temmelig sikkert, at
mandens afløser ikke vil få overlevering herom. Så
fremt der ikke er genpart af vigtige papirer af B-ka
rakter til hver myndighed, som sagen angår, berøves
de pågældende chefer og deres medarbejdere mulighed
for tilfredsstillende dokumentationsservice.

Spørgsmålet om eksemplarfordeling er imidlertid
ikke afgjort hermed. En række myndigheder, ikke
alene de højere, har et legitimt behov for mere end
eet eksemplar af en hel række dokumenter af B-ka
rakter. Personel ved stabe samt vagtchefer og visse
andre officerer skal have direkte adgang til ikke så
helt lidt arkivmateriale for på tilfredsstillende måde
at kunne udføre deres tjeneste. Det er ikke altid hen
sigtsmæssigt at henvise dem til selv at finde rundt i
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det store arkiv under arkivarens eventuelle fravær.
Arkivet må da være således organiseret, at en filial
heraf findes hos den omhandlede medarbejder. Frem
skaffelse af ekstraeksemplarer af duplikerede og tryk
te papirer burde ikke møde uoverstigelige vanskelig
heder.

Til hvem skal en skrivelse stiles? På vej op ad
kommandovejen er det ret ligegyldigt. Når f. eks. che
fen for motortorpedobåden S0FUGLEN skriver om
en sag, som han tror, skal havne i søværnskornman
doen, kan han enten skrive »T'il 17. torpedobådsdivi
sion e , eller han kan skrive »T'il søvæ rn skom m an doen e.
Men det er helt sik ker t, at sagen skal fremsendes via
17. torpedobådsdivision.

Har han ret i sin antagelse om, at sagen skal havne
i søværnskommandoen, sørger divisionen, flotillen,
afdelingen og kystflåden for , at sagen ender der, uan
set om han skrev det ene eller det andet.

Har han taget fejl af adressen, gør dette ikke noget,
vel at mærke hvis han fremsender ad kommandovejen.
Mellemleddene på kommandovejen skal nok sørge for,
at sagen ender hos den myndighed, hvor sager af
denne art skal ende.

Det forekommer urimeligt, at højere kommandoled
skal føle sig slavisk bundet af den adresse, der står
angivet på et stykke papir, som er på vej opad, når
de i kraft af deres større erfaring og viden er -klar
over, at adressen åbenbart er fejlagtig.

På den anden side er det rimeligt, at den unge
chef for motortorpedobåden modtager et svar fra sø
værnskommandoen på den skrivelse , som han for tem
melig længe siden med rette stilede til denne. Svar
skrivelsen skal selvfølgelig gå ned via kommandovejen.
Det er derimod urimeligt, at motortorpedobådschefen
til sidst får lov at observationspåtegne en skrivelse,
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der er stilet til kystflåden, og som ønskes tilbage. Der
ses intet principielt til hinder for, at svarskrivelsen af
søværnskommandoen stiles »T'il motortorpedobåden
S0FUGLEN« og så ned ad kommandovejen forsynes
med genparter til de led, den undervejs skal passere.

Disse og mangfoldige andre sm å spørgsmål bliver
forhåbentlig snart besvaret i de ventede nye regler om
skriftlige udarbejdelser, der forøvrigt på forskellig
måde forventes at ville gøre livet lidt lettere for vore
betrængte dokumentarister. Desvæne er der ikke håb
om, a t papirmassen formindskes. Tværtimod må papi
rernes antal forventes at blive væsentligt forøget , men
dette bør ikke bringe os til fortvivlelse, når blot vore
arkiveringssystemer er rationelt indrettet. Forøgelsen
er i virkeligheden kun en følge af, at flere og flere
orienteres om mere og mere. Det kan aldrig skade den
militære maskines gang, at friktionen formindskes
derved, at hver mand foruden at vide besked med sit
eget også kender lidt til forholdene såvel ovenfor som
nedenfor. Vi må ikke være med til at lægge sten på
hverandres vej til tilegnelsen af livets største kunst,
samarbejdets kunst.

Som en kuriositet, der måske kan have interesse for
fremtidens historieforskere om ikke for andre, skal
nævnes, at vægten af det papir, som ved kommando
hejsning udleveres alene i den såkaldte kommando
kasse til en fregat, er 127 kg. Heraf er 123 kg bøger,
medens der findes 4 kg mere eller mindre løse papirer.

I denne forbindelse henledes opmærksomheden på
. en bestemmelse, som vistnok ikke ofte huskes. Ved

kundgørelse for søværnet B.I. 1943 pålægges det samt
lige institutioner at indsende i hvert års april måned
en summarisk fortegnelse in duplo over de arkivalier,
som de eventuelt måtte ønske at kassere.

Til slut et dokumentations-, pædagogisk og juridisk
problem. Når chefens medarbejdere er nævnt ovenfor,
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er der fortrinsvis tænkt på hans nærmeste medarbej
dere. Disse har alle adgang til myndighedens arkivs
dokumentationsservice. Taget i videre forstand om
fatter chefens medarbejdere imidlertid alle på tjene
stestedet tjenstgørende befalingsmænd og menige.
Disse har alle hver sit behov for dokumentarisk be
tjening. Deres behov søges i første instans dækket af
myndighedens forskellige ordrebøger, hvoraf nogle
som anført kan være af A- og andre af B-karakter.
Benyttes et løsbladssystem, volder det ikke større
vanskelighed at gøre netop de ordrer tilgængelige for
de forskellige personelkategorier, som disse har behov
for.

Men hvorledes gøre af chefens foresatte udgivne
bestemmelser tilgængelige for tjenestestedets lavere
grader af befalingsmænd og for de forskellige katego
rier af menige?

Der kan være en opslagskasse til den sidste A-kund
gørelse, søværnskommandobefaling, kystflådeordre A,
afdelingsordre A, flotilleordre A, divisionsordre A og
skibsordre A.

Men hvorledes offentliggøres bestemmelser af B-ka
rakter truffet af

kongen, f. eks. forholdsordre for det militære forsvar
ved angreb på landet og under krig,

rigsdagen, f. eks. lov om forsvarets ordning,

forsvarsministeriet, om f. eks. den militære sikker
hedstjeneste eller forsvarets personels indordning
i militær rækkefølge,

søværnskommandoen, vedrørende f. eks. landlov eller
forebyggelse af v ådeskudsulykker med hånd
våben ,

kystflåden, angående f. eks. påklædning i land eller
elektriske håndværktøjer.
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flådestationen, om f. eks. forebyggelse af ildsvåde på
Holmen eller færgefartplan for Holmen,

o. s. v., o. s. v.?

Det materiale, der her er tale om, er i virkeligheden
så omfattende, at der ikke findes vægplads nok, da det
næppe er meningen ligefrem at tapetsere med opslag.

Selvom man gengiver en række af de vigtigste af
chefens foresattes bestemmelser i tjenestestedets or
drebogssystem, vil der fortsat restere et udækket, legi
timt behov for dokumentation for menige. Dette dæk
kes formentlig mest hensigtsmæssigt ved hjælp af
lærebog for orlogsgaster. Denne søværnets best-seller
bør derfor indeholde alt stof, som de forskellige myn
digheder forlanger skal være bekendt for flertallet af
søværnets menige.

Når vi er nået dertil , mangler der kun at ophøje
lærebog for orlogsgaster til reglements status. Det
kan næppe betegnes som tilfredsstillende at skulle
straffe en mand for overtrædelse af en bestemmelse,
som han forhåbentlig i sin tid er blevet belært om,
men som han aldrig har haft direkte adgang til. Man
forstår godt den menige mand, der har svært ved at
anerkende retfærdigheden af det af juristerne fast
slåede princip, at ukendskab til loven ikke medfører
straff r ih ed. Af diciplinære, pædagogiske og andre
psykologiske årsager må det anses for ønskeligt, at
hver mand er i besiddelse af en bog, der ganske nøje
definerer de pligter, der påhviler ham, og de forbud,
som han ikke ustraffet kan overtræde.

En chef har først ret til at være 100 % tilfreds med
sit tjenesteområdes dokumentationstjeneste, når det
legitime dokumentationsbehov hos alle medarbejderne
fra den højeste til den laveste bliver hensigtsmæssigt
tilfredsstillet efter et rationelt system, der svarer til
tid og sted.



Disciplin og disciplinære vanskeligheder
i ny belysning.

Af orlogskaptajn V. P. H e i s c.

»Folk siger vel i herredet, at Jeppe drikker;
men de siger ikke, hvorfor Jeppe drikker. «

(Holberg)

To udtalelser har i den seneste tid brændt sig fast
i mine tanker og der ligesom fuldendt et mønster, som
måske også er formet hos andre, men som jeg allige
vel mener at burde fremføre for dette tidsskrifts læ
sere, så meget m ere som det drejer sig om et emne,
der efter min mening kun alt for 'sjæ lden t er blevet
gjort til genstand for omtale her, nemlig disciplin og
mandskabsbehandling.

Den disciplinære standard er blevet ringere.

Den sidste af de to nævnte udtalelser, den, der får
mig til at gribe pennen, var viceadmiralens bekym
rede bemærkninger ved nytårsparolen d. å. om det
stærkt voksende antal straffe.

Man hører så megen tale om, at disciplinen er ringe,
at den er blevet væsentligt dårligere de sen ere år, efter
krigen, men noget konkret udtryk herfor har det væ
ret vanskeligt at finde. Det er jo sådan, at denne for
ringelse er sket ganske gradvis, således at man efter
hånden har vænnet sig til den ringere standard; man
har et ubestemt indtryk af den, men anser den måske
for et rent lokalt fænomen ved eget tjenesteområde.

Tidsskr. r. Sø væ sen . 124. Aa rg, 4
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Når nu viceadmiralen ud fra en helhedsbedømmelse
af situationen finder det nødvendigt i så alvorlige ven
dinger at påpege det uheldige forhold, har man vel til
strækkeligt grundlag til at slå fast, at den discipli
nære standard - selvom der endnu er langt til nogen
form for opløsning - ikke er så høj , som det bør kræ
ves, for at vort værn med rette kan siges at være fuldt
effektivt, så sandt som det eneste fundament, h vorpå
man kan opbygge en effektiv og krigsduelig organisa
tion, er fast disciplin, en ydre, men først og frem
mest en god indre disciplin (moral ).

En tanke, der straks melder sig, er da : »N år det
er galt nu, hvorledes skal det så ikke blive, når den
18 mdrs. tjenestetid begynder at virke? « Det er absolut
ikke noget lyst billede, der tegner sig. Man må forbe
rede sig på, at straffelisterne bliver endnu længere,
selvom man tager hensyn til det forøgede antal, der
vil være at straffe. Den dårligere disciplin vil nemt
kunne komme til at forringe værdien af denne foran
staltning meget betydeligt.

Den anden udtalelse, som gav stof til eftertanke,
kom fra den ved KMH ansatte psykiater, der gjorde
mig opmærksom på, at der henvises langt flere til
psykiatrisk undersøgelse på militærhospitalet fra sø
værnet end fra hæren, og han tilføjede, at det indtil
trivialitet er det samme, der gentager sig i patienter
nes historie. De to første måneder (på SES) går det
godt, og der er ingen vanskeligheder; disse opstår
først efter yderligere nogen tid , hvor de pågældende
har gjort tjeneste forskellige steder (fortrinsvis på
Holmen ) og er blevet lede og kede af det hele, util
fredse, dels fordi de ikke føler, at de får nogen ud
dannelse, de føler tiden som spildt, dels som følge af
forkert behandling, hvortil så eventuelt kommer mere
personlige vanskeligheder, og det ender med, at bæge-
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ret flyder over, så resultatet bliver en henvisning til
psykiatrisk undersøgelse måske i forbindelse med 'en
straffesag.

Vi er hermed inde på det, der må være sagens kerne:

Hvorfor opstår de mange disciplinære vanskeligheder?

Der fremsættes mange forklaringer herpå, når man
diskuterer spørgsmålet - hvad man som lærer i mi
litær pædagogik særlig nemt kommer til.

En meget almindelig lyder: »Det er fordi, man af
skaffede hilsepligten-e.

Det skal ikke nægtes, at denne lempelse i det ydre
har givet sig udslag i en forringelse af den almindelige
høflighed, opmærksomhed og respekt overfor over
mænd, ikke så meget indenfor tjenesteområdet som
udenfor (ved færgen, for at nævne et eksempel, der
ofte føres frem). Men sel vom dette selvfølgelig langt
fra virker befordrende på disciplinen som helhed, så
er det dog farligt at slå sig til tåls med denne Iorkla
ring som endegyldig. For det første må man betænke,
at det jo meget vel er muligt, at den samme ligegyl
dige holdning også ville have optrådt, selvom hilse
pligten havde været bibeholdt, det er meget tvivlsomt,
om den i det hele taget var blevet overholdt, og alle
ved, fra sig selv og andre, hvor sjældent og hvor nø
digt befalingsmænd i dag skrider. ind overfor værne
pligtige udenfor tjenestestedet, på gaden eller andet
offentligt sted. Man ville da have haft en disciplinær
bestemmelse, der dagligt blev overtrådt i utallige til
fælde. uden at det blev påtalt, og mon ikke discipli
nen også på andre områder ville lide herunder?

For det andet må man gøre sig klart, at den mili
tære hilsen såvel som andre tegn på almindelig agtelse
og høflighed kun er noget ydre, der - hvis det skal
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være virkelig værdifuldt - må udspringe af noget
indre, som må være det primære.

Man kan nemt fra militært hold blive enige om, at
almindelig hilsepligt var ønskelig, men kun hvis der
er en rimelig mulighed for at håndhæve den, og at
angive dens afskaffelse som årsag til hele den for
ringelse af disciplinen, der er sket, er lige så uholdbart
som letkøbt.

En anden udvej består i, at man siger: »Det er den
opvoksende ungdom, det er galt med« - »Det er en
tendens i tiden « - sDet er den moderne, frie opdra
gelse i skole og hjem, der gør det« o.s.v.

Med denne forklaring kommer man vel sandheden
nærmere omend på en noget akavet måde, og er det
bedre at slå sig til tåls med denne end med den først
nævnte - eller med nogen som helst anden i og for
sig?

Det forekommer noget utilfredsstillende, at man
konstaterer, at det disciplinære forhold mellem befa
lingsmænd og menige er i skred, og derefter blot slår
fast, at det er ungdommen, der er fordærvet - noget,
som ungdommen vist har været til alle tider.

Hvad er der galt med den værnepligtige ungdom?

Når jeg siger, at den anden forklaring kommer
sandheden nær, så ligger deri ikke, at jeg finder den
unge værnepligtige af i dag mere h åbløs og indholds
løs, end ham jeg først mødte som lærling i 1938, eller
ham jeg så blive hjemsendt efter den 29. august 1943,
snarere tværtimod.

Ej heller synes det rimeligt at kaste skylden på for
ældre og skole. Mener man, at forældrene i dag ikke
løser opdragelsens opgaver tilfredsstillende, må man
huske, at disse forældre tilhører en generation, der
voksede op under den autoritære opdragelse. »Selvom



Disciplin og disciplinære vunskeligheder . . . 53

vi opdrager vore børn i vort eget billede, forventer vi
dog, at de klarer, hvad vi selv gav op overf'or«. Noget
tilsvarende gælder for skolen og dens ledere.

Den værnepligtige ungdom af i dag var børn under
besættelsen, og oplevede denne tids begivenheder med
den for barnet karakteristiske modtagelighed og på
virkelighed. Deres forældre oplevede 9. april og tiden
derefter som modne mennesker, der lod deres ople
velser, og den indstilling de skabte, præge deres børn
bevidst gennem opdragelsen og mere ubevidst i det
daglige liv i det hele taget.

Det er klart, at disse unge møder med en ganske
anden indstilling til værnepligten, til tilværelsen og
til samfundet end mellemkrigstidens.

Det, der først og fremmest præger dem, er vel nok
skepsis og ønsket om at se formål og mening i alt,
hvad de bliver sat til. Der fortælles en morsom histo
rie om, hvorledes man før i tiden, når man savnede
beskæftigelse for besætningen, lod dem hente vand i
pøse ved falderebet og derefter hælde det ud over
stævnen. Om historien er autentisk, ved jeg ikk e, og
det er vel også klart for alle, at noget sådant ikke
går idag, men som illustration er historien velegnet.

I forbigående må man vel gøre opmærksom på, at
der i denne henseende ikke er nogen forskel på værne
pligtige og befalingsmandselever.

Heller ikke den desillusionering, som er forårsaget
af udviklingen på mange områder, kan forbigås her.

Også på andre punkter - måske vigtigere - ad
skiller vore værnepligtige sig fra tidligere tiders, selv
om de sikkert også har mange egen skaber tilfælles
med dem. Udviklingen lader sig ikke standse - end
sige skrue tilbage - og ønsker man virkeligt et til
lidsforhold mellem befolkningen og dens forsvar, nyt
ter det ikke at lukke øjnene herfor.
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»J amen ,« - indvendes det så - :mogen må stå
fast imod strømmen. Vi må ikke lade os drive med
den.« Nej, visselig ikke, men vil man have held til at
stævne strømmen, må man først gøre sig klart, i hvil
ken retning den flyder og afpasse sine forholdsregler
herefter, ellers bliver man netop som et viljeløst styk
ke drivgods. .

Vi må således stadig søge at indgive vore værneplig
tige den disciplin og i det hele de karakteregenskaber,
som har vist sig uundværlige for et krigsdueligt mand
skab, men vi må måske søge nye veje at gøre det på.

En måde at lære ungdommen, dens problemer og
indstilling at kende på, er at skabe og opretholde en
nær kontakt med de værnepligtige, og i så henseende
har vi jo i søværnet altid som følge af vore særlige
arbejdsvilkår - navnlig i skibene - haft en fordel
frem for hæren, en fordel der har været udnyttet til
gavn for tjenesten. Men mon der ikke i så henseende
skete betydelig skade i det påtvungne interregnum
fra august 43 til maj 45, hvor denne umiddelbare mu

lighed bortfaldt ; det var jo ikke alle officerer og
navnlig ikke alle aldersklasser, der mødte ungdom
men i det illegale arbejde i marken. Netop i denne
tid foregik den voldsomme udvikling og omvæltning
indenfor ungdommen, så det kunne vel være nok så
vanskeligt at forstå den bagefter.

Har ungdomskommissionen bud til værnene?

En anden måde er at søge oplysninger i ungdoms
kommissionens efterhånden talrige betænkninger.

Det er almindeligt at møde en om ikke ligefrem
fjendtlig, negativ så dog en ligegyldig indstilling til
denne kommissions arbejde, ja, jeg har endog hørt en
ældre officer med megen overbevisning udtale, at ung
domskommissionen var skyld i disciplinens forfald
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og den negative holdning til militæret i det hele taget.
Hvorledes dette skulle hænge sammen, er svært at

sige, for ungdomskommissionens betænkninger læses
sikkert ikke af nogen ret stor del af den værneplig
tige ungdom og er egentlig heller ikke skrevet for den.

»Kommissionen skal « hedder det i kommissoriet,
»i sit arbejde i første række tage sigte på mulighe
derne for gennem positive foranstaltninger at sikre
den normale ungdom en harmonisk, social og kultu
rel udvikling, men skal samtidigt optage spørgsmålet
om den asociale ungdoms problemer til behandling
med særligt henblik på forebyggelsen af ungdomskri
minaliteten.«

Er dette formål uforeneligt med værnenes arbej
de, - hvad vel de færreste i alvor vil påstå - , så
må det vist være i dette arbejde, der er noget galt,

Betænkningerne skal, som mange af den slags, læ
ses med omtanke og vågen kritisk sans, men uden for
domme og med interesse. På forhånd at afvise dem
som værende uden interesse for en organisation, der
arbejder fortrinsvis med unge og skal lede og opdrage
dem, må betegnes som ansvarsløst.

En af årsagerne til en afvisende holdning overfor
kommissionen er måske at finde ved dens betænkning
om de værnepligtiges forhold, som ikke ganske sva
rede til de forventninger, man med rette kunne stille
til den; alligevel vil jeg hævde, at også den er værd
at læse.

Hvad angår det foreliggende problem, kan der vel
også hentes noget i denne betænkning, men jeg finder
her anledning til at henlede opmærksomheden på den
seneste betænkning fra ungdoms-kommissionen, om
den tilpasningsvanskelige ungdom, som værende af
den allerstørste interesse; den er tillige absolut blandt
de bedste af de ialt afgivne 21, såvel 'hvad form som
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indhold angår. Den er da også udarbejdet af et særligt
udvalg bestående af 6 medlemmer af den egentlige
kommission og ikke færre end 16 særlige sagkyndige.
Det må formodes, at havde man anvendt samme frem
gangsmåde og fordeling ved udarbejdelsen af betænk
ningen om de værnepligtiges forhold, så havde den nok
i højere grad formået at ramme 'hovedet på sømmet,
vundet større anerkendelse i militære kredse og ført
til større resultater.

Disciplinære vanskeligheder og lidelser, der kræver
psykiatrisk bistand, er om ikke altid så dog hyppigt
to aspekter af samme fænomen nemlig tilpasnings
vanskeligheder.

Tilpasningsvanskeligheder har interesse for mili
tære i to henseender:

For det første må det være klart, at der med hvert
hold værnepligtige indkaldes en del unge, der har
haft sådanne under deres opvækst måske i en sådan
grad, at de har været under en eller anden form for
forsorg, herunder ungdomsfængsel (kommissionen
regner iøvrigt kun de tilfælde, hvor sådan indskriden
fra det offentlige har været nødvendig, med til be
grebet tilpasningsvanskeligheder). At disse mennesker
vil kunne udvikle sig til disciplinære »problembørn«
ved overførsel til det militære miljø, kan ikke undre
nogen. Erfaringen viser imidlertid, at disse unge me
get ofte betragter indkaldelsen til militærtjenesten
som en mulighed for a t få en ny og bedre start i sam
fundet og livet, men da de på grund af deres evt. ka
rakter- eller intelligensdefekt er nemme at slå ud af
kurs, lykkes det sjældent for dem at klare sig igen
nem, og det ville så i mange tilfælde have været hel
digere, om de ikke var blevet indkaldt, heldigere både
for værnene, hvor de udgør en latent fare for discipli
nen og effektiviteten, og for de pågældende selv, fordi
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de derved var blevet sparet for dette nye nederlag,
som kan forværre deres vanskeligheder.

For det andet vil netop overgangen fra civilt til mi
litært miljø skabe tilpasningsvanskeligheder for en
del unge, der ikke har haft sådanne før, og løses de
ikke hensigtsmæssigt, om fornødent ved befalingsman
dens hjælp, så nedsættes mandens militære værdi be
tydeligt, han vil blive et disciplinært problem eller
et psykiatrisk tilfælde, og går det helt galt, kan en
fejludvikling i social henseende efter hjemsendelsen
blive tilfældet.

Den tilpasningsvanskelige ungdom.

Den omtalte betænknings første del behandler mere
generelt problemet tilpasningsvanskeligheder hos
børn og unge, og er den, der har størst almen interesse.

Her gives først en definition af begrebet, til dels ved
konkrete eksempler, der med al ønskelig tydelighed
viser, hvorledes medicinske, psykologiske og sociale
forhold væver sig sammen og i fællesskab danner et
adfærdsmønster, som kun kan opklares ved, at man
får alle tre områder belyst.

Grundsynspunktet ved afgrænsningen af begrebet
belyses ved følgende:

»In den for biologien bruges udtrykket tilpasning
om de processer, der medfører, at organismen æn
drer sig efter de ydre forhold. Ud fra tilsvarende
synspunkter kan man ved social tilpasning forstå
de ændringer i adfærden og den almindelige hold
ning overfor samfundsforholdene, grupper af med
mennesker og enkeltpersoner, som fremkaldes af
ændringer i det sociale miljø. Når et individ flyttes
til et nyt miljø og møder nye krav, fordres der en
mere eller mindre omfattende tilpasningsproces til
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den forandrede sociale situation, for at individet
kan glide ind i den nye sociale gruppe.«

Ved sociale tilpasningsvanskeligheder forstås der
efter:

»de tilfælde, hvor tilpasningen til »den sociale
orden« eller de af denne anerkendte grupper (fa
milie, skole, erhvervsliv etc. (militæret)) ikke blot
medfører visse gnidninger, men i større eller min
dre udstrækning mislykkes. Tegn på, at tilpasnin
gen ikke er lykkedes, finder vi i brud på den so
ciale ordens skrevne og uskrevne love, f. eks. »uop
dragelighed «, løben hjemmefra, vagabondering,
skulkeri fra skolen, erhvervsmæssig ustabilitet, ...
stadige disciplinære vanskeligheder under militær
tjenesten, visse former for alkoholmisbrug og de
fleste former for kriminalitet.«

y dertigere betragtninger over, hvorledes tilpasnings
vanskelighederne manifesterer sig, fremsættes i det
følgende kapitel, en enkelt bemærkning herunder har
speciel interesse i vort problem om det stigende antal
straffe:

»Op lysn inger i den tilgængelige danske krimi
nalstatistik tyder altså på, at der i vore dage straf
fes forholdsvis flere unge lovovertrædere i alderen
mellem 20 og 24 år end tilfældet var i midten af
forrige århundrede.e

Dette svarer altså nøje til erfaringerne inden for
søværnet, og er vand på møllen for dem, der hævder,
at det er ungdommen, der er fordærvet, men kommis
sionen fortsætter:

»Denn e udvikling kan ikke forklares ved en hen
visning til, at ungdommen stadig er blevet mere
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og mere fordærvet. Derimod tyder den på, at den
sociale udvikling har været gunstigere for ældre
end for yngre, eller på, at de faktorer, der betinger
kriminalitetens omfang, særlig har ændret sig til
ugunst for de unge. e

Dette synspunkt er et ganske andet og turde være
langt mere frugtbringende end det førnævnte om
ungdommens fremadskridende fordærvelse.

Derefter fremsættes psykologiske synspunkter ved
rørende tilpasningsvanskelighedernes opståen og nær
mere årsager til specielt kriminalitet hos børn og
unge, hvorunder man regner med flg. faktorer :

1. Medfødte anlæg
2. Legemlige faktorer
3. Personlighedsfaktorer
4. Miljøfaktorer
5. Samspillet mellem individ og miljø.

Første del slutter med et kapitel om ledende syns
punkter med hensyn til forebyggelse og behandling af
tilpasningsvanskelighederne. hvilket derefter uddybes
i betænkningens anden del.

Det vil her føre for vidt at komme nærmere ind på
detailler, hvorfor jeg skal nøjes med varmt at an
befale interesserede - og hertil må regnes alle, der
i det daglige har tilknytning til uddannelse af værne
pligtige og befalingsmandselever - selv at læse be
tænkningen.

Har vi glemt manden bag kanonen?

Idet vi nu betragter de disciplinære vanskeligheder,
som det de er: tilpasningsvanskeligheder, har vi mu
lighed for at komme dybere til bunds i problemerne
og måske finde hensigtsmæssige løsninger, hvad man
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ikke har, sålænge man blot anlægger et moralsk og
stærkt fordømmende synspunkt med hovedvægten på,
at det er ungdommen, der er fordærvet.

Det er jo nemlig således, at alle har travlt med at
beklage sig over disciplinens forfald, men kun meget
få interesserer sig for på en eller anden måde i det
daglige eller på bredere basis at komme ondet til livs.
Dette illustreres måske bedst ved flg. eksempel, som
ydermere drejer sig om befalingsmandselever. Som
skoleofficer på søværnets officersskole bliver man
ofte udsat for hårrejsende historier om kadetter, der
ikke hilser, der skubber til overmænd i trængslen,
der går med grå sokker, opsmøgede kraver, uregle
menterede handsker o.s.v., o.s.v., og fortællerne for
arges (hvis tilfældene er rigtige, med rette) over for
holdene på disse områder. Men i de 5lf2 år, jeg gjorde
tjeneste ved skolen, oplevede jeg ikke een eneste ind
beretning til skolen om et sådant brud på dens regle
ment, således at skolen kunne skride ind med korri
gerende foranstaltninger.

Når man har fattet den største interesse for den
personehnæssige side af tjenesten, uddannelse og
mandskabsbehandling, og derfor har kastet sig ud
i det psykologisk-pædagogiske studium ved universi
tetet i et forsøg på at forøge sine kundskaber og for
udsætninger for at beskæftige sig med disse ting, så
møder man en skepsis, der som regel kommer til ud
tryk i en spøgefuld, hovedrystende overbærenhed.

For nyligt spurgte en jævnaldrende kollega del
tagende om, hvornår jeg ventede at afslutte studiet,
og hans næste spørgsmål lød så : »Hvad vil Du egent
lig bruge det til?«

Mon ikke svaret står klart i udgangspunktet for
denne artikel, de to udtalelser?

Det er klart, at i en genopbygningstid. som den, vi
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befinder os i, vil de materielle, tekniske og taktiske
problemer beslaglægge en meget stor del af befalings
mændenes tid og interesse; men det bør dog ikke med
føre , at man glemmer s m and en bag kanoneri e. Det
turde være indlysende, at kravene til ham ændres og
forøges i takt med den materielle udvikling, og lige
såvel som der inden for denne trædes nye stier, m å
der søges nye veje for at tilfredsstille de personel
mæssige krav. Ingen tror vel for alvor, at en ny krig
vil blive en ren »push-b u'tton-war «, hvor det menne
skelige element er skudt ud, og så længe det ikke er
tilfældet, bør det ikke være mindreværdigt at hellige
dette element sin interesse.

Det er ikke sådan, at militærpsykologerne har fun
det de vises sten og opbevarer den på Frederiksberg
slot; men man må vel anerkende, at de officerer, der
ud over deres militære uddannelse, som de har fælles
med alle andre, har forsøgt at forøge deres viden inden
for pædagogik og psykologi, skulle have visse forud
sætninger for at beskæftige sig med personelle pro
blemer og gøre det bedre.

Hvad kan der gøres?

»God t , men hvad skal vi så gøres vil man spørge,
»for at forbedre disciplin og moral?«

Ja, det væsentlige må være, at man søger at skaffe
sig det kendskab til baggrunden for den ringe disci
plin, som er en uomgængelig nødvendighed for at
kunne rette forholdene op.

Det må ske i form af en nøje undersøgelse på viden
skabelig basis af et stort antal disciplinære sager,
under medvirken af læge, psykolog og evt. en social
rådgiver, thi som omtalt ovenfor vil adfærdsmønstret
ved tilpasningsvanskeligheder være vævet s~mmen

af medicinske, psykologiske og sociale forhold, der
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alle må klarlægges. Den strafferetslige side må jo
forudsættes at ligge klar i sagens akter.

Hver enkelt sag må behandles med henblik på de
ovenfor nævnte fem faktorer - medfødte anlæg, le
gemlige faktorer, personlighedsfaktorer, miljø-fakto
rer og samspil mellem individ og miljø. Det vil sige,
at man må underkaste manden en række »tests« for
at danne sig et skøn over hans intelligens, karakter
og temperament, uddybe dette billede ved interviews,
hvorunder hans hjemlige miljøforhold, forløbet af
hans opvækst, barndom, skolegang, anden uddannelse,
evt. erhvervsforhold, familieforhold og mange andre
forhold opklares.

Den lægelige undersøgelse må tage sigte på hans
almindelige helbredstilstand og hele fysiske udrust
ning samt evt. abnormiteter. Endvidere kan bistand
fra psykiater blive påkrævet, idet denne må træde til,
hvor der opstår mistanke om psykiske abnorrntilstan
de; psykologen beskæftiger sig jo kun med det, der
hører ind under det psykisk normale.

Endelig må hans militære forhiistorie, herunder de
forhold, som førte til den disciplinære forseelse, un
dersøges bl. a. ved samtaler med hans skiftende fore
satte.

På grundlag af en behandling af dette materiale
vil det være muligt at finde frem til signifikante fak
torer med hensyn til tilpasningsvanskelighederne, og
derved skabe mulighed for at anvise den vej, som bør
følges fremover.

Dette vil være et stort arbejde, som vil kræve dels
personel, dels økonomisk udgift og dkke mindst vel
villig bistand fra forskellige militære myndigheder.

Med fare for at foregribe en sådan undersøgelses
resultater skal der her peges på nogle konkrete for
hold, som efter min mening spiller en væsentlig rolle



Disciplin og disciplinære vanskeligheder. . . 63

for skabelsen af en sundere disciplin. Disse anskuelser
kan i givet fald stå som en arbejdshypotese, som så
må bekræftes eller afkræftes ved undersøgelsen, og
samtidig vil de måske vække den diskussion om pro
blemet, som uden tvivl ville være gavnlig.

1. Der må foretages en omhyggeligere udskillelse på
sessionerne af de mentalt svage, som dette er foreslået
i psykologikommissionens betænkning af 1949 .

Fornylig er forslaget til den nye værnepligtslov
fremsat, og man må beklage, at den trods nogle lys
punkter ikke har fulgt den nævnte betænkning hvad
angår sessionsordningen. J eg skal her blot henvise til ,
hvad der andetsteds er skrevet herom (f. eks. oberst
løjtnant H. Klints artikel i »Vor Hær«) ,

Jeg har i min relativt korte officerstid mødt talrige
eksempler på, hvorledes intelligens- og karakterdefek
te har været indkaldt og er endt som alvorlige discipli
nære problemer.

2. Den i indledningen referede udtalelse fra psyki
ateren peger på den alvorlige mangel på en planmæssig
uddannelse for en meget stor del af de værnepligt iges
vedkommende.

Jeg savner tilstrækkeligt kendskab til forholdene
vedr. personeludstikning og videregående uddannelse
af de værnepligtige til at kunne fremsætte nogen egent
lig kritik, men så meget tør man vel sige, at for mange
værnepligtige er uddannelsen på eksercerskolen den
eneste regulære oplæring med en klar målsætning.

Man møder meget ofte værnepligtige, der i deres
fortsatte tjeneste har flakket om fra tjenestested til
tjenestested og fra job til job, og som ved hjemsendel
sen derfor ikke med deres bedste vilje kan se, hvad de
vil kunne bruges til ved en evt. mobilisering.

Den dag de værnepligtige går fra eksercerskolen, er
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de faktisk på højdepunktet af disciplinær 'standa rd
ikke mindst hvad angår ydre disciplin. Tager man så
det grelleste eksempel, nemlig den del, der havner ved
forskellig tjeneste på Holmen, så ser man, dels hvor
ledes de begynder forfra med at eksercere på tælling,
og holde endeløse marchøvelser med rigelig løben
rundt om pladsen på Ny'holm. Dels ser man, hvorledes
opløsningen skrider fremad. De første dage er march
formationerne eksemplariske, men så begynder bille
det langsomt at ændre sig, påklædningen bliver mere
og mere sjusket, ureglementeret og uensartet - ja,
man ser frigængere marchere i hvidt med kokkehue og
træsko mellem snavset arbejdstøj og godt »udt r ådt «
dagligt blåt med og uden krave. Hænderne sniger sig
i lommerne, kraverne op om ørene, og - h vad der er
det mest påfaldende - holdningen forsvinder, og fol
kene præges af sløv ligegladhed parret med en vis
frækhed.

Heller ikke her har jeg måske den fornødne indsigt
i forholdene, men jeg beretter blot, hvad enhver dag
ligt har lejlighed til at konstatere, og er tilbøjelig til
at mene, at det ikke er de værnepligtiges skyld alene,
at disciplinen går til grunde.

Vi ved alle, at personelmanglen er årsag til meget
ondt, og at den er et reelt og meget alvorligt problem,
men er den ikke ogs å ved at blive et slagord, der dæk
ker over meget, der kunne "ære anderledes?

Spørgsmålet er, om det vil være muligt at organisere
en rationel uddannelse for i hvert fald ca. 90 % af de
værnepligtige, således at den enkelte mands tjeneste
tid bliver fyldt af en målbevidst uddannelse til et be
stemt mobiliseringsjob. således som tilfældet i dag
er med en lille del, her tænkes på prædestinerede spe
cialister og folk, som er så heldige at komme på en 6
ugers forskole f. eks. til kystjagerne.
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Kun på denne måde kunne vi opnå, at manden efter
de 18 mdr. går ud af værftbroen med fuld bevidsthed
om at have gjort et stykke arbejde, at have udfyldt en
plads i søværnet og nået en virkelig dygtighed inden
for sit felt, således at han med sindsro kan se en evt.
mobilisering i møde, og samtidig er opfyldt af tillid
og agtelse for den organisation, som han var et led i.

3. Skal man iværksætte en sådan videregående ud
dannelse må det dernæst kræves, at udstikning til spe
cialtjenesten. foretages på det bedst mulige grundlag,
nemlig en psykologisk - psykoteknisk undersøgelse
af de til rådighed værende værnepligtige.

Dette kræver igen, at hvert enkelt job analyseres
igennem med henblik på de krav, det stiller til udøve
ren i retning af fysik, psyke, almen intelligens, skole
kundskaber og mere specielle evner som fingerfærdig
hed, teknisk forståelse, tegnefærdighed, ordenssans
o.s .v. O.S.V.

På anden hånd har jeg beretningen om flg. tilfælde
i en fregat. Man havde der til plottergast fået udstuk
ket en landmand, hvis fingre sad, som de nu en gang
gør, når man er vokset op bag ploven og med tungt
værk tøj i hånden. Skrivning og tegning var tilsynel a
dende noget han ikke havde beskæftiget sig med siden
tiden i landsbyskolen. Det faldt ham svært alene at
holde på blyanten og endnu sværere at dekorere per
gamentet med de foreskrevne snørkler, tal og fine
bogstaver. Han kunne ikke klare jobbet, og han ople
vede det som en ubehagelig personlig fiasko, som man
oplever det når som helst, man har følelsen af ikke at
slå til overfor de krav, der stilles. Dette bevirkede, som
det ofte sker, at han lukkede sig inde i sig selv og ble"
kontrær, et disciplinært problem.

Hvad navigationsofficeren oplevede behøver ikke at

Tidsskr. f. Søvæsen. 124. Aarg. 5
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skildres, for mandens fiasko faldt h årdt tilbage på
ham i form af alskens ubehageligheder og forøget
besvær, indtil han en dag 'hører artilleriofficeren
beklage sig over en vanskelig mand, denne har som
ammunitionslanger i et magasin. Denne værnepligtige
er nemlig arkitekt og føler sit job utilfredsstillende,
nedværdigende om man vil, og det er fristende at tro,
at han til en vis grad også har manglet fysik til det.
Til gengæld har han jo en vis forudsætning for at
holde på en blyant og udvise ordenssans med skriftlige
arbejder. Efter at de to værnepligtige var blevet byttet
om, blev alle glade.

Man kan sige, at det altid står i næstkommanderen
des magt at skifte rundt på de værnepligtige og der
med henvise sagen til kun at dreje sig om manglende
initiativ og konduite hos en enkelt officer; men hvad
nu, hvis der ikke havde været nogen at bytte med? Et
sådant analogt tilfælde blot med en vesterhavsfisker
i stedet for en landmand skal være forefaldet på The
tis, og der var altså ingen ombytning mulig.

Disse tiifælde er ikke isolerede, hvad de fle ste, også
jeg, har erfaret p ersonligt, og ved hvert enkelt af disse
undergraves disciplinen samtidig med, at tjenesten
ikke varetages effektivt.

Det skal indskydes, at svenske militær-psykologer
har været beskæftiget i de sidste par å r med at fore
tage jobanalyser og opstille pålidelige testbatterier for
udvælgelsen af specialister, for slet ikke at omtale
forholdene i U.S.A.

4. Endelig m å det også her nævnes, at en meget vig
tig faktor - om ikke den vigtigste - for skabelsen
og opretholdelsen af disciplin og moral er befalings
mændenes vilje og evne hertil, for det er jo dog den,
der tilsidst skal føre alt andet ud i livet.
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For at fremelske en sådan vilje, må der allerførst
indgives den unge befalingsmand forståelse af disci
plinens væsen, herunder forholdet mellem ydre og
indre disciplin, dens formål og betydning for opbyg
ningen af en krigsduelig enhed, samt dens stærke
afhængighed af tillid, gensidig tillid mellem befalings
mand og menig, selvtillid, tillid til m ateriellet, tillid til
opgavens mål og midler.

Evnen m å skabes gennem en grundig uddannelse til
leder, og denne uddannelse kan ikke sættes ind for
tidlig, for der er vist ikke megen tvivl om, at de grove
ste eksempler på forkert, provokerende behandling af
mandskabet forefalder blandt de yngste og uerfarne
befalingsmænd.

Denne målbevidste uddannelse må starte på det
yngste trin, evt. blot i den form, at der levnes tid til.
at ældre erfarne officerer og specialofficerer med en
vis pædagogisk indsigt kan s snakke« med mathele
ver og sergenter og gennem konkrete eksempler vide
regive deres egne erfaringer, måske dyrekøbte, til næ
ste.generation. Når eleven så gennem praktisk tjeneste
har fået lidt fastere erfaringsgrund under fødderne.
kan militærpædagogikken og psykologien sætte ind
med udbytte.

Til denne uddannelse må regnes militær pædagogik,
psykologi, undervisningsmetodik og instruktionstek
nik, ligesom ogs å st raff eret må ses som led heri, for
det vil ikke, selv med den største indsats af militær
psykologisk og -pædagogisk virksomhed være muligt
at undgå, at viljen til at ville opretholde disciplinen i
en del tilfælde må manifestere sig i et disciplinarmid
del eller en straf. Straffen må dog altid være enden på
den disciplinære vej og skal anvendes, når positive be
stræbelser for at indgive disciplinen slår fejl. En over
dreven anvendelse af straffen vil jo bl.a. også devaluere:

5'"
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denne meget stærkt i den almindelige opfattelse, og
det, som en kriminolog ville kalde gruppemodstanden
mod disciplinære forseelser, vil falde betydeligt.

Konklusion.

Det står mig ganske klart, at jeg ikke med dette
indlæg har udtømt emnet eller løst alle problemer, det
vil ikke kunne gøres inden for rammerne af en tids
skriftsartikel; for den, der havde tid, ville det egne sig
bedre til en prisopgpave.

Det er dog mit håb, at jeg har gjort visse hoved
tanker klart:

1. Det må anses som uforsvarlig - især i betragt
ning af den forestående 18 måneders tjenestetid - at
lade sig nøje med den ene eller den anden mere eller
mindre letkøbte forklaring på den stigende kurve for
antallet af straffe, for så vidt som man antager den
som tegn på faldende disciplinær standard.

2. Der må anlægges et sagligt fordomsfrit syn på de
disciplinære ' vanskeligheder, for at man kan nå til
bunds i problemerne.

3. Der må iværksættes en grundig undersøgelse på
videnskabelig social-psykologisk basis for at finde
frem til de hyppigste årsager til disciplinære vanske
ligheder - tilpasningsvanskeligheder i det militære
miljø.

4. Der bør snarest 'Ske en rationel planlæggelse af
uddannelsen af så godt som alle værnepligtige efter
eksercerskolen.

5. Der bør som basis herfor foretages jobanalyser
for at muliggøre en forsvarlig udvælgelse til denne
uddannelse.
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6. Viljen til at skabe og opretholde en sund indre
disciplin og en derpå hvilende fast ydre disciplin må
styrkes hos befalingsmænd af alle grader, først og
fremmest hos de yngre gennem en større vægt på den
ledermæssige side af uddannelsen på befalingsmands
skolerne.

Alt dette kræver, at et større antal officerer inter
esserer sig for de personelle problemer udover lige
de daglige lokale. En sådan interesse vil blandt andet
kunne give sig udslag i en diskussion af emnet, for
selvom jeg føler mig enig med mange i, hvad jeg
ovenfor har givet udtryk for, så er jeg samtidig klar
over, at måske mange er uenige deri.

I alle tilfælde m å ovenstående betragtninger ikke op
fattes som en gold og negativ kritik af de bestræbelser,
der fra ansvarlig side foretages for at skabe den bedst
mulige udnyttelse af tjenestetiden, men et forsøg på
at få alle officerer til at spørge sig selv, om de ikke
indenfor deres område kunne bidrage til disse bestræ
belsers hurtige fuldbyrdelse .



Boganmeldelser.

Cresuiell, Jo/m: Generals and Admirals.
The Story af Aruphibions Com mand.

III. Index. 192 sider. London.

Captain John Creswell, R N, har under titlen
GENERALS AND ADMIRALS skrevet en uhyre
læseværdig bog om den historiske udvikling af kom
mandoforholdene under amfibie-krigsførelse og har
herved givet et vægtigt bidrag til diskussionen om,
hvilket kommandosystem der bør foretrækkes ved en
keltoperationer af denne slags.

På grundlag af, hvad specielt den engelske krlgs
historie giver af erfaringer om dette emne, lige fra
ekspeditionen mod Cadiz i 1596 under Howard og
Essex, over det 18. årh undredes krige, Napoleonskri
gene og 1. verdenskrig til Nar vik i 1940 og afsluttende
med 2. verdenskrigs talrige, øvrige landgangsforetagen
der, tegner forfatteren et billede af det engelske »joint
commande-systern og dets tilblivelse.

I et indledende kapitel fremhæves de traditions- og
uddannelsesmæssige forskelle mellem land- og søoffi
cerer, således som de gennem de senere årh undreder har
ud viklet sig fra det oprindelige, i oldtid og middelalder
herskende princip, at den øverste krigsherre selv eller
hans repræsentant havde den direkte ledelse af opera
tionerne, hvadenten det drejede sig om operationer til
lands eller til vands, et system, der i vor tid symbolsk
finder udtryk i, at statsoverhovedet som oftest er chef
for værnene, medens det er regeringen, der under een
eller anden form har den øverste ledelse af krigshand
Iingerne, ihvert fald på det politiske plan.
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Belyst med eksempler skildres derefter »joint corn
mande-systemets udvikling fra det 17. årh undredes
tungt virkende store krigsråd til den nære kontakt
ned gennem alle led, der fremkom under kolonikrigenes
mange kombinerede operationer og senere stod sin
prøve under Napoleonskrigene.

Forfatteren viser også eksempler på, hvorledes det
kan gå, når personelle, materielle og klimatiske for
hold alle er kontrære; særlig må her fremhæves skil
dringen af angrebet på Cartagena m. m. på Cuba i
1741.

Men som helhed synes de af forfatteren fremdragne
eksempler at vise, at »joint responsibility« er et sundt
grundlag for et kommandosystem under arnfibie-opera
tioner, vel at mærke forudsat, at der er den rette for
st åelse af den anden partners muligheder og evner i
den givne situation, og endvidere, at dette system kan
føre til gensidig bistand af meget stor værdi, der i
England medfører en leven op til de krav, som derved
stilles til den, der, henholdsvis på sø eller land, i kraft
af sin uddannelse naturligt må overtage ansvaret. Hvor
ledes dette opfattes af engelske søofficerer i ledende
kommandostillinger belyses måske bedst ved at nævne
det i bogen anførte citat af Middelhavsflådens chef
under størstedelen af 2. verdenskrig, admiral Cunning
ham, der i forbindelse med evakueringen fra Kreta
overfor lord Wavel, der nærede tvivl om operationens
til rådeIighed, udtalte, at et skib kunne erstattes af en
nybygning, som det tog to eller tre år at bygge, mens
traditionen for at flåden ydede al mulig støtte til hæren
var opbygget gennem årh undreder, og, hvis den gik
tabt, ville være langt vanskeligere at genskabe.

Forfatteren hævder, at den amerikanske forkærlig
hed for »unifled cornmand« efter princippet »para
mount responsibitity« overvejende skyldes den mis-
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tillid, der før og under 2. verdenskrig var de to værn
imellem i U. S. A.

Han nævner det engelske tre-værns-systems indfly
delse på englændernes fastholden ved »joint comrnand«
princippet, et forhold han imidlertid ikke tillægger
væsentlig betydning, og understreger i sin konklusion,
at det, at man i 2. verdenskrig også i overvejende
engelske interessesfærer fortrinsvis anvendte »unified
cornmand«, var for årsaget af de af flere nationer sam
mensatte styrker og hensynet til amerikansk opfattelse
af, hvorledes størst mulig effektivitet opnås.

De således indhøstede heldige erfaringer, særlig un
felttoget i Europa, skyldes efter forfatterens opfattelse
først og fremmest general Eisenhowers personlige egen
skaber, og han advarer derfor mod på dette grundlag
at knæsætte dette system, da han mener, at »verdens
produktionen« af »Eisenhowere« ikke vil være til
strækkelig, samtidig med at han påpeger, at 2. verdens
krig må anses for at have budt på et unormalt stort
antal opgaver for amfibieoperationer, hvorfor det ikke
er tilrådeligt at forberede sig på noget lignende i
fremtiden.

Sluttelig påpeger forfatteren, at U. S. A., da invasio
nen i Japan forberedtes i 1945, planlagde at anvende
»joint comrnand«, fordi alle stillehavsoperationer indtil
da havde været delt mellem de to områdechefer, ad
miral Nimitz og general Mac Arthur, og disses styrker
nu skulle slås sammen.

At U. S. A. tvunget af udviklingen måtte gå til en
sådan principiel ændring i sin stillingtagen til kom
mandoproblemet, synes imidlertid kun at vise, at »joint
comrnand« er mere smidigt end »unified cornmand« ;
om det også er mere effektivt i alle situationer er vel
vanskeligt at bedømme på det foreliggende.

Forfatterens fremstilling taler både for og imod denne
opfattelse; bl. a. nævnes to tilfælde, hvor general Ei-
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senhower personligt og på afgørende måde greb ind i
henholdsvis planlægningen og udførelsen af invasionen
i Frankrig, først med hensyn til en luftlandsætning i
et bestemt om råde, der ansås for for risikabel, dernæst
med hensyn til iværksættelsen af invasionen efter den
af vejrforholdene forårsagede 24 timers udsættelse.

I det sidste tilfælde m å det forekomme tvivlsomt,
om noget andet kommandosystem kunne have tilladt
en så hurtig beslutning på dette afgørende tidspunkt,
hvor minutterne var kostbare.

Som et eksempel på, hvorledes »unified command«
under ingen omstændigheder bør indføres, kan næv
nes de begivenheder under det allierede modstød mod
Narvik i 1940, der førte til, at chefen for fl ådestyr
kerne, jarlen af Cork, for at der skulle komme mere
gang i operationerne, blev gjort til foresat for den
oprindeligt med ham ligestillede chef for landstyr
kerne, general Mackesy. En sådan fremgangsmåde ,
hvor der skiftes kommandosystem uden samtidig ud 
skiften af kommandoposternes indehavere midt under
en operation, må vist kunne siges at trække for store
veksler på personellets loyalitet.

Det må iøvrigt nævnes, at forfatterens fremstilling
af denne operation går ud fra, at de allierede styrker
ikke var forberedt til landsætning på fjentlig kyst, h vad
der synes i modstrid med de for nylig i dagspressen
fremkomne oplysninger om ekspeditionens forberedelse
gennem længere tid.

Det kan synes, som om der her bevidst eller ube
vidst dækkes over den forbløffende kendsgerning, at
den tekniske forberedelse af landgangsforetagender ikke
synes have undergået nogen synderlig udvikling fra
det 16. årh undrede til midten af 2. verdenskrig. Præ
stationerne ved den først omtalte landgang ved Cadiz,
hvor 7000 mand landsattes på forbløffende kort tid ,
og i Aboukir-bugten i 1801 tåler således fuldt ud sam-
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menligning med landsætningerne ved Dardanellerne i
1914, hvad præcision angår.

Læsningen af bogen har efterladt det indtryk, at den
engelske nation i »joint commande-systernet har fun
det et system, der passer til nationens mentalitet. og
som i mange tilfælde har givet et godt resultat, men
at dette system forudsætter et traditionsbetinget godt
og gnidningsfrit samarbejde og tillidsforhold igennem
alle led. et samarbejde opbygget på erfaringer om,
hvilke muligheder systemet indebærer for opnåelsen
af et for alle parter tilfredsstillende resultat.

Hvorvidt der også i andre lande vil kunne skabes
disse nødvendige forudsætninger, er det vanskeligt at
forudsige noget om, foreløbig har fastlæggelsen af kom
mandosystemet under NATO fulgt andre veje, og det
er disse vi herhjemme (og forøvrigt også englænderne)
m å tilpasse os idag. H.-H. "'esche.

Commander Edward Younq, D. S . O.,
D. S. C.• RNV(S)R: »One of Olll' Submarinesc

udgivet af Rubert Hart-Davis, London . 111. :H 6 s.

Cdr. Young gik ind i »Royal Navy« som sublieute
nant, RNVR, i april 1940 og blev 4 måneder senere 
som den første RNVR-officer - sendt på ub ådsskole.

3 år senere finder vi ham som chef for H. M. Sub
marine STORM.

Bogen falder i det store og hele i 2 afsnit. Først
Young's tid som subaltern officer og næstkomman
derende i forskellige ubåde og anden del hans tid som
chef for STORM.

Meget nyt m åtte han lære og blev som »wavy striper«
i begyndelsen mødt med nogen tvivl af sine kam
merater i R. N., men han viste gennem sin personlige
indsats, at han kunne leve op til de bedste traditioner
i flåden.
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Bogen giver dels et indblik i ubådstjeneste i alminde
lighed og dels - i anden del - en oversigt over H. M.
S/M STORM's krigspatrouiller.

Cdr. Young oplevede en del, han undslap fra en
sunken ubåd, han deltog i krigspatrouiller udfor Nord
Kap, i Middelhavet og i det fjerne østen og var, hvad
ogs å hans dekorationer viser, gentagne gange i tæt
kontakt med fjenden.

Hans beretning om sine år i ubåde er uhyre sober,
aldrig falder han for fristelsen til at blive dramatisk,
men redegør klart og roligt for situationen. Han er
kender, at han har været bange, 'nogle gange meget
bange, men han gør det, som det mandfolk han er,
nøgternt og roligt.

For den, der kender engelske ub ådsforhold. og som
personligt har mødt mange af de mennesker, han taler
om, og som kender de moderskibe og baser, han om
taler, har bogen en særlig tiltrækning; men for den,
der ikke kender forholdene i engelske ubådskredse
under krigen, giver den et glimrende billede af en fin
tjenestegren i R. N. og et personel, der er dygtigt og
trofast, selv i de vanskeligste situationer, overfor den
engelske marines stolteste tradition.

Den viser også en ledelse i land, der støttede sine
ubåde, og hvor der skulle meget kraftige grunde til
ikke at tro på manden på stedet, nemlig u-bådschefen.

Forholdene har ændret sig, og en ub ådskrig som
den, der omtales her, kan ikke tænkes i fremtiden;
men bogen har trods dette sin store værdi og meget
at lære også danske søofficerer. Den kan derfor varmt
anbefales til alle, der interesserer sig for søens folk og
forhold, og den st år som et smukt og typisk engelsk
minde om engelske ubådes arbejde og indsats i den
2. verdenskrig. .l. Petersen.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn S. S. Thostrup.

Frankrig.

Nybygninger m. v.

I Frankrig er der for tiden 63 krigsskibe på ialt ca. 80000 tons
under bygning, rekonstruktion eller fuldførelse. 42 af disse enheder
er opført på det franske budget, medens 21 bygges som våbenhjælp
for amerikansk regning (»off shore«). Af sidstnævnte er 15 tiltænkt
'Frankr ig, og de resterende 6 er bestemt for andre NATO-lande.

Detailler vedrørende byggeprogrammerne fremgår af flg. oversigt:

Fransk financiering Amerikansk

Reko.n- I byggeprogram
»off shore« ialt

struktion program
m. v. 1949 11950 11951 11952

Krydsere
»De Grasse« ...... . 1 1

Eskorteskibe af 1. kl.
»Guichen «-kJ. . . . . .. 2 2
»Surcoufe-kl, . . . . . . 1 1 4 6 12

Eskorteskibe af 2. kl.
»La Corsec-kl. .. . . . 2 2 7 11

Ubåde
»Andromedee-kl. .. . 2 2
»Narvalc-kl. . . ... .. 2 2 4

Minestrygere
350 tons-type . . . . . . I 17 17

Patruljebåde
325 tons-type . . . . . . 9") 9

Bomspærringsskibe
500 tons-type . . . . . . 5 I 5

42

'") Heraf er 6 bestemt for andre NATO-lande.'

21
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I henhold til »Jane's Fighting Ships 1952-53« skal der yder-
Iigere være sluttet kontrakt om følgende nybygninger:

2 eskorteskibe af 1. kJ. (»Surcouf« -kJ.)
1 » Il 2. kJ. (Il La Corsec-kl.)
8 minestrygere af 300 tons-type, samt en del

landsætningsfartøjer.

En del oplysninger om de franske byggeprogrammer bragtes i
T. f. S.s majhefte 1952 (pag. 199-200). Herudover kan meddeles:

a. 1952-programmets 6 enheder af »Surcoufc-kl. får navnene:
»Maillå-Breze «, Vauquelln«, »d'Estrees«, »Du Chayla«, »Ca
sabianca« og »Guepratte«,

b. de 4 sidste minestrygere på 1951-programmet får navnene:
»Acher nar« , »Procy on« , »Arctur us« og »Betelgueuse«.

Endvidere foreligger følgende data vedr. minestrygerne, patrulje
bådene og bomspærringsskibene :

minestryger patruljebåd bomspærrings-
skib

deplacement. 350 tons 325 tons 500 tons

længde ..... 45,1 m 51,8 m 44,5 m
bredde ... ... 8,5 m 6,9 m 10,5 m
dybgang .... 2,1 m 2,0 m 3,2 m

maskineri . .. 2 d iesel mot. 4 diesel mot. 2 diesel mot.

total HK ... . 2000 HK 3240 HK 1600 HK
fart ........ 15 knoh 18 knob 12 knob

aktionsradius 2500 sml/12 kn
2000 sml/15 kn

armering ... . 1 stk. 40 mm Mk 2 stk. 40 mm Mk 1 stk . 40 mm Mk

2 » 20 mm » 2 » 20mm » 4 » 20 mm »

asdic
hedgehog

dybdebomber

Th.
(La Revne Maritime, okt. 1952)
(Jane's Ftghting Ships 1952/53)

Arbejdet på 43 af ovennævnte 63 enheder finder sted ved prl

vate værfter.
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Italien.

MDAP-kanonbåde.

Som våbenhjælp fra U. S. A. har Italien bl. a. modtaget 6 kanon
b åde af typen »Landing Ships, Support/Largc (LSSL)«.

Disse enheder, der synes velegnede til operationer i kystfarvande.
har følgende data:

deplacement: 250 tons (400 tons fuldt udr.)
dimensioner: 48,2 X 7,1 X 1,8 m
maskincri: diesel m otorer, 2 skruer, 1800 HI<
fart: 14,5 knob
armering: 4 stk. 40 mm MK

-l » 20 mm »
-l » 12,7 mm MG

besætning: 70 mand

(I den amcrikanske marine findes enheder af denne type
med en armering omfattende 1 stk. 76 mm d . p . og 4 stk.
40 mm MK).

Den franske mariue har overtaget 6 tilsvarende enheder.

(Jane's Fighting Ships 19;;2/53) 1'11 .

1'11 .(Marin-Nytt, ur. 3-4/1!l;;2)

Sverige.

Navngivning af sk ibe.

Der er fremsat forslag om navngivning af de nye motortorpedo
både af T 101-klassen og de nye minestrygere af M 51-klasscn.

Til motortorpedobådene foresl ås følgende stjernenavne som en
videreførelse af traditionen fra den svenske flådes første torpedo
bådc : T101: »Perseus« , TI02 : »Polar is«, TI03: »Pollux«, T104:
»Hegulus«, TI05 : »Blgel: og T10G: »Itota«.

i\linestrygcrne foresl ås opkaldt efter skærgårdsøer : :\t 51 : »Hano«,

M 52 : »Tiirno«, M 53: »Tj ur ko«, M 54: »Sturko«, M 55 : »Or no« og
M 56: »U1o«.

Kustartilleriet.

I 1953 påtænkes fremsat forslag til en 6-års plan for materiel
anskaffelser til kusiartillcriei, Planen hliver nærmest at betragte
som en konsolideringsplan.

Planen påregnes at inkludere en overførelse af de 280 mm ka
noner fra de udrangerede »Sver ige«-sk ib e til kuetartilleriet.

(Marin-Nytt, n r. 3-4/1952) Th.
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Storisen i Sydvestgrønland, foråret og sommeren 1952.

Af orlogskaptajn (SI') Janus Sørensen.

De store ismasser, der af østgrønlandsstrømmen fø
res ned langs Grønlands østkyst, kaldes populært
storis og er den sværeste af alle sydgående pakis
strømme. Storisen består dels af 4-5 år gammel is
dannet i polbassinet og dels af løsreven fastis fra Grøn
lands østkyst.

Ved vinterens indtræden forøges pakisstrømmen, og
store pakismasser sætter sig i bevægelse sydover, pas
serer Scoresby Sund i oktober, Angmagssalik ca. medio
november og viser sig som regel ved Kap Farvel sidst
i januar.

Ved Kap Farvel føres storisen vest- og nordover,
fylder Julianehaabsbugten i februar og optræder i
marts-april udfor Arsuk fjord og Frederikshaab. Stor
isen kommer sjældent nord for Godthaab distrikt (ca .
64° 30' n.br.). Normalt findes den største mængde
storis i sydvestgrønland i maj-juni. Ismængden afta
ger derefter i juli, og i august når isen kun til Nunars
suit.

Om foråret er Danmarksstrædets nordlige del nor
malt mere eller mindre isfyldt, medens isen i strenge
isår på denne årstid kan ligge helt ind til Isl ands nord
kyst og sydover langs Islands østkyst.

Storisens grænse går i april-maj normalt fra Spits
hergens nordvestpynt over J an Mayen til lidt nord for

'I'idsskr, f. Søvæsen. 124. Aarjt. li
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Island, derfra vestover i Danmarksstrædet mod Ang
magssalik, hvor isbæltet bliver smallere, og fortsætter
derpå under stadig nærrnelse til landet sydpå mod
Kap Farvel.

Nævnte tidspunkter og grænser er middelværdier,
fra hvilke der kan forekomme ret store afvigelser.

Den hastighed, hvormed isen føres sydover langs
0stgrønland er meget variabel og tillige afhængig af,
om man befinder sig i isbæltets indre eller ydre del.
Gennesnitshastigheden varierer mellem ca. 5-12 sø
mil pr. døgn i Danm,arksstrædet.

Vestgrønlandsstrømmen, som er en fortsættelse af
østgrønlandsstrømmen og den fra den østlige del af
Danmarksstrædet parallelt løbende Irmingerstrøm,
har ved Kap Farvel en hastighed af ca. 15 sømil pr.
døgn og tiltager til udfor Arsuk fjord til ca, 33 sml, pr.
døgn, men aftager derefter, således at den ved Sukker
toppen kun er ca, 6 sømil pr. døgn. Nord for Hol
steinsborg ophører Vestgrønlandsstrømmen som egent
lig kyststrøm.

Som bekendt optrådte storisen langs Vestgrønlands
sydlige del i store mængder i 1952 og forårsagede me
gen gene, specielt for skibe, der skulle besejle Juliane
håb distrikt, Ivigtut og Frederikshåb.

Set på baggrund af de senere års mere godartede
isforhold i Sydvestgrønland og som følge deraf lettere
besejlingsmuligheder, må man, trods skibenes kamp
med storisen i 1952, sige, at det snarere måtte betegnes
som et normalt isår.

Mængden af de ismasser, der fra østkysten føres
rundt Kap Farvel, varierer fra år til år. Formentlig har
de næsten overvejende syd- og sydostlige vinde, der
herskede i Sydvestgrønland i foråret 1952 samt i for
sommeren, i høj grad bidraget til, at storisen i langt
større mængde end normalt er ført op langs kysten og
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i lange perioder lå tætpakket. Stille vejr giver normalt
spredning af isen og tildels også nordlige vinde, der
tvinger den af strømmen nordgående is vestover ud
i Davis strædet.

Det er ikke muligt her at give en fuldstændig over
sigt over isforholdende i de udstrakte farvandsområ
der ved Sydvestgrønland i 1952, ydermere da isfor
holdene ofte ændrer sig fra dag til dag, ja fra time til
time, men i det følgende skal anføres en del indsam
lede, spredte oplysninger om storisens tilstedeværelse
og beliggenhed i nærmere angivne positioner eller
områder, samt de vanskeligheder enkelte skibe har
været ude for i kampen mod storisen, Grønlands kyst
vagt.

På rejse til Grønland passerede m /s »Diskoe den
5. marts to ikke særlig store is skodser, men tydeligt
rester af storis på 60 021'n. 32 °30'v. Vandets tempera
tur var i løbet af 5 vagter faldet fra 7° til 2.5 ° - en
usædvanlig lav vandtemperatur i så stor afstand fra
Grønland (ca, 340 sml.).

Den 9. s. m. mødte man storisen på 59 °17'n. 43°32'v.,
samme dag passeredes Kap Farvel 59 °45'n.43°53'v. i
37 sml. afstand, og skibet fulgte på varierende kurser
iskanten til 59°20'n.48°00'v. Fra denne posn. obser
veredes kun spredte skodser og isfjælde på strækket
ind til Julianehåb.

D. 22. marts var skibet for hjemgående fra Ivigtut og
holdt gennem sydløbet uden at møde storis til Torstein
Islænder (en lille ø vest for Nunarssuit). Herfra styre
des rv. syd ca, 100 sml. til posn. 59°12'n.48°30'v., hvor
efter der på varierende kurser sej ledes mellem spredt
is og isfjælde til 57°45'n. 45 °12'v. Skibet mødte der
efter tæt storis på 58 °23'n. 42 °05'v. fulgte derfra langs

6*
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kanten af isen til 41°00'v . og observerede derefter in
gen is .

S/s »J u lius Thomsene mødte den 26.marts på 57 °
30'n.br. isfjælde 60 sml. øst for Kap Farvel's meridian,
holdt syd om storisen og kom uden særlige vanskelig
heder den 29. igennem isen, der lå tæt under land på
46°27'v.lgd., ind til Julianehaab . De første dage i april
var der ikke særlig generende is i fjorden, hvorimod
Mato-løbet var pakket af sammenfrosset storis, som
det ikke va r muligt at forcere. I Skovfjorden lå stor
isen tætpakket, og for overhovedet at slippe ind i fjor
den m åtte »J u tho« gå igennem løhet nord om Hol
lænderøen for at komme til Narssaq. I Bredefjorden
var isen ogs å tætpakket, men slæk ude i mundingen .
I og udfor Arsuk fjord var der kun ringe is den 5.
april.

Under en rejse fra Ivigtut til Julianehaab og retur
var der i dagene 19.-21. april kun spredt is i Juliane
haabsbugten.

Opmålingsskibet »Hej mdale passerede den 21. april
Kap Farvel på ca. 58°45'n.br. syd om storisen og holdt
sig i åben t vand til udfor Nunarssuit, hvor storisen lå
ca. 40 sømil af land. Skibet stod derefter nord om is
bæltet, og efter at have gennemsejlet et par mindre
isansamlinger kunne der uden yderligere ishindringer
holdes ind mod Sanerut og videre derfra op gennem
sydløbet til Grønnedal med ankomst dertil den 23 . Op
målingsskibet afsejlede allerede næste dag uden at
møde nævneværdig is hverken i Arsuk fjord eller i far
vandet nord herfor.

M/s »Diskoe traf på sin 2. rejse den 27. april
storisen på 48 °42'v.lgd. - ca. 35 sml. af nærmeste
land - og forsøgte i løbet af dagen flere gange forgæ-
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ves at gennemsejle isen under sejladsen nordpå. Ved
midnat mødte skibet atter tætpakket storis, der på
62 °n.br. lå 45 smI. af land. Det lykkedes dog i løbet
af den 28. at komme ind til Frederikshaab.

Det vil heraf ses, at medens »Hejm dal« 4, dage tid
ligere gennemsejlede dette område uden at møde is af
betydning, har storisen i løbet af den relativt korte
lid marcheret med en gennemsnitshastighed af ca, 1
sml. pr. time på den ca. 100 smI. lange strækning mel
lem Nunarssuit og Frederikshaab.

Da »J u liu s Thomsen« den 3. maj kom nordfra, var
uer så megen is i Arsuk fjord mellem Storøen og Ar
suk Umanak, at skibet måtte søge indsejling udenfor
den normale rute til fjorden og holde mellem Sermer
sut og Nunanguit øerne, men havde derefter spredt is
under den videre sejlads ind til Ivigtut.

På nedrejsen fra Holsteinsborg mødte »Disk o« den
7. maj ved midnat atter storis på rejse til Ivigtut. Po
sitionen kI. 12.00 va r 10 smI. syd for indsejlingen til
Fiskenæsset, og skibet fulgte iskanten herfra ca. 40
smI. af land. Der var is såvel nord- som sydefter. Svæ
re ismasser og tåge sinkede sejladsen, men den 9. kom
der en klaring, under hvilken man fandt en sejlbar
rende, således at det lykkedes at komme i nærheden
af Arsuk Storø, men her lå atter tætpakket is, og tågen
rullede ind udefra søen.

Den 10. maj kI. 18.40 fik man en position, der viste,
at skibet nu befandt sig 20 sml. rv. vest for Tindingen.
Strømmen havde således i det forløbne døgn sat skibet
ca. 25 smI. nord- og vestover. Endelig den 11. lykkedes
det ved assistance fra et luftfartøj at komme igennem
det 35 sml. brede isbælte udfor Arsuk fjord og videre
ind til Ivigtut. Den dag lå storisen helt ind til Snæv
ringen øst for Kunait bugten.
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Ved a fsej lingen fra Ivigtut den 13 . var »Disko« 2
dage om at komme ud igennem storisen, som da lå
60-iO sml. af land. Den næste dag passeredes Kap
Fan-el på 59°24'n.br., og man så her store mængder
is under land.

Isvanskelighederne i og udfor Ar suk fjord tiltog i
denne periode og vedvarede til den 17. maj, da inspek
tionsfartøjerne »T ernen « og »Maagen « samt Y391 i
spredt storis stod ud fra Grønnedal i Arsuk fjord og
derfra gennem løbene øst og nord om Sermersut; i
meget slæk is anduvedes Frederikshaab, og uden van
skeligheder kunne der fortsættes til Godthaab.

Der synes herefter ikke at have været særlige isvan
skeligheder imellem Arsuk fjord og Godthaab før me
dio juni, men da va r forholdene også ondartede.

Nedenstående skildring af et velbygget østkystskibs
rejse i storisen langs Sydvestgrønlands kyst - se om
stående skitse - med en erfaren fører, som i adskil
lige år har sejlet på 0stgrønland, er ikke uden spæn
ding:

M/ s »Kaskelot« passerede Kap Farvel den 29. april
i 25 sm!. afstand . Om is situationen forelå der meldin
ger fra flere skibe, at der var store mængder drivis
indtil 80 sm!. vest for Frederikshaah, Julianehaabs
bugten var isfyldt, Prins Christians Sund rapporterede
et isbælte på 4--5 sml ., og Nanortalik oplyste, at der
var god spredning i isen ved Nanortalik øen (60 008'n.
45°15'v.) og ved Nordlige Kitsigsut, som ligger en halv
snes sml. sse. herfor.

Skibet, der var bestemt for anløb af Nanortalik, Juli
anehaab og andre pladser, mødte samme dags aften
spredt storis ca, 15 sml. syd for Kap Christian (6 sml.
v.f. Kap Farvel).

I fint vejr blev skibet næste dags morgen sat ind i
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isen, avancerede herefter godt i nv-lig retning indtil
den 1. maj ved middagstid, da skibet befandt sig ca.
6 sml. sv. for Nordlige Kitsigsut. Videre fremgang
var ikke mulig - så meget mere kedeligt, da man kun
var 4 sml. fra åbent vand.

I løbet af aftenen satte isen sammen om skibet, og
kl. 20.45 skruede isen hårdt om agterskibet, samtidig
krængede skibet 4--5° over til stb. Ca. halvanden
time senere aftog imidlertid trykket, og skibet rettede
sig atter op, men det flød ikke frit.

Først den 3. maj var situationen sådan, at skrue og
ror kunne prøves, og de virkede begge normalt.

De følgende dage lå »Kaskelot e i tætpakket is, og
fremgang var ikke mulig.

Endelig den 7. om morgenen slækkede isen så me
get, at der atter kunne avanceres. Ved fuld fart mær
kedes imidlertid rystelser i skibet, hvilket kunne tyde
på en bøjning af eet eller flere skrueblade.

Kl. ca. 15- samme dag, da der arbejdedes i tæt storis,
tørnede skruen en skodse, hvorved det ene skrueblad
blev slået af, og skruen kunne herefter kun arbejde
ved reducerede omdrejninger. Om aftenen var positio
nen 10 sml. syd for Hollænderøen (60 040'n.46°23'v.),

og der var nu så god spredning i isen, at der kunne
avanceres. Strømmen var imidlertid så hård, at skibet,
der formentlig har forsøgt at komme ind i Juliane
haabsfjorden, blev sat vest- og sydover.

Den 9. maj om morgenen var man i nærheden af
iskanten på posn. 60024'n.47"00'v. - ca. 20 sml. syd
for Bredefjord. Da det ansås for umuligt at komme
op i en af fjordene, hvor der kunne være chance for
at møde mere slæk is, holdt »Kaskelot« ud af isen
og styrede i tåge op mod Nunarssuit. Samme dags
aften, da det klarede op, var posn, 4 sml. sv. for Tor
stein Islænder, der ligger ca. 8 sml. vest for Nunars
suit.
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Den 10. om morgenen søgte man atter ind til iskan
ten og denne fulgtes nu nordover. Ved midnat var
posn. 25 sml. vest for Sanerut, der danner nordsiden
af Kobberminebugt. Iskanten, som nu bøjede vest- og
sydover, fulgtes indtil den 11. kl. ca. 0100, da isen
pludselig pakkede om skibet, der atter kom til at
ligge fast i isen. Formentlig er skibet kommet ind i
en såkaldt »Iomm ee , og ved isens drift har »Iomm en «
lukket sig .

Da situationen på grund af den defekte skrue syn
tes kritisk, anmodedes Julianehaab om at holde m /sk.
»Søkongen« klar til evt. assistance. Grønlands kom
mando (GLK ) , der ogs å blev alarmeret, beordrede
»T ernen « ud for evt. at yde as sistance, og samtidigt
dirigeredes en catalina ud på isrekognocermg og af
givelse af situationsrnelding. Det var imidlertid tåge
ude over isbæltets yderste del, hvorfor luftfartøjet
ikke "ar i stand til at bestemme »Kaskelot «s position.

Luftfartøjet gjorde dog på anden måde god nytte
ved at assistere m /s »Disko«, der var på vej ind til
Ivigtut, og »T ernen e ved at dirigere de to skibe ind i
en rende med slæk is , en spredning, der undertiden
dannes af det fra Arsuk fjord udstrømmende smelte
van d .

KI. 1600, da GLK blev underrettet om, at »Kaskelot «
var kommet fri af isen, blev »T ern en« dirigeret tilba
ge til Grønnedal.

»Kask elot« fortsatte nu langs iskanten til ca. 40
sml. vest for udstedet Narssalik (61 0 39'n.49 °23'v.),
hvor iskanten bøjede østover. 30 sml. vest for Ravns
Storø mødte man påny is, men der kunne uden særlige
hindringer fortsættes til Godthaab.

Et fragtet skib, som "i vil kalde A, på rejse til Ivig
tut kom den 16. juni nordfra i tæt tåge, mødte ingen
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isvanskeligheder i en afstand af ca. 25 smI. af kysten
og ankom efter at have gennemsejlet nogle revler af
storis mellem Storøen og Arsuk Umanak samme dags
aften til Ivigtut.

Efter at være færdiglastet afsejlede A den 21. juni ,
men måtte efter at have gjort flere forgæves forsøg på
at forcere isen i Arsuk fjord søge ankerplads i Kunait
bugt,") hvor skibet blev liggende til den 24. morgen,
da det i fint, stille vejr med god sigtbarhed lettede og
nåede vel ud af Arsuk fjord. Udfor Sermersut holdt
A nordefter i et ca. 5 sml. bredt landvand til øen
Qioqe (61°32'n.49°22'v.), hvor videre fremgang ikke
var mulig på grund af tæt storis. A vendte derfor syd
over for at gå tilbage til Arsuk fjord, men denne var
nu helt spærret af isen. Der holdtes derfor gående for
natten udfor Sermersut. Man vil af dette se, hvor
hurtigt issituationen skifter - og er der ingen over
hængende fare, gælder det blot om at væbne sig med
tålmodighed og afvente ny spredning.

Samme dags aften forsøgte inspektionsfartøjerne
»Skarven e og eTeisten e ca. 25-30 smI. af land at
trænge gennem isbæltet ind i Arsuk fjord, men dette
måtte efter nogle dages forløb opgives, og kutterne
fortsatte nordpå til Færingerhavnen.

Rekognoceringen fra et luftfartøj den 25. juni gav
til resultat, at der lå et uigennemtrængeligt bælte af
storis fra Frederikshaab og sydefter. Efter et nyt for
søg på at komme ind i Kunait bugt holdt A gående i
spredt storis mellem Sermersut og Tindingen og den
følgende dag i en spredning udfor Tindingen.

Den 27. juni observeredes der tætpakket is til alle
sider, sigtbarheden var ca. 10 sml., skibet drev med

*) I det følgende vil Kunait bugt blive omtalt adskillige gange.
Der er en fortræffelig ankerplads i bugten, som ligger lidt vest for
snævringen (Ikerasarssuk) og kun ca. 40 minutters sejlads 1"1'a Ivigtut.
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isen forbi Qioqe og var om aftenen ca. 12 sml. syd for
Frederikshaab Umanak.

Den 28. fortsattes driften i isen, og om aftenen var
A 10 sml. nv. for Frederikshaab Umanak. Endelig den
29. juni kl. 0400 mavnøvreredes i opklarende vejr
gennem tæt storis ind mod land, og ved middagstid
kom A ind til Frederikshaab. Her lå fragtet skib B,
»J ulius Thomsen« og »Kaskelot « Isspærret i havnen.
De var ankommen henholdsvis den 20., 21. og 25. juni.

Inspektionsfartøjet »T'ernen e, som nordfra var på
rejse til Grønnedal. mødte den 23. juni flere store an
sumlinger af storis ca. 5 sml. vest for Ravns Storø,
arbejdede sig samme dags aften gennem isen nord for
F'rederikshaah og slap ind i havnen.

Den næste dags morgen forsøgte inspektionsfartøjet
at forcere isen, men ved haakeøen måtte der returne
res for tætpakket is . »Tern en « stod derfor indenskærs
sydpå, og nåede efter en del besværligheder det ca. 2~

sml. søndenfor liggende udsted Narssalik samme dags
eftermiddag.

»Tern en« lå isspærret her indtil den 27. juni mid
dag, da det lykkedes at forcere isen imellem land og
øen Qioqe. Ved Tindingen fik man landvand, som
strakte sig sydover, i en varierende bredde af 2-5
sml., og der fortsattes igennem Tornarssuk løb, som
fører nord og øst om Sermersut, Herfra slap inspek
tionsfartøjet uden særlige vanskeligheder ind i Arsuk
fjord og nåede Grønnedal samme dags aften.

Som eksempel på, hvor godt en velbygget kutter
klarer sig i storisen under iagttagelse af alle sikker
hedshensyn, hvad angår skrog, ror og skrue, skal an
føres, at »Skarven e den 28. juni ved Frederikshaab
isblink (ca. 62°30'n.br.) kom ind i et ca. 45 sml. bredt,
ret tæt isbæIte i håb om at nå .ind i det formodede
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landvand, men måtte opgive dette, da inspektions
fartøjet i radiopejling 98° var ca. 20-25 sml. fra
Frederikshaah. Isen lå så tætpakket, at ethvert forsøg
på at trænge igennem den på forhånd måtte opgives,
og på nv-lig kurs arbejdede »Skarven.e sig udefter
imod mere slæk is ca. 45 sml. fra isblinken. Den kom
her ud i åbent vand og holdt på sse-Iig kurs ned mod
Arsuk fjord, hvor den påny måtte forcere et 40 sml.
bredt isbælte og ankom til Grønnedal den 30. juni.

I denne periode m å »Kaskelot « atter omtales. Den
afgik fra Ivigtut den 22 . juni og måtte på grund af is
forholdene og tæt tåge søge ind i Kunait bugt, hvor den
blev liggende til den sammen med fragtet skib A den
24. afgik nordpå. Begge skibe nåede igennem spredt
is og store våger og nåede samme dag øen Qioqe, hvor
isen lå tætpakket. (Som tidligere omtalt returnerede
A herfra for atter at søge ind i Arsuk fjord , som imid
lertid påny havde tætpakket is).

»Kaskelot« arbejdede sig imidlertid videre til 2 sm\.
sv . for Frederikshaah Umanak, og da isen den 25.
slækkede, lykkedes det skibet at komme ind til kolo
nien - 4 dage før A. Så meget kostede det i tid sidst
nævnte skib at gøre venderejse.

Vi vil nu følge de i Frederikshaab liggende skibes
videre færd:

Den 27. juni forsøgte »Kaskelot « at trænge igennem
isen, men efter 7 timers kamp måtte den søge tilbage
til havnen. Først den 2. juli fik den sin chance. Efter
at have forceret et få sømil bredt, tætpakket isbælte
bedredes forholdene, og 5 timer senere var skibet i
spredt is ca. 10 sm!. vest for øerne udfor Frederiks
haab, men man havde dog stadig storis til ca. 45 sm\.
af land.
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Næste dags fm. passeredes Nunarssuit, her var lidt
forvasket storis, men derefter isfrit ca. 30 sml. af land
til Kap Farvel, som passeredes den 4. juli i 25 sml.
afstand. Ca. 45 sml. se for Kap Farvel gennemsejledes
et mindre storisområde. hvorefter der kun observere
des mindre stykker storis 15 sml . længere østover.

»J u liu s Thomsen -e slap også ud den 2. juli og kom
efter en del yanskeligheder ind i landyandet mellem
Frederikshaab og Serrnersut og nåede ind til Ivigtut
den 3.

Den :J. juli morgen afsej lede A fra Frederikshaab
og holdt nord- og nordvestover i et ca. 10 sml. bredt
landvand indtil ca. lOsm!. sydfor Ravns Storø. Da
der nord- og vestover observeredes tæt is , ændredes
der kurs til sv, for at finde en gennemsejling. Posi
tionen k l. 22,00 var ca. 30 sml. VtS for isblinken,
det var stille og tæt tåge, og der konstateredes stærk
drift af isen nordover.

A holdt nu gående i åbent vand for natten, og den 6.
fortsattes der en tid vestover i spredt storis - sigt
barheden var ringe. K1. 0830 gav radiopej linger posn.
ca. 60 sml. Y. for Ravns Storø, I nord, syd og vest sås
kun tætpakket is, hvorfor der drejedes østover ind i
åbent vand, men kort efter var isen atter tæt, og
man fik tæt tåge.

Den 7. juli Idarede vejret op, og der manøvreredes
østover i åbent vand, derefter langs iskanten nord
og senere vestover, og kl. 10- var man endelig fri
af isen ca. 60 sml. v. for Grædefjorden (ca. 85 sml. n.
f. Frederikshaab).

Det havde været 17 besværlige og spændende dage,
fra skibet den 21. juni afgik fra Ivigtut, og til det
slap storisens favntag.

Det sidste af de i Frederikshaab liggende skibe,
fragtet båd B, mødte på rejse fra U.S.A. til Ivigtut
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storisen den 19. juni 80 sml. SVtV. for Nunarssuit,
fulgte iskanten nordover og kom efter at have gen
nemsejlet et få sm!. bredt isbælte ind til Frederiks
haab den næste dag.

B måtte imidlertid dele skæbne med de 3 førnævnte
skibe i havnen og kom efter 15 dages ufrivilligt op
hold her til Ivigtut den 5. juli.

Det vil måske synes mærkeligt, at et skib, der er
bestemt til Ivigtut, søger helt op ti l Frederikshaab.

Man må i dette tilfælde erindre, at B mødte stor
isen ca . 80 sm!. af Nunarssuit, fulgte iskanten nord
efter for at omsejle isbæltet eller finde gennemsej
lingsmuligheder for derved at slippe ind i det land
vand, der under mere godartede isforhold findes
langs kysten mellem Arsuk fjord og Frederikshaab,
og det er formentlig den chance, føreren af B har vil
let forsøge at tage.

B var lastet i Ivigtut den 9. juli, men måtte grundet
tåge og tæt is gå tilankers i Kunait bugt. De følgende
to dage gjorde man nye forsøg på at slippe ud, men
i begge tilfælde måtte der returneres til ankerpladsen.

Den 12. juli stod B atter ud, og isen lå nu 2-3 sml.
af land. Skibet n åede uden vanskelighed op til Frede
rikshaab Umanak, men da isen her lå tætpakket til
land forsøgtes gennemsej lingsmulighed vestefter. Da
dette ikke lykkedes, returnerede B til Kunait bugt.

I denne forbindelse skal nævnes, at isen lå langt
nordover i denne periode. Den 10. juli passerede for
løberen af storisen således Færingerhavnen. medens
kongedelingen lå tilankers der. Skibene m åtte lette
for ikke at risikere at blive lukket inde og søgte der
efter ankerplads i skærgården syd for Godthaab.

Den 13. var der ingen bedring i issituationen, men
den 14. lykkedes det endelig B at komme nordpå i et
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5-8 sm!. bredt landvand, og hen på eftermiddagen
var skibet tværs af Frederikshaah isblink i godt 10
sm!. afstand. En gennemsejlingsmulighed vestover
gav intet resultat, hvorfor der fortsattes nordover, og
endelig kl. ca. 20- var B klar af isen ca. 25 sml. nv.
for Ra vns Storø.

Også Ravns Storø fik »en liggende gæst« med et
ophold af 13 dages varighed i havnen.

Den 28. juni mødte fragtet skib C, kommende nord
fra, storisen 10 sml. syd for Ravns Storø. Isen lå tæt
til land og efter ismeldingerne ca. 60 sml. ud fra
kysten.

»Sk arven « må, som omtalt i det foregående, have
været i umiddelbar nærhed af C, men kom efter for
gæves at have forsøgt at nå ind til Frederikshaab
ud af isen.

e søgte imidlertid ind i havnen på Ravns Storø,
hvor skibet blev isspærret indtil den 9. juli, da der
gjordes forsøg på at forcere isen, men det måtte efter
4 timers forløb atter returnere til havnen.

Den 12. juli lykkedes det endelig C at komme syd
over i spredt is, men da der udfor Frederikshaab
Umanak lå pakket storis, returnerede e til Frede
rikshaab for at afvente en bedring af isforholdene.

Endelig den 14. juli, da isen var sat 4 sml. vestover
fra land, nåede e i landvandet ned til Ivigtut.

Som det fremgår af de her nævnte vanskeligheder,
skibene har været ude for på strækningen mellem Ar
suk fjord-Frederikshaab-Ravns Storø, må det si
ges, at besejlingsforholdene har været meget vanske
lige. »J ulius Thomsen« har flere gange i foråret og
forsommeren uden større vanskeligheder besejlet Ju
Iianehaab via Julianehaabsbugten og ikke mødt til-
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nærmeisesvis så megen is, som længere nordpå. Ende
lig var indenskærsruten fra Ivigtut til Julianehaab
via Torssukatak, Maageløbene og videre meget tidlig
farbar uden nævneværdig tilstedeværelse af storis.

Da kongedelingen passerede Frederikshaab den 27.
juli, var der kun ringe storis i farvandet, og kun en
optrækkende sydvest storm var årsag til, at besejlin
gen af denne koloni måtte opgives. Skibene fortsatte
derfor sydpå og ankom til Grønnedal samme dag uden
at møde nævneværdig is.

I Julianehaabsbugten lå der på det tidspunkt et par
svære isansamlinger, hvorfor kongedelingen benyttede
den isfri indenskærsrute mellem Ivigtut-Julianehaab
og videre. Ved afgangen fra Narsarssuaq den 1. au
gust stod delingen samme vej tilbage til Bredefjorden
og holdt fra denne ud imellem øerne på ssv-lig kurs,
til skibene var klar af isen.

Fyrinspektionsskibet »F aros« har ved flere besej
linger i slutningen af juli og i august haft overordent
lig store vanskeligheder i farvandet Nanortalik-Frede
riksdal, hvor ikke alene løbet mellem fastlandet og
Kitsigsutøerne var tætpakket af storis, men også syd
for øerne og østefter mod Kap Farvel-landet.

M/s »Hanne S.« fik i en tætpakket isansamling den
11. august havari på sin skrue ca. 35 sml. sv. for
Frederiksdal. »An ette S.« af samme rederi kom til
assistance og fik det havarerede skib slæbt ind til
Julianehaab.

Skibsfører Hammer m /s »Søkongen «, der i en år
række har iagttaget isforholdene ved Frederiksdal,
giver nedenstående oplysninger og udtaler, at stor
isen hyppigt ligger spredt i retningen sse. til se. ud
fra Frederiksdal og her er nem at gennemsejle.
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1) I stille vejr med normal pakisstrøm fra Østkysten
synes isbæltet syd for Kap Farvel ret smalt, hvor
imod isen gerne vil hobe sig op fra syd for de øst
ligste Kitsigsutøer og op i Julianehaabsbugten. I
retningen sse, for Frederiksdal ligger isen spredt
og er her nem at gennemsejle.

2) Umiddelbart efter nordens torm på vestkysten (lo
kal vnv.) er området omkring Kitsigsutøerne næ
sten isfrit - spredning som nævnt il) kan iagt
tages.

3) Umiddelbart efter tie-storm på øst/cysten er der
praktisk taget isfrit fra noget syd for Prins Chri
stians Sund til de østligste Kitsigsutøer. Samtidig
blæser denne vind ud fra Kap Farvel-landet og
har nærmest føhnagtig karakter. Evt. is fra sun
dene og fjordene kan da ligge som spredt is tæt
under land.

4) Efter sydvestlig kuling er isen iagttaget liggende
i et 10-15 sml. bredt bælte tæt syd for Kap Far
vel-landet. Samme spredning som nævnt il) er
iagttaget. Samtidig har der været spredt is i ruten
indenom Kitsigsutøerne med enkelte tætte revler.

Disse iagttagelser er hovedsagelig gjort indenfor
isen, hvorfor de Cl' knapt så pålidelige som ønsket.
Ruten sse ud fra Frederiksdal er dog med held be
nyttet nogle gange, dels under sejlads til østkysten,
dels til farvandet syd for Nanortalik. Tilsvarende er
ruten benyttet den modsatte vej fra søen mod Fre
deriksdal og til Julianehåb indenskærs.

Det er sjældent, at storisen kommer så langt nordpå
som til Godthaab, og dog sker det. I august 1940 kom
den helt ind til Godthaab koloni, og omend meget
spredt nåede den omtrent helt op til Sukkertoppen.
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Herom beretter skoledirektør M. Gam følgende:

»Den 15. eller 16. august om morgenen stod jeg sam
men med seminariets rektor og kiggede ud over Godt
haabsfjorden mod Kookøerne.

Pludselig så vi en hvid bræmme komme tilsyne og
nærme sig med stor hastighed. Det varede lidt, inden
vi kunne få os selv til at tro, at det måtte være stor
isen.

Det var storisen, som satte ind og bl. a. forårsagede,
at tre store )coastguard«-sk ibe hurtigst muligt måtte
lette fra deres ankerplads udfor kolonien. Et af ski
bene søgte sydpå ned i Narssaq-løbet, medens de to
andre omgående holdt ind i den store Godthaabs
fjord, hvor de i flere dage holdt gående for at undgå
den forfølgende fjende.

Allerede ved middagstid var farvandet hvidt, så
langt man kunne se fra kolonien - hele fjorden var
fyldt med is.

Først den 20. august var isen så spredt, at »Hans
Egedes, der lå i skibshavnen, kunne afsejle og stå
nordover omend i meget spredt is .e

Det var et år, tilføjer skoledirektøren, hvor Grøn
land på en eller anden m åde var - eller havde været
omringet af is. Storisen nåede omtrent op til Sukker
toppen, og samme forår havde vestisen været lige så
langt syd- og østover, hvilket også var en begivenhed.

Overstyrmand Sørensen, Grønlandske handel , op
lyser, at samme år var det ikke muligt at besejle Ju
lianehåb i månederne maj-august samt en del af
september på grund af svær storis. En enkelt und
tagelse var i juli, da 'et skib var 3 uger om at gennem
føre sejladsen fra Ivigtut til Julianehaab igennem
indenskærsruten.

Som konklusion af de her store træk refererede

Tidsskr. r. Søvæsen. 124. Aarg. 7
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isvanskeligheder i 1952 kan man ikke undlade at pege
på nødvendigheden af oprettelsen af en ismeldings
station ved udstedet Arsuk, ligesom det er ønskeligt,
at såvel Ravns Store som Frederiksdal indgår i nettet
af ismeldestationer, begge steder er der radiostationer
og en ideel udsigt over farvandsområdet.

Arsuk fjord er utvivlsomt Vestgrønlands mest tra
fikerede furvand af skibe, der søger ind til eller ud
fra Ivigtut. Daglige ismeldinger fra Arsuk, hvor man
fra det umiddelbart nærliggende fjeld formentlig kan
opnå en passende øjehøjde med god udsigt over far
vandet, ville her være af største betydning. Man kan
ikke basere ismeldetjenesten alene på meldinger fra
anløbende skibe, da issituationen ofte skifter fra dag
til dag, ja endog indenfor kortere tidsrum.

I »Vej ledn ing for ismeldetjenesten i de grønlandske
farvandc« ses Arsuk og Frederiksdal henholdsvis at
være opført med kodenumrene 263 og 286, men det er
også kun på papiret, at stationerne figurerer, Imid
lertid må der, såfremt Arsuk skal indgå i nettet af
meldestationer. oprettes en mindre radiostation, der
kan kontakte Ivigtut eller Grønnedal som mellemled
for viderebefordringen af ismeldingerne.

Efter erfaringerne i sommer må man påpege be
tydningen af, at Ravns Storø i besejlingssæsonen (lige
som Færingerhavnen ) sender en oversigt over isfor
holdene. Der er fra øen en fortrinlig udsigt over far
vandet fra Frederikshaab isblink i syd til Hellefiske
øerne i nord. Ganske vist indgår Frederikshaab, der
ligger ca , 45 sm!. sydligere, i ismeldetjenesten, men
her har man ikke udsigt til farvandsområdet nord for
isblinken.

Endelig bør Frederiksdal snarest efter forhandling
med fyr- og vagervæsenet (forsvarsministeriet), un
der hvilken loranstationen henhører, træde i virksom-
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hed som ismeIdestation. Der er fra stationen en ud
mærket udsigt over farvandet fra se. gennem syd til
vest mod Kitsigsutøerne, et område som man ikke har
oversigt over fra den nærmest liggende ismeIdestation,
Nanortalik.

Nu må det imidlertid indrømmes, at tågehyppig
heden om sommeren i Grønland er en svøbe for is
meldetjenesten, - det samme gør sig forøvrigt gæl
dende ved observationer fra luftfartøjer, men der er
jo heldigvis ogs å mange dage med klart vej r .

.Jævnsides de mange opgaver, der kræver tilstede
værelsen af luftfartøjer i Grønland, er det i høj grad
ønskeligt, at der til udførelsen af en mere effektiv
ismeldetjeneste, rekognoscering samt assistance for
skibe i isen haves et tilstrækkeligt antal lu ftfa r tøj er
til rådighed, således at de i givne situationer, og
hvor forholdene tillader det, kan yde søfarten, der i
Grønland i forvejen arbejder under vanskelige for
hold, den fornødne assistance.

I »Den Grønlandske Lods « 1948, pag. 86 -100 er
der givet fortrinlige anvisninger for issej lads og is
navigation, hvorfor der til slut blot skal gives et par
små supplerende oplysninger:

I tåge bør man ikke stå ind i eller ud af isen, man
ved aldrig, hvor man ender.

Radar kan være til stor hjælp, men gi"er ikke altid
tilstrækkelige oplysninger.

I intet tilfælde må radar opfattes med 100 % sikker
hed, som resulterer i en afslappelse 'a f de sikkerheds
regler, der dikteres af godt sømandsskab. Radar er en
værdifuld og god hjælp under isnavigation, og som,
hvis den benyttes med fornuft, beskytter skibet mod
at løbe en risiko i isen.
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Når tætpakket is mødes, skal man altid følge is
kanten. Isens drivretning i Sydvestgrønland er nord
over, hvorfor den skal omsejles fra nord-syd. Man
skal såvidt muligt altid sørge for at holde åbent vand
på skibets ene side, da »Iomrnen«, der ofte kan se
fristende ud, hurtigt kan lukke, en regel , som ufra
vigeligt må overholdes under issejlads i mørke eller
tåge.
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Det norske sjoforsvars stabsskole.
(S. S. SK.)

Af orlogskaptajn .1. Petersen.

Virkelig stabsuddannelse har i søværnet ikke fun
det sted efter 1932. Man har derfor været henvist til
at sende officerer til udlandet for at gennemgå stabs
uddanneise der. På grund af de rådende vanskelige
personelforhold har det været stærkt begrænset, hvor
mange officerer man har kunnet afse, til at gennem
gå sådanne kursus.

Nogle enkelte har efter krigen gennemgået den
svenske marines stabsskole, men efter Danmarks til
slutning til NATO og efter at det norske sj6forsvar i
1949 oprettede sjOforsvarets stabsskole, har det været
naturligt, og på grund af det nære samarbejde den
norske og den danske marine imellem, indlysende
rigtigt, at man herefter udelukkende har sendt elever
til sjoforsvarets stabsskole (herefter kaldet: »S.S.Sk«)
i Oslo.

Initiativet til oprettelsen af S.S.Sk blev i første ræk
ke taget af nuværende viceadmiral' S. Storheil (den
gang kommandør og chef for admiralstaben).

Admiral Storheil havde under sin tjeneste i Eng
land under krigen haft lejlighed til at gennemgå den
engelske marines stabsskole på ROY AL NAV AL COL
LEGE I GREENWICH, og admiralen indså straks, da
den norske marine stod foran sin opbygning, vigtig-
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S. S. SI{'s stab og elever ved det 4. kursus november 1951-apriI 1952. Siddende i midten den engelske
rådgivende officer, kommandør N. A. Prichard, til højre for denne skolechefen orlogskaptajn Evju og til
venstre for kommandør Prichard skolens næstkommanderende kapt.løjtnant Lure. De øvrige er eleverne.
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heden af at give yngre officerer en virkelig god og
moderne stabsuddannelse.

Til trods for at så mange officerer fra den norske
marine havde lang og god krigserfaring, ønskede man
dog at sikre sig, at den norske S.S.Sk blevet virkelig
ægte barn af den engelske skole og en engelsk stabs
officer, som "ar en personlig bekendt af admiral Stor
heil, blev anmodet 'Om at komme til Oslo som råd
giver for S.S.Sk's chef.

Admiral Storheils initiativ og indsats på dette 'om
råde - som det så sandelig langt fra faldt let for det
norske sjoforsvar at afse personel til - kronedes
som bekendt med held, og det første hold officerer
påbegyndte deres uddannelse ,i 1949.

Siden da har 30 officerer fra marinen, 10 fra kyst
artilleriet, 1 fra luftforsvaret og 1 fra hæren + 4 dan
ske søofficerer gennemgået S.S.Sk, og i januar i år
er et nyt kursus begyndt også denne gang med dansk
deltagelse (3 orlogskaptajner).

Jeg skal i det følgende forsøge at give et indtryk
af, hvordan et sådant kursus foregår, hvad der under
vises i m. m.

Stabsskolen har, indtil det 4. 'ku rsus (hvorpå jeg
var elev ) begyndte, haft til huse på søkrigsskolen,
men var nu flyttet til egne lokaler; disse var dog ikke
helt færdige , men dog så langt, at det 4. kursus kunne
påbegyndes her.

I samme hus indrettedes stabsskole for luftforsva
ret og hæren, endvidere oprettedes fælles officers
messe, bibliotek og lukaf'er for officerer, der ikke har
fast bolig i Oslo. Disse sidstnævnte lokaler var dog
endnu ikke fuldført ved det 4. kursus afslutning i
april 52, men er nu ved det 5. kursus begyndelse klar
og vil utvivlsomt betyde en yderligere forbedring af
forholdene.
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4 norske
3 ~

5 ~

Til rådighed for S.S.Sk var først og fremmest en
stor foredragssal, dernæst 3 grupperum med plads til
højst 8 officerer i hver, desuden fandtes kontor for
chef, næstkommanderende, den engelske rådgivende
officer, intendant og kontordame og endelig et arkiv
rum og garderobe.

Skolens chef var orlogskaptajn S. Evju, der først
havde været elev , dernæst næstkommanderende, og
endelig nu var endt som skolens leder. Skolechefen
var direkte underlagt chefen for admiralstaben, kom
mandør Andresen.

Elevantallet var 14 fordelt som følger:

orlogskaptajner
kaptajner fr a kystartilleriet
kaptajnløjtnanter
(heraf 1 maskinofficer og 1 intendant)

samt 2 danske orlogskaptajner.

Eleverne var fordelt i 3 grupper, der hver h avde sit
eget grupperum; her løstes skriftlige opgaver, samt
udarbejdedes fælles besvarelser (gruppevis).

Arbejdet og uddannelsen på skolen kan deles op i
4 hovedgrupper, som derefter skal omtales hver for
sig:

A. Forelæsninger med efterfølgende diskussion.
B. Besvarelser af skriftlige opgaver med efterføl

gende gennemgang og diskussion.
C. Elevforedrag.
D. Studiebesøg ved forskellige etablissementer

militære og civile - i Norge og Danmark. .

A . Forelæsninqer,

Disse blev så godt som alle holdt af højt kvalifi
cerede personer og spændte over en lang række em-
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ner, dels rent militære dels civile, der på et eller andet
punkt tangerede det militære, eller som kunne finde
anvendelse i en stabsofficers tjeneste.

Der blev ialt afholdt 163 forelæsninger fordelt med
ca. 10-12 pr. uge eller ca. 2 pr. dag.

Hver forelæsning blev efterfulgt af en diskussion.
Da erfaringen havde vist , at der til tider kunne være
vanskeligheder med at få startet diskussionen, var på
tørn en af eleverne udstukket til at fremsætte det
første indlæg eller forespørgsel til foredragsholderen,
en ordning, der ikke altid var populær blandt eleverne,
men som oftest havde den ønskede virkning og ud
løste en frugtbringende diskussion.

Mange af foredragene - vel ca. halvdelen - blev
holdt af foredragsholdere fra UK eller US, hvoraf de
fleste var officerer fra CINCNORTH stab i Oslo. Des
uden va r enkelte danske officerer og een svensk fore
dragsholdere.

Hver uge - til tider 2-3 uger - var foredragene
valgt indenfor et bestemt område efter følgende plan:

1.- 3.
-1-. - 5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.-16.
17.
18.

uge: Stabsarbej de,
uge: Organisation,
uge: Luftforsvaret,
uge: Udenrigshandel + ubådskrig,
uge: Taktisk spil,
uge: Handelsbeskyttelse, kystartilleri,

uge }På Horten : Teknik, taktik, materiel,
uge
uge: Militærskydning,
uge: Øvelsesanalyse,
uge: Økonomi og forsyninger,
uge: International oversigt,
uge: Folkeret,
uge: Efterretningstj eneste,
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19. uge:
20. uge:
21. uge:

Det norske sjtiforsvars stabsskole.

Personel,
Hæren,
Fællesoperationer.

Som det vil fremgå af det foregående, var det et
overordentligt stort område, der blev dækket.

Så godt som alle forelæsningerne var af høj kvali
tet og ikke mindst den efterfølgende diskussion af
stor værdi for eleverne.

Forelæsningerne var altid lagt således, at der var
god tid imellem de to på hinanden følgende , således
at der var tid til at gennemføre en ordentlig diskus
sion, og s åledes at man ikke hang i en klokkestreng.
Det må således stærkt pointeres, at det på en sådan
skole ikke kan nytte at planlægge timer, som man
gør det på en almindelig skole, hvor den ene time
følger efter den anden med 1i minutters mellemrum.

De 163 forelæsninger gav eleverne et særdeles godt
grundlag at arbejde videre på, dels ved selvstudium,
og dels ved løsning af de af skolen stillede opgaver.

Blandt de emner, der blev holdt foredrag om , skal
nævnes nogle enkelte af de vigtigste:

The principles of war,
The du ties of a staff officer,
Stabssystemets udvikling og historie,
Foredragsteknik,
Grundlæggende faktorer ved opbygningen af

forsvaret,
Fransk stabsuddannelse i dag,
British Command 'Staff Organisation,
U. S. Navy,
NATO og AFNE,
Air strategy,
Det strategiske råvareproblem,
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Forsvarets forskning,
Atomvåben,
Sovjetunionen og dets udenrigspolitik,
Det fjerne østen,
The relation of Political Warfare and military

operations.

Blandt foredragsholderne skal nævnes:

generalmajor Hansson,
lagdommer H. 0stlid ,
professor H. Y. Sverdrup,
professor A. Ording,
commander S. King Hall R. N. Rtd.,
byråsjef A. Jacobsen,
direktør Møller,
direktør Blom,
professor VY. Keilhau,
Wg. Cdr. A. J. Mason, R.A.F.,
statsråd T. Bratteli

samt en række officerer fra hær, flåde, luftvåben
England, U.S.A., Norge, Sverrig og Danmark.

B. Skriftlige opgaver.

Det var en meget stor del af det samlede arbejde,
der blev lagt her, og opgaverne var mangeartede samt
af meget varierende omfang og sværhedsgrad.

Som eksempler på skriftlige opgaver kan nævnes:

Resurneskrivning,
Stabsnotat,
Situationsbedømmelse,
Operationsordre,
Grafisk fremstilling,
Signalopgave,
Administrativ ordre,



108 Det norske sj iifor sv:lrs stabsskole.

Udkast til tale,
Kystartilleriopgave.
Øvelsesanalyse,
Folkeret, .
Ceremonielordre.

Af disse opgaver var der naturligvis navnlig 2, der
stadig gik igen, og som på skolen blev tillagt den stør
ste vægt, nemlig:

Situationsbedømmelser og
Operationsordrer.

P å dette område gjorde den engelske, rådgivende
officer et stort arbejde med at bibringe eleverne den
rigtige form og den rigtige fremstilling af disse op
gaver.

Især er situationsbedømmelsen vanskelig, idet det
her gælder om at belyse situationen fra alle sider og
ganske objektivt, først derefter starter sammenlig
ningerne, og n år de er endt, udleder man konklusio
nen ; det var en almindelig fejl, at man på forhånd
havde bestemt sig til, hvad man ville gøre, hvilket
derfor smittede af på fremstillingen af situationen
i stedet for, at det skulle være omvendt.

Er situationsbedømmelsen først rigtigt udarbejdet,
er operationsordren ligetil at skrive; er den ikke det,
er det et bevis på, at situationsbedømmelsen ikke har
været som den skulle.

Disse opgaver blev givet under mange forskellige
former, lige fra 5 min. opgaver til opgaver, hvortil
man havde 3-4 dage til rådighed.

Een opgave blev f. eks. givet ud i grupperummene
skriftligt, og der blev givet 5 min. til at vurdere situa
tionen og skrive ens reaktion ned, i form af de sig
naler, man ville udgive.
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Efter at besvarelsen på 5 min.sopgaven var afleve
ret, blev der givet 30 min., og man skulle nu besvare
den samme opgave, helt uden hensyn til den første be
svarelse.

Efter at 30 min.-opgaven var afleveret, blev der
givet 2 timer, og i disse skulle der skrives en situa
tionsbedømmelse samt en operationsordre, hvilke hel
ler ikke behøvede at følge de første besvarelser.

Andre opgaver af denne art blev givet som hjemme
opgaver med lang tid iil forberedelse og naturligvis
af væsentlig større omfang end de korte opgaver til
løsning i grupperummene på skolen.

Samtidig med at en besvarelse på en skriftlig op
gave blev afleveret, udleveredes en »foreslået Iøsninge ;
dette var stabens løsning af opgaven. Det blev . gen
tagne gange pointeret, at det ikke betød, at en løsning,
der ikke var identisk med den foreslåede, ikke kunne
være endog særdeles god, den foreslåede løsning var
een måde at gribe sagen an på, som var sund og rig
tig, men der kunne være andre veje at gå, som kunne
være ligeså gode, ja eventuelt bedre.

Eleverne fik derefter %-1 time - afhængig af op
gaven - til at gennemlæse den foreslåede løsning, og
derefter samledes man i foredragssalen, hvor en af
skolens officerer gennemgik opgaven, og hvor der så
var diskussion om de forskellige veje, man havde
valgt.

Det var ikke blot talemåder, når man sagde, at
andre metoder end den foreslåede kunne være sær
deles gode: der blev således mange gange givet en fin
bedømmelse på en besvarelse, som lå langt fra den
foreslåede.

Når opgaverne var blevet gennemgået af staben,
blev de leveret tilbage til eleverne med stabens skrift
lige kommentarer og en bedømmelse af besvarelsens
kvalitet.
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Gennemsnitlig besvaredes ca. 2 skriftlige opgaver
om ugen, og i de fleste af opgaverne var forudsætnin
gen, at opgavens løser var tjenestegørende i en stab
som sstaff officer operations«.

De fleste af opgaverne var opgaver, der også gives
på den engelske marines stabsskole, en del skulle be
svares på engelsk, en del var oversat til norsk.

Det engelske sprog spillede i det hele taget en stor
rolle, og uden et godt kendskab hertil ville det næppe
være muligt at være elev på skolen med et godt re
sultat.

C. Elenforedraq,

I løbet af skoletiden skulle Iwer elev holde 2 fore
drag, eet på norsk (dansk) over et opgivet emne (evt.
selvvalgt, der var blevet approberet af skolens ledelse)
og eet på engelsk af udenrigspolitisk - militærpoli
tisk aktuel karakter kaldet:

»cu rrent affairs«.

Foredragene skulle vare ca. 45-50 min. for det
førstes vedkommende og ca. 30 min. for det andets.

Efter disse foredrag var der som sædvanlig diskus
sion, og der kunne rettes spørgsmål til foredrags
holderen.

Det må her anføres, at der i forvejen var blevet un
dervist i 4 timer (forelæsninger) i foredrags- og mø
deteknik, ligesom alle eleverne havde haft lej lighed
til at tale over et selvvalgt emne i ca. 5 min., hvor
talen blev optaget på wirerekorder og senere s spiltet
tilbage« og kritiseret.

For foredraget blev der givet en skriftlig bedøm
melse til den pågældende elev; bedømmelsen omfat
tede såvel indholdet af foredraget " som selve frem
føringen, herunder såvel stemmeføringen som fore
dragsholderens optræden m. m.
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Der må også under dette afsnit medtages en form
for elevforedrag :

»irn p rom pty talks«.

En elev blev sendt udenfor foredragssalen og fik
her et stykke papir i hånden, hvorpå der f. eks. stod:

De er gæst i den russiske ambassade til et cocktail
party; da dette er slut, indbyder den russiske marine
attache Dem med hjem til en bid brød og et glas vod
ka. Ved spisningen, h vor der er en del andre officerer
fra forskellige nationer til stede, udtaler den russiske
marineattache nogle pæne ord til den norske marine;
de opdager pludselig, at den kommandørkaptajn, som
De troede var med, er blevet kaldt bort af tjenstlige
grunde, og at De er den ældste norske søofficer.

Opgave: Deres svartale. Forberedelsestid: 3 min.
Efter at de 3 min. var gået, blev man kaldt ind og
skulle levere sin tale.

Ihvorvel der var en del spøg i disse små opgaver,
gav det dog en vis øvelse i improviserede taler og
lignende, og det var en fornøjelig afveksling i de
daglige mere alvorlige opgaver.

Endelig skal anføres, at der også blev afholdt diskus
sionsmøder, hvor de forskellige elever va r udstukket
til at varetage forskellige opgaver f. eks. een som
mødeleder og nogle til at tale for en bestemt sag samt
andre til at tale imod den.

D. StudJiebesøg.

S.S.Sk. aflagde en række besøg ved forskellige mili
tære etablissementer i Norge og Danmark, ligesom en
række civile virk som h eder m. m. blev besøgt i Norge.

I Norge besøgtes:

SjOforsvarets artilleriinspektion,
» radarskole.

\J på Horten
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Sj6forsvarets torpedoinspektion,
» mineinspektion.
» MTB-inspektion,
» navigationsvæsen,
» skibstilsyn,
» IlluseUIll,
» televæsen,
» sambandsinspektion,

Marinens hovedværft,

Ranoy fort, }
Bolerne fort, Oslofjorden,
Oscarsborg fæstning,

3 dages ekskursion til Hærens afdelinger i TER
NINGMOEN, TRANDUM og JESSHEIMLEI
REN,

Forsvarets forskningsinstitut, Kj eIler,

Oslo byret, }
Oslo politikammer,

OsloOslo kretsfengsel,
Meteorologisk institut,
GARDEMOEN flyvestation,

Aftenposten, }
OsloNorsk Rikskringkastning,

Efter den egentlige afslutning rejste hele skolen til
Danmark, hvor man var i 4 dage og aflagde besøg
som følger:

Kystflåden m. afdelinger,
Orlogsværftet,
Radarskolen,
Asdicskolen,
Lynetten og Middelgrundsfortet,
Søofficersskolen,
Fjernkendingsskolen.



Det norske sjoforsvars stabsskole. 113

Transporten til og fra Danmark ordnedes af det
norske flyvevåben.

Ved hvert af stederne, som blev besøgt, indlededes
der normalt med en orientering om den pågældende
institution af dennes chef eller stabschef, hvorefter
der foretoges en omvisning på området.

Disse besøg ved de forskellige militære og civile
virksomheder var så ganske givet af stor værdi, og
det 14 dages ophold på Horten, var en kærkommen
afbrydelse i det stillesiddende læse- og skrivearbejde
i Oslo.

Det vil vel være naturligt til slut at prøve på at
gøre op, hvad udbytte man mener at have haft af
skolen og se på, om man mener, at der bør fortsættes
ad denne vej med hensyn til at give danske officerer
stabsuddannelse.

Der er for mig ingen tvivl om, at skolen er endog
særdeles god; den giver en yngre søofficer et godt
grundlag at arbejde videre på, og den lærer ham at
arbejde i en stab af NATO-sammensætning.

Der var naturligvis en del ting, som var ret lokalt
norsk betonet, men selvom det ikke direkte kan an
vendes af danske søofficerer, så vil det netop for
danske søofficerer være af betydning at have et nøje
kendskab til norske forhold.

Den personlige kontakt, der blev skabt med en ræk
ke norske officerer og mænd i ledende stillinger i det
norske forsvar, vil også altid have stor-betydning, og
det gode kammeratskab, som, i løbet af de 5-6 må
neder skolen varer, udvikler sig imellem de norske
og danske elever, vil kun kunne være til gavn for de
to landes mariner.

Man kan så spørge, om Danmark ikke selv burde
oprette en tilsvarende skole?

Tidsskr. f. søvæsen. 124. Aarg, 8
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Her mener jeg, at svaret må blive et klart nej af
følgende grunde.

En stabsskole må idag for at have værdi drives på
atlantpagtbasis. herom kan der næppe herske nogen
tvivl , d.v.s.: der må knyttes mindst een engelsk eller
amerikansk stabsofficer til skolen som rådgiver, og
desuden må der være en række officerer fra de store
landes mariner til rådighed som foredragsholdere på
skolen. Dette kan let opnås i Oslo p. g. a. CINC
NORTH's stabs tilstedeværelse samme sted, men ville
være vanskeligere at gennemføre i Danmark.

Den norske og den danske marine er af en sådan
størrelsesorden, at een fælles stabsskole skulle være
nok til at kunne møde begge de to mariners krav.

Da Norge og Danmark tilsammen danner en enhed
indenfor NATO, vil det være overordentligt fordelag
tigt, at de to landes søofficerer videreuddannes sam
men på en fælles stabsskole.

Den norske skole findes allerede, lokaler er til rå
dighed, skolen har nu efterhånden fundet sin rette
form, og en vis tradition er ved at blive skabt, som det
vil være en stor fordel for os at få lov til at drage
nytte af.

Kort sagt mener jeg, at man bør følge den allerede
lagte linie ved fortsat at sende officerer til stabssko
len som elever.

Man burde naturligvis, såsnart personelsituationen
tillader det, sende nærlig ligeså mange danske offi
cerer på skole, som der er norske, og også tage del i
skolens ledelse, således at der f. eks. et år er en
norsk chef og dansk næstkommanderende og det næ
ste år omvendt o.s.v,

Selvom dette forslag naturligvis står for egen reg
ning, så blev en sådan ordning dog diskuteret under
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opholdet på skolen og mødte ingensomhelst indven
ding fra de norske officerers side.

Skolens chef, orlogskaptajn S. Evju, var en utræt
telig hjælper og vejleder, og det lykkedes ham, til
trods for at han var yngre i anciennitet end to af
skolens elever, hos alle at skaffe sig en naturlig re
spekt og agtelse som skolens chef, og på samme tid
at være en fornøjelig kammerat og en god ven, to
ting, som vi alle kom til at sætte umådelig pris på, og
som det kun er få ' forundt at kunne forene.

I skolens foredragssal hang et kinesisk ordsprog,
som skolen havde valgt til sit motto:

»Jo mere du arbejder i fredstid,
jo mindre bløder du i krig.«

Dette er efter min mening et godt motto for en
stabsskole, og bør altid holdes for øje; stabsarbejde er
arbejde og atter arbejde, men dette arbejde kan, når
det er udført rigtigt og godt, være med til at spare
nationens sønners liv den dag, krigen kommer.

8"
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Kommandørkaptajn Knud Heine Seehusen blev født
den 22. Juni 1907 som Søn af Domkantor i Viborg
Kirke Viggo Seehusen og Hustru Agnes Kirstine Oli-
via, f. Rasmussen. -

Han blev som Student Kadet i 1926 og Søløjtnant II
i 1929, Søløjtnant I i 1930. I de første Aar var han ud
kommanderet med forskellige Torpedobaade og In
spektionsskibe, paa Observatørskole, Elev ved Under
vandshaadsdivisionen m . v. I 1935 var han med Skrue
barken »Godth aab« som Stationsskib i østgrønland
ske Farvande. I 1935-36 var han paa geodætisk Kur
sus og i Forbindelse med Togter med Opmaalingsski
bet »Hejmdal« i 1-937 og i 1938 paa Søarkivet. Kap
tajnløjtnant 1937. Fra 1939 blev han knyttet til Sø
officersskolen og var paa Togt med de som Skole
skibe udrustede Skibe: I 1939 »Niels Juul-e, i 1940 og
41 »Ingolf«, i 1942 som chef for »Makrelen « og i 1943
som Næstkommanderende i »Hvidbjørnen «, hvis ære
fulde Sænkning i Store Bælt den 29. August han fore
stod.

Nogen Tid efter blev »det civile Navigationskursus«
for Kadetter oprettet paa Handelshøjskolen paa Julius
Thomsens Plads; for dette blev Seehusen under Skole
chefens Overopsyn den daglige Leder, og fra Foraaret
1944 øverste Leder. Foruden at tjene til sit offi
cielle Formaal organiseredes her under Seehusens Fø
rerskab Kadetterne ind i Modstandsbevægelsen i Til
knytning til Gruppen »Holger Danske«,
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Da Tyskerne fik' Færten heraf, fængslede de Seehu
sen og sendte ham først til Vestre Fængsel, derefter
til Fangelejren i Dachau i Tyskland.

I 1943 blev han Orlogskaptajn, han var fra 1936
50 Lærer i Navigation ved Søofficersskolen. I 1946
47 gennemgik han et Kursus for Opmaalere, i 1946
48 tjenestegjorde han ved Søkortarkivet. I 1948-49
foretog han Opkøb af Opmaalingsmateriel m. v. i Eng
land. I 1947 var han Chef for »Hejmdale, Medlem af
Søfartskommissionen af 1947, Medlem af Underudval
get for Skolekommissionen af 1947 samt til Raadighed
for Grønlandsstyrelse for Opmaaling i og ved Grøn
land. I 1949 var han i nogle Maaneder Chef for Born
holms Marinedistrikt, iøvrigt ved Søkortarkivet og as
sisterende Officer for Orlogsværftet og de tekniske In
stitutioner ved Eftersyn og Klargøring af »Galathea«.

I 1950-51 var han Næstkommanderende i »Gala
thea« paa første Del af dennes Havundersøgelsestogt.
Ved sin Hjemkomst herfra tiltraadte han Tjeneste
som Næstkommanderende paa Søofficersskolen. Kom
mandørkaptajn 1951. I 1952 var han Chef for »H olger
Danske« som Skoleskib for Kadetter og som Eskorte
skib for Kongeskibet »Dannebrog« paa Grønlands
togtet med H. M. Kong Frederik d. IX og Dronning
Ingrid.

Takket være Flid, Begavelse og praktiske Anlæg var
Seehusen en kyndig og dygtig Specialist paa Naviga
tions- og Opmaalingsomraadet, og som Lærer i disse
Fag bibragte han sine Elever Interesse og Indsigt. Og
saa som tjenstgørende ved Søofficersskolen ydede han
en betydelig Indsats i de for Skolen saa vanskelige
Brydningsaar, hvor der stilles store, mangesidige Krav
til Skolens Ledelse og dens Indstilling til de ændrede
Forhold.



118 Nekrolog.

Ved sit naturlige, fordomsfri og myndige Væsen
vandt han Kadetternes Respekt og Tillid.

Han havde sin Andel i »Galathea Ekspeditionenes
Succes ved den Ildhu og Omsorgsfuldhed. hvorved
han medvirkede ved »Galathea«s Udrustning og indre
Organisation og ved altid at være Foregangsmand ved
alle Skibsarbejder. og nogen mere kyndig Skibschef
for »Holger Danske« som Eskorteskib paa Grønlands
togtet kunde næppe ønskes paa Grund af hans ind
gaaende Kendskab til Sejlads i grønlandske Far
vande.

Under Besættelsen udviste han fremragende Mod
og stærkt nationalt Sindelag, samtidigt med at han be
varede sin Dømmekraft og Retssans. Han var en brav
Kammerat og Støtte for sine Medfanger.

Men de haarde Belastninger hans Helbred og Sind
den Gang var ude for i Forbindels~ med anden Mod
gang i Livet, bidrog desværre til, at denne intiativrige,
pligtopfyldende og daadkraftige Søofficer alt for tidligt
gik bort.

Han var paa mange Omraader et forbilledligt Eks
empel som Officer og ejede mange værdifulde almen
menneskelige Egenskaber.

Seehusen blev Ridder af Dannebrog i 1949.
Han blev gift første Gang i 1934 med Kirstine Inge

Olga Kofoed, født 1912, Datter af Kaptajn, Proprietær
Niels Christian Kofoed til St. Almegaard, og Hustru
Emma Marie Cathrine, født Andersen. Ægteskabet blev
opløst i 1948.

2. Gang gift i 1948 med Inger Pedersen, født 1913,
Datter af Grosserer J ens Christian Pedersen og Hu
stru Anna Eline K~tarina P., født Johannsen.

Seehusen døde den 6. Februar 1953 og blev bisat fra
Holmens Kirke den 10. s. M. P. l.
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Professor, dl'. W. Hubaisch : Die deulsche Beselzung von
Dånemark und Norwegen 191,.0.

Skitser og 3 kort. 512 s. GiiUingen 1952.

I marinens biblioteks bogliste i dette tidsskrifts de
cember-hefte er opført en bog, der bør kendes af alle,
som ønsker et mere indgående kendskab til de begi
venheder, der knytter sig til datoen den niende april
1940.

Det er den af Instituttet for folkeret ved Gottingens
universitet udgivne bog af professor, dr. W. Hubatsch
»Die deutsche Besetzung von Dånemark und Norwe
gen 1940 «.

Denne bog har allerede været omtalt i dagspressen,
bl. a. i en artikel i Berlingske Tidende den 28. decbr.
1952, der særlig lagde vægt på oplysningerne om den
politiske optakt til besættelsen, således som de fremgår
af de i bogen indeholdte redegørelser.

Værdien af disse forøges af de oplysninger, der si
den dens udgivelse i august 1952 er fremkommet fra
engelsk side om de engelsk-franske forberedelser til
en besættelse af Nordnorge og oprettelse af støttepunk
ter i Trondhjem og Bergen, oplysninger, der i høj
grad støtter de af forfatteren foretagne vurderinger.

Professor Hubatsch, der også tidligere har udgivet
bøger om forholdet mellem Skandinavien og Tysk
land, underkaster i sit nye arbejde forberedelserne til
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og udførelsen af de militære og politiske aktioner i for
bindelse med besættelsen af Danmark og Norge en
indgående undersøgelse og vurdering, støttet på et
righoldigt, ja næsten overvældende, til dels ikke tidli
gere offentliggjort kildemateriale, der fylder op imod
halvdelen af bogen. .

I dette materiale indgår højere officerers person
lige dagbøger, situationsberetninger fra Oberkomman
do der Wehrmacht, (ikke at forveksle med »F ron t
berichte«) og forskellige officielle og halvofficielle
dokumenter, herunder operationsordrer.

Forfatteren bestræber sig for at bedømme begiven
heder og situationer fordomsfrit, hvilket i højere grad
lykkes i skildringerne af de egentlige operationer end
i skildringen af den historiske udvikling, der førte
til dem.

Når der f. eks. i sidstnævnte omtales engelske flåde
besøg i danske havne op imod første verdenskrig, er
disse sprovokerendee, medens tilsvarende tyske besøg
i norske havne blot er »sædvan lige«.

Det kan også virke påfaldende, når der i forordet
anvendes udtrykket »Gegenseit e« ; derved ledes tan
ken mere hen på et forsvarsskrift end på en historisk
vurdering. Det må imidlertid indrømmes, at det fore
liggende værk i sin uhyre grundige behandling af
emnet alligevel får karakter af et betydeligt krigshisto
risk arbejde. Læseren kan efter at have sat sig ind i
dets rigdom på detailoplysninger ikke frigøre sig for
det indtryk, at der var andet og mere end ufordøjede
politiske fantasterier om et ~'Storgermanien« bag
operation »W eser iibung« - besættelsens kodenavn.

Særlig bør vel . i så henseende den for Tysklands
fortsatte krigsførelse så vigtige sikring af malmtrafik
ken fremhæves , fordi den på afgørende måde ved fuld
udnyttelse af overraskelsesmomentet totalt tilintet-
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gjorde de allieredes planer om at afskære forbindelsen
Narvik-Tyskland, og kun kunne gennemføres ved en
uhørt dristig cengangsindsats af alle til rådighed væ
rende søstridskræfter.

At den så, som forfatteren anfører, i det lange løb
blev kostbar i mandskab og materiel, og at den an
vendte strategi måske havde farlige konsekvenser,
fordi den fristede til den antagelse, at alt, hvad der
var uhørt nyt 'Og dristigt, 'også var rigtigt, gør ikke ope
ration »Weseruhung« forkert.

Det er langt mere tvivlsomt om svære tyske søstrids
kræfter skulle have været sat ind for at aflaste den
hårdt trængte Narvik-styrke i juni 1940. Bedre efter
retningstjeneste burde have kunnet oplyse, at alli
eret rømning af Nordnorge var umiddelbart forestå
ende, og forholdene på vestfronten burde have sagt
O.K.W., at en indsats af alt disponibelt flådemateriel
snart ville blive krævet i 'Kan alen .

Af særlig interesse for dette tidsskrifts læsere er de
afsnit, der omhandler planlægning af denne den før
ste store kombinerede operation i krigshistorien, hvori
styrker af alle tre værn indgik, samt de afsnit, der be
lyser søkrigsoperationerne omkring den 9. april og
de ovennævnte omkring den engelske tilbagetrækning
fra Nordnorge i begyndelsen af juni.

Forfatteren kritiserer ret skarpt Hitlers personlige
indgriben i planlægning og udførelse, der dog, som
han skriver, her kunne udjævnes ved de mellemlig
gende kommandoinstansers faste holdning, og han
angriber ligeledes de ofte stærkt komplicerede kom
mandoforhold, der bl. a. medførte, at den oprindelige
chef for slagskibene, admiral Marschal, i begyndelsen
af juni 1940 nedlagde sin kommando og gik i land
som »syg«.

Af detailskildringer må særlig fremhæves skildrin-
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gen af den britiske destroyer ) Glowworm «s kamp med
de tyske opklaringsstridskræfter (s Hippers ) den 8.
april og af »Scharnhorst« og »Gneisenaues kamp med
»Glorious« den 8. juni 1940. Der gives her et fyldigt
supplement til de hidtil, overvejende fra engelsk side,
foreliggende oplysninger.

Endelig bør man mærke sig, at England og Frank
rig ikke på dette tidspunkt havde nogen grund til ven
lige følelser overfor Rusland, idet dette land fra krigs
udbruddet havde stillet den isfri Sapadnaja-Liza bugt
(»Base Nord e) til rådighed for tyske u-både og for
syningsskibe. Herfra kom den 8. april som eneste ty
ske tankskib »Jan v. Wellem-e til Narvik med forsy
ninger til de der indsatte tyske jagere.

Af mere våbentekniske enkeltheder må nævnes om
talen af Tysklands på dette tidspunkt overlegne
»radare-udstyr, der angiveligt hjalp dem til at undgå
opdagelse under opmarchen langs den norske kyst, og
kaptajnløjtnant Prien's beklagelser over de tyske mag
netpistolers ustandselige forsagen, der hævdes at skyl
des dels engelske skibes magnetminesikring, dels de
magnetiske forhold på høje bredder.

For så vidt angår skildringen af begivenhederne i
og i forbindelse med 'Danmark, må det kritiseres, at
det eneste anførte citat af den danske marineattache's
alarmerende indberetninger er en løsreven sætning
om, at »de mange skibe ikke tyder på et angreb
på Danmark-s, et citat, der må give den uindviede læ
ser et indtryk af daværende kommandørkaptajn Kjøl
sens indsats, der er i påfaldende modstrid med den
gængse opfattelse.

Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt, at den danske
marineattache's kilde nævnes ved navn, og at det om
tales, at højere tyske stabsofficerer fremkom med me
get fortrolige udtalelser til den svenske marineatta-
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che I Så meget mere må det beklages, hvis det er rig
tigt, som forfatteren oplyser, at det svenske udenrigs
ministerium efter krigen har brændt omfattende dele
af sine arkiver!

løvrigt var de søstridskræfter, der blev sat ind i
Danmark, ikke af en sådan kvalitet, at der derfra
kunne forventes krigsdagbøger eller rapporter af
værdi. Dette er formodentlig grunden til, at »Niels
luel« betegnes som det eneste sejlklare kystforsvars
skib !

Ellers er skildringen af begivenhederne den 9. april
i Danmark stort set så nøgtern og korrekt, at den øger
tilliden til bogens fremstillinger i det hele taget. De
politiske forhold ~ 'Danmark skildres hovedsagelig på
grundlag af Hartvig Frischs »Danm ark besat og be
friet «, men der angives dog også andet kildemateriale.

Af hidtil mindre kendt kildemateriale vedrørende
danske forhold skal særligt fremhæves et telegram
fra den tyske gesandt i København, Renthe-Fmck, af
sendt til Berlin den 8. april om aftenen, i hvilket han
bl. a. meddeler, at der i den danske regering er stem
ning for i tilfælde af tysk angreb at gøre »sym bolsk «
modstand for derigennem at konstatere tysk over
greb (Vergewaltigung ) .

Renthe-Finck angiver udenrigsministeren som sin
hjemmelsmand og telegrammet angives optrykt efter
danske kilder, men synes ikke tidligere at have været
genstand for så megen opmærksomhed, som dets ind
hold kunne synes at berettige.

Læsningen af bogen besværliggøres noget ved de
uvante tyske forkortelser, der forøvrigt er lidet konse
kvent anvendt, idet der bl. a. i høj grad sammenblan
des store og små bogstaver. Bogen vil bortset herfra,
selv for den, der ikke i længere tid har beskæftiget sig
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med det tyske sprog, sikkert være let tilgængelig, da
sproget er flydende og fremstillingen klar og anskue-
lig. H.-H. Wesche.

Viceadmiral Charles A. Lockuiood, U. S. N. Ret. :
SINK 'EM ALL (Submarine Warfare in tlie Pacific}.

416 sider. E. P. Dutton & ce., Ine. New York 1951.

Admiral Lockwood forlod i marts 1942 posten som
marineattache i London og blev umiddelbart efter ud
nævnt til Commander Submarines South Pacific med
hovedkvarter i Albany, Australien. I februar 1943 blev
han forflyttet til Pearl Harbour for under Fleet Admi
ral Chester W. Nimitz at forrette tjeneste som Com
mander Submarines Pacific Fleet.

Admiral Lockwood har ganske øjensynligt holdt sig
til sin dagbog, da han skrev »Sink 'em all«, hvorved
bogen har fået en lidt tør form, men til gengæld træ
der udviklingen under krigen frem i en for dennes
forståelse behagelig kronologisk orden.

Bogen giver et godt billede af den tekniske udvik
ling af det amerikanske u-bådsv åben under krigen, og
ikke mindst påpeges de fejl, der var ved materiellet,
og vanskelighederne ved at overvinde disse. I den for
bindelse skal det nævnes, at der gives en indgående
beskrivelse af det arbejde, som blev gjort for at få
torpedoerne og disses krigspistoler til at fungere til
fredsstillende, hvilket først lykkedes i efteråret 1943.

Bogen beskæftiger sig dog ikke alene med tekniske
problemer, men desuden, eller rettere ikke mindst, gi
ver den et billede af den strategiske og taktiske anven
delse af u-bådene i hele 'St illeh avet . Man kunne derfor
næsten fristes til at betegne den som en håndbog i
u-b ådslære, som det, selvom den taktisk set ikke er
moderne i dag, vil være af værdi at læse. J. M.
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Commander J. Yalerio Borghese: SEA DEYILS.
Oversat fra italiensk af James Cleugh, 263 sider.

Andrew Meirose, London.

Sea Deuils beskriver den italienske flådes »T ien de
lette flotille « i virksomhed under den anden verdens
krig. Flotillen bestod af alle typer af lette angrebsvå
ben såsom to-mandstorpedoer, dværgubåde. hurtigbåde
med indbygget sprængladning, små motortorpedobåde
og frømandsudstyr .

Bogen indeholder så godt "Som ingen tekniske beskri
velser, men har ret udførlige beretninger (med citerede
uddrag af rapporter) om alle de vigtigste angreb, flo
tillen foretog i Middelhavet og Sortehavet. Heraf skal
særligt fremhæves angrebet på Alexandria, hvor slag
skibene »Queen EIizabeth« og »Valiant« blev beskadi
get, samt de gentagne angreb på skibe ved Gibraltar.

Bogen giver i sin helhed et ret godt indtryk af de
omhandlede våbens muligheder og begrænsninger.

J.M.



Meddelelser fra udlandet.
\'ed orlogskaptajn H. M. Petersen

()~ søløjtnant IL Hodholm.

England.

A lll-demonstration i U. S. A.

Den britiske AlU-fregat Racket, som er en ombygget 1700 tons
jager og udrustet med det nyeste engelske AlU-våben og lokali
seringsmiddel, er blevet demonstreret i Key 'Vest. Amerikanerne
skal have været yderst imponeret af våbenets effektivitet, idet
ubåden, der gik som mål, blev lokaliseret og angrebet så hurtigt
og kraftigt, at den opgav kampen og dykkede ud med en besæt
ning, der var meget rystet af begivenheden.

Racket besøger nu den canadiske flåde.
(Navy, januar 1953 ) K. R.

Ombygninger.

Royalist, en af de kendte engel ske luftværnskrydsere, er blevet
bugseret fra Portsmouth til Chatham, hvor den skal gennemgå en
modernisering, sandsynligvis i lighed med den, flere engelske
krydsere allerede har gennemgået. Ombygningen består hoved
sageligt i en forbedring af brokonstruktionen og kampinforma
tionsudstyret samt luftværnet.

Krydseren Newfoundland på 8000 tons er efter en omfattende
modernisering genindtrådt i tjeneste og vil blive indlemmet i
middelhavsflåden, indtil den i fo råret 1953 skal sendes til det
fjerne østen. Den har nu to gittermaster og en strømlinieformet
brokonstruktion som den tidligere ombyggede krydser Netucastle.

(Navy, januar 1953) K. R.

Nyt flyvedæksarrangement.

Et "angled deck" arrangement, som skal indføres i engelske og
sandsynligvis også i amerikanske hangarskibe, vil betyde en væ
sentlig bedre udnyttelse af det i forvejen relativt lille flyvedæk.
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Ved at lægge landingsdækket i en vinkel på 8 0 med skibets dia
mentralplan, kan dette overlappe "parkeringspladsen" midtskibs,
hvorved det bliver muligt at gøre landingsdækket længere. Luft
fartøjer, som lægger an til landing, skal i så fald flyve ind lidt
fra styrbord og har, da landingsdækket viser ud over bagbords
side, mulighed for ved forfejlet landing at gå p å vingerne igen.
Chancerne for havari på maskinerne ved svigtende bremsning,
hvor luftfartøjet ved det hidtil anvendte arrangement med sik
kerhedsnet landede i dette og havarerede i større eller mindre
grad, eller måske fortsatte over nettet og landede imellem de
parkerede maskiner midtskibs, er med det nye arrangement redu
ceret betydeligt.

"Vinkeldækket" giver endvidere bedre plads for parkering af
luftfartøjer midtskibs, h vilket igen indebærer mulighed for
større beredskab. "Vinkeldækket" er endnu kun malet på et en 
kelt flyvedæk, men det er tanken at realisere det i de kommende
nybygninger og ved eventuelle ombygninger.

(Th e Navy, januar 1953) K. R.

Hangarskibsbaserede slaqluftfartejer.

I januar-nummeret af "Flyv" er givet en oversigt over engelske
og amerikanske hangarskibsbaserede luftfartøjer til angreb mod
overfladeskibe og ubåde. De engelske typer og disses vigtigste
officielle data er givet i følgende skema:

..... ., 8.. .. .,
.E .,

"C "C .... ...... :: ., ~ St'o
,..... o til "O C - ....>< -- ......... .:::~

co 8 0_ Q.~ !3 8 o til ~~:il..: :il:t: <Zl ;. E-<;.

Blackburn Firebrand TF-5 563 l X2500 15,6 12,0 5,4 7,9
Westland Wyvern TF-4 .. 730 lX3670 13,4 12,9 - -
Fairey Firefly Mk. 7 ..... - l X2250 12,6 11,6 - 7,0
Fairey Gannet . . . . . . . . . . . - l X2540 16,6 13,1 - -
Blackhurn YB l ...... ..... - l X2950 13,6 13,0 -

_.
Short SB-3 ... . . . . .. . .... - 2X2320 18,2 14,9 - -

Serieproduktionen af Firebrand standsede i 1947, men luftfar
tøjet anvendes stadig af den engelske flåde som torpedoplan og
jager. Motoren er en almindelig stempelmotor. Den alsidige
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Eireflu, som her i landet anvendes til målslæhning, er i færd
med at forlade tjenesten som 1. linie-luftfartøj, men anvendes
endnu i en enkelt udgave, den tresædede MK. 7, der er ubevæb
net og udrustet med radar til lokalisering af ubåde.

De nyere typer, som nu for alvor er ved at træde i tjeneste, er
udrustet med turblnemotorer, som driver modroterende pro
peller.

Den første af disse er Westland Wyvern, hvis motorer foruden
en propeleffekt på 3670 HK udvikler 500 kg reaktionskraft. Den
ne types max. fart kendes ikke; men en tidligere udgave udru
stet med en stempelmotor på 3500 HK havde en max. fart på
730 km/t.

Antiubådsluftfartøjet Fairey Gannet er en af de engelske typer,
som har fået "super-prioritet" i oprustnlngsprogrammet. I mod
sætning til Firefly bærer den sine bomber indenbords, og radar
udstyret er indtrækkeligt. I samme klasse er Blackburn YB 1,
der dog så vidt vides endnu ikke produceres.

Short SB-3 er en udvikling af den tomotorede Short Stingeon,
der i s tedet for stempelmotoren er udrustet med 2 Siddeley
Maraber turbinemotorer. Den er beregnet til anttubådsopgaver
og 'u dr ustet med en meget karakteristisk fast radardome under
næsen.

Armeringen i de to første nævnte typer, som er udrustet til
angreb mod overfladeskibe, er maskinkanoner, torpedoer, raket
ter og bomber og i antiubådstyperne bomber.

(Flyv, januar 1953) K. R.
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Af kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

Det er ikke altid, at den, der søger aarets vigtigste
nyheder paa krigsskibenes omraade, kan finde disse
nyheder i flaadehaandbøgerne. I adskillige tilfælde
vil en kort notits her selvfølgelig kunne antyde eller
angive et eller andet, men det kan ogsaa hænde, at
den paagældende nyhed slet ikke er nævnt.

Inden omtalen af aarets flaadehaandbøger vil det
derfor sikkert være paa sin plads først at give en
kort orientering om to vigtige og interessante nyhe
der paa hangarskibenes omraade.

Det er hangarskibenes stadig tiltagende udrustning
med jetfly, der har bevirket disse nyheder. Jetfly er
som bekendt - indenfor samme luftfartøjstyper 
hurtigere og tungere end de hidtil anvendte propel
drevne fly og kræver derfor længere start- og landings
bane end disse sidste. For at undgaa den lange 'st ar t
hen over flyvedækket, der i saa fald under starten
udelukkende maatte anvendes hertil uden ailkunne
modtage eventuelt landende maskiner, er man efter
haanden mere og mere gaaet over til at anvende kata
pultstart. Men da de ældre katapulter, der drives af
komprimeret luft eller ved hydraulik, dels ikke arbej
der hurtigt nok og dels har vanskeligt ved at faa de
tungere jetfly skudt ud, har den engelske air-corn
modore Mitchell konstrueret en ny katapult, der dri-

Tidsskr. f . Søvæsen, 124. Aarg. 9
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ves af højtryksdamp. Katapultbanen er ikke van dret ,
men har nogle graders stigning eller »elevation«. Lige
som de ældre katapulter eller »acceler at orer «, som de
henævntes i hangarskibene, er de placeret helt ude
i forkant af flyvedækket. Med disse katapulter er det
muligt at forøge antallet af starter pr. minut - men
sikre data herfor er endnu ikke offentliggjort.

Mitohell's katapult anbragtes først paa prøve i
værkstedshangarskibet PERSEUS, og resultaterne her
var saa gode, at man besluttede at installere den om
bord i alle engelske hangarskibe, efterhaanden som
de bliver udrustet med jetfly. Senere blev katapulten
demonstreret i U.S.A. Da man her ønskede et højere
damptryk, end kedlerne i PERSEUS kunne præstere,
fortøjede man en jager paa siden af hangarskibet. Med
jagerens højtryksdamp som drivkraft lykkedes det at
faa katapulten til at fungere endnu bedre, og alle
amerikanske hangarskibe - ,bl. a. kæmpehangarski
hene FORRESTAL og SARATOGA - skal nu efter
haanden udrustes med denne.

Katapulten er saa kraftig, at den med sikkerhed
kan katapultere luftfartøjerne, saa vel naar hangar
skibet er stiIIeliggende, som naar det under gang har
Yin den agterind. Dette vil sel vsagt væ re af den største
taktiske betydning. Medens hangarskibene tidligere
ved start af luftfartøjerne rnaatte stævne vinden paa
støt kurs og for fuld fart og herved gaven angribende
ubaad gode chancer ved bedømmelsen af kurs og fart,
kan et hangarskib med Mitchell's katapult nu starte
sine fly paa alle kurser og under alle farter. Faktisk
kan det nu manøvrere helt uden at tage hensyn til
luftfartøjernes start. Ikke mindst vil Mitchell's kata
pult være af betydning for et eskortehangarskib, der
normalt som den mest værdifulde enhed marcherer
i midten af sin konvoj, og som derfor, naar et luft-
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Projekttegnlug af det nye amcrikunskc kæmpehangarskib eVA .i!)
.JAMES V, FORRESTAL. Med dette skib Cl' man i U. S, A. fra den
ellers almindelige ø-type gaaet tilbage til glatdækskonstrukttouen.
Man bemærker den udvendige elevator 0111 styrbord. Lidt foran for
denne lindes ct »s tyrch us«, som kan lueves under sejlads og naar
manøvrer gør det ønskeligt, men som under start og landing nor
malt kun ragcr lidt op over flyvedækket. Der er lire acceleratorer
- to forude og een "ed den forreste ende af liver af de to »skraa
lundingsbancr«. Foruden dette dobbelte Can/ed Deck lindes der to
parallelle landingsbaner midtskibs - inclusive de sk rua ultsaa ialt
lire landingsbaner. Søsterskibet eVA 60 SARATOGA blev sat paa
stabelen i december 19;'2. Da tegningerne til FOHHESTAL Cl' ba
seret paa tegningerne til eVA 58 l'NITED STATES, der Val' udar
hejdet allerede i 1946, gør urner-ikanerne fordring paa at have op 
fundet den skrua lunding og Conted Deck, medens englænderne
holder paa, at det Cl' dem, der korn først med ideen til Anqled
Deck Landing. Kontrakten til eVA 58 blev som bekendt annulleret
kort tid efter, at kølen var lagt. I saa vid udstrækning som mu
ligt bliver de dengang anskaflede materialer nu anvendt til eVA ;,lI.

(Clichl' Alverdens Krigsskibe).

eller uhaadsangreh er under udvikling, maa bryde
ud af konvojen og først vel klar af denne kan stævne
vinden og paabegynde starten af sine fly.

Flyvedækket i et hangarskib er i dag under lan
ding delt i tre afdelinger. Den forreste trediedel an
vendes til at opsamle de landede maskiner, for at de
efterliaanden pr. elevator kan hlive ført ned til han
gardækket for henstuvning eller klargøring til ny

li"
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start. Da elevatorernes kapacitet er mindre end lan
dingskapaciteten, maa der altid regnes med, at en del
nyligt landede maskiner staar oprangerede her. Den
midterste del af flyvedækket er et »no man's land".
hvor der findes barrierer og stoppebomme, som skal
kunne opfange en maskine, der forfejler de tværgaa
ende bremsewirer paa selve landingsdækket agter,
og Ionhindre. 'a t den fortsætter forefter og løber ind
i de her oprangerede luftfartøjer. En saadan situation
kan dels skyldes en daarlig manøvre og dels, at stoppe
hagen i agterkant af luftfartøjet ikke griber fat i
bremsewirerne - enten fordi den ikke vil falde ned
i sin rigtige stilling eller fordi den havarerer.

Barriererne - som regel tre - bestod tidligere af
staalwirer, men er nu, hvor der anvendes jetfly, altid
af nylon. Naar en maskine er standset af bremsewi
rerne, frigøres stoppehagen, og barriererne lægges
vandret ned paa dækket, saa maskinen uhindret kan
passere henover dem. Naar dette er sket, rejses barri
ererne paany inden næste landing. Skønt barriererne
kan give lidt efter, vil der selvfølgelig ske havarier,
naar en m askine løber ind i dem. Men havarierne
begrænses som regel for de propeldrevne maskiners
vedkommende til en brækket propel og mindre hava
rier paa planerne. Nu og da kan den agterste barriere
blive helt gennembrudt.

Ved landing paa et hangarskib regner man med en
deceleration eller retardation paa 2 Y:! g. Landings
dækkets længde og bremsewirernes bremsekraft er for
almindelige luftfartøjer afstemt herefter . Da jetfly
lander med en betydelig større hastighed , maa man
enten udsætte maskine og pilot for en kraftigere
deceleration - eller gøre landingsbanen længere. Da
den agterste del af flyvedækket ikke er anvendeligt
i haa r d t vejr, hvor agterskibets bevægelser er vold-
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sornrnere, maa landingen ske længere forefter. Dette
er muligt med propeldrevne maskiner, men ikke med
jetfly. Anvendelsen af jetfly under daarlige vejrfor
hold har derfor været indskrænket til et mindre an
tal, idet den sidst landede maskine da først maatte
være bragt ned i hangaren og elevatoren oppe paa
plads igen, inden næste luftfartøj kunne lande. Dette
nedsætter naturligvis i høj grad jetflyets virksomhed,
der i forvejen er stærkt begrænset af den kortere
flyvetid.

For at afhjælpe denne gene har man nu prøvet del
vis at afskaffe barrie reomraadet, h vis »u p rodu k ti ve«
zone man længe har haft kig paa. Dette kan lade sig
gøre ved »Divergin g Deck-Landing« eller skraa lan
ding i stedet for den hidtidige landing i eller parallelt
med di ametralplanet. Landingssstriberne, der gik pa
rallelt med diametralplanet , er nu drejet en vinkel paa
8° fra dette plan i retning mod solen.

Medens katapultstarten med Mitchell's katapult som
allerede nævnt kan foretages paa alle kurser uafhæn
gigt af vinden, maa landingen finde sted, medens han
garskibet stævner vinden eller - som man i den se
nere tid har foretrukket - med vinden noget ind om
bagbord for at bringe de af øen frembragte hvirvel
danneIser i luften helt fri af flyvedækket. Ved skraa
landing lægges skibet med den apparente vind 8-12°
ind om bagbord, og anflyvningen sker agterfra paa
styrbords side parallelt med de skraa landingsstriber.

Herved er det muligt at udnytte barriereomraadet
til en forøgelse af længden af jetmaskinernes lan
dingsbane, saa decelerationen kan holdes nede paa
2lf2 g. Skulle en maskine nu forfejle bremsewirerne,
der her gaar paa tværs af den nye landingsretning,
maa piloten give motoren gas og kan derefter uhindret
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Amerikansk hnngarskih CVA :Hi A:\TIETA~I af ESSEX-klusscn med
Conted Deck til skrau landing. Englændernes Anyled Deck benrev
ncs ean ted Deck i U5N'. \ forkunten af dcn trekant, hvormed Ily
vcdækkct Cl' blevet forøget fra midtskibs til agter om bagbord, ses
vis 11 vis øen den udvcnd igc elevator. Forude pau Iwer sin side
af tallet :Hi ses de to acceleratorer, d. v, s . katupultcr forsænket i

dækket . (Foto Lnteraniu),

fortsætte skraat fremefter ud over bagbords side for
at gaa rundt og foretage en ny anflyvning.

Helt har man ikke villet afskaffe en afspærring
mellem landingsdækket og fordækket med de parke-
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rede maskiner og har derfor som adskillelse anbragt
en enkelt langskibs, skraa 'ba r r iere - parallel med
den nye landingsretning. Men denne skraa barriere
optager ingen nævneværdig plads.

Ved de første forsøg val' flyverne ikke saa bege]
sterede for vinkellandingen, idet der selvsagt er noget
akavet ved at gaa ned paa en landingsbane, der er
skæv i forhold til skibets kurs, men naar man har
vænnet sig til det, vil det næppe volde større vanske
ligheder.

Den eneste virkelige ulempe ved vinkellandingen
fremkommer i stille vejr. Røgen og den varme luft
fra sk or sten en samt hvirveldannelserne i luften i læ
af øen vil da drive ret agterefter og danne en farezone,
som flyveren i det mest kritiske moment under lan
dingen maa forcere igennem for at komme ned paa
landingsdækket. Det er muligt, at denne ulempe vil
kræve indbygning af særlige røgkanaler eller vand
rette skorstene, der udmunder agter 0111 bagbord, og
S0111 kun skal anvendes i vindstille. Nogen større van
skelighed vil en saadan konstruktion næppe frembyde
- den blev som bekendt allerede benyttet i adskillige
af de første hangarskibe, der var af glatdækstypen 
men konstruktionen vil selvsagt kræve en del ekstra
vægt.

»Diverging Deck" eller »Angled Deck" blev fore
slaaet og senere udviklet i praksis af den engelske
captain D. R. F. Campbell. Forsøgene, der endnu ikke
er afsluttet, foretages ikke alene i England, men ogsaa
i U.S.A. Hangarskibet ANTIETAM af ESSEX-klassen,
der fornylig er blevet ombygget efter samme tegninger
som aRISKANY, har samtidig faaet indrettet sit Ily
vedæk til vinkellanding, idet dækkets areal er blevet
forøget med arealet af en retvinklet trekant, hvis ene
katete er flyvedækkets bagbords side agterfra til den
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udvendige elevator om hagbord vis å vis øen, medens
den anden katete er denne elevators agterste kant.
Herved har det nye landingsdæk faaet tilstrækkelig
bredde i hele sin udstrækning.

Jane's Fliglzting Sliips 1952 -iJ3.

Allerede i november 1952 udkom denne den største
og mest udførlige f1aadehaandbog med sin 54de aar
gang, der dog i det store og hele ikke afviger synder
ligt fra forrige aargang. Der er kun faa nye større
skibe under bygning, idet alle Nato-mariner som be
kendt først og fremmest koncentrerer sig om frem
skaffelse af antiubaadsmaterie!.

Af større skibe under bygning mærkes først og
fremmest det amerikanske kæmpehangarskib JAMES
V. FORRESTAL og dets søsterskib SARATOGA, hvil
ket sidste blev sat paa stabelen i slutningen af decem
ber 1952. Det er hensigten at sætte 1 å 2 enheder af
denne klasse paa stabelen hvert aar i den nærmeste
fremtid - foreløbig indtil 10 enheder ialt.

I England er man i gang med at genoptage bygnin
gen af en del hangarskibe og krydsere, der paabe
gyndtes og for en stor dels vedkommende ogsaa søsat
tes under krigen - men paa hvilke arbejdet blev
standset efter krigens afslutning i et forfængeligt haab
om international afspænding og nedrustning.

De tre af de fire lette hangarskibe af HERMES
klassen (søsatte 1947-48 og derefter lagt op) for
ventes færdige i 1953. Den fjerde enhed HERMES
(ex ELEPHANT) blev søsat i begyndelsen af 1953 og
forventes tidligst færdig engang ,j 1954. Denne klasse
er en større og hurtigere udgave (29 å 30 knob) af
HERCULES-klassen, der stort set er som GLORY
klassen.

Af HERCULES-klassens 4 enheder (søsat 1945 og
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derefter lagt Op) gøres POWERFUL nu færdig til den
canadiske og MELBOURNE (ex MAJESTIC) til den
australske flaade. Det er ikke sikkert, at de to reste
rende enheder, HERCULES og LEVlATHAN, vil blive
færdigbygget, idet de er for langsomme (ca. 24 knob)
og ikke anses for at være videre velegnede til jetfly.

De tre lette krydsere BLAKE, DEFENCE og TIGER
(søsat 1944--45) henligger stadig i ufærdig stand. Op
rindelig skulle de have været søsterskibe til SUPERB
og S\VIFTSURE, men der har siden 1945 været udar
bejdet forskelilge tegninger med gennemgribende æn
dringer. Saafremt de overhovedet bliver færdigbygget,
vil de sikkert komme til at afvige betydeligt fra SU
PERB.

Krydserne BIRMINGHAM og NEWCASTLE er af
bildet efter hovedeftersyn med deres nye fokkemaster
(gittermaster) . Disse master indførtes for et par aar
siden paa prøve i forsøgskrydseren CUMBERRLAND
(3-skorstenede County-kl.) og har her vist sig vel
egnede. Krydseren NEW FOUNDLAND, der er under
ombygning, skal saaledes have begge sine trebensma
ster udskiftet med gittermaster.

Ingen nye jagere eller ubaade er under bygning i
England. Adskillige jagere er under ombygning til
Fast Anti-Submarine Frigates ( f ull saa vel som limi
ted conversion) , ligesom en del ubaade af S- og T
klasserne moderniseres. 24 nye fregatter af forskellige
typer er under bygning.

Af mindre enheder fæstnes opmærksomheden især
ved de nye gas-turbinedrevne torpedobande BOLD
PIONEER (ex MTB 5701) og BOLD 'PATH F INDE R
(ex MTB 5720). Dimensionerne er henholdsvis 36.5 X
7.6 X 2.1 og 37.4 X 6.1 X 2.0 m (længde overalt). Bredde
længde-forholdet er saaledes henholdsvis 4.8 og 6.1-.
Til sammenligning kan anføres det tilsvarende forhold
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for de ex-tyske Schnellboote (deplacementsbaade) 6.4
og for vore gamle torpedobaade af SPRINGEREN
klassen 8.4, medens de nye svenske motortorpedo
baade af T 101~klassen (deplacementsbaade ) har for
holdet 7.8 og T 32-klassen (glidebaade) 4.4. Disse tal
kunne tyde paa at BOI.;D PIONEER er af glidebaadsty
pen og BOLD PATHFINDER af deplacementstypen.
Dette stemmer dels med en pressemeddelelse, hvori
det oplyses, at den sidstnævnte er af routui bilge con
siruciion, medens billeder af BOLD PIONEER under
fart viser den for glidebaadene karakteristiske løft
ning af stævnen. Deplacementet er ikke opgivet, men
kan anslaas til 120 tons. Maskineriet bestaar af gas
turbiner (4500 HK ) kombineret med hurtiggaaende
dieselmotorer (2500 HK) - ialt 7000 HK. Farten
hemmeligholdes, men formenes at være ca. 40 knob
- jfr. de ex-tyske Schnellboote med 7500 HK. Arme
ringen bestaar af en 11.4 cm kortløbet kanon og 4 stk .
53 cm torpedorør. naar baadene anvendes som motor
torpedobaade, men de kan ogsaa anvendes som motor
kanonbaade ved at udtage torpedorørene og erstatte
dem med artilleri. Armeringen som motorkanonbaade
er ikke opgivet, men omtales i relation til baadenes
fart som »an abnormally heavy armament at unu
sually high speedse. Saa vidt man kan skønne efter
offentliggjorte fotografier, bestaar armeringen som
MGB af 2 stk kortløbede 11.4 cm og 1 il. 2 stk. 40 mm
L. BOLD PIONEER er 'bygget af White, Cowes, og
BOLD PATHFINDER af Vosper. Begge er søsat efter
aaret 1951. Besætningen bestaar af 18 mand, heraf
2 officerer, og priserne er henholdsvis f: 260.000 og
1:330.000. BOLD PIONEER har et meget karakteristisk
udseende, der domineres dels af en svær, firebenet
gittermast spækket med radarudstyr og dels af de
to kraftige, sidestillede skorstene. Ogsaa BOLD P ATH-



Fluadehaandbøgerne l lI;;;l. 139

FINDER skal have to skorstene, men af firkantet
tværsnit.

De to baade er prototyper for en række nye haade,
der alle skal bære navnet BOLD som klassenavn. En

H. M. S. BOLD PIONEEH, Englands nyeste gusturbinedrevne motor
torpedobaad , under fartprøve i Kan alen. BOLD PIONEEH bærer
her endnu nummeret P 5701. Den er »interc haugenble« motor
torpedobaud og motorkanonbaud og ses paa billedet udrustet som
MGB med 2 stk. kortløbede Il A cm kanoner for og agter og 1 stk .

40 mm agten for skorstenene . (Foto Times).

anden serie motortorpedobaade (ligeledes omskifte
lige til motorkanonbaade) , som skal have klasse
navnet GAY, er under bygning. De to første af disse
har faaet navnene GAY BOMBARDIER og GAY AR
CHER.

Fotografier af BOLD-klassen er ikke medtaget i
Fighting Sliips, idet billederne først fornylig er blevet
frigivet af Admiralitetet.

I U.S .A. mærkes foruden nybygningen af de to
kæmpehangarskibe FORRESTAL og SARATOGA tilli
ge moderniseringen af ESSEX-klassen efter samme
tegning som ORISKANY (jfr. ANTIETAM som tidli
gere omtalt ). Paa jagernes ornraade bemærker man
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den stadige ombygning af torpedo-jagere til radarja
gere og ubaadsjagere. I dusinvis gaar GEARING-,
SUMNER- og FLETCHER-klassernes enheder til værft
og faar torpedoarmeringen fjernet til fordel for radar
og antiubaadsudrustning. Noget lignende gør sig gæl
dende for eskortejagerne (Escort Yessels ) .

De n~'e flotilleledere (Destroyer Leaders) er nær
mest krydsere - 4 af MITSOHER-'klassen (3675 tons)
og NORFOLK (5500 tons). Disse enheders armering
er endnu ikke offentliggjort, men ingen af dem synes
at have torpedoapparater. Derimod har de alle den
nyeste elektroniske udrustning til ubaadsjagt. MIT
SCHER-klassens enheder er opkaldt efter admiraler
fra 2. verdenskrig.

Det er ikke uden interesse at se, at de fire gamle
svære krydsere AUGUSTA, CHESTER, LOUISVILLE
og PORTLAND (søsatte 1929-33), der for flere aar
siden blev udrangeret' og sat paa salgslisten, nu atter
er taget til naade og opført paa flaadelisten, idet de
er indgaaet i A tlantic Reserve Fleei, Det samme er
tilfældet med en snes eskortejagere af BOSTWICK
klassen. 'Det var 2 enheder af denne klasse, som i sin
tid blev tilbudt Danmark, der imidlertid ikke ønskede
at overtage dem, du de med deres store aktionsradius
og ret svage armering var beregnet til konvojtjeneste
paa de store oceaner og derfor skønnedes mindre vel
egnede til tjeneste i vore farvande. Denne gruppe
eskortejagere har diesel-elektrisk maskineri , der iøv
rigt synes at staa noget tilhage for de maskinerier, 'Som
findes i de andre eskortejagerklasser - nemlig turbo
elektrisk, gearede turbiner og dieselmotorer.

2 svære krydsere af BALTIMORE-klassen - BO
STON og CANBERRA (CA 69 og 70) - ombygges
til V-bombe-krydsere (Heavy Cruisers Guided Missi
les) og har faaet ny typebetegnelse og nye numre 
CAG 1 op; 2.



Flaadehaandbøgernc 1\l:i3. 1·11

I Frankrig og Holland færdigbygges krydsere og
nybygges jagere - de hollandske uden torpedoappa
rater.

Som helhed staar den nye aargang af Fighting Ships
maal med de tidligere udgaver som den mest udførlige
flaadehaandbog. Silhuetterne, der tidligere var udført
efter meget varierende skalaer, søges nu efterhaanden
standardiseret i skala 1 inch: 150 feet eller 1:1800.
Medens silhuetterne af de engelske skibe selvsagt er
nøjagtige, synes dette dog desværre ikke altid at være
tilfældet med de øvrige mariner. Silhuetterne af dan
ske skibe lader saaledes en del tilbage at ønske i denne
ikke uvigtige henseende.

Les Flottes de Combal.

Den franske flaadehaandbog, der nu kun kommer
hvert andet aar, er ikke udsendt i aar.

Svensk Marinkalender 1953.

Den svenske Marinekalender (12 SY. kr. ) er stadig
den billigste af samtlige flaadehaandbøger. Billed
stoffet staar i kvantitet selvsagt tilbage for de større
og mere kostbare haandbøger, men maa dog i almin
delighed siges at være nogenlunde tilstrækkeligt.

I Sverige bemærker man de 4 nye jagere af oLAND
klassen, der er sat paa stabelen. (Navne se side 152).

Det norske billedstof er blevet øget med nye foto
grafier af eskortejagerne NARVII{ og BALDER
(SLE IP NE R-k l. ) efter ombygning. Medens man i Dan
mark klassificerer eskortejagerne af Hunt-klassen
som fregatter, henregner man dem i Norge til jagerne.
I modsætning hertil klassificeres SLEIPNER-klassen,
der tidligere var kyst j agere eller torpedobaade, nu
som fregatter .
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Norsk eskortejager NARV!K af den engelske Hunt III-klasse efter
ombygning, hvorved bl. a. gittermast Cl' tilkommet. De norske

eskortejagere klassificeres som jagere - j fr. nummeret D 309 .
(Cliche Alverdens Kriqsskibe).

. Norsk kystjager BALDEH af SLEll':'\EH-klassen ombygget til fregat.
(Clichc AI/len/ens Kriqsskibe).

Med hensyn til den russiske flaade, om hvilken
Marinkalenderen synes bedre orienteret end de andre
flaadehaandbøger, kan anføres, at antallet af lette
krydsere af SVERDLOV-klassen er opgivet til otte.
Heraf kendes dog foreløbig kun navnet paa klasse
skibet, der allerede er under kommando. Af de øvrige
enheder angives een som hørende til flaadestyrken i
Ishavet (under bygning paa orlogsværftet i Molotovsk
ved Arehangelsk ), medens to 'bygges i det fjerne østen.
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Formentlig er disse krydsere meget nær som TJAPA
JEV-klassen - med de forbedringer i forhold til den
ne, som erfaringerne har medført. At de efter de op
givne data paa papiret er mere end jævnbyrdige med
de nyere engelske lette krydsere - idet de er noget
kraftigere bestykket og lidt hurtigere - kan ikke
nægtes, men da man ikke har paulidelige oplysninger
om deres beskyttelse, vil en virkelig sammenligning
ikke være mulig. I hele deres konstruktion og udse
ende minder de saa meget om de tilsvarende italienske
krydsere (ST ALI NGRAD ex DUCA D'AOSTA i Sorte
havet ) , at man dog kan formode, at de har samme
pansring som disse. Men i hvert fald forekommer det
noget paafaldende, at engelske pressemeddelelser an
giver, at deres eneste jævnbyrdige modstander i den
engelske flaade skulle være slagskibet VANGUARD.
En saa opskræmmeude oplysning kan sikkert kun
være til dndvortes brug, medmindre man i England
regner SVERDLOV-klassen for at være svære krydsere,
hvilket efter alt at dømme ikke er sandsynligt. 'Men det
er meget smukke og elegante skibe med fine linier 
en kompliment , som dog vel egentlig italienerne er
nærmest til at indkassere.

Af jagere bemærkes en ny klasse, der i Marin
kulenderen foreløbig kun er repræsenteret af en enkelt
enhed. Den har fa aet navnet STALIN. Kun længden
- 106 m - er opgivet. I forhold til O-klassens 118 m
kan det synes noget i strid med den almindelige hyl
dest til Stalin at give et mindre skib dette navn. Men
det er ikke noget særtilfælde. Man staar faktisk her
overfor et for udlændinge ikke let forstaaeligt system
for navnegivning i den russiske f1aade. Medens navne
paa fremtrædende russiske kommunister som Kirov,
Sverdlov, Zjelesniakov, Tjapajev, Molotov, Vorosjilov,
Kalinin og Knganovitsj m. fl. anvendes til krydsere,
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synes det paafaldende,at Stalins navn kun skal knyt
tes til en jager. Heller ikke Lenins navn er benyttet
til krydsere. Ganske vist er der allerede to skibe i den
russiske flaade, der bærer Stalins navn - en ældre
Nowik-jager i det fjerne østen og en stor isbryder fra
den Nordlige Søvej, JOSEF STALIN, der endda med
tager fornavnet - og Lenins navn bæres af en kanon
baad i det kaspiske Hav, en flod monitor paa Amur og
en isbryder. Tidligere fandtes der 6-7 skibe med
Lenins navn - og næsten lige saa mange med Trotz
kys. Det kan saaledes ikke være, fordi Lenins og Sta
lins navne er for ophøjede til opkaldelse af skibe, eller
fordi man endnu ikke har skibe, der er store nok til
at bære disse navne. At tolke det som beskedenhed
vil næppe være rigtigt - sammenlignet med de por
træt- og navneovationer. der bliver kommunismens
største mænd til del paa landjorden.

Heller ikke den mulighed, at den nye jager STALIN
i virkeligheden skulle være en krydser, kan man ak
ceptere. Selvom den nye tyske Floltentaschenbuch

som senere omtalt - angiver længden til 130, er
typen dog ogsaa her jager.

Af den nye O-klasse er 15 enheder angivet hjem
mehørende i Østersøen og 7 i Ishavet. O-klassens nye
ste enheder, der bl. a. har en let trebensmast foran
for agterste skorsten benævnes SKORI-klassen.

At der findes et stort antal russiske ubaade, vil
næppe nogen benægte, selvom opgivelserne varierer
en del. Men ser man nøgternt paa sagen, vil man finde,
at størstedelen af disse ubaade er mindre enheder
beregnet til kystforsvar og optræden i indre farvande
- som f. eks . Østersøen. Kun et mindre antal er
oceangaaende - og selvom disse niaaske for største
delen er udrustet med snorkel, er det dog kun en del
af disse, der kan siges at være strømlinieformede og
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helt moderne - svarende til den amerikanske guppy
type ( Greaier Underumter Propulsion Power). Det
drejer sig her faktisk kun om den tidligere tyske type
XXI. Af denne opgives der at være 15 i Østersøen og
ingen i Ishavet. Selvom dette antal skønnes at være
ret lavt - og vel snarest maa sættes til 20 eller 25
- saa kan det dog ikke imponere. Om der findes nye
oceangaaende, russiskbyggede ubaadstyper, kan man
selvsagt ikke vide, man kan kun konstatere, at ingen
flaadehaandbog har oplysninger om saadanne.

Minekrydseren MARTY - bygget af Burmeister&
\Vain i København 1895 som kejseryacht under nav
net STANDART - anvendes nu tillige som skoleskib.
Den er opkaldt efter den franske kommunistleder
Marty, der var fyrbøder og som saadan spillede en
fremtrædende rolle under mytterierne i den franske
flaade i Sortehavet efter første verdenskrig. Marty
dømtes til døden, men blev benaadet. Senere ind
valgtes han som kommunist i Senatet og var en af de
førende i det franske kommunistparti. Efter hans ude
lukkelse af partiet i 1952, idet han var modstander af
paroler fra Moskva, kan det næsten med sikkerhed
formodes, at den gamle STANDART nu igen har f'aaet
et nyt navn ,

Af nyt billedstof i den russiske del af Marinkalen
deren bemærkes skitser af krydseren TJKALOV (sø
sterskib til TJAPAJEV) og jagerne af 0- og den for
bedrede O-klasse (SKORI-kl.) samt fotografi af en
ubaadsjager af ARTILLERIST-klassen.

weuers Flotten taschenbucli 19,53.

Under dette navn er den i sin tid saa velkendte ty
ske Taschenbucli der Kriegsflotten nu atter genop
staaet. Den høje pris, DM 26 (46 .80 kr.), vil dog
sikkert vanskeliggøre dens udbredelse i samme ud-

Ttdsskr, r. søvæ sen . 124. Aarg. 10
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strækning SOUl tidligere, hvor prisen ved exportfilskud
var holdt kunstigt nede.

Genkomsten af 1Veyer er utvivlsomt aarets mest
interessante begivenhed paa fIaadehaandbøgernes OUl

rande. Efter den første verdenskrig varede det 4 aar,
inden Toschenbucli paany udkom i 1922 i en tynd
udgave med daarIigt tryk paa daarligt papir. Denne
gang er der gaaet 10 aar, siden den forrige nargang
(1943-44) blev udsendt, og den foreliggende udgave
præsenterer sig smukt paa hæderligt papir og i solid
og god indbinding. Foruden navnet er ogsaa formatet
blevet ændret - ca. 2 cm højere og l cm bredere 
saaledes at betegnelsen s lommeboge nu synes noget
misvisende. Trods anvendelsen af smaat tryk - sine
steder faktisk altfor smaat - og et gennemført for
kortelsessystem. som man i hvert fald i begyndelsen
har svært ved at vænne sig til nu, hvor man i forvejen
baade har egne og NATO-forkortelser at kæmpe med

trods alle disse bestræbelser for at spare plads (de
meget praktiske omregningstabeller m. v. er ogsaa
sløjfet) har det ikke været muligt at holde prisen nede
paa et »lw p u lær t« stade. Aarsugen hertil er - foruden
den almindelige prisstigning - at alle clicheer har
maattet fornyes, idet aIt det gamle clichemateriale
gik tabt under krigen. Paa grund af prisen vil det der
for som allerede nævnt være et"spørgsmaal, om bogen
atter vil faa den store udbredelse, som den tidligere
havde. Skønt den svenske Marinkulender m . h . t. bil
ledmateriale langtfra kommer paa højde med Flotten
iaschenbuch, vil den sikkert alligevel bevare den po
sition, den efterhaanden har vundet i Skandinavien
i efterkrigsaarene som afløser af og erstatning for den
tyske Taschenbuch, Dog kan man selvsagt ikke se
bort fra den mulighed, at de kommende aargange
kan blive billigere, idet man her uden yderligere ud-
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gift vil kunne anvende hovedmængden af de allerede
fremstillede clicheer,

Krigsskibstypernes inddeling og den orden, hvori
de følger hinanden afviger noget fra den ellers gængse
metode.

Ligesom i de andre Ilaadehaandbøger begyndes der
indenfor hver nation med hangarskibene, hvis hoved
typebetegnelse er A (A ircra]i Carrier), medens under
typerne markeres med B ( Batt1e) , L ( Light) og E
(Eseort ). Disse typebetegnelser med angivelse af antal
enheder indenfor hver klasse er anbragt i en særlig
spalte yderst til venstre foran for skibsnavnene i de
skematiske lister. AB er sanledes et »k am ph an gar
skib« ( F leet A ircrait Carrier) , AL ( Light Fleet A ir
eraft Carrier ) o. s. Y. I navnelisten anvendes halvfede
versaler (store bogstaver) til at betegne klasseskibet,
halvfede typer til klassens øvrige enheder, almindelige.
spærrede versaler til klasseskibe under bygning og
almindelige spærrede typer til klassernes øvrige under
bygning værende enheder, medens ex-navne markeres
med almindelige typer uden spærring. Dette skulle
lette oversigten, men det giver desværre tillige navne
listen et uroligt præg.

Efter hangarskibene følger panserskibene (B) som
næste hovedtype. BB er slagskibe (sammenfaldende
med den amerikanske typcforkortelse), medens BC
er kystpanserskibe ( Bat i lesh ip Coasta1). Man savner
her Natobetegnelsen BO ( Bat i lesliip Old) til adskil
lelse fra de moderne, hurtige slagskibe! Til gengæld
mangler typebetegnelsen BC i Natosystemet.

Derpaa følger krydserne : CB (Cruiser Bat tle = den
amr. betegnelse), CH tCruiser Heavy - i modsætning
til amr. CA) og CL {Crniser Light ).

Medens alle andre f1aadehaandbøger sætter jagerne
ind efter krydserne, lader Flotteniaschenbucti uhaade

lU"
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ne (S) følge som den fjerde ho vedtype. SB er store
ubaade (B = Rig ), SL = kystubaade og SZ = dværg
ubaade (Submarine Ztuerq ) ,

Naar jagerne først kommer paa femtepladsen, skyl
des det sikkert en foruddiskontering af denne types
fuldstændige overgang til fregatterne. Skønt denne
overgang nu allerede er i fuld udvikling, synes tids
punktet dog endnu ikke at være helt inde til en saa
drastisk adskillelse mellem de lette krydsere og de
store artillerijagere, af hvilke der dog findes en del.

Allerede før 2. verdenskrig var jagerne ved at blive
et problem. Mange mente, at jagerne nu var for store
til at foretage torpedoangreb og ønskede derfor artil
lerlarmeringen øget paa bekostning af torpedoar
meringen, der mere og mere betragtedes som et
chancevaaben. Krigen bestyrkede denne opfattelse, og
talrige jagere maatte ofre halvdelen af deres torpedo
apparater til fordel for forøget luftværn. Med den ud
vikling, som radar nu har faaet, er chancen for hel
dige torpedoangreb med jagere yderligere blevet for
ringet. Efter krigen har talrige jagere derfor faaet
deres torpedoarmering erstattet af vaaben som miner
og radar, medens andre ombygges til ubaadsjagere.
Torpedoarmeringen i jagerne kan derfor nu næppe
betragtes som mere end et chancevaaben - ligesom
i krydserne - og det er vel endda tvivlsomt, om der
vil blive bygget ret mange torpedoarmerede jagere i
fremtiden.

Jagernes typeforkortelser i Flottentaschenbuch er:
DB = store jagere og flotilleledere (B betyder ogsaa
her Rig - og som det synes noget med urette er mine
krydsere som f. eks. MANXMAN-klassen indrangeret
her), DO = oceangaaende j agere (!) og DC = kyst
j agere (Dest roijers Coasfal).

Derefter følger Kleinkampfschitfe med følgende he-
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tegnelser, hvor P antagelig skal staa for Pairol, hvil
ket dog synes mindre heldigt: PE = eskortefartøjer,
PS = minestrygere, PM = minelæggere, PN = net
læggere, PP = vagtskibe (pat r u lj efa r tøj er ) , PC =
»Kleingeleiter e ( Coastal Escort ) og PR = River Fight
ing Vessets (!).

Endnu mindre end »Klein ka mpfsch if fe« er VS
mindre minestrygere, VF = hurtigbaade (MTB) og
VP = Pieket Boats.

Landingsskibe har som første bogstav i typeforkor
teisen L, trosskibe T og specialskibe Z. At komme
nærmere ind paa forkortelsernes andet bogstav her
vil føre for vidt.

En vis logik er der naturligvis i det tyske system, en
vis tysk grundighed - men lige saa lidt som det af de
amerikanske typebetegnelser udledede Natosystem er
det fuldendt , og for den, der skal arbejde med dette
sidste system, og har vænnet sig hertil, vil det tyske
skabe besværligheder og fælder. Dette vil især være
tilfældet i billedstoffet, hvor alle skibe kun er opført
med deres typeforkortelser før navnet. Det danske
opmaalingsskih HEJMDAL er saaledes f. eks. angivet
som: 1 ZS HEJMDAL (Spezialfahrzeug Surveying) 
og SØLØVEN-kJ. som: 4 PS SØLØVEN ( fordi der er
4 enheder i denne klasse) .

Naar man i forvejen ved, hvilke skibstyper det
drejer sig om, vil det selvsagt ikke volde nogen van
skelighed, men gør man ikke det, eller kan man ikke
dechiffrere forkortelserne, "il det for den, der skal
bruge bogen, kræve stadige opslag under forklarin
gerne - eller man gaar i en fælde, hvis man mener,
at man kan huske typebetegnelsen og forveksler den
med det amerikanske system eller Natosystemet.

Flottentaschenbuch vil derfor kun kunne anbefales
til brug for en mere snæver kreds - at anvende den
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til f. eks. kystudkigstjeneste eller undervisningsbrug
skønnes mindre hensigtsmæssig - rent bortset fra,
at prisen som allerede nævnt i høj grad vil stille sig
hindrende i vejen for en saadan anvendelse.

Naar dette er sagt, maa det til gengæld fremhæves,
at silhuetterne - ihvorvel de er smaa - gennem
gaaende er nøjagtige og godt tegnede. Som regel er de
mere vellignende end de engelske i Fighting Sliips,

Det russiske billedstof skuffer dog en del. Det er
langtfra ført til dato. sOktoher-Hevolutionen« sejler
saaledes her stadig rundt med sin kæmpemæssige
kran ved stormasten, KIROV har katapult og ingen
trunk paa agterste skorsten, og stormasten er den
samme som i 1940. Ogsaa blandt ubaade og jagere
kan talrige manglende å-jour-føringer konstateres (K
Idassen uden hajnæse, LENINGRAD stadig med G
kanon, skønt den blev fjernet for mere end ti aar
siden o.s.v.) , En skitse af en 2-skorstenet jager med
artilleriopstilling ABY (2) og torpedoarmering 91'53
(3), der har været gengivet i de senere aargange af
Marinkalenderen (men ikke i aar) og stadig i Fight
ing Ships fejlagtigt er benævnt O-klassen, er
Ploitentaschenbucli angivet som STALIN-klassen.

Af særlig interesse i Flottentaschenbuch. kan frem
hæves et tillæg over den tyske flaades og det tyske luft
vaabens skibe 1939-45. Der gives her data for de
forskellige skibe, hvilket dels har interesse for skibe
bygget under krigen, dels for skibe bygget før 1935,
da Tyskland endnu var bundet af Versaillestraktatens
bestemmelser, der satte 10.000 tons som maximum
for tyske panserskibe, 6000 tons for krydsere og 800
tons for torpedobaade (kystjagere) . Det første tyske
lommeslagskib. DEUTSCHLAND (senere LDTZOW ),
overskred traktatdeplacementet med 1700 tons - de
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to senere, SCHEER og SPEE - var endda paa 12.100
standardtons. Af de lette krydsere holdt K-klassen
sig paa det tilladte deplacement, som LEIPZIG over
skred med 300 og NtlRNBERG (ADM. MAKAROV)
med 700 tons. Torpedobaadene, Rovdyr- og Rovfugle
klasserne, var paa ca. 930 tons. Endvidere vil man se,
at de første ubaade (U 1-6) allerede pasbegyndtes i
1934, da det var Tyskland forbudt at bygge ubaadc.

Mange andre data med tilhørende skitser vil være
af interesse som f. eks. lommeslagskibenes pansring,
de mange nybygninger af jagere paubegyndt i 1942
43, men ikke færdigbyggede - flere af disse skulle
havc gearede dieselmotorer - hurtigbaadene af LS
typen (luftskrue - 42,5 knob ) - ubaadene med de
res typebetegnelser op til type XXVI, heriblandt for
søgsbaade med Waltherturbiner og dieselmotorer med
lukket kredsløb. Ogsaa erobrede og »laan te e skibe er
medtaget, og skibenes senere skæbne er angivet.

Man bemærker saaledes, at de danske kystpanser
skibe NIELS JUEL og PEDER SKRAM henholdsvis
kom til at bære navnene NORDLAND og ADLER. Sø
LØVEN-klassen benævntes MA 1-6 (A staar forment
lig fOl' A usland; de to baade, der led totalhavari ved
sænkningen den 29. august, havde saaledes ogsaa
faaet numre ). DRAGEN-klassen: TFA 1-6 ( T orpedo
fangboot Ausland; her savnes oplysninger om DRA
GEN's skæbne). Om LOSSEN oplyses, at den forblev
i Sowjetzonen, hvor den er ombygget til »Seesch lep
per-e under navnet \VISMAR.

Dette tillæg med detaillerne om alle de tidligere
tyske skibes skæbne vil for den, der er interesseret i
søkrigshistorie, absolut være den mest værdifulde del
af den nye Ftottenioschenbucb, Man ser bl. a. her be
kræftet, at det var »Lu ftwaffe«, der p. gr. af daarlig
fjernkending i februar 1940 sænkede de to tyske ja-
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gere LEBERECHT MAASS og MAX SCHULTZ
Nordsøen.

Efter de forskellige flaadehaandbøgers fremkomst
har de fire nye svenske jagere af oLAND-klassen
faaet navnene: oSTERGoTLAND, SODERMANLAND,
GXSTRIKLAND og HXLSINGLAND.

Samtidig er det bekendtgjort, at panserskibet SVE
RIGE, krydseren FYLGIA, ubaadene SPRINGAREN,
NORDKAPAREN og DELFINEN samt motortorpedo
baadene T 15-18 og minestrygerne M 1-2 vil blive
udrangeret i den nærmeste fremtid.

Endvidere skal efter finske pressemeddelelser (ja
nuar 1953) de fire gamle kanonbaade af UUSIMAA
og KARJALA-klasserne (alle 1918) udrangeres sam
men med minestrygeren RAUTU og nogle mindre mi
nelæggere.

NOTE (Tilføjelse under trykningen);

De nye engelske jagere af D-klassen er nu officielt blevet
Idassifieeret som krydsere. Ja, man tror det maaske ikke 
men det er rigtigt. Denne klassificer-ing, som sagligt ikke kan
siges at være synderlig vel underbygget, men snarere synes
dikteret af politiske og propagandamæsstge grunde - for over 
for offentligheden at tilsløre sandheden om det a ltfor ringe
antal krydsere i den engelske f1aade i dag - er da ogsaa blevet
modtaget med en kraftig og berettiget, saglig kritik - sidst i
april-nummeret af tidsskr-iftet The Navy. Samtidig behandles
og kritiseres den uheldige sammenblanding af ombyggede jagere,
eskortejagere, fregatter, korvetter og sloops under den fælles
benævnelse fregatter. Man maa give kritiken ret og haabe paa,
al typebenævnelserne i England - og i de i engelske fodspor
vandrende mariner - maa blive taget op til en sund og saglig
behandling for at komme ud af det nuværende uføre.



Nekrolog'.

Orlogskaptajn Oscar Pade blev født den 1. Septem
ber 1876 som Søn af cand. jur. Poletiassistent Sophus
Christcffer Reenberg Pade og Hustru Caroline Juliane,
født Munthe alf Morgenstjerne.

Han blev Kadet 1894, Sekondløjtnant 1898 og var
derefter i Vinteren 1898-99 med Krydserfregatten
»Fyen « til Middelhavet. Blev Premierløjtnant 1902. I
] 909 Næstkommanderende med Opmaalingsskibet
s Knieger «. I 1911-12 og 1912-13 med Skonnerten
»In golf e til Vestindien og foretog Opmaaling ved St.
Thomas og .St . Jan. Blev Kaptajn i 1914 og var under
Sikringsstyrken i første Verdenskrig Ohef for Mine
skibet »H jæ lper en « 1914---17 og derefter for Mineski
bet »Lossen e i Store Bælt; sidstnævnte drev i en
pludselig opkommeride orkanagtig Byge paa Grund
ved Omø den 2. Januar 1918 og blev bragt flot den 12.
Februar s. A. Herefter blev han Næstkommanderende
i Panserbatteriet »Skj old e og Chef for Skonnerten
»Ingo lf « som Stationsskib i Sundet. I 1920 Chef for
Kanonbaaden »Gu ldborgsund « til Haadrghed for Græn
sekornmissionen i Sønderjylland i Anledning 'a f Gen
foreningen. I 1922 Chef for Opmaalingsskibet " Kr ie
ger « og 1923, 24, 25 og 26 Chef for Opmaalingsskibet
»W illemoes«, begge paa Opmaaling i danske Farvan
de. I 1922 ansattes han som Chef f or Søkortarkh'ets 1.
Afdeling og 1926 søgte han sin Afsked som Kaptajn. I
t 927 blev han Chef for Søkortarkivets 3. Afdeling og



154 :"c1,ro!ol(.

Orlogskaptajn i Flaadens Reserve. I Sommeren 192!l
indkaldtes han til Tjeneste og forberedte forskei'lige
Opmaalingsarbejder paa Skagestrandsbugt ved Is
land. Ved A'ldersgrænsen i 1946 søgte han sin Afsked
fra Søkortarkivet.

Pade va r et meget pligtopfyldende, samvittigheds
fuldt, hjertensgodt, beskedent og hjælpsomt Menneske.

Ved sin Ansættelse ved Søkortarkivet kom han
li tvivlsomt paa sin rette Hylde; tidligt viste han sær
lige Anlæg for Opmaaling, idet hanspedelt va r en
dygbig Beregner. Han fik som Afdelingschef hragt Sy
stem i Beregnings- 'og Kartoteksarbejdet, udarbejdede
nye Koordinat/ister efter Løsbladesystemet og ned
lagde et meget stort Arbejde i il jour 'F ørin gen af hele
sin Afdelings Arbejdsomraade.

Hans værdifulde Indsat·s ved Søkortarkivet vil hlive
mindet med Agtelse.

Pade blev Ridder af Dannebrog i 1920, Dannebrogs
mand i 1931.

Han blev i 1903 gift med Martha Eigtved, Datter af
Grosserer Carl Anton Eigtved og Hustru Caroline Ama
lie, f. Møller.

Orlogskaptajn Pade døde efter længere Tids Syg
dom den 14. Marts 1953 og blev begravet paa Vestre
Kirkegaard i København den 20. s. M.

P . l.



Boganmeldelse.

Kommandørkaptajn R. Steen Steensen :
»Aloerdens Kriqsskibe« (l9.>:])

Det Schønhergske Forl ag, Kbh. l ll. Stikords- og navneregister.
:102 sider. Pri s kr. 20.7 5 hft.

Alle i søværnet og mange flådeinteresserede uden
for søværnets rækker vil erindre kommandørkaptajn
R. Steen Steensens »Alverdens Krigsskibe«, som ud
kom i 1942 på et tidspunkt , da alle krigsskibstyper.
især i de krigsførende lande, va r inde i en rivende ud
vikling, der var m eget vanskelig at overskue.

Da krigen var forbi, og mange af de gamle krigs
skibsklasser udgik, fremtrådte den gamle udgave af
»Alverdens Krigsskibe« naturligvis ikke længere som
et tidssvarende værk, og der blev hurtigt brug for en
revision af den bog, som på en ganske udmærket måde
havde givet en oversigt over krigstidens krigsskibs
typer, ove r deres vigtigste taktiske og tekniske egen
skaber samt over styrkeforholdet de forskellige mari
ner imellem.

Den reviderede udgave er nu kommet under samme
titel som den gamle og vi ser sig at være særdeles hen
sigtsmæssigt opbygget og udstyret med et righoldigt
biIledmateriel både i form af skitser og fotografier.

Bogen indeholder følgende hovedafsnit:

Krigsskibstypernes inddeling og benævnelse.
Angivelse af armeringens opstilling.
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Krigsskibenes faktorer.
Fj ernkending af skibe.

H angarskibe.

Pansrede artilleriskibe.
Slagskibe.
Kystpanserskibe.
Krydsere.

Overfladetorpedofartøj er.
Jagere.
Torpedobåde.
Motortorpedobåde.

Undervandsbåde.
Eskorteskibe.
Mineskibe.
Minestrygere.
Tros- og specialskibe.
Armerede handelsskibe.

Oversigt over styrkeforholdet mellem de forskellige
sømagter, samt en oversigt over tegn og forkortelser,
et afsnit med tilføjelser, et stikordsregister og et
navneregister.

Sammenlignet med den tidligere udgave indeholder
»Alverdens Krigsskibe « af 1953 302 sider mod 412,
altså en reduktion på godt 100 sider, h vilket hoved
sageligt kan tilskrives en mere kortfattet redegørelse
for de flådetraktater, som lå til grund for sidste krigs
skibstyper , en mere koncentreret gennemgang af de
forskellige krigsskibstyper og deres repræsentanter
med mindre tryk samt en udeladelse af den tekst, som
i den gamle udgave gaven kortfattet forklaring på for
skellige tekniske udtryk og beskrivelse af forskellige
søkrigsvåben.

I den nye udgave er anvendt en mere naturlig rang-
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følge for de forskellige krigsskibstyper, idet hangar
skibene her, som i de fleste flådekalendere, har ind
taget førstepladsen som den primære skibstype, hvil
ket iøvrigt antages også at væ re af praktisk årsag,
idet der på den måde bliver mulighed for at behandle
alle de »pa nsrede artilleriskibe« un der eet.

Efter disse indledende bemærkninger ven der vi blik
ket mod bogens enkelte afsnit.

I første afsnit, »Krigsskibstyper nes inddeling og be
nævnelse«, er givet en begrundelse for en flådes sam
mensætning af mange forskellige skibstyper samt en
vurdering og berigtigelse af de meget forskellige og
ofte meget ulogiske typeterminologier, som anvendes
af forskellige mariner. Man hæfter sig i dette afsnit
særligt ved følgende sætning: »den rette sammensæt
ning af en flådes skibsmateriel og det rette samvirke
mellem dens forskellige skibstyper er de første betin
gelser for, at flåden skal kunne løse sine opgaver med
udsigt til et gunstigt resultat«, hvilket burde være en
læresætning for de mange, i særdeleshed uden for sø
værnet, som mener at kunne løse problemet på en let
tere og billigere måde.

»Krigsskibenes faktorer« er for lægmand et af de
mest belærende afsnit i bogen, idet det giver en til
strækkelig populær fremstilling af de forskellige dele,
som tilsammen udgør et krigsskib, af bestræbelserne
for at fremme de taktisk udslaggivende faktorer på
bekostning af de såkaldte »døde« faktorer, samt af de
fremgangsmåder, som benyttes for henholdsvis at for
øge og reducere nævnte faktorer. Et opstillet skema
over de forskellige faktorers procentvise andel i det
samlede standarddeplacement for slagskibe, krydsere
og jagere, synes dog for de to sidstnævnte skibstypers
vedkommende at være fra før krigen, idet f. eks. den
opgivede armeringsprocent for jagere (7 -11 %) sv a-
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l'er til førkrigstidsjagerens og den engelske s emer
.gen cy «-k lasses armering. Moderne jagere, konstrueret
under og efter krigen, har i almindelighed en arme
ringsvægt på ikke mindre end 14--16 % af det sam
lede standarddeplacement.

»F j ern ken ding af skibe« er et nyt afsnit, som rede
gør for den anvendte fremgangsmåde ved fjernkendin
gen, for de forskellige skibstypers primære og sekun
dære internationale kendetegn og endelig for nationale
særpræg inden for samme skibstype. Afsnittet må be
tegnes som værende af stor værdi såvel for personel
inden for som uden for søværnet, idet det samme stof
for de førstnævntes vedkommende dog kan tilegnes ad
anden vej.

De følgende afsnit, som redegør for hver sin skibs
type med dennes repræsentanter, indledes alle med en
almen historisk oversigt over og begrundelse for ty
pens opståen samt en kortfattet taktisk og teknisk be
skrivelse af dens forskellige egenskaber. Herefter føl
ger en skematisk oversigt over skibsklasserne indenfor
vedkommende type, ordnet nationsvis. således at stor
magternes fl åder følger efter hinanden i størrelses
orden (D. S. A., England, Rusland, Frankrig og Italien )
og de mindre landes flåder hovedsageligt i geografisk
orden, begyndende med Danmark, Norge, Sverige, Fin
land, Polen o. s. v., med angivelse af skibenes vigtigste
data: søsætnings år. deplacement, fart, dimensioner og
armering, samt panser i dæk og vandlinie for de pans
rede krigsskibstypers vedkommende. Som en forbed
ring i forhold til den tidligere udgave kan her nævnes
den tilføjede opgivelse af dimensioner og pansring i
skemaet sam t den udvidede armeringskolonne, som
nu også r.n giver kanonerries art ( »duul purposc«, luft
skyts eller fladbaneskyts) , og skibenes eventuelle ud
rustning med anfiubådsvåhen,
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Den opgivne definition på . du al-pu rpose« kanoner
som skyts beregnet til sømålsbeskydning. men anven
delig til afgivelse af spærreild overfor luftfartøjer,
synes dog ikke helt korrekt, idet man ved »du a l-pu r
pose e kanoner almindeligvis forstår skyts, der kan yde
følgende skydning både overfor sø- og luftmål såvel i
retning som i afstand.

Alle moderne slagskibes og krydseres hovedarme
ring kan iøvrigt anvende en eller anden form for
spærreskydning mod luftfartøjer, hvilket kun er et
spørgsmål om et simpelt tilskud af ildledelsesmateriel,
og dette har i flere tilfælde været gjort med held. (Et
engelsk slagskib af King George-klassen har således
med 356 mm kanoner ved en enkelt lejlighed nedskudt
flere tyske luftfartøjer).

Forskellen på »du a l purpose« skyts og rent luft
skyts (i bogen angivet ved D og L) må derfor henfø
res til ildledelsen, der i det ene tilfælde er dimensione
ret til begge former for skydning (to forskellige »com 
putors« eller en kombineret AS/AL »comp uto r« ) og i
det andet tilfælde kun til beskydning af luftfartøjer,
hvilket giver mindre nøjagtighed ved beskydning af
mere langsomme sømål. Den i bogen anvendte defini
tion er derfor meget vanskelig at gennemføre konse
kvent, hvilket har givet sig udslag i mindre unøjag
tigheder ved angivelse af f. eks. alle amerikanske og
nogle enkelte engelske jageres hovedarmering, der er
karakteriseret ved »D«. Foruden den skematiske over
sigt findes yderligere bemærkninger i tekstform til de
enkelte klasser, hvilket er arrangeret således, at den
suplerende tekst findes i umiddelbar nærhed af den
skematiske oversigt, d. v. s. at denne for de talrige
skibstypers vedkommende er delt i flere skemaer.

I hangarskibenes afsnit er endvidere indskudt en
oversigt over de anvendte hangarskibsbaserede flyty-
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per med antallet og arten af motorer, besætningens
størrelse og maskinens maks.fart. Oversigten er ord
net nationsvis.

De enkelte afsnit er udstyret med et rigt billedma
teriale, som omfatter skitser, både helsides og mindre

Fig. 1. Amerikansk slagskib af South Dakotu-kl. (210 m). Den nye
udgave af »Alver dens Krigsskibe« indeholder ialt ca . 185 skitser,

hvoraf de fleste er af ovenstående type.

r ~n ~ '._"_.~''''''=-~C<D eom i

Fig . 2. Amerikansk ub ådsjager af DDE Gearing.klassen, Carpenter
gruppen (I Hl m). Ombygget DD. Eu anden type skitse, som trods
den lille målestok tydeligt viser de fleste detailler på skibet. Bogen
indeholder desuden en del helside skitser, som giver både opstalt

og dæksplan.

rids, af de vigtigste klasser, og fotografier på særlige
plancher, som er fordelt over hele bogen. Under hver
skitse er foruden klassens navn angivet skibets læng
de og eventuelle forskelle de enkelte af klassens skibe
imellem.

Tilstedeværelsen af en skematisk oversigt betyder,
at bogen er anvendelig som håndbog, idet den inde
holder lige så mange data som f. eks. den svenske
»Ma rin k alcn der s , hvortil kommer, at den ledsagende
tekst giver skibenes historie og muligvis yderligere
taktiske og tekniske data, som ikke egner sig til gengi-
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Fig. 3. Engelsk jager Racket efter ombygning til ub ådsjager (full
conversion). Der findes ialt ca. 85 fotografier, som Cl' opsat på
plancher, fordelt over hele bogen. Der et' normalt 3-4 fotografler

pii hver planche.

velse i skemaform. Bogen er således en kombination af
en håndbog og en lærebog om krigsflåders sammen
sætning og om krigsskibstyper.

Som kombineret håndbog og lærebog er »Alverdens
Krigsskibe« af stor værdi for flådeinteresserede kred
se uden for søværnet, hvilke ikke på nogen billigere
og lettere måde kan få det nødtørftige indblik i søkri
gens skibstyper og deres anvendelsesmuligheder. Vi
er jo herhjemme i al almindelighed ikke forvænt med
marinelitteratur, og det må derfor hilses med glæde,
at der dog engang imellem udkommer et værk, som er
let tilgængeligt for folk, der ikke på anden måde har
lejlighed til at få en løsning på mange militære pro
blemer, og derfor ofte på grund af manglende oplys
ninger får en helt forkert opfattelse af forskellige ting,

Vi er i søværnet tilbøjelige til at klage over den kom
plette uvidenhed om militære og i særdeleshed mari
time forhold, som folk i al almindelighed lægger for
dagen, hvilket resulterer i mange misforståelser sø-

Ttdsskr, r Sø\":\'SCI1. 12L Anrg . Il
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værnet og befolkningen imellem, man er tilbøjelige til
at glemme, at dette beklagelige forhold for en stor del
må falde tilbage på os selv, idet der fra søværnets side
gøres meget lidt for at tiltrække opmærksomheden og
interessen . »Alverden s Krigsskibe« kan på en udmær
ket måde bidrage til at bøde herpå. Man kan ganske
vist ikke forvente, at bogen vil blive anskaffet af folk ,
som på forhånd er negativt indstillet; en vis portion
interesse for maritime forhold er nødvendig ; men i så
fald vil en bog af denne art, som er skrevet på en po
pulær og letfattelig måde, i høj grad være medvirken
de til at holde interessen ved lige og m åske sprede
denne ud over de i forvejen interesserede kredse.

Indenfor søværnet vil »Alverdens Krigsskibe« for
trinsvis have interesse for de personelkategorier. h vis
nærmere kendskab til krigsskibstyper og deres anven
delse normalt vil være begrænset; men ogs å for søoffi
cerer, som ønsker at holde sig a jour med udviklingen
på dette område, er bogen af stor værdi, idet den giver
en fortrinlig beskrivelse i kortfattet form af eksiste
rende materiel, hvilket må danne grundlag for et even
tuelt mere indgående studium af dette felt. Det kan
derfor anbefales alle interesserede, såvel i som uden
for søværnet, at anskaffe »Alverdens Krigsskibe e af
1953, der forhåbentlig af og til vil dukke frem i revi
derede udgaver, og derved bøde på de mangler, som
vor marinelitteratur i en meget lang årrække har lidt
under. K. R.
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Ved orlogskaptajn H. M. Pc t e r s e n

Il~ se løj tnnn t IC R o d h Il 1m.

Sverige.

Ny luftfartejstijpe.

En ny SJ.All-konstruktion , som af det sven ske fly vev åben har

fået betegnelsen A-32, har for nylig p åbegyndt sine prøveflyv
ni nger. Den er først og fremmest b eregnet til angreb m od mål p å

jorden og sø en og har et omfattende el ckt.ron isk uds tyr, de r til

lader ope r a tion er o m n atten og i a l sl ags ve j r. Den er større og
m el' pileformet en d den kendte st a n da rdjage r J-29. En Rolls
Royee Avou jetmotor giver luftfartøjet en topfart p å mere end

1100 lim/t. Bevæbn ing en består a f kanoner, bomber og raket t e r .

( F ly v, januar 1953 ) K. R.

Nybygn inger.

Den 23. o kto ber søsa ttes j ageren Småland p å E r-lksbergs l\Iek .
Værksted, klin godt 3 m åned er efter sø sæ t n ingen af søsterskibet
Halland.

Halland og Småland, der i hvert fald indtil videre bliver de
enes te enh eder af denne klasse, f år e t s tan da r dde p l acem en t på
2600 tons, en fart p å 35 knob ved 60.000 HK og en armering be
s t åe n de a f 4 120 mm dual-purpose a u to m a tkan on er . 2 57 mm og

6 40 mm maskinkanoner samt 8 58,3 cm to rped orør og et kraf

ti gt antiubådsvåben.

iIIed jageren Småland søsatto Eriksberg den 12. nybygning for

marinens regning. ( Sve r iges Flotta, de cember 1952) K, R.

U.S.A.

Det franske tidsskrift "La Revue l\Iaritime" har bragt en ar
tikelom den a meri ka n ske m arines still ing i dag. Nedenfor brin
ge s a r t ikle n i noget forkortet fo rm.

Il '"
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Organisation.

Lad os først kort minde om forsvarets øverste organer. Disse

el' i hovcdtrækkene :

1. Forsvarsministeriet, ledet af forsvarsministcren (Secr eta ry
of National Defence),

2. Forsvarsrådet (National Security Council ).
3. National Security Resource Board.
4. Officc of Defence Mobilisation.
5. Efterretningstjenesten (Central Intel ligcnce Agcncy),
6. Forsvarsstyrelsen (Joint Chiefs of Staff) , del' består af che

fcrne fol' hæl', luftvåben og marine, samt af chefen fol' Ma
rine Corps, såfrcmt del' behandles emner af interesse fol'
dette,

det amerikanske forsvars organisation virker forsvarsmini
steren som koordinator. Han beskæftiger sig ikke med den in
terne administration, del' el' overladt til de enkeltc værn. Prin
cipiclt Cl' præsidenten øverstbefalende fol' marinen, men i virke
ligheden Cl' det marineministercn (Sccreta r y of the Navy), til
hvem dennc myndighed delegeres af forsvarsministeren.

Marineministcren formulerer marinens almindelige pol it ik.
Han assisteres i sine administrativc opgaver af 4 cmbcdsmænd:

1. Undcr Seeretarv of the Navy ( ret svæ sen ) .
2. Assistant Secretary of the Nav)' ( m a ter i el) .
3. Assistant Seeretarv of the Navy for Air (m ar in cn s flyve

våben ).
4. Administrative Assistant (b u dget ter og finansspørgsmål) .

Mini stcren og disse civiIc embedsmænd udøver deres admini-
strative virksomhed gennem 8 storc afdelinger:

1. Bureau of Naval Personel ( person elspørgsm ål ) .
2. Bureau of Ordnance (v åb en og ammunition ).
3. Bureau of Aeronautles (flyvev åhen ),

4. Bureau of Ships (kon st ruktion og rcparation ).
5. Bureau of Supplies and Account ( in t en da n t u r ) .
6, Bureau of l\Iedicine and Surger-y (Iægevæsen ) .
7. Bur-eau of Yards and Decks (b a ser) .
8. Headquartcr Marine Corps,

Chief of Naval Operations ( CNO) Cl' ansvarlig overf'er mar-ine
ministercn, hvis sørni Iitære r ådgiver- han Cl'. Han svarer nær
mest til chcfcn fol' søværnet herhjemme, og han er medlem af
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Joint Chiefs of Staff, hvor den strategiske planlægning udarbej
des. Han assisteres af Vice Chief of Naval Operations (VCNO).
Såfremt CNO kommer fra marinen, er VCNO fra marinens flyve
våben og vice versa.

CNO leder i krig alle sømilitære operationer og Cl' desuden an
sva r li g overfor ministeren for krigsberedskabet og forsynings
tjenesten. Han assisteres i denne opgave af et ceritralorgan, kal
det "Planning Group" og cn analyseafdeling ved navn "Analysls
Progres s Group".

Ham under-lagte myndigheder er:

1. Fl ådeinspektøren.
2. Personelchefen (DCNO personel).
3. Administrationschefen (DCNO administration ).
-l. Operationschefen (DCNO operations).
5. Forsyningschefen (DCNO logj st ics).
6. Flyvechef (DCNO air).
7. C in C's for de forskellige flådestyrker.

DCNO operations udarbejder marinens strategiske og taktiske
doktriner. Han udarbejder efter direktiv fra Planning Group og
CNO operationsplaner og opstiller den detaillerede plan for
flådes tyrkernes fordeling. Han kontrollerer deres virksomhed og
udøver ligeledes kontrol med cheferne for "Sea Fronttcrs". Ma
rinens efterretningstjeneste er knyttet til ham.

DCNO personel Cl' ansvarlig for den almindelige personelpoli
t ik, moral og uddannelse. Han udøver sin virksomhed gennem
Bureau of Personel.

DCNO logistics beskæftiger sig med for-syningstjencsten . Han
koordinerer de forskellige Bureau's virksomhed hvad angår den
ne, med undtagelse af Bureau of Aeronautics og Marinens rets
væsen.

DCNO air udarbejder doktriner for marinens flyvevåben i for
bindelse med DCNO operations og Marine Corps. Han beskæf
tiger sig også med programmer for luftfartøjsfabrikationen og,
i forbindelse hermed, andet materiel for luftfartøjer samt for
syning med materiel. Endelig Cl' uddannelsen for flyvevåbnets
personel også underlagt ham.

Direkte underlagt CNO er "Sea Frontiers" og "Naval Districts",
svarende til marinekommandoer og -distrikter. Del' findes 5 "Sea
Frontiers" :

1. Eastern Sea Frontier (østky sten ) •
. 2. Carrihean Sea Frontler (An t iller ne ) .
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3. Western Sea Frontler (vestky sten ) ,
4. Alaskan Sea Frontier (Alaska).
5. Hawaian Sea Frontier ( Haw a ii ) .

Disse er igen delt i 14 "Naval Dtstrlcts". En admiral er som
regel chef og er ansvarlig for Icystfo r-svaret , havneforsvaret og
haseforsvaret. Administrativt er "Naval Districts" underlagt As
sistant Seeretarv af the Navy,

Baserne består i almindelighed af arsenaler, materieldepoter,
forskellige magasiner (ammunition, sprængstof, levnedsmidler
m. m.), hrændstofbehuldniugcr, lufthavne, hospitaler, skoler osv.

De vigtigste baser er:

.-ltlanterhavet:
Newport ( Rh ode Island)
Portsmouth (New Hampshire)
Boston
New York
Philadelphia
Norfolk
Charleston (So u th Carollna )

Stillehavet:
San Diego (California)
San Fruncisko
Bremerton (Wash. )
Pearl Hu rbout-

Terminal Island (Cal ifo r n ia )
Los Angelos
Yokosuka (J a p a n ) .

Udover disse hovedbaser r åder marinen over et antal opera
tionsbaser, f. eks. Ad iak i Aleuterne, Kodiak i Alaska, Argenta
i Terre Neuve, Midway o. a.

Pl ådestyrkerne er delt i 2 store flåder, Atlanterhavsflåden og
Stillehavsflåden. Inden for hver af disse flåder kan et antal
skibe detacheres for operative form ål uden for området, f. eks.
6. flåde i l\Iiddelhavet, der er underlagt CINCSOUTH og 7. flade,
der er stillet til rådighed for den øverstkommanderende i Korea.

Atlantfl åden og Stillehavsflåden er inddelt i divisioner, flo
ti ller o. s . v, der atter for specielle operationer kan omgr-upperes
i "task forces", hvi s sammensætning varierer efter den opera
tion, der skal fuldføres. Inden for hovedfl åden er skibene end
videre inddelt efter kategori i "type commands", og cheferne for
de forskellige "t:n>e commands" (slagskibe, krydsere, hangar.
skibe, destroyere o. s. v. ) Cl' nnsvarf ig for uddannelse og f'orsv
ningcr (materiel ).

Selvfølgelig er ikke alle enheder altid udrustet og under kom
mando. CNO fastsætter hvert å r sam m en sæ tn ingen af den ak
ti ve flåde og reservefl åden.

Skibene i reserveflåden er underlagt CNO, der udøver sin myn
dighed gennem "Sea Frontiers", for Stillehavsflåden "Western
Sea Pronticr" og for Atlantflåden "Eastcrn Sea Frontier".
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Sammensætning af flåd en .

Den a me ri ka n ske fl åde b estår i øjeblikket af følgende skibe
(u n de r kommando eller i reserven ):

Typer
tunge h angarskibe .
kamphangarskihc .
Ictte h angarskibe .

cs kor te hanga r sk ihc .
s lagski be .
slagk ry ds er e .
tunge krydsere .
lette kryd sere .
j ag ere .
es kor tej age re .
ub åd e .

Antal
3

25
8

66
15

2
25
38

350
240
169

Tonnage
135.000
747.000

95.000
571.000
550.000

55.000
:132.000
383.000
736.000
310.000
257.000

lait . 943 4.371.000

2
5
1

4
1

6
2

109
43

Stille
havet

2

4

9
3
8
2

105
54

Atlanter
havet

3
3

tunge hangarskibe ( ~IIDWAY ) •.. . .......

kamphangarskibe (E SSE X, moderni seret )

karnphangnrsklbe .
lette hangm-skihc .
eskortehangarskibe .
slagskibe .
tunge krydsere .
lette krydsere .
jage re .

ub åde .

Til denne enorme skib sma sse kommer utallige mindre o r-logs
skibe: patrulj ch åde , m inestrygere, m inelæggere, depotskibe m . m .
Desuden kommandoskihe, redningsskibe, tankskibe o. s . v . og
dertil en dvi dere et m eget s to r t an tallandgangsfartøjer f'ra de
mindst e til de stør st e .

lait om f a tter det samlede antal en sk ibsmængde, der andrager
9 m lllfoner tons.

De egen tHge kamp sk ihe un de r kommanda er fordelt som føl
ger :

lait .. .... 193 173

6. f'l åde i Middelhavet omfatter som regel falgende :

2 å 3 h angarskibe (250 il 300 luftfartøjer)
3 å 4 krydsere
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15 å 18 jagere
4 ubåde

sa m t et imponerende antal hjælpeskibe. Undertiden forstærkes
flåden ved en "hunter-kf ller-force", der består af et eskortehan
I(arskib med særlige A/S luftfartøjer og et halvt dusin hurtige

eskorteskibe.

6. flåde er en "operationsst~"l'ke" med et højt beredskab. Den
er stillet til rådighed for admiral Carriey, Cli'lCSOUTH.

7. fl åde, som opererer i koreanske farvande, blev dannet, da
fjendtlighederne begyndte, og er underlagt FN's øverstkomman

derende.
Den består Ior øjchl ikket af følgende:

1 stagskib
4 kamphangarskihe
1 let hangarskib
3 å 5 krydsere
ca, 30 jagere

samt mange hjælpeskibe og minestrygere, eskorteskihe og arn

fihieskibe.

De amerikanske skibe.

Hovedparten af den amerikanske marines skibe er bygget efter
1943, d. v. s. det er en moderne flåde . Den blev bygget på rekord
tid med det formål at besejre japanerne, og den er nu, efter at
dette lykkedes, med en tonnage der er 3 gange så stor som samt
lige andre mariners tilsammen, havenes ubestridte dronning.
Amerika kunne ikke i denne "den kolde krig"s 'tid og med åben
lys aggression i Korea tillade sig at lade dette mægtige kamp
instrument forfalde på samme tid, som udviklingen krævede en
endnu større militær anstrengelse. Det drejede sig om at gøre
denne styrke egnet til at deltage i en eventuel konflikt mellem
U. S. A. og verdens stærkeste landmagt med kun en sekundær
flåde, hvis hovedelement er en meget stærk og talrig ubådsflåde.

Det er denne afpasning eller tillempning vi i dag Cl' vidne til
ol( som materialiseres i ændringer i de eksisterende skibe, an
tagelse af nye våben, ny taktik og bygning af nye skibe.

Tunge hangarskibe (Cl'A).

Hangarskibene er stadig de vigtigste skibe, selve fundamentet
for Amerikas flådemagt og grundlaget for at kunne gennemføre
en kraftig marlneluftoffenstv. Krigen mod Japan sluttede med
23 hangarsklbe å 27.000 tons af ESSEX-typen. Siden da Cl' et an-
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det, omend noget modificeret, hangarskib af denne type ORIS
KANY indgået i tallet, hvilket også gælder de tre kæmpehangar
skibe il. 45.000 tons af MIDWAy -klassen.

De sidste år har marinen påtaget sig at modernisere disse
skibe, således at de kan tage de stadig mere modeme og kraf
tige luftfartøjer.

"Ian er nu i stand til at føre slag mod en eventuel fjende langt
ind over hans landområde, og atomvåbnet forstæriler stadig slag
kraften.

-l ESSEX-hangarskibe er blevet moderniscret i lighed med
OHISI{ANY og atter indtrådt i linien efter 2 :'II'S rekonstruktion.
10 andre er ved at blive ombygget.

Bombemaskinerne AJ 1 SAVAGE med en vægt fuld lastet på
ca . 25 tons starter og lander nu fra disse hangarskibe. Efter at
være blevet befriet for deres bomber og forbrugt brændstoffet
vejer de stadig ca, 15 tons.

Det har følgelig været nødvendigt at forstærke flyve dækket
for al kunne bruge disse luftfartøjer, Kraftigere katapulter er
ligeledes allerede blevet installeret, medens man afventer, at an
vendel sen af den britiske dampkatapult, der fornylig er blevet
antaget af U. S. A., skal blive almindelig. Ved brug af denne
katapult undgår hangarskibet at skulle ligge i vinden i længere
tid, og under visse omstændigheder kan luftfartøjer endda ud
skydes, medens skibet ligger stille. I denne katapult anvendes
samme princip, som blev anvendt af tyskerne ved udskydning
af V. 1.

Elevatorerne Cl' blevet større og deres hastighed forøget. Af
hensyn til de s to re SAV AGE -maskiner, er dækket gjort mere frit
ved fjernelse af 4 dobbelttårne 127 mm LV foran og agtenfor
øen, der er bibeholdt, men hvis silhuet er blevet reduceret.

Armeringen omfatter nu 8 enkelte 127 mm LV 1./38 og 28
76,2 mm LV i dobbelt affutager i stedet 'for 12 127 mm LV og 72
40 mm, der udgør armeringen for de ikke moderniserede 27.000
tons skibe. Reduktionen i antallet af 127 mm LV kompenseres
således ved installation af 76,2 mm, der har langt større øde
Iæggelseskraft og rækkevidde end 40 mm. Der anvendes her
fjernvirkende projektiler.

Hele moderniseringen medfører en anselig forøgelse i deplace
ment fra 27.000 til 33.000 tons. For at undgå større nedtrykning
har det vist sig nødvendigt at udstyre dem med bulges for kom
pensation. Dette har samtidigt forøget deres undervandsbeskyt
tclse, men t l l lader dem ikke længere at benytte Panamakanalen.
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MID'VAy -klassen er meget moderne og har et langt større de
placement. Det har ikke været nødvendigt at foretage sil store
forandringer her, men LV-armeringen er dog blevet forbedret
ved at udskifte 4 dobbelte 40 mm med dobbelte 76,2 mm. AI'
meringen består nu af 14 enkelte 127 mm L/54 i t årne og 20 dob
belte 76,2 mm. Man behøver vel knapt at tilføje, at det teletek
niske udstyr er udviklet til maksimums effektivitet og udnytter
de sidste nye opfindelser på dette område.

Lette hangarskibe (CVL).

Ftyvedæksdimcnsfoncrne på de 8 lette hangarskibe (2 stk.
14.000 tons SAIPAN og 6 stk. 11.000 tons CAPOT) gør det ikke
muligt at anvende reaktionsjagere. Disse skibe bliver nu omdan
net med henhltk på A/U operationel'.

Eskortehangarskibe (CV E).

P å grund af den ringe maksimumsfart, der næppe overstiger
en moderne ubåds, er disse hangarskibe for størstedelen blevet
overført til mere underordnede opgaver: materieltransport.
troppetransport o. s. v. De bedste af dem, CO~fl\IENCE BAY
klassen, bruges til flyvepladser for Marine Corps' luftfartøjer,
som endnu el' med gammeldags fremdrivningsmaskineri. Andre
bruges stadig i "hunter-killer" styrker. Endelig hruges nogle til
eksperimenter med helikoptere som angrebsvåben i amfibieope
rationer. En halv snes helikoptere parkeres på dækket af en CVE .
l angrebsøjeblikket landsætter de en sektion MAIUNES med ud
rustning på stranden, og derefter organiseres en løbende forbin
delse med hangarskibet. Denne fremgangsm åde synes at have
en stor fremtid for sig,

Slagskibe ug krydsere.

KoreakrIgen har givet slagskibene en genophlornstt-Ing med
dens behov for flankesikring, kystbeskydning m . m . Fol' den
slags operationer, del' kræver svært artilleri, men dog m å betrag
tes som sekundære, er slagskibene bedst egnede, og det er et
spørgsmål, om der overhovedet ville have været noget slagskih
under kommando, hvis ikke Korea-krigen havde været. Nu er del'
4 af de bedste, men de har stadig samme armering og teletekni
ske udstyr, som da kr-igen sluttede, hvilket tydelig viser, at man
ikke længere interesserer sig synderligt for denne skihstype i
U. S. A.
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;\Ied hensyn til moderne krydsere så el' den a mer ika n ske ma
rine yderst rigt ud styret med disse, der el' mere økonomiske, an
vender mindre personel og som mindst er lige så godt LV-armel'ct
som slagskihcne. De anvendes som støtte for tunge hangarskibe.
De er forsynet m ed det mest moder-ne teletekniske materiel og
artilleri , og i en "carrier task force" Cl' OTC altid om bord i en
af dem.

I alle amer-ikanske krydsere crstattes 40 mm LV-skytset syste
matisk mcd 76,2 mm. 2 kryd sere er i færd med a t få installcret
" gu idcd missile"-apparatur.

Jagere .

Der findes et meget stort antal moderne jagere. Deres armering
er blevet ændret, undertiden radikalt , fol' at gøre dem egnede til
forskelligc opgave r, og især som dækning for hurttge "carrier
task forces".

De 3 vigtigste dækningsformål el';

1. Luftnærdækning.
2. Luftfjerndækning.
s. Anti-ubådsdækning.

Til den første anvendes den konventionelle jager (DD ), til den
anden "radar-picket" jageren ( DDR ) og til den tredje eskorte
jageren (DDE ) . P å de nyeste DD af GEARING- og SUMNER
klassen omfatter a rm eri ngen 3 dobbelte 127 mm LV. 12 å 14 ,
ja endog 16 40 mm LV, og -et 5-rørs torpedoapparat. P å nogle af

skibene erstattes 40 mm med 76,2 mm i forholdet 2 ; 1.
På DDR erstattes torpedoapparatet med en radarmast.
P il. DDE er B-tårnet erstattet enten med en hedgehog eller et

nyt AlU-våben, "A-weapon", om hvilket endnu ingen detailler
er frigivet. Visse jagere har rent eksperimentelt fået fjernet alt
127 mm artilleriet , der er blevet erstattet med AlU-våben.

Ubåde.

Ubådsstyrken omfatter 3 principielt forskellige hovedtvper :

1. Angrebsuhåden, der repræsenterer mere end halvdelen af
det samlede antal , og hvortil slutter sig den nye TANG

klasse.
2. Antiubåds-ubåden, hvis vigtigste egenskaber er lydløs funk

t ionertng og manøvrering.
3. Picket-ubåden, forsynet med tnlrige radars til luftdækning.
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Endvidere som anført i T.f.S. dec. 1952: guided missile-ubåden,
troppetransport-ubåden, last-ubåden og olietank-ubåden.

Flddeprogram.

l øjeblikket Cl' følgende skibe under bygning, nær fuldendelse

eller på prøvesejlads:

1 hangarskib på 59.000 t , JAMES FORRESTAL (p rogr am 1951)
1 jager-krydser p å 6000 t, NORFOLK (program 1948 )
4 jager-krydsere på 3750 t, MITCHER-kls. (progra m 1949 )
-1 angrebsubåde TANG-klassen.
1 ub ådsmål på 1100 t, ALBACORE.
2 ubådsmål p å 250 t.
2 pieket-ubåde: SALMON og SAILFISH.
1 atomdreven ublid: NAUTILUS.
2eskorteskibe på 1450 t, DEA LY-Idassen.
1 let kommandokrydser: NORTHAMPTON.
For finansåret 1953 (1/ 7 52-30/6 53) Cl' følgende godkendt:
1 hangarskib på 59.000 t, SARATOGA.
1 atomdreven ubåd.
1 ubåd TANG-klassen.
3 prototype j agere å 2800 t.
2 eskorteskibe å 1450 t , DEALY.

Hertil kommer m odernisering af hangarskibe, krydsere, j agere
og ubåde.

Følgende er offentliggjort om FOHRESTAL og SARATOGA:
Flyvedækket bliver helt frit for overbygning, idet denne bliver

teleskopisk. 4 dampkatapulter vil gøre det muligt at starte 32
luftfartøjer p å 4 minutter. Længden er over 300 m, og bredden
er med alle hjælpemidler slået ud 70 m. Mere end 280.000 HK vil
give en fart på over 32 knob, og et perfekt landingssystem vil
tillade landing under alle forhold, selv i den mørkeste nat uden
hjælpelys. Takket være deres enorme dimensioner vil de kunne
tage de tunge flermotorede luftfartøjer, således at den ameri
kanske marine vil kunne tillade sig i påkommende tilfælde at
udføre strategiske operationer og ved a t udnytte den smidighed,
der ligger i anvendelsen af hangarskibe, opnå totaloverraskelse.

Endvidere studeres i øjeblikket et atomdrevent luftfartøj, der
til sin tid vil være bestemt for et fremtidigt hangarskib af
59.000-klassen, hvis Kongressen vedtager de nødvendige hevil
Iinger.

Om de nye jagerkrydsere foreligger kun følgende:
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deplacement .
længde .
bredde .
fart .
besætning .

MITCHI-:H
3675 ts
150 m

15,90 m

36 kn
440

l'iOHFOLK
6000 t s
165 m

16,50 m
36 kn

540

Muligvis vil armeringen omfatte:
127 mm og 76 mm fuldautomatisk skyts.

Foruden alle disse egentlige kampskibe kommer endvidere et
betydeligt antal minestrygere og amfihlcf'artøjer.

(Rcvu e Maritime, julen 1952, speclalnurnmcr.
Af J . Labaylc-Couhat) , H. M. P.

Hangarskibsbaserede slaqluftfartejer;

I den i marts heftet (p ag. 127 ) under England nævnte oversigt
over engelske og amerikanske hangarskibsbaserede luftfartøjer
til angreb mod overfladeskibe og ubåde er nævnt følgende ameri
kanske typer :

I -
-I l o,fi

I 11,4- rll
•
25

4,7

6,li

I
12,0
12,6
13,2

- 11 X 2400 15,2
480 , I X 3000 15,2

504 1' 1 X 2400 18,5
- 2 XUOO") -

I

Douglas Skyraider AD-l ..
Martin Mauler AM-l .. ...
Grumman Guardian AF-2\\'

North Arnerieau Silvage . .

"') plus reaktionsmotor på 2000 kg.

De to førstnævnte maskiner, som ligner hinanden meget i ud
seende, er anvendt i stort antal som all-round attackluftfartøjer
mod overfladeskibe, idet de kan udrustes med torpedoer, raketter
og bomber foruden den faste armering af maskinkanoner.

Skyraider er b~'gget på erfaringer fra Douglas Dauntless styr t 
bomberen fra Stf llehavskrtgen og er en overordentlig alsidig
type, der findes i adskillige versioner. Den anvendes også i den
engelske flåde, som har fået leveret versionen AD-4\V med en
stor "radarrnave" og en besætning p å to mand ekstra til hetie -
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ning af det særlige udstyr, En anden version kan endog anven
des som transport maskine og medføre 8 mand eller 4 bårer.

Martin Mouler. der er af samme klasse, men udrustet med en
lidt kraftigere motor, er berømt for sin svære bevæbning, idet
den kan bære lige så stor krigslast som den under krigen an

vendte B-17 bomber.
North American SaIJage er begyndelsen til en helt ny klasse af

hangarsktbsbascrcde maskiner. Den foreløbige standardudgave
er udrustet med to stempelmotorer foruden en i kroppen anbragt
jetmotor på et par tusind kg reaktionskraft, der bruges til for
øget hastighed under kampforhold. Maskinen rummer en 3
mands besætning i trykkabine og har den for et hangarskibs
baseret luftfartøj anseelige vægt af 25 tons, heri eventuelt ind
befattet en atombombe.

Det er den tungeste type, der har startet fra et hangarskib. Den
anvendes også som flyvende tanker.

En videreudvikling af Sauage er udrustet med to 5500 HK tur
binemotorer, men er endnu kun på forsøgsstad iet.

Til antiubådsopgaven anvender amerikanerne, foruden ældre
ombyggede maskiner, Grumman Guardian, der er udrustet med
stempelmotor og som anvendes i to forskellige samarbejdende
udgaver, Den ene er en "hunter", der med sit "mavesvære"
radarudstyr- og sin 4 mands store besætning jagel' og finder
ubådene, og den anden en "IdIIer", der er bevæbet med kanoner,
bomber og eventuelle torpedoer til angreb mod ubådene.

(Fly", januar 1953 ) K . R.

Ny hastighedsrekord.

U. S. A. har anmodet FAI i Paris om at få godkendt en ny
hastighedsrekord på 1126 km/t. Rekordflyvningen blev foretaget
af kaptajn J. Slade Nash i en Nor/h American F 86D Sabre. Der
blev foretaget de krævede fire flyvninger to gange i hver retning
over en bane p å 3 km's længde i 30 m's højde, og under de for
håndenværende forhold svarede den opnåede fart til et machtal
p å 0,905.

Den eksisterende hastighedsrekord er også sat af en Sabre af
versionen F 86 A ved en hastighed på 1080 km/t.

F 86 D var udstyret med en General Elektric reaktionsmotor
med efterbrænder og skal under rekurdflyvningen have været
udrustet med sin normale raketbeholdning på 24 projektiler.

(Flyv, januar 1953) K, R.
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Danmark og Marokko 1751-53.

Et to-hundredårs minde for freds- og handelsaftalerne
i Marokko den 16. maj 1753.

Af kommandørkaptajn T. Bj e r r e.

Den store nordiske krig havde udtæret Danmarks
kræfter på alle områder; næringslivet var gået i stå,
søfarten stagnerede og driftskapital manglede; de sto
re handelskompagnier var gået ind, havnene tilsandede
og vore søfolk var draget udenlands.

I de følgende år var vor handel og oversøiske skibs
fart kun ringe, men med ukuelig vilje lykkedes det
lidt efter lidt igen at få genoplivet vore handelsfor
bindelser, dels ved særlig monopolhandel til og fra
København, de såkaldte ,,4 specier«, dels ved genop
rettelsen i 1732 af "Det asiatiske Kompagnis. Samme
år erhvervedes St. Croix til støtte for vor handel på
Vestindien, og samtidigt forsøgte man ved forskellige
toldbestemmelser og privilegier at skabe en inden
landsk industri og deraf følgende forøgelse af skibs
farten.

Det gik nu fremad såvel her som i Norge; koloni
erne blomsterede, og den »flor isante tid« indledtes.
København blev centret for en verdenshandel og ud
skibshavn for videre handel på Østersøen, hvor Rus
land nu var vokset frem til at være en stormagt, 
også på søen; trafikken i Øresund voksede, Sverrigs

Tidsskr. f. Søvæsen, 124. Anrg. 12
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handel og søfart kom atter i gang, - og Øresunds
tolden forøgedes.

Vor flåde fulgte og sikrede handelen i den udstræk
ning, det nu kunne lade sig gøre. Pengeforholdene
var endnu de første år yderst miserable, hvorfor flå
den forsømtes til fordel for en stærk dansk-norsk hær,
da de politiske ledere uheldigvis skønnede dette vig
tigst af hensyn til Rusland, hvor stemningen var me
get ugunstig overfor Danmark.

Situationen var flere gange truende, men det lyk
kedes ved fælles optræden af større engelske og min
dre danske eskadrer i Østersøen at dæmpe Ruslands
vrede,så konflikter blev undgået, og et stykke tid
kom vi tilmed i forbund med Rusland som træk imod
Frankrigs stilnærmelser«.

Under Chr. den VI forbedredes flåden, og i de føl
gende år såvel under den polske arvefølgekrig (1733
- 35 ) som den østrigske arvefølgekrig (1740-48)
lykkedes det at holde Danmark udenfor krigene, men
ikke uden større rustning.

Det skal lige nævnes, at Danmark, da Sverrig 1741
erklærede Rusland krig, var villig til at støtte først
nævnte, hvis den danske kronprins (senere Fr. V) ville
blive udråbt til Sverrigs tronfølger efter den barnløse
Fr. L Imidlertid frygtede Rusland en skadinavisk alli
ance og sluttede derfor 1743 fred med Sverrig påbe
tingeise af, at hertug Frederik af Gottorp valgtes til
tronfølger.

Danmarks handel voksede støt, og handelen på
kolonierne i Ostindien og på Kina tog et vældigt
opsving, ligesom også handelen på Vestindien var i
vækst, drevet af det Vestindisk-Guinesiske Kompagni.
Til sejladserne benyttedes ofte tidligere orlogsskibe
og defensionsskibe. Medvirkende til dette opsving var
også, at den danske flåde nu holdtes fuldt på højde
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med tiden, fik rimelige midler at råde over og satte
Danmark i stand til at træde kraftigt op mod uvenligt
sindede stater og skibe, som navnlig under de store
fransk-engelske sø- og kolonikrige, der udbrød om
kring århundredets midte, havde svært ved at aner
kende det af de neutrale lande hævdede standpunkt,
at »fl aget dækker ladningen«.

Ved Chr. VI's død 1746 talte den dansk-norske flåde
29 linieskibe og 13 fregatter, og denne flåde, der var
velorganiseret og velinekserceret, gav Danmark en
fremskudt plads inden for de europæiske magter. Det
lykkedes også under Fr. V at holde Danmark uden for
krigene takket være den ældre Bernstorff's (Johann)
store dygtighed, og vor flåde støttede fortsat handelen
ved at vise flaget - og kanonerne - såvel i Ostindien
som i Vestindien, og i Middelhavet. I sidstnævnte om
råde søgte Danmark nu at udvide sin handel, der
længe havde lidt under barbareskernes (ap r . Libyens
befolkning ) sørøveri, som florerede fra havnene i Tri
polis, Tunis, Algier og Marokko. (I 1627 bortførte
corsarer fra Algier og Tripolis 300 mennesker fra Is
land, og i 1629 30 kvinder fra Kvalbø) .

De gentagne krige i Europa hindrede stormagterne
i aktiv optræden over for dette uvæsen, og i stedet
søgte man at købe sig fred ved dyre »gaver « til de
nævnte staters regenter, hvilket nu ikke var nogen
absolut garanti for uhindret fart, da babareskerne
sveg indgåede forpligtigelser og ved indgåelse af nye
aftaler stillede større og større krav om presenter,
som det blev kaldt, men som slet og ret var tributer
i form af kanoner og ammunition samt penge og
smykker.

Adskillige danske, såvel som udenlandske sø- og
handelsfolk, blev af disse stater holdt i nedværdigen
de fangenskab som slaver i lange og trange år, indtil

12'"
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de kunne løslades imod høje løsepenge; allerede i
1il5 oprettede Fr. IV en »Slavekassee, hvis indkomst
sikredes ved særlige afgifter på skibsfarten, for at
danske og norske »slaver « igen kunne løskøbes.

Europa betalte årligt ca. 'h million »piast res fortes«
(ca, 3 mill. danske kr.) til »presen tere , heri ikke med
regnet summer til fornyelse af traktater, frikøb af
slaver, udrustning af krigsskibe etc., - efter datidens
målestok en ganske anselig sum. Dette uvæsen op
hørte delvis ved Frankrigs erobring af Algier i 1830
og ved dets bestemte optræden over for Tunis og Tri
polis : dog først i 18-15 bragte England endelig sø
røveriet i Middelhavet til ophør.

I 1738 og -42 søgte Danmark, men uden held, at
købe sig fred med Algier og samtidigt at få oprettet
en handelstraktat ; det lykkedes først 1746, da kom
mandør, grev Ulrich Adolf Danneskjold ankom med
en større eskadre bestående af fregatterne »Olden
borg«, »Syderm an land« og »Delmenhorst « samt »Fal
ster«, der i Lissabon sluttede sig til eskadren medio
maj sammen med et par af vore handelsskibe.

Danmarks nyankomne agent i Algier (underlagt
»Com merce-Collegiet« i forbindelse med »departemen
tet for udenlandske anliggender«), commeroer åd Ham
mekcn, afsluttede d. 10/8-1747 , med kommandør Dan
neskjold som 2. befuldmægtigede, fredstraktaten med
Deien. Denne traktat vil i store træk blive gengivet
her, da det var de samme betingelser, Danmark stil
lede ved de følgende aftaler med øvrige barbaresk
stater, 'incl. Marokko:

1. Fred og venskab ; de kontraherende parters skibe
må ikke forulempe hverandre.

2. Danske skibe kan anløbe alle statens havne, og
af varerne, som de medbringer, betale kun 5 %
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i told, men varer, der er krigskontrabande, be
taler absolut intet.

3-5. Algier's corsarer skal respektere det danske
flag; de kan sende et fartøj ombord for at under
søge de danske skibes pas, uden på mindste måde
at sinke dem eller opholde dem.
Passene skal bestå af 2 stk. pergament, hvoraf
det største gives skipperne, det mindste og øver
ste stykke leveres af den Danske Konsul (som
stedse må holdes i Algier ) til de udgående ka
pere; når da krydserne møde danske eller norske
skibe, efterseer deres passer og befinder, at de 2
stykker slutter i hverandre, da lade de passere,
uden at visitere ladningen eller eftersee, hvad
gods skibet indehaver.
De fra Algier udgående kapere gives derimod een
certificaz af den Danske Konsul sammested, på
det at dennem skulle møde eet af Deres May.ts
orlogsskibe i søen, de da af samme kunne blive
uantastede.

6. Skulle et dansk skib strande på Algier's kyster,
tillader man sig ikke at foretage noget mod dets
besætning eller dets gods.

7. Algier's krigsskibe kan ikke sælges eller lånes
til Kongen af Danmarks fjender.

8. Algier's krigsskibe kan aldrig nærme sig det dan
ske monarkis kyster.

9. Kongen af Danmarks fjender kan ikke sælge til
Algier sager tilhørende danske.

12. Man kan ikke sælge eller mishandle danske i
Algier.

13. Dør en dansk i Algier, tilfalder hans efterladen
skaber hans legitime arvinger .
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15. Divanen dømmer i sager mellem danske og ind
fødte, men sager mellem danske skal afgøres af
den danske konsul. Skulle en dansk være flygtet
efter at have dræbt en tyrk eller en maurer, m å
man ikke forulempe konsulen eller de andre dan
ske i Algier.

17. Om konsulens frihed og immunitet og retten til
at holde et kapel.

18. I tilfælde af fredsbrud kan konsulen og de øvrige
danske forlade Algier med deres ejendele som i
fredstid.

Samtidig forpligtede de befuldmægtigede kongen af
Danmark til i anledning af fredsslutningen at give
følgende presenter:

20 stk. 24 li: jernkanoner
20 stk. 12 'ti: jernkanoner
2000 bomber a 150 l~

2000 bomber a 100 ti:

4 jernmorterer
50 mastetræer
1000 etn.krudt
8000 kugler
10 kabeltove a 12 tom.
30 kabeltove a 6 tom.
1000 ege-planker a 4 tom.
1000 fyrre-planker a 4 tom.

alt til en værdi af ea. 58.000 Rd . foruden »p reciosae
efter kongens skøn.

Endvidere skulle der gives en å r lig present af:

8000 kugler, halvdelen 24 f~ -d ige , halvdelen 12
Ic-dige

500 ctnr, krudt
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5 stk. 12 torn., 5 stk. 10 tom., 8 stk. 7 torn.,
g stk. 6 tom., 8 stk. 5 tom. kabler

270 ctnr. smækkert tovværk

Det .hele til ca. 28.000 Rd. værdi.

Det følgende år - 1748 - i juli afgik fregatten
»F alster« med kaptajn L C. Holst som chef for at con
voyere vore koffardiskibe i Middelhavet ; på vejen
skulle MarseiIIe anløbes, hvor den danske konsul
havde indkøbt de lovede »preciosa« til Deien ,

Deien var imidlertid ikke tilfreds med de leverede
gaver, sendte bl. a . et uhr tilbage, »da der ikke var
diamanter på skiven-s og nægtede at modtage 4 jern
morterer, der efter hans mening - imod aftalen 
skulle være af metal. Deiens vrede gik ud over Ham
meken, som fortsat - også under den nye Dei Mo
hamet, der overtog tronen ved faderens død d. 3/2
1748 - , måtte være syndebuk for de påståede mangler
ved og udeblivelse a f presenterne, og som tilmed blev
truet med at ville blive stillet for Deiens domstol. Så
vidt kom det nu ikke.

For at overføre »gaver« var kaptajnløjtnant Simon
Hooglant den 3/10-1747 med kongens særlige tilladelse
afsejlet som fører af koffardiskibet »Hek la« , og i no
vember 1748 afsejlede han igen fra København til Al
gier med handelsskibet (t idligere defensionsskib)
»F redensborg« med de årlige attributter i form af ka
noner og ammunition. For ikke at blive udsat for vi
sitation af engelske orlogsmænd måtte skibet ikke
sejle gennem Kanalen! Thi helt rent mel i posen havde
vi nu ikke, da vi var klar over, at England med fuld
føje kunne betragte gaverne som krigskontrabande.

»F redensborg« kom nu ikke længere end til Hval-ø
(udfor Trondhjem ) , hvor det forliste med tabet af
4 mand, bl. a. søløjtnant A. A. Arenfeldt; ladningen
blev senere bjerget.
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1749 afsejlede kaptajnløjtnant Hooglant på ny til
Middelhavet, nu med koffardiskibet »F rledrich sborge
og ankom til Algier 20/11-1749; en del af de over
bragte kugler blev imidlertid kasseret af Deien, »da
de ikke var runde nok«.

Hooglant returnerede i begyndelsen af 1'750 til Kø
benhavn, hvortil en mer eller mindre selvbestaltet ud
sending fra Marokko, handelsmanden Buzaglo de Paz
af jødisk herkomst, havde indfundet sig for at søge
handelstraktat afsluttet, hvilket - som det vil frem
gå af det følgende - kom til at medføre ydmygende
og krænkende tildragelser for mange danske befa
lingsmænd, søfolk og håndværkere, før handelen en
delig - men kun for et tidsrum af ca. 14 år - kom
i gang 1753.

De Paz fik hurtigt nogle driftige københavnske køb
mænd overtalt til at sende et skib med europæiske va
rer til de marokkanske atlanterhavs havnebyer, Safi
(200 km vest for byen Marokko) og Santa Cruz, de
Mar Pequena (nord for kap Nun, nu forsvundet som
by), for hvilke varer der skulle hj emføres afrikanske.
Forsøget gav godt udbytte og fristede de ledende han
delsmænd herhjemme til videre udbygning af denne
nye handelsvej. Regeringen besluttede derfor på de
Paz's forslag og med kong Fr. V's fulde sanktion at
sende en ekspedition af sted for at søge en handels
traktat oprettet med Marokko på samme betingelser,
som gjaldt overfor Algier; dog skulle der i Marokko
desuden søges oprettet faktorier og magasiner. De
Paz's optræden i København var som nævnt mer eller
mindre selvbestaltet, men vel nok med den marok
kanske sultans sanktion. Som udsending var de Paz
ialtfald mere købmand end diplomat - og måske
mere kæltring end godt var; men han vandt imidler
tid fuld tiltro i København.
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Med Tripolis havde Danmark iøvrigt gennem vor
gesandt i Haag, grev Dehn, i september 1i49 opnået
tilsagn om oprettelse af en »f' r eds- og handelstraktat-e
mod de sædvanlige attributter.

Det må tilføjes, at barbareskerne ikke tidligere hav
de givet hverken Danmark eller andre lande noget
bevis på fair optræden, endsige, at de nogensinde hav
de overholdt en indgået forpligtigelse efter bogstaven.

Disse danske handels-initiativer vakte ikke så lidt
modstand rundt om i Europa; men det gærede også
i de pågældende barbareskstater, hvor de derboende
fremmede købmænd, navnlig de franske, længe havde
haft en slags eneret på handelen med Levanten og nu
følte sig truet af de danske udsendte købmænd.

Spanien og Portugal så ej heller med glæde på disse
handelsaftaler, da der faktisk var krig mellem disse
lande og barbareskerne. og man forstod, at de 31f
Danmark leverede presenter i stor udstrækning blev
benyttet under corsarernes gentagne »r aidse imod de
spanske og portugisiske handelsveje og kyster. .

For nu at smede, mens jernet var varmt, udrustede
kong Fr. V i april måned 1751 fregatterne »F alster «,
chef kaptajn S. Hooglant, og »Docq uen e , chef kaptajn
løjtnant Conrad von Schindel, samt halldelsskibene
»Neptunu s«, »Eben ezer « og sHolsten «. Hooglant blev
tillige udnævnt til eskadrechef ; søløjtnant F. C. Kaas
var chef for koffardiskibene. I handelsskibene var de
sædvanlige attributter i form af kanoner og ammuni
tion samt kostbare gaver, og med skibene fulgte en
stærk soldatesque på ialt 13 officerer, 12 underoffi
cerer, 3 tamburer og 325 soldater. Oberstløjtnant af
fortifikationen Jean Baptiste Descarriers de Longue
ville medfulgte ombord i »Falster« som Danmarks
gesandt i Marokko og havde med sig en stab, bestå
ende af 10 kyndige handelsembedsmænd og -folk,
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samt de Paz og dennes broder Abraham, der skulle
optræde som tolk!

Longueville skulle afslutte den endelige handels
og fredstraktat med Marokko, og for at lette arbejdet,
blev han bemyndiget til at give sultanen presenter til
et be'løb af 400 ducater.

Eskadren forlod Sundet den 24/4-li51 efter at have
salutteret Kronborg; den ankom til og ankrede på
Safi's åbne og farlige rhed den 12. juni.

Under salut fra vore skibe samt fra franske, hol
landske og svenske skibe, der lå opankret her, drog
Longueville dagen derpå i land ledsaget af skibenes
chefer og officerer samt af sin øvrige stab. I byen blev
han modtaget af stadens guvernør (prinsregent Mo
hamet ben Abdallah) under opvartning af indfødte
tropper, såvel cavalleri som infanteri, der udgjorde
et særdeles malerisk skue, og under salut, sang og
trommers lyd holdt vor ekspeditions folk deres indtog
i Safi; alt tegnede foreløbig godt, men -

Longueville tog den 21 /6 af sted for at forhandle
direkte med sultanen i Marokko, Mulei Abdallah, og
vendte den 5/7 tilbage til Safi med den ønskede han
delstilladelse - afsluttet på faderens vegne af sønnen
Mohamet ben Abdallah.

I henhold til de af prinsregenten særligt foreslåede
og af Longueville sanktionerede aftaler skulle andre
landes købmænd forlade de nævnte pladser inden
1. september samme år, således at handelen her mo
nopoliseredes af Danmark, hvilket forståeligt nok
vakte megen forbitrelse blandt såvel befolkning som
handlende, selvom Longueville straks tilbød de nævn
te købmænd et vederlag samt også at betale deres
eventuelle debit til Morerrie.

Imod årligt at betale 6000 marokkanske ducater
skulle de danske endvidere de første fem år i Safi og
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Set. Cruz oppebære tolden af alle indgåede varer, og
ingen fremmede skibe af nogen nation måtte anløbe
disse havne! Kontor måtte oprettes og magasiner
bygges ved floden Suz's udløb og på øen Mogaden;
samtidigt forpligtede vi os til årligt at levere presenter
for 25.000 piastres fortes .

Den 6/7 hejses Dannebrog for første gang på ky
sten her under salut fra fartøjer og fra byen, og om
bord i vore skibe fejredes »venskabet« med Marokko
ved flagning og gudstjeneste.

De følgende dage bragtes varerne og gaverne i land,
og som tegn på prinsregentens bevågenhed og n åde
sendte denne skibene 4 strudse og 1 tiger som gave;
strudsene døde næsten straks og har næppe været til
synderlig glæde om bord i et orlogsfartøj; tigeren
trivedes derimod godt om bord i »F a lster « og fulgte
skibet indtil dets sørgelige endeligt to år senere.

Den 1'3/7 sejlede samtlige skibe til Santa Cruz over
ladende de danske varer til den franske købmand og
konsul Rey, der var anbefalet af de Paz - og af
samme kaliber som denne, hvad der senere kom for
dagen.

Longueville holdt sit indtog i Santa Cruz den 18/7
under lignende maleriske former som i Safi, men
stemningen blandt befolkningen var her direkte uven
lig imod de danske, der først efter 3 dages forløb
fik anvist en plads uden adgang til frisk vand, hvor
de foreløbig kunne rejse deres telte, indtil byggerierne
kunne begynde.

Befolkningen - ophidset af de fremmede købmænd,
mente i danskerne at se en fjende , der ville tage byen
og gøre dem til slaver, og de truede vore folk dag som
nat, trods vor vagtstyrke på 90 mand under kom
mando af oberstløjtnant von Diethart af caval1eriet.

Den 25/7 trak vore folk sig tilbage til skibene, uden
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at det var kommet til direkte strid, medtagende varer
og beholdninger, samtidigt med at Longueville sendte
kurer til Marokko; sultanen beklagede optrinene og
gav med kureren besked om, at Morerne skulle bygge
pakhusene til os, hvorpå folk og varer igen blev ski
bet i land , og alt tydede på 'fred og fordragelighed.

Hooglant havde nu med orlogsskibene opfyldt sin
mission i Marokko og afsejlede da i henhold til sejl
ordren den 10/8 med fregatterne til Algier, hvor han
i september - i henhold til sin instruks - forsikrede
Deien om Danmarks venskab og lovede at presenterne
fremtidigt ville blive afsendt hvert år i juni måned.
»Hereft er skulle han afgå til Tunis og Tripolis for at
slutte fredsaftalen med disse lande; hvis dette ikke
lykkedes, skulle han begive sig til de farvande, hvor
disse staters corsarer huserede og tage nogle af dem
for at lette fredens afslutning«.

Den 15/10 forlod Hooglant Algier medtagende Dei
ens uven, konsul Hammeken, der nu skulle varetage
Danmarks interesser i Tripolis.

I begyndelsen af december gjorde Hooglant sammen
med Hammeken regenten i Tunis, Ali Basha Begler.
sin opvartning, og med sec .-løjtnant Andr. de Fonte
nay som kurer sendte han nærmere rapporter hjem
om de førte fredsforhandlinger. Sec.-løjtnant de Fon
tenay nåede København den 10/4-1752.

Den 15/11 var kadet Sivers Otto Berent undervejs
i »Strædet « afgået ved døden om bord i »Falster«,

Årstiden var nu så fremrykket, at chefen efter et
skibsråd besluttede at afgå til Cadiz i stedet for til
'I'ripolis, hvorfor fregatterne den 14/12 stod vest på
mod Cadiz for at proviantere og erfare nyt fra Ma
rokko. Hammeken fortsatte med et mindre fartøj til
Tripolis og varetog de indledende forhandlinger om
handels- og fredsaftalerne der.
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I Marokko var udviklingen imidlertid gået de dan
ske så ganske imod; ved fregatternes afsej ling havde
man håbet, der ville falde lidt ro over gemytterne, men
tværtimod voksede uviljen. Så vidt det kan forstås,
skyldtes konflikterne dels de Paz, der, når Longue
ville ikke var nærværende, optrådte som direktør for
den danske handel, og dels - i Safi - konsul Rey,
der bl. a. omgående havde nedhalet Dannebrog, da de
danske skibe var sejlet, og i stedet hejst det franske
flag.

Et væld af intriger og konflikter opstod, hvor de
danske hele tiden kom til kort. Grunden hertil var
foruden prinsens intrigespil også den faktiske kends
gerning, at vi ikke beherskede sproget og var henvist
til den anviste tolk, de Paz's broder.

Det lykkedes trods al modstand at få skibene »Nep
tunus« og »Eben ezer« samt »Holsten« færdiglastet, og
efter mange vanskeligheder (ingen vand, pas, etc. )
kom de da også af sted, men forinden - den 21. sep
tember - var maurerne trængt ind i de danske lagre
og kontoret i Santa Cruz og havde beslaglagt alle
varer samt taget de danske til fange, inel. løjtnant
Kaas, kasserer E. N. Ravn og 11 andre handelsfolk
foruden 32 sømænd. Samme nat gjorde maurerne en
attakke mod vore 3 handelsskibe og forsøgte tilmed
at bore dem i sænk; men de blev jaget bort af skibe
nes vagtmandskab. Skibenes førere var kaptajnerne
Top, Høyer og Svendsen; Top var uheldigvis i land
under razziaen og blev taget til fange sammen med de
nævnte matroser, der af prinsen havde fået ordre til
at gå i land for at blive overflyttet til et af de andre
skibe.

Alt tyder på, at prinsen ønskede dem som slaver,
for ydermere at tjene både på deres arbejde og de for-
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ventede løsepenge; det var næppe tilfældigt, matro
serne var kaldt i land den nævnte dag.

Longueville var forinden kaldt til forhandling med
prinsregenten i Safi, hvor han imidlertid blev arre
steret sammen med overassistent Butler (søn af
oberstløjtnant Butler fra Norge), kahytskriver Schu
macher fra »F alster « og underskriver Jansen fra
»Docquen e, der var afgået til assistance for konsul
Rey; varelageret her blev ligeledes beslaglagt.

De Paz og hans broders optræden og rolle som for
talere for danskerne tilfredsstillede imidlertid ikke
prinsregentens forventninger om snarligt udbytte;
måske havde de også vakt hans mistanke, for de arre
steredes ligeledes, men i modsætning til vore folk,
blev de lagt i lænker, sammenlænkede ved hals og
ben.

Den 16. oktober, efter et 40 mils ridt på mulæsler,
kom danskerne denne gang som fanger atter til Safi,
med mauriske vogtere for og bag; til fods måtte de
ydmygende drage fra byporten gennem byens gader
til slottet, hvor de løbende og knæfaldende, efter mau
risk skik, blev præsenteret for prinsen. Et bål blev
tændt, hvorpå prinsen nu truede med at brænde de
Paz og hans broder; i deres nød lovede de at give
Masaqau (portugisisk besiddelse i Marokko) til prin
sen, samt at blive muhammedanere, Prinsen lo, og de
slap for bålet, men blev, stadig sammenlænkede, af
æseldrivere drevet gennem byens gader til fængslet.

De øvrige fanger fik derpå besked om at afgå til
Marokko-stad og modtog hver 30 ducater til rejsen;
bogholder 'Valther fra handelskontoret i Altona var
dog syg og m åtte forblive i Safi hos en fransk køb
mand Palliet. Under pengeuddelingen sad prinsen på
en stol med en dansk og en maurisk riffel, een i hver
hånd, hvormed han morede sig med at nedskyde -
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dog ikke fangerne - men 2 små flasker, der til dan
skernes store lettelse var blevet stillet frem.

Prinsen var sikkert en intelligent herre, men fuld
blods østerlænding og grusom i danskernes øjne;
senere, i -Marokko, arkebuserede han således person
ligt to morer i overværelse af de danske fanger, der
faktisk ikke gouterede den store ære, han beviste så
vel sine fanger - som de to morer. Ved en anden
lignende lejlighed blev en 'kvin de, der var grebet i
hor, pryglet til blods og derpå skambidt på det fryg
teligste af en bulbider, hvorpå hendes tænder blev
slået ind; hendes elsker blev uden videre forfølgning
gjort til slave.

I Marokkos støvede, skarnfyldte og solbagte by le
vede nu de danske fanger fra 21/10 i over 1% år i
slaveri, om ikke i dybeste nød, så dog i største ynk
uden virkelige efterretninger hjemmefra og uden be
kvemmeligheder af nogen art udover de gunstbevis
ninger, prinsregenten nu og da lod enkelte tilflyde i
form af ekstra forplejning, klæder etc. Det tog sin
tid at vænne sig til den marokkanske kost omfattende
bl. a. sur mælk og smør og vand fra gedeskindssække.
Fra morgen til aften trællede de under opsyn af ba
shen (politiofficer, som oftest en mameluk eller rene
gat, d .v.s, tidligere kristen, oftest slave, overgået til
Islam ), dels som h åndværkere, dels som tjenere og
dørvogtere, bl. a. ved prinsens have, dels som gartnere.
Longueville arbejdede dog ikke, men fik anvist en
have og et faldefærdigt lerskur til beboelse, som de
danske tømrersvende dog fik sat i stand til en akcep
tabel bolig på 3 rum. Her kunne Longueville som sær
lig gunst - og når det passede prinsregenten - få
lov til at modtage løjtnant Kaas, og det meste af tiden
som fange fik h an prinsens tilladelse til at lade sig
opvarte af sin tjener, der havde fulgt ham p å hele
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færden fra København. De øvrige danske var indkvar
teret i »jødehuset« under utålelige forhold, plaget af
utøj og skarn; dog lykkedes det ved prinsens indgri
ben om kring nytårstid 1752 at få jøderne ud af huset,
der da blev overladt til danskerne selv. Forinden var
skipper Mathias Topp, agent Janum og to matroser
afgået ved døden.

Et flugtforsøg blev planlagt, men prinsen fattede
mistanke og strammede tilsynet med fangerne, hvor
ved planen måtte opgives; men håbet om snarlig fri
hed og danskernes dengang stærke pietistisk prægede
tro holdt dem oppe. »F regatterne ville nok snart gribe
ind«, trøstede man sig med, da man via konsulen i
Gibraltar hørte, at Hooglant var afsejlet fra Tunis.
Ligeledes kom det også til fangernes kundskab, at
handelsskibene »Ebenezer« og »Nep tunu s« var afsej
let til København (k aptajn Weinik døde på hjem
rejsen), og at »Holsten e var ankommet til Gibraltar.

At de heller ikke var eneste dansk-norske slaver i
Marokko, fik de også vished for; siden 1750 var bl. a.
skipper Louis Didrichsen fra Bergen og to af hans
matroser holdt som slaver der; oprindelig havde der
været 10 mand, men de 7 var døde; Jacob Brett fra
Holsten var på 7. år ligeledes holdt som slave, og en
matros Valentinsen fra Stavanger var kort forinden
taget fra en hollandsk prise; sidstnævnte blev dog fri
givet før vore ved Hollands indgriben.

Den 22. februar 1752 kom de Paz og broderen, sta
dig sammenlænkede. til de øvrige danske fanger i
byen Marokko ; hvorfor? Ja, prinsen havde antagelig
hørt nyt om vore fregatters bevægelser og kunne få
brug for de to herrer ved de forestående forhandlin
ger med Hooglant; de Paz slap for jernet.

Prinsens fortsatte behandling af de Paz og hans
broder kan ikke andet end bestyrke ens mistanke om,
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at de i prinsens gæk med Danmark alene skulle ud
peges som syndebukkene.

Samme dag erfarede fangerne, at Danmarks unge
dronning Louise var død, kun 27 år gammel, hvilket
vakte den største sorg.

For at retfærdiggøre sin behandling af danskerne
havde prinsregenten allerede i sommeren 1751 sendt
sin faders fortrolige rådgiver, en marokkansk jøde
ved navn Sumbel, til København med de førnævnte
anklager og rygter om Longuevilles og danskernes
påståede krigeriske hensigter imod Marokko. Dette
var også kun et skaktræk i intrigespillet, da prinsen
ved beslaglæggelsen af de danske lagre og papirer
havde fået vished om Longuevilles ordre hjemmefra
og udmærket godt vidste, at denne havde optrådt fuldt
loyalt overfor Marokko, omend Danmark senere kun
ne kalde det naivt; men det havde Longueville nu ikke
været alene 0111, tværtimod!

Kong Frederik V nægtede at forhandle med Sumbel,
de Paz's spor skræmte, hvad man kan forstå; men
dette vakte yderligere prinsregentens vrede og med
virkede kun til den beklagelige forhaling af vore fan
gers frigivelse.

I stedet skrev kongen direkte til Hooglant den
15/10-1751, at fregatterne snart skulle afgå til Safi,
hvor han skulle søge at få fangerne frigivet , eventuelt
med magt. Skibene måtte dog ikke udsættes for fare,
og der måtte ikke optages forhandlinger i kongens
navn, men handelsaftalerne skulle søges gennemført
som oprindelig tilsigtet. Kongen støttede således Lon
gueville imod Sumbel's fremførte klager, selvom kon
gen senere bebrejdede Longueville, at han var gået ud
over sine beføjelser ved at sanktionere de af prinsen
stillede forslag om udelukkelsen af de øvrige frem
mede købmænd og om toldaftalerne på fem år.

Tidsskr. f. Søvæsen. 124. Aarg. 13
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Kongens brev kom Hooglant i hænde medio januar
1752 i Gihraltar, men på grund af de fremherskende
vinde på denne årstid ved Marokkos vestkyst måtte
afrej sen udsættes til april, og først den 22/4 ankom
fregatterne igen til Safi, hvor Hooglant genoptog for
handlingerne med prinsens udsending, denne gang
franskmanden Rellier.

Prinsregenten blev imidlertid stærkt fornærmet
over, at Danmarks konge ikke havde sendt ham et brev
eller blot et budskab, og sendte da en militær styrke
'på 2000 mand til Safi, der tvang Hooglant til at af
sejle med uforrettet sag.

Fregatten satte da kursen mod Cadiz, hvor Hoog
lant gennem den danske konsul ville indhente nær
mere ordre hjemmefra. Man må i denne forbindelse
ikke glemme, at hverken Hooglant eller de Longue
ville var diplomater eller skolede i forhandlingernes
svære 'kun st , hvorfor prinsregenten og hans folk let
kunne spille dem ud.

For nu at kunne gribe ind med større vægt over
for Marokko udrustedes d. 11/5-1752 fregatten »Qhri
stiansborg« med kommandørkaptajn I. C. Holst som
chef med den opgave at søge forhandlingerne afsluttet
og fangerne frigivet; han var beordret til at overtage
kommandoen over de to andre fregatter.

For at lette forhandlingerne skulle kommandørkap
tajn Holst medtage yderligere presenter til en værdi
af 2240 Rd. plus 300 specieducater.

»Chrtstiansborge afsejlede fra København den 22.
maj 1752 og medførte den marokkanske udsending
Sumbel. Undervejs døde imidlertid kommandørkap
tajn Holst den 11/6-1752 i den engelske Kanal og blev
begravet på Isle of Wight, hvorefter næstkomman
derende, premierløjtnant Ernst Jacob Gedde, førte
fregatten videre til Cadiz, hvor kaptajnløjtnant D. C. I
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Rumohr den ll/i (hidtil næstkommanderende i »F al
ster«) overtog chefsposten.

Ved efterretningen om kommandørkaptajn Holst's
død udrustedes fregatten s Blå Heyrene og afsejlede
fra København 2. juli med kaptajnløjtnant Carl Frie
derich de Fontenay som chef; (næstkmd., prljtn. Peter
Ramshart). Om bord var kommandørkaptajn A. F. v.
Lfitzow, der skulle overtage posten som eskadrechef
for fregatterne. Han skulle snarest søge den ønskede
handels- og fredstraktat med Marokko afsluttet, samt
søge at få fangerne fri. 60.000 piastres fortes stilledes
til hans rådighed, og, hvis der fra marokkansk side
gjordes vanskeligheder, skulle han spærre byerne
Safi og Santa Cruz. Longueville skulle tilbagesendes
med passende æresbeviser ; ingen presenter måtte dog
denne gang gives på grund af prinsens udæskende
optræden.

I staden Marokko havde Hooglants førnævnte af
rejse i april forståeligt nok gjort et dybt indtryk på
de danske slaver; netop som friheden vinkede blev
den dem unddragen, og skuffelsen, forbitrelsen og sor
gen tog for en tid overhånd. 3 dage måtte kasserer
Ravn og 2 af vore folk finde sig i at være lænket til
en pæl i »j ødegården «, idet Ravn havde grebet ind
over for prinsens gartner, da denne havde slået løs
på de danske; først på Longuevilles udtrykkelige hen
stilling til prinsen blev straffen eftergivet dem.

Humøret voksede, da man nu fra Cadiz sporede, at
fregatterne på ny kunne ventes til Safi; som før
nævnt, var fregatten »Ch rist ian sborge ankommet til
Cadiz den 11. juli 1752, og Hooglant var da straks
afsejlet med de 3 fregatter for påny at søge forhand
lingerne genoptaget med Marokkos lunefulde regent
og hans ligeså lunefulde søn, prinsregenten.

13"
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Den 28. juli 1752 ankrede Hooglant atter på Safi
rhed; og med forventning om snarlig afslutning på
det marokkanske eventyr modtog han løjtnant Kaas,
der af prinsregenten var sendt til Safi under ledelse
af en af dennes venner (en tidligere '»kaper « fra
Tanger ved navn Kandil) for snarest at kunne over
bringe prinsen det forventede brev og budskab fra den
danske konge.

Hooglant ville hverken forhandle eller give noget
budskab til prinsen, før alle danske fanger igen var
om bord i vore skibe, og med uforrettet sag måtte
Kaas da den 6. august vende tilbage til prinsen. Hoog
Iant lod samtidigt meddele, at han ville blive liggende
på Safi's rhed måneden ud for at afvente nærmere
svar fra regenten.

Prinsen sendte derpå Longucville til Safi, hvortil
han selv begav sig nogle dage senere, den 19. august,
for personligt at forhandle med Hooglant; forinden
havde han dog igen lænket de Paz, da denne imod
hans ønske foreslog, at matroserne og embedsmæn
dene skulle sendes om bord, medens prinsen så kunne
beholde håndværkerne, hvilke han havde bedst brug
for. Før afrejsen lod prinsen for en sikkerheds skyld
et batteri på 12 mindre kanoner opkaste ud for »jøde
husete for at »sik re e danskerne.

Møderne mellem prinsen og Hooglant varede resul
tatløst til den 6. september 1752, hvor Hooglant afbrød
forhandlingerne og afsejlede i vildrede med sig selv
og til uhyre skuffelse for de danske fanger i Marokko,
der følte sig dybt sveget.

Til undskyldning for Hoogland, der faktisk gav op på
et for fangerne kritisk tidspunkt, skal anføres, at han
ikke havde kongens fuldmagt til at søge nye veje; de
den afdøde kommandørkaptajn Holst meddelte be
føjelser samt likvide anvisninger kunne han ikke ind-
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løse, og han mente sig ikke i sin ret til at kunne søge
konflikten løst på nogen måde. Her manglede så san
delig et par kongelige danske ord eller andet bevis på
dansk imødekommenhed i dette for os ret ny og ufor
ståelige orientalske spil; et passende budskab kunne
have været overbragt sultanen eller prinsregenten ved
SumbeI. Om vor optræden på den anden side var poli
tisk rigtig, er også et spørgsmål, som vil være vanske
ligt at besvare, men svaret må nærmest blive et »n ej e
i betragtning af , at handelseventyret her i Marokko
kun varede ganske kort sammenlignet med vor handel
i de øvrige barbaresk-stater,

Hooglant havde heller ikke fået nogen meddelelse
om »Blå Heyrenes udrustning eller afsejling på grund
af de langsommelige kommunikationsmidler, man
dengang var henvist til - og fregatterne satte da
kursen hjemover, men anløb undervejs Lissabon.

»Bl å Heyren e var i mellemtiden ankommet til Ca
diz, hvor den danske konsul havde fået underretning
om fregatterne »F alster «, »Docquen « og »Christ ians
borges ankomst til Lissabon. Kommandørkaptajn Liit
zow begav sig da sporenstregs over land hertil og
nåede skibene den 30/10-1'752. Han overtog samme
dag kommandoen over »Ch rist iansborge samt eskad
ren og afsejlede med skibene til Cadiz, hvor de med
undtagelse af »Blå Heyren« søgte vinterhavn; skibene
var udgået for proviant og forbrugsgods .

Den 23/12-1752 sendtes sec.-Iøjtnant C. J. Frish af
eskadrechefen som kurer til København med melding
om de indtrufne begivenheder. Han kom tilbage med
kongens fornyede ordre til i løbet af marts at afsejle
til Safi med samtlige fregatter for at få freds- og han
delsaftalerne bragt i orden, samtidigt med at der nu
blev stillet yderligere 60.000 piastres fortes til rådighed
for indkøb af »presen ter« . Såfremt der fra marokkansk
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side blev gjort vanskeligheder, skulle vore styrker
afspærre byerne Safi og Santa Cruz,

Til hjælp for middelhavseskadren udrustedes nu
koffardiskibet, tidligere defensionsskib »F riederich og
Louise«, der, ført af kaptajnløjtnant H. L. Fisker,
den 9/2-li53 afsejlede fra København med proviant
og gods til skibene ; om bord medfulgte konsul An
dreas Æreboe, der skulle afløse LonguevilIe som Dan
marks gesandt i Marokko. I kaptajnløjtnant Fiskers
sejlordre var det udtrykkeligt anført, at Fisker skulle
føre vimpel mellem Lindesnæs og Kap Finisterre for
at undgå stridigheder med engelske orlogsmænd.

~Blå Heyren« var ved årsskiftet 1752-53 afsejlet
til Livorno, hvortil de for Tripolis og Algier bestemte
konsuler Srnith og Lewcamb samt de til disse lande
bestemte presenter var ankommet med koffardiskibet
»H åbet« , ført af skipper Povl Sonne. Den danske ud
sending i Livorno overdrog kaptajnløjtnant Fontenay
de til de respektive regenter bestemte penge og »pre
ciosae, hvorpå »Bl å Heyrene og »H åbet« afsejlede til
Tunis, hvor Beyen, Sidi Mohamet, og konsul, com
merceråd Hammeken, den 14/2-1753 gik om bord; den
14/3-18/3 lå fartøjerne i Bardo, den 26/3-9/4 i Tri
polis, den 13/4-15/4 ved Malta i læ for storm; den
3/5 ankom Fontenay igen til Cadiz og meldte sig til
kommandørkaptajn Liitzow efter at have overdraget
regenterne de af kong Frederik V ratificerede trakta
ter.

Efter Hooglants afrejse fra Safi den 6. september
1752 havde prinsregenten yderligere strammet de
danske fangers behandling og bl. a. indskrænket deres
kost og vandration. LonguevilIe holdtes som fange og
fik ikke længere tilladelse til samkvem med sine
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landsmænd, ligesom hans tjener blev ham frataget.
Han måtte også fraflytte sit hus og fik anvist et logis
hos en maurisk-jødisk købmand. En dansk matros
blevet stykke tid lagt i lænker for ikke at have pas
set prinsens hest, som denne ønskede. De Paz blev
på ny lagt i svært jern, da han havde forsøgt at be
stikke bashen, og alle oplevede en jul og nytår i dyb
utrøstelighed. 4 danske fanger døde inden årets ud
gang og een i januar.

I slutningen af januar gik rygtet, at fregatten var
under opsejling, og fangernes forhold bedredes om
gående. Prinsen drog selv til Safi for at modtage or
logsmændene - men de tøvede endnu med deres an
komst. Den 18/2 vidste man, at »F r teder ich og Lou
ise« var ankommet til Cadiz, og den 15. april trak
terede prinsen samtlige fanger med en større middag;
håbet voksede for hver dag.

Den H . maj ankrede endelig »den kongelige eskad
ree bestående af fregatterne »Ch r ist ian sborge , »F a l
stere, »Docqu en « og »Bl å Heyren « samt koffardi
skibene »F r feder ich og Louise« og »Neptun us« på
Safis rhed.

Ved skæbnens forunderlige spil måtte kommandør
kaptajn Liitzow nu føre samtlige forhandlinger med
købmand Rey, der på sultanens udtrykkelige ordre
repræsenterede denne "ed forhandlingerne; hverken
prinsregenten eller hans fader sultanen viste sig i
disse dage iSafi.

Efter at de behørige presenter og preciosa var ud
leveret, og man den 16. maj var kommet overens om
opstilling af en handelstraktat og fået den underskre
vet, fik de danske fanger, nu kun 33 i tal, deres fri
hed; den 31. maj drog de ud af byen Marokko, og den
2. juni kom de for 3. gang til Safi, hvor deres - som
de alle mente - virkelige fjende, købmand Rey,
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der atter blev tilknyttet det danske handelskompagni,
lod dem beværte.

Den 3. juni gik fangerne endelig som frie mænd
om bord i sChr istian sborge, hvor Longueville blev
modtaget med fuld honnør. Under festlighederne om
bord, hvori alle skibscheferne deltog, hørtes pludselig
kl. ca. 16,30 nødskud fra fregatten »F alster e, der stod
i flammer; trommerne rørtes i de øvrige skibe, og
bjergningsfartøjer udsattes, men det lykkedes ikke at
redde fregatten, der efter at være sat på grund sprang
i luften kl. ca. 20,00. Fregatterne »Ghr isti an sborg«,
»Bl å Heyren« og »Neptunus« måtte kappe ankertove
ne og stå til søs for ikke selv at komme i brand.

Ved branden omkom næstkommanderende, premier
løjtnant Buchardt v. Suhm, sec.-Iøjtnanterne C. C. ba
ron Lillienkrone og Morten Hirschnack, kadet Con
rad Bruun samt 83 matroser, foruden oberst Diethart,
kaptajn Dinklage. fenrik Rahner og 42 soldater af
hæren. 187 mand blev reddet, heri medregnet 24 mand,
der havde reddet sig i land og straks var blevet gjort
til slaver af de stedlige morer, samt 34 andre, som det
dog lykkedes at få fri dagen efter; først den 26. juni,
da de 24's fangenskab var kommet eskadrechefen for
øre, blev de frigivet efter såvel dennes som konsul
Ærebo's kraftige indsigelser hos sultanen.

Vraget af »F alster« tog morerne straks i besiddelse
og afviste med skud de af vore fartøjer, der søgte at
nærme sig.

Efter de givne udsagn skyldtes branden en tømrer
lærlings uforsigtighed med flydende harpix i tømmer
mandens hellegat forude på banjerne; under rednings
arbejdet udmærkede kadet Hans Schiørmebøl sig sær
ligt, hvorfor han den 4/9-1753 udnævntes til sec.
løjtnant.

Den 11. juni afsejlede »Docquen « og »F rieder ich og
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Fregatten »Falsters« brand på SafJia red 3. juni 1753.
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Louises med de løsladte fanger på nær assistenterne
Butler og Walther, der forblev i Safi til hjælp for kon
sul Ærebo ; efter rner end to års ydmygelser og lidel
ser genså de atter København den 16. juli 1753.

Det skal lige nævnes, at konsul Ærebo søgte prins
regenten om at få brødrene Buzaglo de Paz frigivet;
prinsen nægtede det, »da de var hans faders og far
faders indfødte undersåttere : deres videre skæbne
kendes ikke.

Kommandørkaptajn Liitzow afsejlede først fra Sa
fi den 7. juli, efter at traktaten var blevet udvekslet
den 2. s. m. og Dannebrog atter hejst iSafi. Liitzow
ankom med »Chri stiansborg« og »Blå Heyren« til Kø
benhavn i begyndelsen af september og blev den 4.
s. m. udnævnt til kommandør.

Løjtnant Kaas udnævntes s. d. til kaptajn som
påskønnelse for sin behjertede optræden under fan
genskabet.

Longueville, der officielt måtte bære skylden for
det marokkanske eventyr, fik nogle dages arrest i sit
hjem, indtil kongen lod sagen imod ham falde. Offici
elt blev det i kgl. posttidende, september 1753, med
delt, at Longueville bl. a. havde ladet sig forlede af
onde rådgivere til at slutte en traktat, der var stridig
imod de ham givne beføjelser, og han havde »blottet
sig for det, der kunne sætte sig selv i sikkerhede ved
at sende kongens skibe tilbage. Redegørelsen sluttede:
»Således endte sig en Affaire, der ved så mange ind
faldne Omstændigheder blev hindret, men skal altid
tiene til et Beviis på Kongens Standhaftighed og hans
ømme Hierte for dem, der har den Lykke, at være
hans Undersaatter«.

Selve opnåelsen af den eftertragtede freds- og han
dels aftale med Marokko kostede, som det er vist,
Danmark store summer og bevirkede desuden, at Spa-
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nien derefter lukkede sine havne for dansk søfart.
Handelen i Marokko kunne ikke svare sig i længden ,
hvorfor det marokkanske handelskompagni da også
gik ind 1768; i modsætning hertil gav handelen med
de øvrige barbaresk stater bedre udbytte og styrkede
Danmarks øvrige opsving århundredet ud.

Lige indtil krigen 1801, hvorefter vi fulgte en skæb
nesvanger fastlandspolitik med en aftaklet flåde, holdt
Danmark fortsat en større søstyrke i Middelhavet på
op til 7-8 fregatter og brigger for på behørig måde at
kunne sikre landets store oversøiske handel; såvel her
som i Vestafrika, Øst- og Vestindien fulgte handelen
flaget og derved grundfæstedes Danmarks, omend
korte, så dog glimrende storhedstid.

På Tøjhuset henligger to halv-pundige broncekano
ner (k ata log nr. 358-359) som et synligt minde om
vore handels- og fredsaftaler med barbareskstaterne ;
de er støbt på Giethuset 1'735 af J. B. Holzmann til
brug om bord i Kong Christian VI's lystjagt på Esrom
sø. Kanonerne var oprindelig forsynet med et C VI;
men VI tallet blev fjernet, som det fortælles, for at
C'et alene kunne danne en halvmåne. Kong Fr. V lod
da kanonerne oversende som gave til sultanen i Ma
rokko; uheldigvis refuceredes gaven, da halvmånen
viste sig at være aftagende - en hån imod vedkom
mende regent! Der foreligger ingen nærmere medde
lelser herom, men m åske var det Mulai Abdallah eller
dennes søn Mohamet, der som preciosa havde fået de
nævnte kanoner i gave 1751?

Benyttede kilder:
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Manglen på befalingsmænd er stadig stor; men -

Af orlogskaptajn P. G. H o Iclt .

Aldrig før i Danmarks historie er der forekommet
en så stor tilgang af tidssvarende krigsmateriel til det
danske forsvar, som efter vor tilknytning til A-pagten.

Dette fænomen i forbindelse med maximumsindkal
delser, forlænget tjenestetid samt den kendsgerning,
at uddannelse af befalingsmænd lå brak under det
meste af besættelsestiden, måtte uvægerligt føre til
en meget følelig mangel på kvalificerede befalings
mænd af så godt som alle grader, samt et meget kræ
vende arbejde for de, der var for hånden.

Denne kendsgerning er befolkningen gjort bekendt
med gennem en, i de fleste tilfælde loyalt gennemført
redegørelse i størstedelen af dagspressen, ofte dog
i forbindelse med omtale af forskellige s .affæ rer c, hvor
unge, uerfarne befalingsmænd har optrådt på en ukor
rekt måde overfor de værnepligtige, hvis uddannelse
og opdragelse var givet dem i hænde.

For de befalingsmænd, der som tjenstgørende op
levede perioden, som lå forud for den anden verdens
krig, da pengemidlerne til forsvaret var yderst små,
er det slet og ret et fænomen, at man i adskillige til
fælde nu til dags blot udfylder en »ønskeseddel« over
det materiel, man har brug for, og derefter får det
tilsendt.

Med »gavens« levering følger imidlertid den udtryk-
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kelige betingelse, at materiellet, så snart det er opstil
let, skal bemandes med uddannede besætninger.

Med henblik på fremskaffelse afbetjeningsmand-
skabet kræves følgende 3 faktorer:

uddannede instruktører,
undervisningslokaler og
underbringelsesforhold til eleverne.

Det er en absolut nødvendighed, at disse 3 kraver
opfyldt, før eleverne, for største delen værnepligtige,
giver møde, såfremt opgaven skal løses med et tilfreds
stillende resultat. I visse tilfælde har opfyldelsen af
nævnte krav af forskellige årsager ikke fundet sted så
tidligt eller i så stort omfang som ønskeligt.

I det efterfølgende skal kun behandles spørgsmålet
om fremskaffelse og fordeling af instruktører og be
falingsmænd i al almindelighed, idet de 2 'andre fak
torer slet og ret er afhængig af 'beviIIingsm yn digh eder
nes skøn.

Dels af beretninger fra krigsførende lande under
de to sidste verdenskrige og dels af indberetninger
fra befalingsmænd, der i de senere år har været ud
sendt i studieøjemed til vore store allierede, fremgår
det, at der i løbet af forholdsvis kort tid kan uddannes
besætninger til betjening af selv det mest indviklede
krigsmateriel, når de nødvendige forudsætninger er
til stede.

Vort lands begrænsede personelressourcer sætter
imidlertid grænser for, hvad vi kan overkomme, og
samtidig må det vel kunne fastslås, at et 100 ,%
effektivt, men liIIe forsvar er at foretrække fremfor et
større, men mindre effektivt.

Den tidligere omtalte »øn sk eseddele må derfor frem
komme som følge af en nøgtern vurdering af, hvad
det forhåndenværende personel kan overkomme; men
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der må samtidig hermed fra de samme afgørende
myndigheders side skæres ned på tidligere krav om
opretholdelse af uddannelse til andet formål, såfremt
begge dele ikke kan udføres med fuld effektivitet. Der
må kort sagt foretages en reel personelvurdering.

Danmarks befolkningstal og økonomi tillader selv
følgelig ikke, at der indgår alle typer af krigsmateriel
i forsvarets rammer.

Intet fornuftigt menneske ville finde på, at flåden
skulle bestå af f. eks. eet slagskib, der så rummede
alt søværnets personel, selvom den administrative side
af sagen ville forenkles ganske betydeligt; men ek
semplet leder m åske tanken hen i den retning, at man
ved en simplificering af materiellet, dets typer og
opgaver, kunne frigøre en del befalingsmænd, der nu
er bundet af stabsopgaver, især af teknisk art, til den
egentlige mandskabsuddannelse.

Forenklingen (rationaliseringen) bør dels omfatte
materiellet, hvorved en mere koncentreret uddannelse
på skoler i land kunne finde sted, dels indholdet og
behandlingen af t j enstlige skrivelser.

Churchill, hvis ord jo også hehjemme har en vis
vægt, udtaler om dette emne i dansk oversættelse:
»Lad os ikke være bange for at bruge korte, rammen
de udtryk, også selvom det er daglig tale«,

I denne forbindelse skal det omtales, at en chef for
en dansk minestrygerflotille under den mest travle
og krævende periode af minestrygningen i danske far
vande lige efter krigen fik tilsendt en tidligere tysk
minestryger til sin flotille.

Fartøjet viste sig imidlertid ikke driftklar ved an
komsten til flotillen og måtte derfor en længere peri
ode »indlægges« til videre klargøring på et provins
værft.

Den lidt ærgerlige flotillechef sendte derfor sin
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stab en fortegnelse over alle fartøjets mangler og
sluttede med følgende ord: »Det var en minestryger,
flotillen skulle have - og ikke en brokkasses.

Han høstede ikke ros for sin korte, men slående
karakteristik af fartøj et.

Det forekommer, at »sager« , der starter f. eks. fra
en skibschef, og som han (manden på stedet) anser
det for en absolut nødvendighed at få en snarlig løs
ning på, sendes fra stabe til institutioner og retur med
forskellige velmente udtalelser, ofte påført af befa
lingsmænd, der ikke har de nødvendige forudsætnin
ger for at bedømme opgaven, for derefter måske at
ende sine dage i ministeriet.

Dette er kun medtaget som et eksempel på, at man
ofte ved en for omhyggelig behandling af en sag i de
forskellige institutioner dels fratager den startende
myndighed glæden og derigennem ansvaret for arbej
det med sagen, dels forhaler dens endelige afgørelse,
samt endelig, hvad hensigten med eksemplet skulle
være at vise, anvender en række befalingsmænd til
at udfinde - i bedste tilfælde - en anden og bedre
løsning.

Sagen havde måske fået en lykkeligere og i alle til
fælde hurtigere udgang, hvis den blot var videresendt
til den afgørende myndighed med en kort fremsendel
sesp åtegning. hvor arbejdet var udført af en rutineret
kontormedhjælper.

Stabe og institutioner stiller gennemgående for store
krav og er for kritisk indstillet overfor skriftlige ar
bejder, der indsendes fra chefer for mindre fartøjer
og tjenestesteder, og glemmer ofte, at de selv netop
er til for i størst mulig udstrækning at hjælpe og vej
lede de udkommanderede under alle forhold . Det skal
blot anføres, at selve betegnelsen »rninister « er latin
og betyder »t j ener «,
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Når man tager i betragtning, at fordelingen af
kvalificeret kontorpersonel, hvad enten det drejer sig
om fast eller værnepligtigt, i hovedsagen foregår efter
»den hellige torbist princip«, hvor fordeleren først sø
ger at rulle sin egen :& k ugle« af det bedste forhånden
værende materiale og derefter fordeler resten, sker
det ofte, at det, der når ud til tjenestestederne længst
ude i periferien, er af en ret middelmådig kvalitet.

Derigennem kommer det rent kontormæssige ofte
til at indtage en uforholdsmæssig stor del af de ud
kommanderede befalingsmænds tid, som kunne 
og burde - være anvendt til den rene mandskabsud
dannelse.

På samme måde går det faktisk også ved fordelin
gen af det øvrige personel.

Størstedelen af befalingsmænd med særlig høj ud
dannelse »suges« ind på en kontorstol i en stab eller
institution i stedet for, at deres videregående uddan
nelse skulle bære frugt gennem en vel tilrettelagt
undervisning af yderligere personel, således at dette
kunne bringes op til samme høje duelighedsgrad.

Ved tilrettelæggelsen af en konkret uddannelses
opgave er der et krav, der må opfyldes, nemlig: til
stedeværelse af befalingsmandspersonel i et sådant
antal, som er nødvendigt for uddannelse af et til sva
rende antal instruktører til løsning af den stillede
opgave.

Der skal derefter af disse befalingsmænd (instruk
tører) skabes en arbejdsgruppe ( team) tilstrækkelig
stor til dels at uddanne andre befalingsmænd til even
tuel erstatning og supplering af de oprindelige og dels
til at påbegynde selve uddannelsesopgaven i det om
fang, der er planlagt.

Desuden bør der altid påregnes en vis re serve til

Tidsskr. r. Søvæsen. 124. Aarg. 14
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imødegåelse af den før omtalte »sugninge af specia
lister til stabe og institutioner.

Den her angivne fremgangsmåde er den eneste, der
har chance for at give et tilfredsstillende resultat, og
det er derfor en absolut nødvendighed, at de insti
tutioner, der fordeler personellet, holder sig dette for
øje og handler derefter, selvom andre opgaver af den
grund en tid må ligge stille.

Hvor ofte er det ikke hændt, at der fra udlandet er
modtaget indbydelse til at lade befalingsmænd del
tage i et kursus, hvorefter en enkelt officer, der i den
nærmeste periode var »ledig på markedet-e, er sendt
afsted, for efter sin hjemkomst atter at blive begravet
i andet arbejde, uden at have haft lejlighed til at bi
bringe yderligere personel sin nyerhvervede viden.

Det må atter gentages, at skal en modtagen uddan
nelse bære frugt, er det nødvendigt, at en større eller
mindre arbejdsgruppe delagtiggøres i undervisningen,
og at dette personel derefter får den tilstrækkelige
arbejdsro til at fuldføre den planlagte uddannelses
opgave.

Til belysning af ovenstående skal anføres et kon
kret eksempel:

Kystbefæstningen (KBF) blev i 1949 beordret til
at uddanne besætninger til 25 stk. dobbelte 40 mm
Mk., der, som det første tidssvarende luftsskyts, leve
ret af våbenhjælpen, var bestemt til opstilling på
KBF's værker omkring København i løbet af de på
følgende år, idet der dog måtte regnes med en senere
tilgang af samme skytstype i yderligere et antal til
opstilling på andre værker.

Det skal bemærkes, at det her drejede sig om en
skytstype af helt anden konstruktion og virkemåde,
end de KBF's personel hidtil havde arbejdet med.
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Kort sagt, noget nyt og tidssvarende og derfor en kær
kommen opgave til KBF's befalingsmandspersonel.

Opgaven var, som anført, ganske klar, og det var
derfor nødvendigt med hård hånd at frigøre det nød
vendige antal befalingsmænd af det i forvejen ikke
tilstrækkelige befalingsmandspersonel for derved at
skabe den bedst opnåelige arbejdsgruppe. Den kom
til at bestå af følgende:

4 Kystofficerer
4 Kystkvartermestre

Efter en gennemgang af et forberedende kursus i
lignende skytstype ved søartilleriet, samt et lynkursus
i engelsk, afrejste arbejdsgruppen til USA primo april
1951 med tilbagekomst til Danmark medio juni 1951.

Selve kursus i USA varede i ca. 6 uger.
Allerede ved tilbagekomsten til Danmark blev det

første indhug gjort i arbejdsgruppen, idet 3 officerer
blev frakommanderet til andre opgaver, og arbejds
gruppen var altså nu reduceret til kun at omfatte:

1 Kystofficer og
4 Kystkvartermestre.

Til indkvartering af skolen blev valgt et af KBF's
landfaste værker, og efter lange og besværlige for
handlinger blev en noget fjerntliggende bygning ved
yderst sparsomme midler indrettet til et særdeles
spartansk undervisningssted.

Samtidig med oprettelsen af ovennævnte, der kun
kom stykke for stykke, efterhånden som reparationen
af bygningen kunne finde sted, arbejdede arbejds
gruppen bistået af søartilleriet med udarbejdelse af
danske materielbeskrivelser og betjeningsreglementer
for det nævnte skyts, samt bistod KBF med planlæg
ningen af skytsets opstilling.
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Resultatet af skolens virksomhed indtil udgangen
af 1952 er i store træk følgende:

Uddannet 1 Lv-officer og 1 Lv-fenrik til samtlige
værker. Uddannet ca. 60 besætninger med ca. 100
VP befalingsmænd. Disse besætninger består af 25 %
fast personel og 75 % VP personel.

Uddannet yderligere et antal instruktører.
Alt taget i betragtning må det siges, at arbejds

gruppen, dels på grund af de enkelte medlemmers
ihærdige og målbevidste arbejde og dels på grund af
den forståelse og hjælp, der blev modtaget fra sø
artilleriet, har gennemført opgaven med et tilfreds
stillende resultat, således at den nu yderligere for
stærkede arbejdsgruppe fra januar 1953 har kunnet
påtage sig en sideløbende opgave: uddannelse af be
sætninger til mobilt 40 mm skyts.

Et tilstrækkeligt antal kvalificerede instruktører er
dog ikke nok til at kunne løse opgaven med det helt
tilfredsstillende resultat.

De pågældendes moralske standard, og ikke mindst
deres lederes, er af tilsvarende afgørende betydning.

En vigtig faktor herunder er, at alle befalingsmæn
dene føler sig loyalt behandlet og støttet oppefra,
således at de mærker, at deres arbejde og ansvar
respekteres.

Dette skaber arbejdsglæden, der ved siden af den
professionelle dygtighed er en af hovedhjørnestenene
i al undervisning.

Man må imidlertid erindre, at en mands tid i hoved
trækkende er delt i følgende to perioder: tiden på
arbejdspladsen og tiden i hjemmet.

Harmoniske og især betryggende forhold i hjemmet
giver befalingsmanden bedst tid til på arbejdspladsen
at ofre al sin styrke til den forefaldende opgave, og
på dette område kunne der måske ydes søværnets
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befalingsmandspersonel en bedre og mere forstående
service.

En delområder er jo lagt i ganske faste og i hoved
sagen tilfredsstillende rammer, således hvad angår
udbetaling af lønninger, opnåelse af lån, lægehjælp,
hospitalsophold samt den gejstlige betjening gennem
Holmens provsti etc., men det må erindres, at der for
de fleste mennesker gives perioder, hvor deres tilvæ
relse af personlige eller tjenstlige grunde er kommet
ud af balance, og hvor en forstående hjælp kan være
af afgørende betydning for den pågældendes helbred
ug tjeneste.

I langt de fleste tilfælde vil en forstående chef kun
ne hjælpe; men hvad nu, hvis den pågældende chef
ikke er forstående overfor befalingsmandens problem,
eller blot at befalingsmanden ikke føler tilstrækkelig
tillid til, at han tør lægge sin skæbne i chefens hånd?

Ja, der er jo så den udvej, at han ad kommando
vejen, atså gennem sin chef, sender en ansøgning til
en højere myndighed, eventuelt anbefalet af sin læge;
men hvor mange er givet den ga ve skriftlig at kunne
gøre rede for sine sjælelige problemer.

Mange vil vige tilbage for denne fremgangsmåde,
blandt andet fordi de ikke ønsker deres personlige
problemer diskuteret af underordnet kontorpersonale
i alle de afdelinger, ansøgningen skal passere, og ofte
fordi de føler, at den myndighed, der har den endelige
afgørelse, forekommer dem som noget ukendt og
upersonligt, hvis tid er optaget af administrative eller
operative opgaver, der ikke tillader den at afse mere
tid til behandling af ansøgningen, end den det tager
at underskrive svaret.

Dette indtryk bekræftes ofte. når man ved gennem
læsning af svar på ansøgninger af vidt forskelligt
indhold observerer, at afgørelsen i mange tilfælde er
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såre enslydende, nemlig: »P å grund af konsekven
serne kan ansøgningen ikke imødekommes«.

Denne korte, men alt for letkøbte påtegning giver
ikke ansøgeren noget indtryk af, at hans problem er
blevet grundigt behandlet, hvis der ikke samtidig er
givet ham lejlighed til at fremkomme med mundtlige
kommentarer.

Naturligvis vil hverken værncheferne eller ministe
ren kunne påtage sig at påhøre hver enkelt befalings
mands personlige sorger og bekymringer, og det vil
formentlig heller ikke være ønskeligt af de, der har
problemer at tumle med, som de ikke selv kan løse.

Ligeledes vil det formentlig heller ikke være muligt
for de personelfordelene eller personelansættende che
fer i større målestok at kunne afse tid til en sådan
interessetjeneste, idet disse chefer ofte kun beklæder
stillingerne for en kortere årrække.

Det er faktisk en hel ny opgave, der her er tale
om, og i udlandet har man indset nødvendigheden af
at oprette et sådant hjælpeorgan ikke mindst på grund
af de fjerne og langvarige udstationeringer af per
sonellet; men også herhjemme må det siges, at opret
telsen af en lignende institution er ønskelig på grund
af det stadig voksende antal befalingsmænd og faste
menige.

Det foreslås derfor til overvejelse, at et lignende
organ oprettes for søværnet f. eks. under betegnelsen
»Søværriets militære interessekontor« som en section
under søværnskommandoen, og at kontoret får til
huse i samme bygning som »Søværn skom m an doens
personelkontor« og »Stabsm askinmest erens kontor«.

Opgaven behøver jo i første omgang ikke at slås
så stort op. Det ville sikkert være tilstrækkeligt at
have f. eks. een ældre befalingsmand til betjening
af hver af de store befalingsmandskategorier.
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Kravet til disse mennesker må selvfølgelig være,
at de såvel opad, men især nedad nyder fuld tillid, at
de altid kan afse tid til at beskæftige sig med en
klients problemer, mundtlig og skriftlig, samt at de,
efter at have gennemarbejdet sagen, har direkte ad
gang til den afgørende myndighed for derefter at
kunne give ansøgeren et hurtigt, grundigt og vel gen
nemtænkt råd i hvert enkelt tilfælde.

Nogen let opgave vil det uden tvivl ikke være, og
den vil kræve megen takt og selvopofrelse af sine
udøvere. Men dens rette løsning vil sikkert skabe
tilfredshed blandt personellet og således være til gavn
for søværnet.



Nekrolog'.

Orlogskaptajn Eigil Riis-Carstensen blev født 16.
Juli 1892 i Helsingør som Søn af Marinemaler An
dreas Christian Riis-Carstensen og Hustru Ida Lucie
Catharine, f. Muller.

Han blev Kadet i 1909. Sekondløjtnant i 1913 og
var derefter med Krydseren »Valkyr ien e i Middelhavet
(1913-14). Blev Premierløjtnant 1914 og var med
»Valkyr ien« på Kongerejsen til Færøerne og Island,
hvorfra han i Juli var med S/S »Islan de , der overførte
Kongen og Dronningen med Følge til Grønland og til
bage til Island. Han blev Kaptajnløjtnant i 1922.
Næstkommanderende i Inspektionsskibet »Islan ds
Falke til Grønland og Island i 1923. Blev uddannet
som Hydrograf ved »De internationale Havundersøgel
sers Laboratorium i København « og i Havundersøgel
sesskibet »Dana e i 1924. S. a. deltog han i Ekspedi
tionsskibet »Godthaab es Eftersøgninger efter Skon
nerten »T eddy« . Blev Kaptajn 1924. Foretog hydro
grafiske Undersøgelser ved Vestgrønland 1925 og 26.
Næstkommanderende Kongeskibet »Dan nehroge
1927. Chef for »Godth aabsekspedit ionen 1928«, der
foretog oceanografiske Undersøgelser mellem Grøn
land og arktisk Canada i 1928. Chef for »Godth aab«
som Stationsskib og Ekspeditionsskib (Lauge Koch's
Ekspedition) ved Østgrønland 1930. Blev Orlogskap
tajn 1932. S. a. Islods paa Det østgrønlandske Fangst-
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kompagni Nanoks Motorskonnert sGef' ion e til Dan
marksfjorden paa Østgrønland. Næstkommanderende
i Kystforsvarsskibet »Olfer t Fischer« paa Artilleri
skole 1933. Chef for Inspektionsskibet »Beskytteren«
som Depotskib 1934. Chef for Opmaalingsskibet
»Hejm dal« ved Grønland i 1936-37 og 38, Opmaaling
af Disco Bugt, i Forbindelse med Tjeneste ved Sø
kortarkivet. Chef for »iHejm dal« og ved Søkortarkivet
1940.

Han søgte Afsked 31. Oktober 1940 og ansattes der
efter som Afdelingschef for Søkortarkivets II Afde
ling (Efterretninger for Søfarende, Sejlhaandbøger,
Rettelser af Søkort m. v.).

Han var i en Aarrække Medlem af Bestyrelsen i Det
østgrønlandske Fangstkompagni »Nan ok « og i sine
sidste Aar Medlem af Bestyrelsen i »Det grønlandske
Selskah«.

Riis-Carstensens betydelige Erfaring og Viden som
Opmaaler kom i mange Henseender Søkort-Arkivet
til Gode. Et af hans større Arbejder ved dette var
Redaktionen af »Den grønlandske Lods I «, der i 1948
afløste T. V. Gardes »Besej ling af Vestgrønland«, hans
Kendskab til disse Farvande muliggjorde, at Beskri
velsen deraf blev saa indgaaende og fyldig, som det
paa det Tidspunkt var muligt.

Riis-Carstensens betydeligste Indsats var i det hele
knyttet til Grønland. Blandt de mange danske Sø
officerer, hvis Navne er indskrevet i Grønlands Hi
storie fortjener hans Navn ogsaa at bevares. Han
følte sig i mere end almindelig Grad draget til Grøn
lands egenartede, storslaaede Natur, og han gav disse
Følelser positivt Udtryk i en betydelig videnskabelig
og sømandsmæssig Indsats til Gavn for Grønland og
for dets Samhørighed med Danmark. Dette hans Maal
lykkedes desto mere, fordi han ved sin personlige
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Charme og ved sin venlige Optræden vandt vore grøn
landske Landsmænds Hengivenhed og Agtelse.

Riis-Carstensen var et fint, følsomt, beskedent og
kunstnerisk betonet Menneske og en fuldgod Kamme
rat. Fra sin Fader havde han arvet ikke ringe Evner
som Marine- og Naturmaler, men hans Sans for Hu
mor kunde ogsaa give sig kunstnerisk Udtryk i træf
fende og harmløse Karikaturtegninger. Han var altid
en Acquisition i en Messe; ikke mindst naar han med
Strengespil foredrog en Sømandssang.

Men kaldte Pligten og Ansvaret, var han paa sin
Post og tog sin fulde Del af Tørnen. Som den afholdte
Mand han var, vil han blive oprigtigt savnet blandt
de mange, han var i Berøring med.

Riis-Carstensen blev Ridder af Dannebrog i 1933.
Han blev i 1918 gift i Oslo med Astri Meyer, Datter

af norsk Højesteretsadvokat Johannes Meyer og Hu
stru Benedicte Riegels, f. Jacobsen.

Han døde efter nogen Tids Sygdom den 19. April
1953 og blev bisat fra Bispebjerg Krematorium den
23. s. M. P. l.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnant K. Rodholm.

Atlantpagten.

Udnævn els en af Admiral, the Earl Mountbatten af Burma til
Commander-in-Chief, Mediterranean.

Den 16. december 1952 meddeltes samtidig af det Nordatlan
tiske Råd i Paris og af den engelske premierminister i House of
Commons, at Admiral Mountbatten var blevet udnævnt til den
første G-In-C, Medit.err-anean, under NATO.

Premierministeren, Mr. Churchill, forklarede, at NATO havde
bestemt, efter forslag fra Military Committee, at der skulle
oprettes et særligt kornrnandoornråde for Middelhavet. Efter
overenskomst skal denne post først besættes af en engelsk ad
miral, Mouritbatten. I hans stab vil indgå officerer af alle na
tioner, der berøres af bestemmelsen. Han er direkte underlagt
og ansvarlig overfor SHAPE.

I krig har C-in-C, Mediterranean, (OINCMED), ansvaret for
søforbindelsernes sikkerhed, beskyttelsen af skibsfarten og
konvojer, koordineringen af logistictjenesten og støtte til til
stødende kommandoer. Andre vigtige ansvarsområder er koor
dineringen af minekrigen, u-båds- og anti-u-bådsoperationer.
Til alle disse opgavers løsning råder han over såvel luft- som
flådes tyrker.

Det påhviler ham at koordinere alle flådes tyrkers, heri ind
befattet maritime luftstyrkers, bevægelser i Middelhavet.

Han er stadig ansvarlig overfor de engelske Chiefs of Staff
for forbindelsen til Middle East.

Hangarskibene, amfibie- og l> SUpporl«-s ty rker under US 6.
flåde forbliver under CINCSOUTH's kommando. 6. flåde, der
er en angrehsstyrke, er primært organiseret til støtte for land
krigen i Sydeuropa.
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Middelhavet vil yderligere blive inddelt i underområder, hvor
hovedsagelig lokal eller national kommando vil gøre sig gæl
dende. De forskellige områdechefer er ansvarlig overfor CINC
MED for alle allierede opgaver, men overfor deres egne na
tionale myndigheder, hvad angår opgaver af national karakter.
Disse ombråder indbefatter de vigtige franske og italienske
områder i det vestlige og centrale Middelhav. Kystfarvande
er helt igennem nationale ansvarsområder.

Premierministeren blev spurgt om, hvorledes forholdet var
mellem CINCMED og den projekterede Middle East Command,
under henvisning til, at Middelhavet udgør den vigtigste sam
færdselsvej til Middle East og for nærværende nærmest synes
at skulle være underlagt SHAPE.

Premierministeren svarede, at der i delle umådelige spørgs
mål var to hovedpunkter at erindre sig. Det ene var, at eng
lænderne, med al deres erfaring så vidt muligt og under hvilken
som helst form man nu blev enig om, skulle være ansvarlig for
modtagerdelen af atlanttrafikken, som de kendte bedst. Det
andet var, at englænderne burde have effektiv kontrol med den
gennemgående trafik i Middelhavet, hvilket ville gøre dem
i stand til at udøve deres myndighed i Middle East og fuldt
ud anvende alle deres baser og styrker inden for delle om

råde. Delle var blevet opnået, skønt ikke under den form, man
bedst kunne have ønsket sig, men han mente, at de to hoved
punkter var effektivt ordnet, og han mente, at det ville være
kedeligt, hvis dette skulle medføre nogen uenighed.

Som svar på et andet spørgsmål sagde premierministeren,
at der var blevet arrangeret en meget praktisk ordning, som
fuldtud tilfredsstillede de implicerede nationers værdighed,
og hvad der var langt vigtigere, stadig muliggjorde for Admi
ral ty at gøre sin indflydelse tilstrækkelig gældende.

(The Admira1ty News Summary, dec. 1952).
H.M.P.

England.

Flddens officerslønninger.

Dagstørrelse på fuld løn.
Rang

Cadet i øvelsesskib .
Cadet i ikke-øvelsesskib .
Midshipman .

Acting sub-Itcutenant .

s.
4

7
12

15

d.
O
6
O
6
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} .

Rang
Sub-Lieutenant .
Lieutenant ved udnævnelsen .

l> efter 2 lå rs tjeneste .
l> l> 4 li> » .
l> li> 6 l) » .

Lieutenant-Cornmander ved udnævnelsen
» efter 2 års tjeneste
» » 4 » l)

» li> 6 » li>

» » 8» »
» » 10 » »

Commander ved udnævnelsen .
» efter 2 års tjeneste .

» »4 li> li> .

» » 6 li> li> ..

li> » 8 I> » .
Captain ved udnævnelsen .

» efter 2 års tjeneste .
» » 4» » .
» » 6» » .

» »8 » » .
Rear Admiral
Commodore 1st Class
Vice Admiral ..
Admiral .

Admiral of the Fleet .

1
1
1

1
1
2

2
2
2

2

2
2
3
3
3
3
J
3
4
4

6

7
8

10

s.
17
1

3
10

12
19

1
3
5
7
9

15
18

O
3
5

13
16
19

2

5

O

10
15

O

d.
6

6
6
O
6

O
O
O

O
O
O
6
O
6

O
6

O
O
O
O
O

O

O
O
O

Derudover findes forskellige tillæg:

O dO d el. 7 s
O d
O d
O d
O d

10 s
5 s

3 s
3 s
2 s

1. Command money: For skibs- eller gr up pech efer med føl -
gende dagstørrelser :

Captain .
Commander ..
Lieutenant-Cmdr .
Lieutenant .
Sub-Lieutenant ..

2. Entertaining Allowance: For kommanderende til søs eller i

land:
Captain med kommando til søs ... 10 s O d el. 7 s O d

» » » i land... 7 s 6 d el. 5 s O d
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Commander med kommando til søs 5 s O d
» » » i land 4 s 6·d

3. Flying Pay: Betales til officerer op til Captain, der har flyve
el ler observator-certifikat:

Officerer under uddannelse 3 s O d
» med certifikat:

Midshipman 6 s O d
Aet. Sub-Lieutenant 7 s O d
Sub-Lieutenant 8 s O d
Lieutenant ved udn. 9 s O d

» efter 2 år 12 s O d
Lieutenant-Cmdr 12 s O d
Commander 5 s O d
Captain 5 s O d

Grunden til taksterne for Lieutenant-Cmdr. og Captain er, at
den samlede daglige løn (grundløn og flyve tillæg tilsammen)
ikke må overstige resp. 57 s og 85 s.

4. Ubådstillæg : Betales med 4 s O d om dagen til offfcerer af
rang Lieutenant-Cmdr. eller under, når de kommanderes til
tjeneste ved ubåde.

5. Marriage Allowance. Udbetales til alle gifte officerer.
Over 25 år:

Lieutenant-·Cmdr. og under, Cornrndr. 18 s 6 d
Captain over »4-års tj.-sats« eller mindre 21 s O d

» med »6 og 8-års-sats« 23 s 6 d
Commodore og Rear-admiral og over 26 s O d
Under 25 år:
56 sh om ugen til alle.

Desuden findes mange andre tillæg, hvoraf kan nævnes Sur
veying Pay, MedicaI Officers Specialist Pay, Dental Officers
Specialist Pay, Pilotage Money, Hard-Lying Money, Lodging
Allowance, Ration Allowance, London Allowance og Local Over
seas Allowance. (Appendix to the NAVY LIST, jun 1952 )

H.M.P.

Frankrig.

Nybygninger.

Den franske flåde har bestilt yderligere to jagere af Sureout
klassen, hvilket bringer denne klasses samlede antal op på 12
enheder. Jagerne får et standarddeplacement på 2750 tons, et
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fuldt udrustet deplacement på 3500 tons og en armering på 6
12,7 mm du al-purpose kanoner, 6 57 mm og 6 20 mm maskin
kanoner samt 6 53,3 cm torpedorør.

Farten er beregnet til 34 knob ved 63.000 HK.

Det første eskortefartøj på 1250 tons, Cors e, er søsat i Lorient,
(Se Iøvrigt Tfs. feb. 1953 pag. 76-77).

(Sver iges Flotta, december 1952) K . R.

Holland.
Marines budget.

Den hollandske marines budget er for 1953 vokset til 323 mill
GuIden, ca. 590 mil!. kr., hvoraf 227.5 mill. er or-dinære ud
gifter og 95.5 ekstraordinære. Udgifterne fordeles således:

I minsteriet .
Il marinestaben og Informatlonst,

III materiel .
IV personel .
V intendanturen ..

VI lægevæsen ..
VII lods- og fyrvæsen ..

VIII søkortarkiv ..

Ordinære udgifter
1953

5.725.760
4.006.000

92.214.000
97.875.240
14.329.000
3.190.000
9.380.000

780.000

1952
5.274.000
3.132.000

93.521.000
89.600.000
11.700.000

3.011.000
8.508.000

884.000

III materiel ..
IV personel .
VI lægevæsen ..

VII lods- og fyrvæsen ..

Ekstraordinære udgifter
1953

93.290.000
1.000.000

250.000
960.000

323.000.000

1952
130.564.000

1.005.000

347.199.000

Udgifter for 1953 er lidt m indre end for det foregående år.
Denne formindskelse hidrører hovedsageligt fra posten materiel,
men det er værd at notere sig, at der ikke er beregnet nogen
tidgifter for de allerede bestilte 32 kystminestrygere og 5 pa
truljebåde, der øjensynlig helt skal afholdes på »off -shor c«
programmet. 72 mill. GuIden eller ca. ~ af det samlede budget
går til fortsat bygning af de under bygning værende skibe:
2 krydsere, 12 eskorteskibe og 4 u-både. Det påregnes, at de to
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(Hevue Maritime, jan. 1953)
H. 1\1. P.

krydsere og de første af eskorteskibene vil foretage de første

prøveture næste år.

Personelantallet er anslået til 22.800 mand, deri indbefattet

marineinfanteriet.

Hollandske skibsværfter har under en 205 mill. kr. kontrakt
med den amerikanske flåde fået overdraget at bygge 18 mine
strygere og 5 ubådsjagere for NATO.

(The Navy, januar 1953) K. R.

Japan.

Ifølge fr edstraktaten har J apan tilladelse til at oprette en

reduceret flåde. Den første kærne vil komme til at bestå af fr-e
gatter, 'som U.S .A. vil levere i et antal af 10 å 1.500 ton.

I øjeblikket består fl åden kun af patruljebåde og andre min
dre fartøjer, bemandet med politipersoneI. Den er sammensat
således:

2 patruljebåde, 700 t. fart 15 knob.
17 patruljebåde, 450 t. fart 14,5 knob.
20 patruljebåde, 270 t. fart 13,5 knob.
34 patruljebåde, 130 t . fart 11 knob.
24 vedetbåde, 50 t. fart 14 knob.
11 vedetb åde, 14 ton, fart 16 knob.

(Revista 1\Iariltima, dec 1952 )
H.M.P.

Venezuela.

Søsætning af jag er .

Nu eva Esparia, den første af 3 jagere, som bliver bygget hos
Barrow i England, blev søsat den 19. november. Fartøjerne lig
ner i mangt og meget de nye engelske Daring-jagere, men er ikke
udrustet med samme store kanontårne ~g lange brokonstruk
lion. De får herved dæksplads for normale skorstene, hvilket
giver skibene et mere normalt og harmonisk udseende.

(Th e Navy, januar 1953 ) K. R.



Alligevel panserskibe - ?

Ved orlogskaptajn H. M. Petersen.

Ønsker er gratis og i hvert fald morsomme at lege
med. Hvis man tænker sig, at søværnet pludseligt fik
500 mill. kr. til rådighed for et hårdt tiltrængt bygge
program, hvilke skibstyper skulle vi så gå ind for?
Mange forhold ville selvfølgelig spille ind, især den ak
tuelle militær-politiske og strategiske stilling for vort
land og ønsket om at opbygge en dertil svarende har
monisk og velafbalanceret flåde; men et spørgsmål,
der herefter navnlig ville trænge sig på, ville være:
»Hvorledes får vi mest for dette beløb?« Med andre
ord, hvilke sk ibstyper giver mig mest kampkraft for
pengene? Dette er helt enkelt det spørgsmål, som for
fatteren til nedenstående fra svensk oversatte artikel
har prøvet at besvare. At det resultat, han kommer til,
måske får een og anden til at studse, kan ikke undre
i et land, hvor panserskibe længe har været bandlyst
i diskussionen om flådens opbygning, og hvor det ofte
har været svært med resultat at argumentere mod tan
ken om smotorbådsflådene, som jo navnlig har været
populær i visse kredse uden for søværnet.

Artiklen, som hermed følger, fortjener at blive
læst og diskuteret.

Tidsskr. f. Søvæsen. 124. Aarg . l ;)
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En simpel metode til sammenligning af orlogsskibes
kampværdi og omkostninger.

Af 1. hyråiugenjor H. Åhm an . (Tidskrift i Sjilviisendet. dec. 1952)

Et orlogsskibs tekniske kampværdi eller effektivitet
karakteriseres hovedsageligt af følgende 3 egenskaber:

1. Slaqkraft, d. v. s. artilleri, torpedo og andre våben.
2. Modstandskraft, d. v. s. det, der nærmest omfat

ter pansring.
3. Fart.

I almindelighed nøjes man med at karakterisere
våbenudrustningen med marinekalenderdata. Hvad
angår panserbeskyttelsen synes denne at vække alt
for lidt interesse, hvilket sandsynligvis skyldes, at det
er svært at karakterisere den og bedømme dens be
tydning, særligt sammenholdt med det mere letfatte
lige begreb farten.

Den nedenfor beskrevne metode er udarbejdet for
nogenlunde sikkert at kunne sammenligne og bedøm
me de forskellige orlogsskibe på et sagligt grundlag.

Den synes at kunne blive af betydning, især når det
ved planlægning af nybygninger gælder om at skaffe
de i forhold til anskaffelsesomkostningerne mest ef
fektive skibstyper.

Det deplacement, der er til rådighed for slagkraft
og modstandskraft hos orlogsskibe svarer til lastski
bes evne til at bære nyttelast. Denne reguleres for dis
ses vedkommende gennem fribordsbestemmelserne.
Også muligheden for at nedlaste orlogsskibe er be
grænset, særligt hvad angår det hovedsageligt højt
placerede våbenmateriel. selvom stabiliteten, som det
først og fremmest kommer an på, er et elastisk begreb.

Lasteevnen er i høj grad afhængig af den fart, som
skibet er konstrueret til. Især indvirker et vist -
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af fartøjets længde afhængigt - kritiskt fartomr åde.
som karakteriseres af et stærkt øget effektbehov. gen
nemgribende på skibstypens udformning og evne til
at bære nyttelast.

Hvis panserskibe skal kunne bære kraftigt artilleri
og tilsvarende panserbeskyttelse, m å de konstrueres
til lav fart i forhold til længden. Jo mere farten pres
ses op uden en tilsvarende forøgelse af længden, desto
skarpere linier m å skibet have, og ved den tilsvarende
forøgelse af maskineriet mindskes evnen til at bære
v åben og panser. Når man når til det kritiske fart
område, behøver man ganske vist ikke at formindske
skrogformens fyldighed, men det her kraftigt stigende
effekt- og de nned brændselsforbrug nødvendiggør dog,
at såvel armering som panser yderligere må formind
skes, hvilket indebærer en successiv overgang til pan-
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serkrydsertypen. En overskridelse af det kritiske fart
område kan for større fartøjers vedkomm ende kun
ske ved en radikal overgang til de meget let byggede
og ekstremt slanke, d. v. s. langstrakte, lette krydsere.
Disse har dog et meget begrænset fartområde, hvor de
kan komme på tale, thi ved fortsat fartøgning med
fører såvel vægtspørgsmålet som behovet for mere
maskineri uoverstigelige vanskeligheder. For jagernes
vedkommende indtræffer dette ved noget højere fart,
som dog i forhold til deres mindre længde er betydelig
højere, h vorfor praktisk taget al panserbeskyttelse må
ofres for at muliggøre tilstrækkelig armering.

For at anskueliggøre hvorledes de forskellige væg
tes fordeling varierer med konstruktionsfarten, vises
i diagram 1 den procentvise vægtfordelings va riat ion
med såkaldt relativ fart, udtrykt ved farten i knob i
forhold til kvadratroden af vandlinielængden i meter.
Deplacementet er for fuldt udrustet skib og er for an
skuelighedens skyld opdelt i følgende tre vægtgrupper :

1. skrog med rejsning og aptering samt besætning
og beholdninger for denne.

2. fremdrivningsmaskineri med brændsel og vand
(turbinemaskineri forudsættes).

3. våben og panser (netto, udover det stål, som går
med til skroget).

Af diagrammet fremgår, at procentsatsen for våben
og panservægt for panserskibe er 50-40 og mindskes
med øget relativ fart, således at den for lette krydsere
blot bliver det halve og for jagere knapt mere end 10.

Kurverne gælder i det store og hele uden hensyn til
skibsstørrelsen. Kun for relativt langsomme, mindre
skibe får skroget noget større vægtandel og følgelig
nyttelasten noget mindre procentvis andel, end hvad
diagrammet viser.
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At ifølge diagrammet hurtigere skibe trods lettere
udførelse ikke har mindre vægtprocent for skrog med
udrustning end de tungere skibe, skyldes at de først
nævnte i forhold til deplacementet har større skrog.
Kun skibe, som drives med meget lette og brændsels
økonomiske motorer, kan bære en procentvis større
v åbenudrustning. end hvad diagrammet viser.

Den med øget konstruktionsfart nødvendige for
mindskelse af det for våben og panser disponible de
placement er, udtrykt i ton, anskueliggjort i diagram
2 med kurver for forskellige, fuldt udrustede deplace-
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menter, dels for relativt langsomme, grovere byggede
skibe og dels for lettere skibe med slanke skrogformer,
der er presset op over det kritiske fartomr åde .

Anskaffelsesomkostningerne for en vis skibstype
med et givet deplacement forøges mærkeligt nok ikke
med farten, hvilket skyldes, at meromkostningerne for
det krævede maskineri kompenseres af en dermed føl
gende formindskelse i våben og panser. Det er fortrins
vis for mindre og særligt for lettere skibstyper, at om
kostningerne i forhold til deplacementet bliver større.
Således er disse ifølge 1950-prisniveau for panserskibe
og panserkrydsere ca. 10.500 kr., for lette krydsere ca.
12.000 kr. og for jagere ca. 16.000 kr. pr. standartton.
For torpedobåde er tilsvarende omkostninger 50.000
70.000 kr. Omkostningerne i forhold til nettovægten
for panser og våben viser en mærkbar stigning med
farten, betydeligt kraftigere end fartforøgelsen, hvil
ket fremgår af diagram 3 med kurver for forskellige
standartdeplacementer.

Den sammenlagte vægt af våben og panser repræ
senterer dog ikke direkte kampværdien. sel vom farten
ogs å tages med i betragtning. Da nettopanservægten
for moderne panserskibe er 2 å 3 gange større end ar
tillerivægten. ville den få et uforholdsmæssigt stor ind
flydelse, såfremt den omtalte totalvægt skulle karak
terisere slagkraft og modstandskraft.

Man plejer at benytte den projektilvægt, der kan af
skydes pr. tidsenhed til at karakterisere et orlogsskibs
slag- eller ildkraft.

Overfladisk set synes herved særligt mindre auto
matiske kanoner at være fordelagtigere end sværere
ikke-automatiske kanoner, da projektilvægten i for
hold til artillerivægten er betydelig større for de først
nævnte. Forholdet reduceres dog, hvis man gør sig
klart, at den høje ildhastighed ikke kan udnyttes kon-
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tinuerligt, men at ildafgivningen må foretages spredt
af hensyn til ammunitionsbeholdningen og kanonens
opvarmning. Man kan endog fraregne det i artilleri
vægten iberegnede panser, som mere repræsenterer
modstandskraft end ildkraft og tage hensyn til, at au
tomatiske kanoner medfører en betydelig forøgelse af
skibets elektriske kraft med hermed følgende vægt
forøgelse. Man finder da, at forholdet mellem den pro
jektilvægt, der afskydes pr. tidsenhed og artillerivæg
ten vedvarende bliver mindre efterhånden som ka
libret øges. I stedet vokser dog - på grund af øget
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skudvidde og træfsikkerhed på større afstande - for
holdet mellem den projektilmængde. som har forud
sætningerne for at træffe og artillerivægten, således at
produktet af disse faktorer bliver praktisk taget kon
stant, i det mindste for middelsvært og svært artilleri.

Hvad angår artillerinærluftværnet vil man se, at
dets effektivitet ikke har samme direkte betydning for
slagkraften som øvrigt artilleri, da det hovedsageligt
har defensiv karakter. Ved bedømmelse af artilleriet
bør man desuden iagttage, at særligt hovedarmerin
gens automatisering medfører større risiko for funk
tioneringsvanskeligheder, hvorved der forårsages stør
re afbræk i ildafgivningen, end hvis almindeligt artil
leri anvendes.

Med hensyn til, hvad ovenfor er anført, er artilleri
vægten blevet betragtet som værende repræsentativ
for ildkraften. Derigennem tages nemlig hensyn til
dels den projektilvægt, der kan afskydes pr. tidsenhed,
og dermed træffevirkning, del s den såvel af selve pro
jektilet som af dets begyndelseshastighed betingede
skudvidde. Gennem denne og kanonens rettehastighed,
stabilisering og ildledelse tages ogs å hensyn til træf
sikkerheden. Slutteligt tages ogs å artilleriets udhol
denhed med i betragtning ved at indregne ammuni
tionsbeholdning og panser i artillerivægten.

Enhver forbedring i disse henseender medfører en
vis vægtforøgelse og modsat medfører f. eks. en fra et
pladsrnæssigt synspunkt ønskelig sammenlægning af
flere kanoner i eet tårn eller een affutage en vægt
besparelse, men også en forringelse ved større risiko
for, at flere kanoner samtidigt kan sættes ud af funk
tion. I artillerivægten indgår ikke forskelligheder i
kanonopstilling og heskydningsvinkler, men man
burde kunne se bort fra, hvad der forekommer i denne
henseende.
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På samme måde som artillerimateriellet kan tor
pedo- og dybdebombe- m. fl. våben betragtes gennem
deres vægt. Minelast tages kun med for specielle mine
skibe.

Hvis operativ forskning skulle komme til det resul
tat, at effektiviteten i forhold til vægten for nogle af
disse våben, der hvad angår anvendelsen er svære at
sammenligne, i betydelig grad adskiller sig fra de
øvrige, kan der tages hensyn hertil ved en særlig kor
rektion for vægten. Desuden kan minestrygningsmate
riel og andet våbenmateriel tages med samt også i en
vis grad teleteknisk materiel, selvom det vigtigste af
dette derved ikke bidrager med sin fulde værdi.

Vægten af våbenmateriel inklusive bevægeligt pan
ser, ildledelsesmateriel samt ammunition o. l. betegnes
ved V (ton ). Da sikre oplysninger herfor ikke kan
skaffes, kan man sammenregne vægten f. eks. ved
hjælp af de i tidsskriftet »Vår Flotta« 1935 nr. 7 pub
licerede oplysninger under hensyn til , at en vis for
øgelse kræves for mere moderne artilleri. For helauto
matiske kanontårne kan regnes med en 50 % større
vægt, og for luftværnspjecer bliver forøgelsen endnu
større. En overslagsvægt i kg pr. kanon for en artilleri
pj ece med ammunition fås ved udtrykket k x d" i hvil
ket d er kalibret i cm og k en faktor, som er ca. 14 for
almindelige og 20 for helautomatiske middelsvære doh
heltt årne. For såvel velpansret. svært artilleri som mid
delsvære dæksaffutager er k ca. 12. For lette luft
værnsautomatkanoner er k ca. 100-150. hvilket for
klares ved , at "ægten af ammunitionsbeholdning for
disse hurtigskydende kanoner er af samme størrelses
orden som for almindeligt middelsvært artilleri.

Modstandskraften karakteriseres naturligt af pan
servægten. som må forudsættes udnyttet rationelt.

Pansrets nettovægt betegnes med P ton. Dersom
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denne ikke findes udregnet, kan man beregne den ved
hjælp af oplysninger om tykkelse og udstrækning. En
overslagsværdi fås dog simpelt hen ved fra den af dia
gram 2 aflæste totalvægt for våben og panser at sub
trahere den ovenfor angivne v åbenvægt.

Ved at tage den således fundne panservægt i for
hold til skrogvolumnet, udtrykt ved længde x bredde
Xsidehøjde, får man en med pansrets udstrækning og
tykkelse proportional værdi, som giver en god karak
teristik af et skibs pansring. Ved at indføre en korrek-

p
tionsfaktor fås følgende udtryk: 0,1 X L X B X H' der be-

tegnes med p, og som i den nedenfor angivne formel
for kampværdien reducerer pansrets indflydelse for
velpansrede skibe til samme størrelsesorden som vå
benmateriellet. Den bliver nemlig for skibe med så
vel vandlin iepanser . der modstår ild af eget kaliber,
som en mod luftbomber tilstrækkelig beskyttelse lig
med 0,8 å 1,2. Den store værdi gælder nærmest for
slagskibe. p-værdien bliver mindre med større relativ
fart, således at den for tunge krydsere eller panser
krydsere er af størrelsesorden 0,6 og for lette krydsere
ca. 0,4 samt for jagere praktisk taget O. Den forbed
ring af kampværdien. der kommer fra p-værdien, ta
ges der hensyn til i nedenstående formel. For panser
materialer, der ikke er af sejghærdet nikkelstål, kan
p-værdien justeres i forhold til brudstyrken.

Til modstandskraften eller nærmere betegnet flyde
evnen bidrager også den vandtætte inddeling, som dog
her udelades, forsåvidt den ikke i det følgende indi
rekte berøres for bredere skibes vedkommende. Selv
om også et større skrog er til fordel for skibets fly
deevne, antages dette dog at blive opvejet af, at mål
overfladen samtidig bliver større, hvorfor også disse
faktorer udelades.
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For skibe, der eventuelt er forsynet med cell eud
fyldningsmateriale, der er af betydning for flydeevnen,
må dette selvfølgelig tages med i beregningen. Det
sker bedst ved at lade dette volumen C (ms) bidrage i

forhold til konstruktionsdeplacementet, d. v. s.~
depI.,

hvilket udtryk betegnes med c. Kun relativt langsom
me skibe med et forholdsvist stort deplacement har en
c-værdi af størrelsesorden 0,5. Celleudfyldningsmate
rialets modstandskraft forudsættes tilfredsstillende.
Dersom materialet er. så stærkt, at det aktivt bidrager
til beskyttelsen, kan hensyn dertil tages ved en tilsva
rende forøgelse af p-værdien.

Udover ovennævnte faktorer, der indvirker på mod
standskraft og flydeevnen, kan man også tage hensyn
til den forskel i skibenes egenskaber, der fremkommer
ved forskellige skrogproportioner. De skibe, der frem
drives med moderat fart, har på grund af deres større
bredde og mindre længde flere fordele sammenlignet
med de typer, der for at opnå større fart Cl' konstrue
ret med slankere skrog. Gennem deres større bredde
får de et bedre beskyttelsesvolumen til absorbering af
sprængninger i skibets sider. Bredden muliggør des
uden flere vandtætte langskibs skodder. Deres silhuet
bliver kun det halve af de længere fartøjer, der ofte
må gøres højere, og de er mere manøvredygtige.
Selv hvad angår sødygtighed taler forskellene i
skrogform til fordel for de brede. Alle disse egen
skaber kan sammenfattes som en funktion af for
holdet mellem skrogets hoveddimensioner bredde/
længde. Denne varierer stort set mellem 0,1 for eks
tremt slanke skibe og 0,2 for brede, d. v. s. skibe byg
get for lav fart. Den kan, idet den formindskes med
minimumsværdien 0,1, passende anvendes som en sik
kert ikke overvurderet korrektion på kampværdien.
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Denne såkaldte breddefaktor betegnes med b og er alt
så B/L -+- 0,1.

Farten, d. v. s. skibets maksimumsfart med normale
beholdninger medregnes ganske simpelt med sin abso
lutte værdi i knob og betegnes med F.

Ved hjælp af ovennævnte faktorer opstilles følgende
formel for et skibs tekniske kampkraft eller effektivi
tet (med m åleenhed, der svarer til den for effekt gæl
dende: kg x mysec) .

Selvom man er nået til denne formel ved en grov
forenkling af problemet med dets mange inkommen
surable størrelser, synes den dog at kunne forsvares,
ved at man ved hjælp af den p å en simpel måde får et
sammenfattende sammenligningstal for de vigtigste af
de egenskaber, der indvirker på kampværdien. For re
lativt langsomme skibe, hvor et stort deplacement er
til r ådighed for våben og panser, forudsættes, at dette
deles således, at den p-værdi, man får, svarer til ar
mering og panser.

Formlen er nærmest bestemt til brug for overflade
skibe. Hvis den ogs å skal kunne finde anvendelse på
ubåde, bør bl. a. dykkeevne tages med. I diagram 4 er
ved hjælp af ovenstående metode nedlagt kurver for
kampværdien for nogle af de orlogsskibe, der er ak
tuelle for vor fl åde (den svenske. O. A.), uden anven
delse af celleudfyldningsmateriale.

Af diagrammet fremgår, hvorledes kampværdien for
den enkelte skibstype formindskes ved stigende kon
struktionstart.

For skibe, som f. eks. ved en aItfor stor nedlastning
har fået en utilstrækkelig eller utilfredsstillende sta
bilitet bør det således fundne udtryk for kampværdien
korrigeres med en reduktionsfaktor. På lignende må-
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de kan man ved hjælp af formlen endog få et udtryk
for hele flådens beredskabsgrad ved for hvert egent
ligt krigsskib at betragte dets tilstand med hensyn til
alder, vedligeholdelse, modernisering og eventuelle
havarier samt for ikke udrustede skibe, oplægningens
art.

Ved beregning af omkostningerne og sammenlig
ning af disse bør man selvfølgelig tage hensyn til, at
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de forskellige skibstyper har forskellig levetid. Så
fremt anskaffelsesomkostningerne (K) divideres med
antallet af leveår fås år skvotien ten . som betegnes med
k. Heraf fås den relative anskaffelsesomkostning :

k
k = -

r S

Det antal år et orlogsskib kan tjenstgøre i linieflåden,
kan omtrentlig bestemmes ved at bruge de i London
aftalen af 1936 stipulerede tal, selvom disse er diffe
rentierede ud p å slagskibe og krydsere. For tunge
krydsere eller panserkrydsere må man tage en mid
delværdi. Man m å løvrigt ikke glemme, at sværere
byggede skibe i vort klima har en betydelig fordel i
sammenligning med lette skibe, da de p å grund af
skrogform og -styrke er mere anvendelige om vinte
ren, til og med uden isbryderassistance. Egentlig bur
de man tage hensyn hertil ved i stedet for omkostnin
gernes år skvotien t at anvende en månedskvotient ef
ter antallet af måneder som de forskellige skibe gen
nemsnitligt kan sejle uden hensyn til is, hvilket ville
give en større, underbygget forskel ved omkostnings
sammenligninger.

Følgende antal års tjeneste kan opstilles som
normer:

Panserskibe 26
Panserkrydsere 23
Lette krydsere ... .. .. . .. . .. . 20
Jagere 16

For fuldstændighedens skyld skal anføres at for
ubåde kan regnes med 13-14 år og for torpedobåde
12 år -.

Men levetiden er også en funktion af relativ fart,
undtagen hvad angår ubåde, der selvfølgelig kræver
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en større sikkerhedsmargin. Således mindskes leveti
den med større relativ fart.

I diagram 5 anskueliggøres den efter ovenfor om
talte metode beregnede relative anskaffelsesomkost
ning for nogle af vor flådes aktuelle skibstyper som
funktion af konstruktionsfarten og beregnet efter
1950's prisniveau.
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En sammenligning viser, at det med moderat fart
frem drevne panserskib er betydeligt billigere i forhold
til kampværdi og levetid end de hurtigere, lette skibe.

Den relative omkostning for panserskibe bliver så
ledes kun halvt så stor som for lette krydsere og ca.
:l;4 af omkostningerne for j agere. Desuden erindres
om , at der for panserskibe er mulighed for en mere ef
fektiv udførelse, særlig hvad angår flydeevnen, navn
lig ved anvendelse af celleudfyldningsmaterialer, hvil
ket yderligere formindsker omkostningerne i forhold
til den øgede kampværdi. At de relative omkostninger
for langsommere skibe viser stigende tendens, støtter
formlens almengyldighed, samt at den op til det kriti
ske fartområde pressede fart er den mest økonomiske
konstruktionstart. Selvom det ved operativ forskning
skulle vise sig , at farten i taktisk henseende under vis
se forhold er af større betydning for kampværdien.
end hvad ovenfor er antaget, synes det ikke principielt
at kunne forandre resultatet. Man bør i så tilfælde og
så tage hensyn til, at den fartoverlegenhed, som de let
te skibe med store omkostninger har vundet, let kan
gå tabt under kamp, og sjældent kan udnyttes helt
både af hensyn til sikkerheden (anstrengelse af ma
skineriet) og af hensyn til den formindskede aktions
radius, der følger med den h øje fart, samt også at dis
se skibe er mere afhængige af søens tilstand.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne samt om
kostningerne ved baseorganisation og moderniserings
omkostningerne skulle man kunne se bort fra i denne
fremstilling, da de næppe har større indflydelse på en
sammenligning af skibstyperne. Det øgede behov hos
de langlivede skibe for moderniseringer synes nemlig
at blive opvejet af de større vedligeholdelsesomkost
ninger for de lette, mere ømfindtlige skibe.

Man kan ganske vist bygge et stort antal mindre
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enheder, f. eks. torpedobåde for samme beløb, som det
koster at bygge et panserskib eller en krydser. En di
rekte sammenligning efter ovenstående metode mellem
sådanne, hvad angår anvendelsesmuligheder vidt for
skellige skibstyper må dog anses for at være alt for
skematisk.

Det turde dog ikke savne interesse, at den sammen
lagte kampværdi for torpedobådene kun bliver ca. 74
af panserskibets kampværdi, og den relative omkost
ning, d. v. s. med hensyn til levetidsforskel, i det nær
meste 1/10.

Ifølge Lanchesters teorier,') der omtaltes i dette
tidsskrifts otkobernummer 1951 (T idskrift i Sj ovå
sendet, okt 1951), kan numerisk overlegenhed - der
ved at antallet af enheder i en styrke gør sig gældende
efter kvadratet på antallet - være af større betydning
end ildkraften.

Selvom man desuden tager hensyn til forskellen i
beskyttelse og fart skulle torpedobådenes underlegen
hed i kampværdi, udregnet efter ovenstående metode
kunne opvejes af det større antal enheder, hvis disse
opererer sammen. Hvis man også tager hensyn til for
skellen i levetid stiller dog kun de mindste torpedo
både sig fordelagtigere end panserskibet.

Også jagerne kommer til at stå i et mere fordelag
tigt lys end hvad diagram 5 viser - ved anvendelse af
Lanchesters teorier samt deres store anvendelsesmu
ligheder taget i betragtning.

Ved at tage hensyn til forskellen i levetid bliver de

"') Fremsat 1914-15 af den britiske flyvepioner F. W. Lanchester.
Hans teorier anses stadig af moderne forskere for det første trin
til operativ forskning.

Den mest betydningsfulde af hans teorier er kendt under nav
net N2_loveu og kan ved visse forudsætninger formuleres således:

En styrkes kampværdi er proportional med produktet af hver
enkelt enheds slagkraft og kvadratet på antaJlet af enheder (O. A.)

Tidsskr. f . Søvæsen , 124. Aarg. 16
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Panser- Let I Jagerskib krydser

8.000 8.000 2.000

25 32 35

85 95 33

3,5 3,2 9

26 20 16

3,5 2,5 5,5

54.000 40.000 9.000

189.000 128.000 81.000

189.000 100.000 50.000

ligestillede med lette krydsere, men ikke med panser
skibe, hvilket belyses af følgende tabel.

Deplacement, t. std .

Fart i knob .

Pris 1950, mill, kr .

Antal skibe, som kan fås for
300 mill . kr. . .

Levetid, år .

Antal skibe, korrigeret m. h. t.
levetid (26 år er enhedstid) .• .

Teknisk kampværdi pr. enhed,
af diagram 4 .

Summen af teknisk kampværdi
for 300 mill. kr .

Samme korrigeret for levetid . •.

Taktisk kampværdi ved anvendelse
af Lanchesters teori: enhedens
tekniske kampværdi x (korr,
antaI)2.. .. .. .. .. . . 660 .000 250 .000 275 .000

Den hermed fremsatte metode synes at kunne an
vendes direkte ved sammenligning mellem disse skibe
af lignende størrelsesorden. For andre skibes vedkom
mende vil sammenligningen til dels kunne fuldføres
ved hjælp af Lanchesters teorier.

Af de skibstyper, der kan komme på tale for vort
vedkommende, viser panserskibet sig altså at være den
i forhold til kampværdi og levetid mest effektive skibs
type, hvilket bør tages i betragtning ved planlæggelse
af nybygninger.

Såvidt byråingenjorens mere teoretiske udredning!
Men han lader det ikke blive herved. I en artikel i tid
skriftet »Sveriges Flotta«, nr. 9, 1952 har han nærme-
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re belyst, hvorledes et moderne panserskib kunne tæn
kes bygget, uden at de økonomiske konsekvenser blev
for uoverskuelige, og selvom artiklen vel nærmest er
skrevet ud fra svenske forudsætninger, forekommer
det dog, at den også må kunne interessere danske læ
sere, hvem flådens opgaver og sammensætning lig
ger på sinde, og navnlig i en opbygningsperiode, hvor
så mange spørgsmål trænger sig på virker det slående,
at man faktisk kan bygge et panserskib for kun 2 ja
geres pris: I en flåde som den danske, der navnlig er
fattig på artilleri, bortset fra kystbefæstningens sta
tionære, må det ihvert fald sammenholdt med den
langt større kampværdi, man opnår, være et kraftigt
virkende argument til fordel for panserskibet. Har vi
råd til at bygge jagere, har vi endnu bedre råd til at
bygge panserskibe!

Forslag til artilleriskib af ny type.

Af 1. byrålngenjor H. Åhman. (»Sveriges Flotta«, nf.9 1952) .

Vore panserskibe af SVERIGE-klassen har ved de
res blotte eksistens måske i afgørende grad bidraget
til, at vi er sluppet for at blive inddraget i 2 verdens
krige. I dag har de, hovedsageligt fordi de savner ef
fektiv panserbeskyttelse mod luftbomber dog kun en
minimal kampværdi, og de kan ikke længere moder
niseres.

Forskellige betænkninger angående flådens sam
mensætning har foreslået erstatningsbyggeri i form af
panserkrydsereelIer panserskibe, kystforsvarsskibe,
da disse tunge skibe er nødvendige for et effektivt for
svar af vore kyster. I denne retning gik også rigsdags
betænkningen i 1942, der udtalte, at kystflåden skal

16'"
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bestå af en kampstyrke med tungere skibe som kærne
for 3 operationsgrupper af lettere skibe.

Trods dette har marinen set sig nødsaget til at lade
spørgsmålet om erstatningsskibe for SVERIGE-klas
sen stå hen, således at vor fl åde nu næsten kun består
af lette skibe.

Ved benævnelsen lette skibe forestiller man sig, at
det drejer sig om en relativ billig flåde. Ved disse ski
be lægger man imidlertid så stor vægt på farten, at
man for at presse denne op bliver nødt til at give af
kald på en stor del af de andre hovedfaktorer, der be
stemmer kampværdien, nemlig våben og beskyttelse.
Den bekostning, man derved sparer, sluges imidlertid
helt og holdent af, at maskineriet samt desuden skrog
og udrustning for at muliggøre den krævede bespa
relse i vægt er langt dyrere end for skibe med mere
moderat fart. Anskaffelsesomkostningerne bliver der
for i forhold til den mindre kampværdi og under hen
syn til at disse lette skibe er mere ømtålelige og har
kortere levetid, betydelig større end for skibe, hvis fart
ikke presses op over det kritiske fartornråde.

Således bliver prisen, baseret på sammenligningstal
for kampværdi for lette krydsere omtrent dobbelt så
stor og for jagere 3 gange så stor som for panserskibet.

Desværre ville et moderne panserskib med SVE
RIGE-klassens armering og en også mod luftbomber
nogenlunde effektiv panserbeskyttelse blive omtrent
dobbelt så stor som de nuværende SVERIGE-skibe og
dermed betydelig dyrere.

Men med reducerede krav til armeringen kan man
dog holde et panserskibs størrelse og anskaffelsesom
kostninger inden for rimelige grænser, d. v. s. af sam
me størrelsesorden som for krydsere og jagere.

Da der også, som det senere skal vises, er mulighed
for med de samme omkostninger som ved sædvanlige
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panserskibe, at bygge skibe, der er betydelig sværere
at sænke, hvorved selvfølgelig kampværdien yderli
gere vokser i relation til omkostningerne, synes det at
være bedre motiveret med det samme at tage spørgs
mål et om erstatningsbyggeri for SVERIGE-skibene
op til behandling end vente til 6-7-årsplanen lakker
mod enden.

Ved overslagsberegninger h ar det vist sig, at skrog
beskyttelsen ved tungere skibe af moderat størrelse
fordelagtigt kan udføres af skibsstål i stedet for det
meget kostbarere panserplade. Selvom skibsstål for
opnåelse af sam m e modstandskraft må være 50 % tyk
kere, bliver omkostningerne kun 1/5 i sammenligning
med beskyttelse af sejghærdet panserplade.

For at kunne bære denne tungere beskyttelse må
skroget og dermed beskyttelsen samt en del af udrust
ningen og til en vis grad maskineriet ganske vist også
øges, hvorved deplacementet bliver ca. 40 % større.

Ud over at disse skibe desuagtet kan fås for samme
pris, bør man lægge mærke til , at man med beskyttelse
af skibsstål, der kan svejses, undgår skader, frem
bragt ved nittesammenføjninger, der rives op, og man
bliver mindre afhængig af besværet med at skaffe til
strækkeligt værdifuldt materiale til panserfremstil
lingen .

Den største fordel ligger dog deri , at i et sådant
skib bliver takket være det større skrog helt op til ca.
halvdelen af deplacementet disponibelt for udfyldning
med celleudfyldningsmateriale.

Ved skader i yderklædningen forhindres, at rum og
celler, der er fyldt med sådant m ateriale, bliver vand
fyldte, og man undgår farlige vædskeoverflader, der
kan kompromitere stabiliteten, nedsænkning, slagside
og styrlastighedsforandring. Dette medfører også, at
skibet kan udnyttes bedre, da det ikke behøver så stor
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stabilitet som sædvanlige orlogsskibe, hvorved det får
roligere bevægelser i søen. Tillige forenkles havari
t j enesten.

Takket være de med celleudfyldningsmateriale
fyldte rum, kan et sådant skib flyde, selvom samtlige
rum, der ligger uden for den velbeskyttede vitale del
under hoveddækket, bliver vandfyldt.

Dette er selvfølgelig af største betydning, når man
ønsker skibe, der skal være vanskelige at sænke, og
det kan realiseres nu, takket være et nylig opdukket
porøst plastisk materiale, der er meget let, men dog
tilstrækkeligt stærkt, ikke vandsugende og ikke an
tændeligt.

Det skal endvidere bemærkes, at celleudfyldnings
materiale på grund af manglende plads ikke kan an
vendes i jagere og mindre skibe og i større skibe af
sædvanlig udførelse kun i betydelig begrænset grad.

En anden nyhed, der medfører, at skroget kan ud
føres på en set fra et beskyttelsessynspunkt betydeligt
mere effektiv måde end tidligere, kan med fordel an
vendes ved panserskibe.

Som forslag til at anvende de ovenfor angivne prin
cipper præsenteres hermed en skibstype, som i det føl
gende benævnes artilleriskib. da panser i egentlig for
stand stort set ikke anvendes.

Længde og bredde er blandt andet af hensyn til dok
ning begrænset til 135 X 20 m, hvilket også står i for
hold til en hensigtsmæssig begrænsning af dybtgåen
det. Standartdeplacementet er beregnet til ca. 9400
ton.

Farten er temmelig moderat, 24,5-25 knob. Hertil
kræves 30-35000 HK, der leveres af 2 adskilte damp
turbineanlæg.

Skibet kan armeres med 6 stk. 21 cm kanoner i 2
tripletårne og 4 stk. 12 cm kanoner i dobbelttårne (el-
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ler såfremt det anses for mere fordelagtigt 4 stk. 57
mm LV automatkanoner i dobbeltaffutager) samt 12
stk. 40 mm automatpjecer.

Nærluftværnet kan synes ringe, men skulle kunne
forsvares med at skibet er bedre beskyttet end lette
skibe og pjecerne er af en ny mere hurtigskydende
type, særligt hvis alternativet med 57 mm kanoner
vælges til fjernluftværn.

Takket være den moderate fart kan beskyttelsen gø
res omtrent dobbelt så kraftig som for lette krydsere
af samme størrelse.

Den horisontale beskyttelse har over det vitale om
råde en sammenlagt tykkelse på 200 mm, hvilket sva
rer til 130 mm panser. Det er delt i 2 dæk og kan mod
stå luftbomber af en størrelsesorden på 500 kg (hvis
skibet ligesom tidligere kun skulle tage imod artilleri
ild, behøvedes kun så meget panser, at det i stedet
kunne bære yderligere 2 28 cm dobbelttårne med am
munition, hvilket giver en forestilling om de ofre, der
ville kræves for en modernisering af SVERIGE
klassen.)

Den vertikale beskyttelse er beregnet at skulle kun
ne modstå 18-21 cm projektiler på resp. 100 og 130
hm's afstand. Det er delt i 3 lag, der sammenlagt sva
rer til 165 mm panserståI. For at muliggøre at oven
nævnte armering kan bæres i de angivne dimensioner,
er beskyttelsen dog ikke konsekvent gjort af skibsstål,
men for det ene af de to vandliniebælter beregnet ud
ført af pansermateriale. Dette gælder også for bevæ
gelige kanontårne.

Anskaffelsesomkostningerne er udregnet efter 1950
prisniveauet til 75 milI. kr.. Dette betyder, at et sådant
artillerisktb kan bygges for en pris, der ligger midt
imellem prisen for lette krydsere og jagere. For TRE
KRONOR-typen er den tilsvarende pris beregnet til ca.
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100 mill. kr. og HALLAND kostede som bekendt sam
me år 42 mill. kr.

For artilleriskibet bliver omkostningernes årskvo
tient i forhold til kampværdien - idet hensyn tages
også til brugen af celleudfyldningsmateriale, samt til
levetid - kun ca . Ih af samme relative omkostninger
for lette krydsere og 74 af omkostningerne for jagere.

Det er følgeligt en langt bedre måde at investere
midlerne ved bygning af sådanne artilleriskibe. Har vi
råd til at bygge lette orlogsskibe, har vi langt bedre
råd til at bygge bedre beskyttede artilleriskibe.

Desuden erindres om sådanne forhold og fordele,
der ikke er taget hensyn til ved omkostningssammen
ligningen, og som skibe med moderat fart har i sam
menligning med lette krydsere, da skroget ikke skal
gøres ekstremt slankt og let, bl. a. at de kan anvendes
i is, har større beskyttelsesvolumen mod sprængnin
ger inden for vandliniepansret, samt at silhuetten er
mindre og manøvreevnen større.

Dersom farten anses for at være for lav, er der mu
lighed for modifikation af typen til en tung krydser i
stil med de Champs' forslag til panserkrydser (1937),
men dette ville medføre en uoverstigelig forøgelse i om
kostningerne på grund af forøget maskineri og forlæn
gelse af skroget samt i særdeleshed, hvis man for at
bibeholde beskyttelsen blev nødt til i større udstræk
ning at overgå til lettere materiale af panserstål.

Hvad der derimod er vanskeligt at forbedre yder
ligere er beskyttelsen, thi kun så længe et (overflade-)
orlogsskib flyder, har det forudsætninger for at kunne
anvende armering og maskineri.

Selvom større skibe kan beskyttes bedre og ogs å
armeres kraftigere samt lettere presses op i fart, nød
sages man til for at undgå store og dyre enheder, at
lade sig nøje med et kompromis. Med hensyn til vort
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lands begrænsede resourcer regnes derfor den fore
slåede skibstype at være den fordelagtigste.

Selvet mindre antal skibe af denne type er at fore
trække frem for ingen, thi i sidstnævnte tilfælde vill e
flåden vedvarende kun bestå af lette orlogsskibe,
d. v. s. forbrugsmateriel. Den behøver imidlertid også
bedre beskyttede skibe, som er vanskelige at sænke,
og som har større mulighed for med held at udkæmpe
en kamp, samt er mindre afhængige af den usikre mu
lighed at kunne holde sig på passende skudafst and.
Trods den lavere fart synes tunge skibe takket være
mindre drejningsdiameter ikke at have dårligere for
udsætninger for at undgå torpedoer og bomber.

Efter radarens fremkomst synes den tid nu at være
fordi, da navnlig de lette og hurtige skibe kunne ud
nytte tåge og mørke for overraskende manøvrer og
angreb.

Måtte disse synspunkter kunne bidrage til , at vor
flåde snarest vil få hensigtsmæssig og effektiv for
stærkning ! Det forudsættes, at statsmagten (og pres
sen) klart kan indse, at en flåde er uundværlig, hvis
en angriber skal kunne slås tilbage. Industrien må
desuden vise uselvisk, god vilje, såfremt et sådant
skibbyggeri skal kunne realiseres hurtigt og til rime
lige omkostninger.

Det skulle ikke være sværere at skaffe materialer,
konstruere og bygge disse skibe, end det var for de
skibes vedkommende, der blev bygget under krigen.
6-7-årsplanen kan ihvert fald ikke forsinke kon
struktionsarbejderne, da de skibe, som denne plan
omfatter, er af allerede konstruerede typer.

Forhåbentligt løses dette problem uden unødvendigt
tidsspilde, således at vi om muligt næste gang det gæl
der, har nået at forstærke vor flåde sådan, at den ud
gør en respektindgydende faktor.



Produktion og' anvendelse af undervisningsfilm
indenfor forsvaret.

Af søværnets filmkonsulent Jørgen -Richard Lund.

Efternævnte seks punkter er resultatet af flere års
forskningsarbejde, udført af amerikanske videnskabs
mænd på den amerikanske hærs og flådes foranled
ning.

1-) Undervisningsfilm udarbejdede og producerede
under hensyn til undervisningsteknikkens krav
og filmens specielle fortælleform kan fuldtud
erstatte læreren.

2) Man lærer mere på kortere tid og husker længere
det stof, som er gennemgået på film.

3) Stof tilegnet gennem film huskes bedre efter
nogle ugers forløb end efter nogle timer eller
få dage.

4) Et emne behandlet på film stimulerer elevernes
diskussioner og giver ofte anledning til gruppe
arbejde, ligesom eleverne inspireres til selvstæn
dige studier.

5) Elever, der i undervisningen støttes af film, har
lettere ved at forstå et givet emne og indordne
det lærte i dette emne.

6) Filmen har videre virkning, idet den også ind
virker på andre områder og fremmer forståelses
og orienteringsevnen på disse.
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De blev i 1952 publiceret i en omfattende rapport:
»T h e Instructional Film Research Program at the
Pennsylvania State College 1948-50«.

Det indsamlede materiale vil uden tvivl være af
værdi i Søværnets filmarbejde. Søofficerer, der be
skæftiger sig med undervisningsfilm, enten som fag
lige konsulenter i div. filmudvalg eller som lærere
ved Søværnets skoler, har hidtil været henvist til
at løse deres opgave på grundlag af et vist kendskab
til almindelig undervisningsteknik og til det materiale
danske og udenlandske filmfolk fra tid til anden har
publiceret i bøger og tidsskrifter. Dette materiale har
selvfølgelig været af værdi, ikke mindst som vejleder
for officerer, der for første gang stod stillet overfor
filmmæssige opgaver, men det m å påpeges, at det er
subjektivt materiale, udarbejdet indenfor et ofte me
get snævert erfaringsfelt og påvirket af uddannelse,
beskæftigelse og ønsker, som måske forlængst er passe
i en tid, hvor den tekniske udvikling skrider frem
med meget stor hastighed.

Dette taget i betragtning, er det naturligt, at den
amerikanske hær og flåde, hvis officerer har lidt un
der de samme vanskeligheder under krigstidens og
efterkrigstidens opbygning af en effektiv filmtjeneste,
har ønsket et mere objektivt materiale, der indenfor
det omfattende erfaringsfelt. en over længere tidsperi
ode videnskabeligt tilrettelagt og gennemført forsøgs
række tegner, rummer de nødvendige oplysninger for
en udbyttegivende anvendelse af undervisningsfilm
indenfor værnene.

Den amerikanske hær og flåde bekostede derfor
i årene 1948-50 - og som en fortsættelse af det af
"Var Department tidligere udførte arbejde, jfr. »Expe
riments on Mass Communication«, Princeton Univer
sity Press 1949 - en forsøgsrække, som omfattede
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en teknisk stab på ca. 80 medlemmer og et antal
forsøgspersoner, der nåede ca. 50.000.

Desværre står det indsamlede materiale - oven
nævnte »In str uct iona l Film Resarch Program c 

endnu ikke til rådighed her i landet, hvorfor rap
porten indtil videre må belyses på grundlag af to an
meldelser, som har været offentliggjort i »J ou rna l
of the Society of Motion Pieture and Television En
gineers «, 1952:

I ) »F ilm Produetion Principles - The Subject of
Research e af Ken Kendall, National Film Board of
Canada, og

II) »A Scientific Approach to Inforrnational-In
structional Film Produetion and Utilization« af C. R.
Carpenter og L, P. Greenhill.

Ken Kendall giver som indledning forskellen mel
lem før og nu, forskellen mellem det, som stadigt er
mange velmenende personers ABC, og det, som må
være det primære for værnene i dag:

»The old purpose was to carry a message - an
audio-visual message right up to the point of impact
on men's senses. The new purpose today is to have
communications go behind the eyes and ears and
inelude the mind, the whole man and his behavior.«

D. v. s. at Søværnet i dag må bryde med den her
skende dokumentariske skole og følge nye veje, der
tager hensyn til undervisningens mål. Det er nemlig
således, at en films anvendelighed bestemmer dens
vær di og ikke dens opfyldelse af filmtekniske eller
fotografiske eksperters kunstneriske krav.

Undervisningsfilmen må til enhver tid udarbejdes
under hensyn til og på basis af allerede velfunderet
viden, således at opmærksomheden kan koncentreres
om det nye stof. Dette må ikke medføre, at man
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undervurderer elevernes viden og anlægger filmens
stof så elementært, at opmærksomheden slappes.

Under planlægningen bør det erindres, at den en
kelte films virkning er begrænset, medens en række
film over samme emne hurtigt udvider kendskabet
til emnet.

Den mest intelligente og bedst uddannede del af ele
verne har mest udbytte af filmundervisningen, men
film giver på den anden side den dårligst uddannede
del større mulighed for at følge undervisningen. Her
igennem får læreren mere tid til den enkelte elev,
som muligvis har svært ved at følge med.

Rapporten opstiller i punkter visse retningslinier
af betydning for henholdsvis produktion og anven
delse af undervisningsfilm.

I det følgende skal disse punkter gennemgås i en
noget ændret rækkefølge og i forkortet form.

a) Emnets omfang

Man må passe på, at filmens emne ikke behandles
så omfattende, at det ikke kan opfattes på den
givne tid . Hellere flere, men stofrnæssigt begræn
sede film end een lang og forvirrende film.

b) Emnet kortfattet eller koncentreret belyst

Kortfattet eller koncentreret gennemgang af et
emne er uden værdi. Forsøg har vist, at sådanne
film er 600 % mindre effektive end film udarbej
det under hensyn til deres funktion som under
visningsfilm.

c) Emnets udvikling

Emnet bør belyses langsomt og gradvist, specielt
hvor det drejer sig om nyt stof. De fleste under
visningsfilm går for hurtigt frem.
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d) Fejl vises og rettes

Filmens undervisningsmæssige værdi øges ved på
pegning af fejl, rettelse af disse, og understregning
af den rigtige fremgangsmåde.

e) Kameravinkel

Almindeligvis optages filmen fra tilskuerens syns
vinkel, men det bedste er at optage den fra den
synsvinkel, man i praksis ser våbnet, motoren
o. s. v. i.

f) Filmen bør vises flere gange

Den effektive undervisningsfilm repeterer med
passende mellemrum det viste stof. En sådan film
behøver ofte kun vises een gang.

De fleste undervisningsfilm tager imidlertid ikke
hensyn hertil og nødvendiggør derfor et antal gen
tagelser, hvis antal bestemmes af undervisningens
mål og elevernes standpunkt.

g) Film eller lysbilleder

Filmen, der viser alle udviklingstrin i et givet em
ne, har vist sig langt bedre end enkelte billeder,
der kun kan vise en stivnet fase .

.h) Farvefilm

Er kun af værdi, når emnet absolut kræver det
(f. eks. signalflag).

i) Musik

Musik distraherer og afleder almindeligvis fra
emnet. Har kun værdi, hvor den gives en aktiv

. funktion i undervisningen.

j) Direkte kommentar

Direkte henvendelse til eleverne giver det bedste
resultat.
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k) Kommentarens placering i forhold til billedet

Kommentaren må altid komme så meget før den
kommenterede scene, at eleven får tid at indstille
sig på denne og drage nytte af såvel kommentar
som billede.

1) Talehastighed

Bedste hastighed er ca . 100 ord i min. Forståelsen
daler til 75 % ved 40 ord og ved 140 ord i min.

m) Elevernes placering under forevisningen

Eleverne placeres indenfor 30 ° på hver side af gen
giveraksen. Almindeligvis doceres at max-afst, til
lærredet er 6 X hilledbredden. men forsøg har
vist, at man uden kvalitetsforringelse kan gå ud på
16 X bredden.

Disse punkter vil have værdi som retningslinier for
alle officerer, der skal beskæftige sig med undervis
ningsfilm.

Specielt skal opmærksomheden henledes på pkt.
j) , k) og 1), der har betydning for de officerer,
som skal anvende Søværnets nye magnetiske tonefilm
gengivere, og indtale den danske speakerkommentar
til de på våbenhjælpen modtagne amerikanske under
visningsfilm, der så godt som alle er forsynet med
magnetisk belægning for dette formål.

Den militære undervisningsfilm bærer i dag mulig
heden for en effektivisering af Søværnets undervis
ning, men den kræver interesse og indsigt for at kun
ne udnyttes.



Boganmeldelser.

Felttoget i Norge set med engelske øjne.

Dr. phil. T. K. Derrsj: »The Catnpaiqn in Norway«
Her Majesty's Stationary Office, London 1952.

289 s. Talrige kort III. Index.

Det bind af den officielle engelske krigshlstorle, der
omhandler felttoget i Norge, foreligger nu. Med hen
syn til oplysninger om de sømilitære begivenheder
kan bogen ikke siges at bringe væsentligt nyt, snarere
er den en nærmere dokumentation for, at den tyske
opfattelse, at der i vinteren 1939-40 forberedtes en
engelsk-fransk invasion i Norge med det dobbelte for
mål at komme Finland til hjælp og at afbryde malm
transporterne til Tyskland, i alt væsentligt var kor
rekt.

Om denne operations omfang og om hvilket påskud,
der skulle anvendes for dens iværksættelse, synes
der at have været væsentlige uoverensstemmelser,
som imidlertid, som fremhævet i forordet, ikke be
handles i detailler i overensstemmelse med det engel
ske princip for officiel historieskrivning, at over
vejelserne på højeste plan ikke refereres, kun resul
taterne af disse.

Det er bemærkelsesværdigt, i hvor høj grad det
understreges, at franskmændene var den drivende
kraft bag ønsket om at skaffe en »anden f'ront «,
hvor efterhånden betydelige tyske styrker kunne

Tidsskr. f. Søvæsen. 12J. Aarg, 17
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bindes. At dette i det lange løb virkelig blev til
fældet, trods de allieredes nederlag i Norge, kunne
ikke forudses på daværende tidspunkt, men kom som
bekendt ved krigens afslutning til at spille en betyde
lig rolle. Det vil derfor med nogen ret kunne hævdes
at have været et klogt træk af de allierede at lokke
tyskerne til Norge, uanset de betydelige ulemper de
derved påførte de neutrale lande Danmark og Norge.

Om begivenhederne i Danmark indeholder bogen
af naturlige årsager kun spredte bemærkninger bl. a .
om den moralske virkning af Danmarks kapitulation
og om tyskernes benyttelse af og englændernes an
greb på Ålborg flyveplads.

I det store og hele forekommer bogens største værdi
for danske læsere, der ikke specielt er interesserede
i landkrigsførelse i Norge, at måtte søges i de afsnit,
der handler om landsætning og ombordtagning. Disse
må nærmest tages som en beretning til skræk og
advarsel om, hvorledes en kombineret operation ikke
må planlægges og udføres.

Med hensyn til planlægning er det påfaldende, at
et mål for de allierede styrkers operationer omkring
Trondheim knap nok blev angivet og på ingen måde
fastholdt. Det sidste skyldtes som bekendt tyskernes
overlegenhed i luften, et forhold som R.A.F. havde
understreget meget kraftigt under den forberedende
planlægning, men som der ikke var blevet taget til
strækkeligt hensyn til.

Med hensyn til udførelsens mangelfuldhed er der
særlig grund til at nævne de mange, mindre vel be
grundede orngrupperinger under opmarchen, der blev
foretaget på grundlag af tilfældige opfattelser i hoved
kvarteret i London af, hvorledes· tyskernes styrker
var fordelt og uden hensyn til norske styrkers mulig
heder og forudsætninger , samt den mangel på vilje
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og evne til overhovedet at gennemføre noget, der af
forfatteren næsten udelukkende tilskrives tyskernes
overlegenhed i terrænet. Det må i denne forbindelse
huskes, at tyskerne i Midtnorge næsten udelukkende
anvendte almindeligt infanteri uden specialtræning i
vinter- og bjergkrig.

Det må bemærkes, at også forfatteren understreger
den betydning, de i Norge gjorte erfaringer havde for
forberedelsen og planlægningen af de mange vel ud
førte amfibieoperationer senere i anden verdenskrig.

For Danmark i dag har det særlig betydning at
mærke sig de uhyre vanskeligheder som improviseret
samarbejde mellem styrkerne af forskellige nationali
teter medfører. Forfatteren anker med fuld ret over
den mangel på kendskab til norske forhold, der kende
tegnede de engelske officerer, der førte kommandoen
i Norge, og deres stabe, og synes iøvrigt at fremhæve
de franske troppers indsats på englændernes bekost
ning.

Bogen ville som helhed have været interessantere,
om den i videre omfang havde behandlet alle delta
gende styrker på allieret side og ikke kun de engelske
i detailler. Det kan i denne forbindelse forekomme
ejendommeligt, at visse norske officerer, der deltog
i kampene mod tyskerne, efter forfatterens oplys
ninger protesterede mod, at norske tropper betegne
des som allierede styrker!

»Campaign in Norway« foreligger i en meget smuk
udførelse med mange gode og klare kort, men søkrigs
begivenhederne behandles ikke på langt nær så ind
gående, sagkyndigt og detailleret som begivenhederne
på landjorden og også derfor synes bogen ikke helt
at holde, hvad titlen lover.

En enkelt rettelse: »Liitzow « angives side 48 at

17"
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være blevet gjort ukampdygtig for et år ved torpedo
skud fra engelsk ubåd den 9'-10' april. Den, der
skriver disse linier, observerede den imidlertid for
nordgående i Storebælt i oktober-november 1940,
d. v.s. ca. et halvt år efter. H.-H. HTesche.

Jacques Mordal: »La Bataille de Casablanca«.
1 bind, 15 fotografier, 16 kortskitser, 311 s., Paris 1952,

80, 18,30 kr.

De fleste af dette tidsskrifts læsere kender i store
træk forløbet af de allieredes invasion i Nordafrika i
november 1942, den såkaldte »operati on TORCH«, om
ikke andet steds fra, gennem en artikel i tidsskriftet
i 1948 (april og maj): »Det allierede Overskihnings
foretagende mod Nordafrika 1942 « af den nuværende
redaktør, orlogskaptajn S. Thostrup.

På dette tidspunkt fandtes så vidt vides ikke noget
større fransk kildemateriale tilgængeligt, og det kan
derfor kun glæde den, der søger den historiske sandhed
bag denne krigs store begivenheder, at der med denne
bog af den kendte franske marinehistoriker, Jacques
Mordal, gives lejlighed til at sætte sig endnu bedre
ind i de for krigens forløb så vigtige novemberdage i
1942.

Forfatteren har løst den opgave, han har stillet sig,
som en virkelig historiker, d.v.s, han søger overalt
sandheden og virker strengt objektiv, selvom man
undertiden kan mærke en følelse af beundring for hans
landsmænd slå igennem som en slet ikke uforståelig
understrøm, når man betænker de forhold, hvorunder
franskmændene måtte udkæmpe kampen.

Som det vil erindres, forblev de franske besiddelser
i Nordafrika efter moderlandets sammenbrud i 1940
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under Vichy-kontrol og opretholdt således en i forhold
til de krigsførende neutral status, og selvom våben
stilstandsbetingelserne kun havde f or u dset en styrke
på 30.000 mand i Nordafrika, var italienerne, der af
tyskerne havde fået ansvaret 'for kontrollen med disse
betingelsers opfyldelse, gået med til, at der opret
holdtes en styrke på 100.000 mand, dels af hensyn til
ordenens opretholdelse, og dels af hensyn til forsvaret
af den henved 3000 km lange kyststrækning.

I hovedflådebasen Casablanca var hovedsagelig lette
enheder stationeret; hertil sluttede sig dog senere det
endnu ikke færdigbyggede slagskib JEAN BART, der
på mirakuløs måde undslap fra Saint Nazaire.

At forholdene for disse flådestyrker inden invasio
nen ikke var lette og vel nærmest må beskrives som
fortvivlende, giver 'forfatteren et højst dramatisk bil
lede af. Især var mangelen på olie yderst følelig.

Kun een gang om måneden var det tilladt for jagerne
at gå til søs i 4 timer. De blev slæbt ud af havnen af
slæbebåde for at spare olie, sent om eftermiddagen,
således at de kunne foretage en øvelsesskydning med
kanoner og 1 dag- og natangreb med torpedoer, hvor
efter de ankrede uden f'or havnen om natten. Om
morgenen blev de atter slæbt ind til havnen.

En af skibscheferne fik engang en reprimande, fordi
han havde brugt damp, da han skulle hive hjem, i ste
det for at anvende håndspagerne og derved uden
grund brugte 1 ton olie.

Om selve slaget giver M. Mordal en kronologisk
beretning, hvor især omtalen af 2. lette eskadres ind
sats under admiral Gervais de Lafonds ledelse og
under de svære amerikanske kanoners ild, er yderst
fængslende, og med hvilken han holder læseren i ånde
fra først til sidst.

Her som andre steder kæmpede og faldt franskmænd
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med et strålende mod og en disciplin, der kun kan
virke gribende, når man kender den baggrund, på
hvilken der blev kæmpet.

Også den amerikanske flåde omtales og især frem
hæves, hvor godt det lykkedes at holde den store ar
madas march skj ult, og den præcision, hvormed ud
skibningen begyndte, men også det held, der fulgte
den med det strålende gode vejr - det var næsten helt
stille under udskibningen - samt løvrigt den temmelig
ringe måde, landgangsfartøjerne førtes på, og som
skyldtes mangelfuld træning.

At kampen måtte efterlade bitterhed mange steder
er naturligt. Kunne den da være undgået? 'F or fatteren
mener, at amerikanerne var ivrige efter at kæmpe
og vise, hvad de duede til, og at måske lidt mere til
bageholdenhed fra deres side kunne have formindsket
kamphandlingernes antal og vildskab. Heroverfor kan
man hævde, at en amfibieoperation, der følger en nøje
fastlagt plan kun lader sig standse ved overlegen mod
stand. Så snart operationen er iværksat, vil den få et
blodigt forløb, hvis modstanderen beslutter sig til at
kæmpe.

At franskmændene satte sig til modværge under
de givne politiske og militære forudsætninger, vil vel
ingen vove at bebrej de dem, heller ikke i dag, men det
må heller ikke glemmes, at amerikanernes primære
opgave var kampen mod tyskerne, ikke fransk
mændene.

Bogen kan varmt anbefales som et pålideligt histo
risk værk for enhver, der interesserer sig for den 2.
verdenskrig, og navnlig vil danske officerer, der i en
eventuel kommende krig uden tvivl vil blive impliceret
i een eller anden form for amfibiekrigsførelse med
udbytte kunne sætte sig ind i det veldokumenterede
værk. H. M. Petersen.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnant IL Rodholm.

Sovjetunionen.
Udbygning af fl åden.

Sovjetunionens flåde er for tiden under stærk ekspansion.
Det store riges meget ugunstige 's tr a tegiske beliggenhed, græn
sende til fire fra hinanden vidt adskilte have, har hidtil for
hindret det i at spille herre på verdenshavene. Andre sømagter,
der har haft mulighed for at koncentrere deres styrker mod et
af disse områder, har ved en søkrig altid fået overtaget. Således
var det under Krimkrigen, under den russisk-japanske .kr ig og
under de to verdenskrige. Efter afslutningen af den 2. verdens
krig har Stalin dekreteret, at den sovjetrussiske flåde skal ud
bygges til en storrnagtsf'l åde, og en forceret nybygning af alle
typer af orlogsskibe er sat i gang. Men jerntæppet er tæt, og
kun få og ufuldstændige oplysninger slipper ud. Følgende al
mene tendenser turde dog kunne fastslås:

1. Slagskibe og hangarskibe bygges tilsyneladende ikke. De op
lysninger der fra tid til anden fremkommer herom, må ind
til videre betragtes som løse rygter.

2. Nybygninger af krydsere er i fuld gang. Fra den tunge
lUROW-t~'pe med 9X18 cm kanoner synes man nu at gå over
til et noget større skib, som dog forsynes med 12X15 cm
kanoner. Den mindskede våbenvægt er sikkert kompenseret
med forøget panserbeskyttelse. Mindst 4 krydsere af denne
type er færdige i Østersøen og Nordlige Ishav, og 3 er un
der bygning. lait har Sovjetunionen inden for samtlige flåder
7 tunge og 7 lette krydsere. Inden for hver kategori er 3
under bygning.

3. Jagerantallet er i stærk tilvækst. I Østersøen og Nordlige
Ishav beregnes antallet af egentlige jagere, eskortejagere og
mindre jagere at være 35, og omkring 15 er under bygning.
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4. Sværest at få oplysninger om, synes antallet af nybyggede
ubåde at være. Tallet på færdige u-både varierer meget, lige
fra 350 til 1000. At totalantallet når op over flere hundrede
er givet. Det ligger også i sagens natur, at u-bådsvåbnet ud
gør en særlig tillokkelse for Sovjet. Den potentielle fjende
er under krig henvist til at stole på søforbindelserne. Disse
er derimod for Sovjetunionen af ringe betydning.

5. Endvidere karakteriseres den russiske flådes opbygning af
et utal af småskibe af mangfoldige typer, motortorpedobåde,
kanonbåde, landsligningsfartøjer m. m. som bygges i store

serier.

6. Til slut skal peges på, at den sovjetrussike nåde disponerer
over 'sit eget luftvåben med jagere, rckognoscer-ings-, mine-,
torpedo- og lette bombeluftfartøjer. Ialt kan østersø-flådens
luftvåben anslås til over 1000 luftfartøjer af alle kategorier.

Sammenfatter man det her oplyste, så finder man et billede
af en velafbalanceret flåde af en anselig styrke,

hvor ubådene sandsynligvis er beregnet til brug for verdens
havene,

hvor krydsere og jagere antagelig udgør den trusel, der skal
binde vestmagternes fl.åder, og forhindre dem i at udfolde
sig helt mod de russiske u-både, eller også skal sikre det
russiske søherredømme i kystfarvande og randhave, samt

hvor størstedelen af de mindre enheder med stor sandsynlig
hed skal anvendes i begrænsede farvande.

Givet er, at væsentlige omgr-upperfnger af russiske søstrids
kræfter kan ske mellem de forskellige operalionsområder før
et af Sovjetunionen nærmere bestemt krigsudbrud. Eftersom
Sovjetunionen råder over et veludviklet system af interne
vandveje kan en sådan orngruppering desuden finde sted under
en krig.

Sovjetrussisk basefremskydning i Øsierseen,

'Den flytning, som russerne har fremtvunget af den svenske
færgetrafik til Sassnitz li! Warnemtinde er et tydeligt vidnes
byrd om den med den største hemmelighedsfuldhed omgivne
udbygning af Sovjets befæstninger på den sydlige østersøkyst.

Fra den begyndelse, der efter krigens afslutning blev gjort
med anlæggelsen af rent defensive kystforsvarsanlæg, er skridtet
nu taget til oprettelsen af klart offensive baser.
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Helt frem til Warnemunde strækker sig en nu en kæde af fæst
ninger og havne langs den sydlige østersøkyst med Windau,
Memel, Kønlgsberg, Pillau, Kolberg og Stettin som de vigtigste
led.

Længst mod vest, ganske nær ved de danske øer, sunde og
bælter, der er af så overordentlig stor betydning i krigstid, er
denne kæde fortættet til et helt net af anlæg, der tilsammen
måske danner historiens største søfæstning.

En særlig vigtig rolle i denne søfæstning spiller øen Htigen,
Der foregår allerede en meget vigtig udbygning af store anlæg
for V-våben. Meget rigorøse metoder anvendes for at hemme
ligholde, hvad der foregår, og civilbefolkningen er praktisk
taget afspærret fra omverdenen.

Alligevel slipper et og andet ud, f. eks. at politiske fanger
fra koncentrationslejren Oranienburg febrilsk arbejder på at
grave en kanal mellem Tromper Wiek og Jasmunder Bodderi. Ka
nalen skal danne indsejlingen til en stor naturlig havn, der
navnlig 'skal danne basis for en stor ubådsflåde, en del af de
ca. 150 både, som russerne antagelig i øjeblikket har til rådig
hed i Østersøen.

Store kaserneanlæg vokser hastigt frem, og det vrimler med
soldater fra den røde hær og fra Seepolizei på øen. Hovedpar
ten af Seepolizeis minestrygere skal også stationeres der. Deres
opgaver under en krig bliver at rydde de minespært-inger, der
måtte blive udlagt i sundet og bælterne og således bane vej
for den røde flådes ubåde til det frie hav.

Dette offensive fæstningssytems kærne, Rugen, omgives af
udenværker som Stralsund, Rostock, Swinemimde, Warnemiinde,
Stettin og Wolgast,

I ly af beskyttelseskæden arbejder de forhenværende tyske
værfter i forceret tempo på at producere skibe til den røde
flåde.

Bag om dette område findes også permanente landstridskræf
ter, faldskærmstropper og invasionsstridskræfter, til støtte for
Sovjetflåden ved udbrydning til Atlanten.

Alt ialt giver disse oplysninger lidt af baggrunden for den
hensynsløse og mistænksomme politik Sovjetunionen fører i
Østersøen, en politik, der dårligt harmonerer med det billede
af fredens apostle, hvormed den sovjetrussiske .og dermed
alkommunistiske propaganda ynder at identificere herskerne
i Kreml. (Tidsskrift i Sjovåsendet, dec 1952).

H.M.P.
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Handelsflåden.

Sovjetunionens handelsflåde udgjorde den 1. juli 1952 1.910 .000
ton, heraf 256.000 ton passagerkihe, 188.000 ton tankskibe og
1.466.000 ton anden handelskibstonnage. I 1939 udgjorde den
samlede tonnage 2.204 .000 ton.

Det nuværende nybygningsprogram omfatter 57.000 ton, hvoraf
26.000 ton tankskibstonnage og resten anden handelskibston
nage, idet passagerskibe ikke hygges i selve Sovjetunionen men
bestilles på værfter i udlandet, hovedsageligt i Østbloklande.

(Sveriges Flotta, nr. 1 1953)
H.M.P.

U.S.A.

Marinens flyvev åben.

Den amerikanske marines flyvevåben udgør en integrerende
del af marinen, omend den nyder godt af en vis selvstændighed,
idet det har sit eget budget, læreanstalter, fabrikker og personel.
Man forstår den betydning, det har, når man hører, at dets
budget udgør 5/13 af hele marinens totalbudget.

Deputy Chief of Naval Operations for Air (D.C.N.O. Air) har
som tidligere omtalt ansvaret for udviklingen af marinens fly
vevåbens politik i samarbejde med D.C.N.O. Operation-s og
Marine Corps, Han er i virkeligheden chef for flyvevåbnet, {lg
som sådan har 'h a n ansvaret for opstillingen og udviklingen af
programmer for luftfartøjsfabrikation og rekrutering og træ
ning af personellet.

'Han assisteres i denne opgave af sin stab {lg af Bureau of
Aeronautlcs, der indgår i Navy Department. Dette Bureau be
skæftiger sig hovedsageligt med studier og konstruktion af nye
luftfartøjer i forbindelse med marinens laboratorier, industrien
og universiteterne. Det råder over flere forskningsinstitutter,
studiecirkler og laboratorier.

De vigtigste forskningscentrer er:

Naval Air Materiel Center i Philadelphia.
Naval Air Test Center i Patuxent River (i\laryland).
Naval Air Missile Test Center i Point Mugu (Californlen).

Talrige etablissementer, der beskæftiger sig med reparationer
af luftfartøjer og instruktion i flyvning hører ligeledes ind
under Bureau of Aeronauties. Blandt 'disse kan nævnes: »Qu onse t
Point« (R. Island), »Norfolk« (Virginia), »J ack son ville« (Flor.),
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»Cor pu s Christi« (Texas), »Sa n Diego« (Cal. ) og »Pensacola«
(Flor.).

.Forb in del sen mellem Bureau of Aeronautics og privatindu
strien formidles af »Assisten t Secretary of the Navy for Air,«

Bureau of Aeronautics beskæftiger sig ligeledes med alt, der
vedrører flyvebaser og arbejder i snæver forbindelse med Bu
reau of Ships ved projektering af hangarskibe.

Også standardisering af flyvemateriel og industriens mobili-
sering beskæftiger denne store organisation.

Den amerikanske marines flyvevåben omfatter:

1. Skibs- og landbaseret marineflyvevåben.
2. Marine Corps's flyvevåben.
3. Marinens reserveflyvevåben.

Skibsbaseret flyveudb en.

Hver af hovedflåderne, Atlantflåden og Stillehavsflåden har
sit flyvevåben, der er skibsbaseret og organiseret i »type com
mand «under kommando af en admiral.

Atlantflåden eller COMAIRLANT har således 3: Fleet Air
Quonset, Fleet Air Jacksonville, Fleet Air Norfolk.

Stillehavsflåden eller COMAIRPAC :h ar 5: Fleet Air Seattle,
Fleet Air Guam, Fleet Air San Diego, Fleet Air Honolulu, Fleet
Air Atsugl (J apa n) .

Tilsammen danner de luftfartøjer, der er baseret på et han
garskib, hvad man kalder en »Carr-ier Air Group«. Sammensæt
ningen af disse Air Groups varierer efter den brug man regner
at gøre af dem eller efter den type carrier, de er baseret på.
Stort set kan man dele dem i 2 kategorier : Attack Air Groups, og
Anti Submarine Air Groups. Førstnævnte er baseret på an
grebshangarskibe ,(CVA) , som består af følgende typer:

1. MIDWAy -kl. på 45.000 tons
2. Moderniseret ESSEX-kl. på 33.000
3. Ældre ESSEX-kl. på 27.000 t.

Den anden klasse er baseret p å lette hangarskibe (CVL) og
enkelte eskortehangarskibe (CVE ).

På hangarskibene af MIDWAy -kl. og moderniseret ESSEX
kl. består Air Groups almindeligvis af:

1 eller 2 eskadriller jagere, bestående af reaktionsjagerne
BANSHEE eller PANTHER.

2 angrebseskadriller udstyret med CORSAIR.
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1 angrebseskadrille udstyret med SKYRAlDER.
1 specialeskadrille (Composlte Sqadron ) ,

Ialt 100 til 120 luftfartøjer. ESSEX-kl. har kun 1 jagereskadrille.
De lette hangarskibe Air Groups og eskortehangarskibenes

består almindeligvis af ca . 50 luftfartøjer af typen GUARDIAN
eller AVENGER.

Under krig findes tre Air Groups, der er knyttet til hvert han
garskib, en om bord, en på orlov og een under træning.

Den 1. juli var der 14 Air Groups i tjenesten, omfattende
iaH ca. 1000 luftfartøjer.

Landbaseret flyvev åben.

Dette be skæftiger sig med forsøg, ubådsbekæmpelse, mine
udlægning o.s.v. og er organiseret i Fleet Air Wings, der både
er en administrativ og operativ inddeling.

Deres om r åder er sektorer, der er defineret af C.N.O. i til-
knytning til Sea Frontiers.

Tjenstgørende er 8 Fleet Air W ings :

3 i Atlanterhavet:
- Fleet Air Wing nr. 3 i Quoriset Point.
- Fleet Air Wing nr. 5 i Nor-folk,

- Fleet Air Wing nr. 11 i JacksonviJIe.

5 i Stillehavet:
- Fleet Air Wing nr. 1 i Guam.
- Fleet Air Wing nr. 2 i Honolulu.
- Fleet Air Wing nr. 4 i Whidbey Island.
- Fleet Air Wing nr. 6 i Japan.
- Fleet Air Wing nr. 14 i San Diego.

I Atlanterhavet findes desuden en særlig flotille - the Blimps
(luftskibe) - der er specialiseret i ubådsbekæmpelse og baseret
i WeeksviJIe (N.C . ).

Inden for en Fleet Wing er luftfartøjerne inddelt i Patrol
Planes Squadrons på 9 luftfartøjer. Den 1. juli 1952 var der
34 Squadrons i tjeneste.

Luftfartøjsmateriellet består af:

PB M. 5 MARINER
P 5 M-l MARLIN
PB4-Y 2 PRIVKrEER
P 2 V NEPTUNE
P 4 lil-l MERCATOR
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Således er det egentlige marineflyvevåben organiseret i store
træk. Selvfølgelig vil det opsving som helikopterne har fåe t
samt udviklingen af intereept-Iuftfartøjer og langtrækkende
tunge luftfartøjer, der er skibsbaseret, uden tv ivl i nær frem
tid medføre en modifikation i denne organisation. Således er
der allerede 'skab t en tung eskadrille, 1. Heavy Attack Wirrg,
udstyret med AJ-l SAVAGE.

Marine Corps flyvev åben.

Marine Corps har sit eget Ilyvevåben, Det er fuldstændigt
trænet i samarbejde med jordtropper.

Dette våben er delt i tre Marine Air Wings, tilknyttet hver
sin Marine Division.

- 1. Marine Air Wing, normalt baseret i El Toro i Cal.,
men for tiden i Korea.

- 2. Marine Air Wing, baseret i Cherry Point (N.C. ).
- 3. Marine Air Wing, baseret i Miami (Flor.),

Hver Marine Air Wing er delt i:

Attack-formationer til understøttelse af tropperne på jorden.
Disse kan alle starte og lande fra hangarskibe.

Transportformationer.
Sammensætningen af en Marine Air Wing er følgende:

- 1 fotorekognosceringseskadrille,
- 2 angrebsgrupper, udstyret med CORSAIR og PANTHER,
- 1 luftkontrolgruppe,
- 2 transportgrupper, udstyret med almindelige luftfartøjer

og helikoptere,
- 1 gruppe TIGERCAT og SKYNIGHT.

Reseroefluoeu åbnei.

Naval Air Reserve er sammensat af 29 Wings, hvis sammen
sætning igen var ierer. De fordeler sig over 27 baser, kaldet
Naval Air Reserve Stations. Hver af disse w ings omfatter ja
gere, rekognosceringaluftfartøj er, transportmaskiner o.s.v.

Luftbaser.

De skibsbaserede grupper, Fleet Air Wings og Marine Air
Wings er stationeret på luftbaser, som deles i:

- Hovedbaser,
- Hjælpebaser,
- Nødbaser.
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(La Revue Maritime, jan. 1953)
H.M.P.

Desuden kan disse baser efter deres brug inddeles i:

- Operationsbaser (Fleet Support Stations),
- Øvelsesbaser .(T r a in in g Stations),

- Forsøgsbaser etc., etc.

Materiel.

Antallet af luftfartøjer under marinens 'flyvevåben er ikke
kendt,da det siden Koreakrigens begyndelse er blevet holdt
hemmeligt, men det anslås til ca, 14.000, hvoraf 2.500 i første
linie.

Hvad angår udviklingen af materiellet skal her kun konstate
res, at udviklingen for jagernes vedkommende allerede har med
ført, at reaktionsj agerne helt har fortrængt de propeldrevne,
og at man stiler mod hurtigere og endnu mere langtrækkende
»In ter cep tor s«. I øjeblikket har man jagere, der flyver 700 knob
(1.120 km/timen) og med en flyvevægt på nær 9 ton.

Med hensyn til bombemaskiner, går udviklingen i en lignende
retning, omend ikke så hurtigt, men det synes her, at de
turboreaktionsdrevne vil blive mest fremherskende.

Et af de kar-akterrstfske træk inden for amerikansk flåde
luftvåben i dag er anvendelsen af helikoptere på mangfoldige
områder, bl. a. i ubådsbekæmpelsen, transporttjenesten, obser
vationstjenesten og i minebekæmpelsen ; Koreakrigen har vist,
at helikopteren er overmåde nyttig og kun lidet sårbar.

Hvad angår luftfartøjernes bevæbning går udviklingen i ret
ning af større kaliber på bekostning af antallet. Raketten synes
at blive mere og mere fremherskende. Også f~ernstyrede bom
ber vil blive anvendt. Fremtiden vil måske også vise anvendelse
af taktiske atomvåben.

Disse resultater er opnået hovedsagelig ved installation af
mere og mere effektivt teleteknisk materiel i luftfartøjerne,
på hvilket område amerikanerne er langt længere fremme end
andre nationer.
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Svenske fremtidsperspektiver.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen.

I en stor artikel i det udmærkede svenske militær
tidsskrift »K ungl. Krigsvetenskaps-Akademiens Hand
lingar och Tidskrift«, 1. hefte 1953, med titlen »Om
sjOkrigets teknik, taktik och personal [orr och nu« af
kommendorkapten M. Hammar. slutter forfatteren
med visse tanker, han har gjort sig vedrørende den
svenske flådes fremtid.

Da Sverige har store interesser i Østersøen, og den
svenske flåde er en magtfaktor af betydelig styrke i
Østersørummet, vil det være naturligt for 'dan ske sø
officerer at betragte de tanker, der fra svensk side
på et realistisk grundlag forelægges vedrørende flå
dens fremtid og eventuelt deraf modtage værdifulde
impulser, som vil kunne komme den danske flåde til
gode. Sverige og Danmark har jo på det sømilitære
område mange problemer fælles, bl. a. det meget store,
der hedder forsvaret mod sovjetrussisk invasion over
havet. I det følgende bringes derfor - med vel villig
tilladelse fra »Kungl. Krigsvetenskaps-Akadenriens
Handlingar och Tidskrift« og forfatteren - et sam
mendrag af nævnte artikel.

Dennes første del omfatter en historisk gennem
gang af søkrigens forskellige aspekter med kommen
tarer. Forfatteren inddeler søkrigshistorien i -1 epo
ker:

Tidsskr. f. Søvæsen, 124. Aarg. 18
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Rofartøjernes tid fra Salamis til Lepanto.
Sejlskibenes tid fra Armadaen til Trafalgar.
De pansrede artilleriskibes tid fra Krim til Jylland.
Den 3-dimensionale søkrig fra Jylland til Korea.

Efter kort at have gennemgået hver epoke for sig
slutter forfatteren med følgende resume ogkarakteri
stika for de enkelte epoker:

Rofartøjernes tid: Kamp på skibe mellem bevæbnede
mænd.

Sejlskibenes tid: Kamp mellem skibe med bemandede
våben.

De pansrede artilleriskibes tid: Kamp mellem kamp
maskiner på (og mider) vandet, hvor en del af mu
skelarbejdet er erstattet med maskiner.

Den B-dimensionale søkrigs epoke: Kamp mellem
kampmaskiner på, over og under vandet, hvor det
meste af muskelarbejdet er erstattet med maskiner
og en stor del af hjernearbejdet med automatik og
regneapparater, og hvor endvidere de observerende
sanseorganer, syn og hørelse, er blevet forstærket
eller erstattet med teletekniske hjælpemidler.

Hvis man ekstrapolerer disse udviklingslinier, skul
le følgende karakteristik for en kommende tidsperi
ode kunne tænkes:

Efter Korea: Kamp mellem kampmaskiner på, over
eller under vandet, hvor såvel muskel- som hjerne
arbejde for størstedelen udføres af maskiner mere
eller mindre automatisk styrede af teletekniske
sanseorganer.

I en sådan kamp er en 'k riger , hvis største fortje
neste er stærke muskler og en god vilje, ikke meget



Svenske fremtidsperspektiver. 275

værd . Men det tilkommer personellet dels at passe
materiellet, så det fungerer, som det skal, og dels at
føre det til indsats på fordelagtigste måde.

Forfatteren fremholder derefter, at det er særdeles
vanskeligt ved en analyse af 'k rigshistor ien at skabe
en rigtig syntese for fremtiden. Men udviklingen går
ubønhørligt videre, og det er nødvendigt at optrække
nogle retningslinier og fatte beslutninger. Derefter
følger nedenstående interessante udredning om den
svenske flådes fremtid; den ser problemet under disse
4 synsvinkler:

Skibstyperne.
Våbenmateriellet.
Personellet.
Taktikken.

Skibshjperne.
Det er tidligere 'konstateret , at livsbetingelserne for

store skibe bliver mere og mere vanskelige. Dette gæl
der specielt for indhave som Østersøen, og endog for
skibe af krydserstørrelse. Når den tid kommer, hvor
vore nuværende krydsere har tjent deres tid og skal
udrangeres, er det derfor temmelig usandsynligt, at
forholdene skulle tale for, at man fortsat skulle risi
kere de krævede store ormkostrunger på enkelte en
heder af tilsvarende størrelse. Principperne om ud
holdenhed og beskyttelse, som har domineret tanke
gangen siden midten af det 19. århundrede, må nu
modificeres . Måske kan de erstattes af principperne
om antal, bevægelighed og våbenkraft.

Det er med hensyn til konstruktiv kapacitet og til
virkningssynspunkter meget uøkonomisk for moderne
industri at fabrikere materiel i enkelte eksemplarer.
Derfor tvinges man måske, selv når det drejer sig om

IS"
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skibsmateriel, til at søge frem mod. seriebygning og
standardisering. En sådan standardisering udelukker
ingenlunde en vis specialisering. Som eksempel kan
anføres produktionen af landgangsskibe og -fartøjer,
hvor i visse tilfælde skrog og dele af udrustning er
ens, medens andre dele er specielt tilvirket for sær
lige formål. Det skulle ikke være umuligt også for
andre orlogsskibe at anvende lignende principper.

Tidligere er påvist, at det på grund af det fjendt
lige luftvåbens tryk kunne blive nødvendigt for over
fladestyrkerne at koncentrere den operative virksom
hed til om natten. De.relativt korte operationslinjer i
Østersøen vil netop gøre en sådan optræden særlig
anvendelig.

Hvis man drager konsekvensen af dette ved skibs
konstruktionen følger, at skibene vil kunne gøres til
mere udprægede kampmaskiner end de er nu, hvor
store volumen og vægte må anvendes til beboelsesrum.
der af hensyn til sociale forhold og personelorganisa
tionernes krav, stadig må gøres mere og mere spa t i
øse. Det kan foreslås , at halvdelen af besætningen nor
malt underbringes i land. En sådan løsning ville med
føre betydelige gev inster i våbeneffekt. Den dermed
følgende belastning af baserne er en ulempe, som dog
vel burde kunne opvejes af fordelene. Man bør lægge
mærke til , at sådanne underbringelsesforhold allerede
er et faktum for ubåde og motortorpedobåde.

Man har under de sidste ti års orlogsskibsbygning
her i landet kunnet iagttage en tendens til at lade
alle skibe kunne alt. Dette er i flere tilfælde resulteret
i overbelastning og medfører let. at skibene ikke bliver
fuldt effektive for noget formål.

Den mangfoldighed af opgaver, som hver enhed skal
løse, medfører konstruktivt, at et utal af materiel
komponenter skal indpasses i samme rumfang. Kon-
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struktions- og tilpasningsarbejdet bliver tungt, og løs
ningerne ofte tekniske kompromiser og dermed øm
findtlige og vanskelige at vedligeholde. Udvikling og
ændring af een slags materiel medfører konstruktive
påvirkninger på flere andre komponenter. De vanske
lige installationsproblemer medfører specialkonstruk
tioner og gør det sværere eller helt umuligt at stan
dardisere. Dette medfører høje konstruktions- og fa
brikationsomkostninger. Det har været fremhævet,
at det er nødvendigt for en lille marine at anskaffe
sådanne universalskibe på grund af vanskelighederne
ved med et lille antal skibe at kunne dirigere det
rette specialskib til rette plads og i rette tid. Af hen
syn til den tekniske udvikling kan det imidlertid blive
nødvendigt at gå bort fra de hidtil fulgte principper
og gennem specialisering nå frem til forenkling, ratio
nalisering og standardisering. Den, der har fulgt de
enorme tekniske vanskeligheder, som har foreligget
og stadig foreligger under bygningen af SMÅLAND
og HALLAND har sikkert indset, at der kræves stram
mere linjer.

I første række må flåden bygges op som et invasi
ensforsvar. I et sådant forsvar har, som tidligere
nævnt, skibe til minelægning og -st rygning deres givne
plads i en overskuelig fremtid. Nævneværdige »terræn
hindringer« i form af mineringer kan ikke udlægges
af luftfartøjer på grund af den ringe lastkapacitet.
U-bådens betydning er fortsat stigende. Disse skibs
typer er således nødvendige og behøver knapt nok at
diskuteres i denne forbindelse. Det er de på over
fladen kæmpende operative enheders udseende, det er
nødvendigt at klarlægge. I disse indgår for tiden
motortorpedobåde. Også disse fartøjer synes at kunne
forsvare deres plads blandt fremtidens søstridskræf
ter i temmelig uforandret form. Visse modifikationer
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og komplettering med motorkanonbåde er allerede
planlagt og kan betragtes som formålstjenlig også
fremover. Man må dog erindre sig, at disse fartøjers
anvendelse er begrænset til tider med smukt vejr
og til den isfri del af året.

Men det er for krydsernes og jagernes efterfølgere,
at de anførte konklusioner op principper må tillempes.
Disse principper kan kort formuleres således:

1. Specialicering af opgaverne.

2. Forenkling af ledelsen af den interne kamp
tjeneste.

3. Standardisering, specielt af skrog, maskineri og
nærluftværn.

4. Forøgelse af antallet af enheder.

Omsat i praksis skulle de give skibe på omtrentlig
en moderne jagers størrelse, 1'800-2000 ton, standar
diserede hvad angår skrog, maskineri, underbrin
gelsesforhold og nærluftværn, men specialiserede hvad
angår øvrig våbenudrustning. f. eks. således:

En artillerijager med 15 cm automatisk artilleri.
En luftværns- og eskortejager med 105 mm lv-artil

leri og A/U-våben.
En lederjager med 105 mm lv-artilleri, specialradar

(jagerdirigering) og stabsudrustning.

Det konventionelle torpedovåben med dets ringe
virkningsmuligheder på store afstande er tænkt helt
fjernet fra disse skibe og overgivet til de rene torpedo
bærende u-både og MTB. Derimod er det muligt, hvis
robotvåbnet holder, hvad dets forgængere lover, at det
senere vil være praktisk at indføre også en variant
med robot.

Følgende data for en sådan standardskibstype kan
tænkes:
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Artillerijager Eskortejager Radarjager

Deplacement. . ca. 1800 ts. ca , 1800 ts. ca. 1800 ts .
Fart ca. 30 knob ca. 30 knob ca. 30 knob
Nærluftværn . . 8 stk. 40 mm au- 8 stk . 40 mm au- 8 stk. 40 mm au-

tomatpjecer M/48 tornatpjecer M/48 tomatpjecer 1\1 /48
Fladbaneskyts . 1-15 cm

aut. pjece
dual purpose .

A/U-våben . ...

Specialradar . .

2 squid
asdic

2-105 mm
Iv pjecer

specialrada r
stabsudrustning

Den fordelagtigste fordeling af opgaverne og det
optimale antal varianter må selvfølgelig underkastes
et grundigt studium, hvorved den operative forsknings
metoder må anvendes. Principperne byder imidlertid
- rigtigt anvendt - på væsentlige tekniske og øko
nomiske fordele, og set fra et taktisk synspunkt 'k ri gs
skibe med både slagkraft, bevægelighed og sejghed
ved deres antal. Det kan være en vej frem for over
fladeskibenes fortsatte eksistens.

Man kunne tænke sig, at krydserne erstattes med
3 artilleriskibe af ovenstående type, og at en opera
tionsgruppe sammensættes af:

2 artilleriskibe, der bærer den artilleristiske slag
kraft.

2 eskortejagere for luftværn, ubådsbekæmpelse og
bekæmpelse af invasionsfartøjer,

1 radarjager for rekognoscering, ledelse og luft

værn.

3 sådanne grupper skulle da kunne træde stedet
for de nuværende 2 krydsergrupper.
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En anden type operationsgruppe med torpedoer som
hovedvåben sammensættes således:

1 radarjager for rekognoscering, ledelse og luftværn,
5 MTB-MKB-grupper, hver med 2 stk. MTB og

I·MKB.

MTB har torpedoslagkraften, medens MKB giver mu
lighed for at bekæmpe fjendtlige MTB og invasions
fartøjer.

Våbenmateriellet.

I 1920erne og i begyndelsen af 1930erne lå luft
værnsautomatkanonen endnu i støbeskeen. En mæng
de konstruktioner forsøgtes, men alle havde aldeles
utilfredsstillende funktioneringssikkerhed, indtil Bo
fors' 40 mm kom på markedet. Nu er dette våben
overordentlig pålideligt, hvilket konstateres uden for
undring eller mistro.

Efter den 2. verdenskrig er den middeltunge auto
matkanon blevet aktuel. De første konstruktioner
har set dagens lys og mødes endnu af mange med
temmelig meget skepsis. Der råder dog vel næppe
nogen tvivl om, at en fuldt funktionssikker middel
tung automatpjece kommer frem indenfor dette dece
nium, og efter ret kort tid vil blive anset for ligeså
naturlig som 40 mm pjecen nu.

Ved fremkomsten af en sådan pjece falder behovet
for på artiIIeriskibe at have et stort antal kanoner til
opnåelse af en skydernåde. der er antagelig, set fra
et ildledelsessynspunkt. Metoden at skyde ildbyger
med 4--6 skud i hurtig følge i stedet for salver skulle
fra et ildledelsessynspunkt kunne blive fuld accep
tabel. Disse betragtninger er grunden til, at artilleri
jageren foresl ås armeret med kun eet 15 cm tårn.
Såfremt dette udføres som et enkelttårn, og man an-
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slår ildhastigheden pr. kanon til 30 skud/min., kan
3 jagere aflevere 90 skud/min. sammenlignet med de
nuværende krydseres ca . 70.

Det vil sandsynligvis støde mange, at hvis hvert
skib betragtes for sig, er mange æg lagt i samme
kurv, såfremt hovedarmeringen indskrænkes til eet
eneste tårn. Men dette bør ses på baggrund af afde
lingen som et hele. Opdelingen af 3 tårne på 3 skibe
skulle med fremtidens våbeneffekt og kampmåde
kunne give stør r e sejghed og udholdenhed, end hvis
alle tre var placeret på eet skib.

I det hele taget er spørgsmålet om reserveinstallatio
ner af stor interesse.

I døgnets debat hænder det undertiden, at kravene
om reservemuligheder gives større prioritet end de
sædvanlige krav om materiellets funktioneringseffek
tiyitet. Det er imidlertid ofte således med maskinelle
og kybernetiske konstruktioner, at hvis der skal findes
reserveanordninger til manuel drift, kompliceres den
normale funktionering. Det kan tilmed blive så ringe,
at netop kravet om reservemuligheder medfører, at
man bliver nødt til at benytte dem.

Det er tidligere blevet påvist, at der råder en ten
dens til stadig kortere kampmomenter. Sandsynlig
heden taler for, at med den store bevægelighed, som
både overvands- og undervandsstridskræfterne besid
der, vil denne tendens strække sig langt frem i tiden .
Samtidig er det således, at den moderne maskintek
nik og kybernetik yder sådanne præstationer, at for
skellen mellem normalfunktionering og manuel reser
vefunktionering bliver stadig større. I visse tilfælde
bliver de manuelle præstationer, der kan påregnes, så
lave, at de praktisk taget bliver ufarlige for fjenden.

Kravet om reservemuligheder er en ide, som i den
moderne og fremtidige krigsmaterielteknik må be-
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handles med største forsigtighed og omtanke, således
at der ikke sker det, som den engelske general Fuller
udtalte :

»The soldier is the most conservative creature on
earth. It is really dangerous to give him an idea,
because he will not adopt it until il is obsolete, and
then will not abandon it until it has nearly destroyed
him.«

Med moderne materiel må alle anstrengelser sættes
ind på at skaffe en god og tilforladelig normalfunktio
nering. Hvis denne svigter, er kampen måske forbi,
inden reserven har kunnet sluttes til.

Personel.

Personellets betydning som element i søkrigen for
mindskes ikke på grund af teknikkens udvikling. Men
indflydelsen forandres og antager nye udtryk. Den
personlige dygtighed, viden og kampånd må finde
udtryk gennem maskinerne. Under kamp har man
ikke meget glæde af en radargasts loyalitet og kamp
ånd, hvis han ikke kan sit kram og passer sine appa
rater. Den primære indsats i kampen ligger i at få
materiellet til at fungere. Inden for dette område fin
des der sikkert plads for de personlige heltegerninger.

Den, som ikke kender og behersker sit materiel,
kan ikke inspireres til en dådfyldt optræden. Den
moderne søkriger må være eet med sine apparater og
maskiner på samme måde, som vikingen var det med
sit sværd og sit skjold. Hvis man tror, at man i frem
tidens krig 'kan bøde på brøster i personellets tekniske
standard ved blot at tilpasse taktikkens høje skole,
er man i sandhed ude på dybt vand.

Det er uundgåeligt nødvendigt, at man skaffer den
rigtige slags personel til søkrigen. Hvis man beman
der skibe, der er fyldt med maskineri og kybernetik
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med utilstrækkeligt skolede søkrigere, får man lige
så lidt glæde af dem, som 'den spanske armada havde
af sine landsknægte.

Hele flådens personelsystem er bygget op på krav
og principper, der gjaldt ved seklets begyndelse. Som
eksempel kan nævnes, at blandt det personel, der er
stukket ud til fremdrivningsmaskineriet om bord ikke
findes nogen differentiering mellem teknisk ukyndige
»operatører « og teknisk-kyndige service-gaster, me
dens en sådan skillelinie findes blandt dem, der be
tjener våbenmateriellet. Alt eftersom dette bliver mere
og mere superteknisk betonet med maskineri, servo
teknik o.s.v., vil det blive nødvendigt, at lade det
betjene af teknisk kyndigt personel, der samtidigt
har ansvaret for materieIlets tekniske vedligeholdelse.

Ved nærmere eftertanke synes det også bemærkel
sesværdigt, at flåden ikke i disse tider med særdeles
vanskelige rekruteringsforhold kan udnytte den til
gang, som de uddannede gymnasie- og institutinge
niører udgør for landet. For det tekniske personels
vedkommende drejer det sig jo ikke blot om toppen,
men også om bredden. Men for sådant teknisk perso
nel som disse ingeniører, hvoraf flåden har et stigende
behov, findes ingen muligheder for ansættelse.

For at kunne indtræde i marineingeniørkorpset
holdes skarpt på højskoleeksamen, og øvrige alter
nativer gives ikke for ansættelse.

I bevidsthed om det store behov, navnlig for ser
vicepersonel på skibene og med henblik på, at dette
forhold, såfremt modforholdsregler ikke tages, bliver
værre og værre, efterhånden som der kommer mere
og mere teknisk materiel til, kan man spørge om der
ikke, i det mindste som en provisorisk foranstaltning,
burde oprettes et antal service-grupper til vedlige
holdelse af skibene, bestående af et antal ingeniører,
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montører og mekanikere. Organisatorisk kunne disse
grupper indordnes under værfterne og ansættelsen
kunne være civil ligesom for værfternes personel. På
denne m åde fik man en personelgruppe, svarende til
flyvevåbnets mekanikerkorps, underbragt i land, men
tilknyttet skibene.

En forstærkning af det tekniske servicepersonel
ombord og ved værfterne er nødvendig, og det er må
ske af mindre betydning, under hvilke former denne
iværksættes. Det vigtigste er, at det sker.

Personelproblemerne, der er knyttet til den stadig
voksende komplicering af materiellet, er allerede i
dag store, og vil yderligere skærpes. I de nærmest
følgende år gælder det derfor om at yde en indsats
på dette område og få statsmagten til at træffe mod
forholdsregler . Men hvis forståelsen for alvoren i disse
problemer savnes, vil de nødvendige forholdsregler
lade vente på sig .

Taktik.

Den tekniske udvikling synes at føre hen imod, at
der ved betragtning af søkrigens strategi og taktik
må tages hensyn til stadig flere faktorer. Foruden at
søkrigens øvrige elementer, materiel og personel, ved
deres, hvad man kan kalde :"kolde tekniske standards,
influerer på taktikkens muligheder, må hensyn tages
til samvirke med og modstand fra stadig flere af ' den
tredimensionale krigs øvrige våben . Herved kommer
givetvis flyvevåbnet i forgrunden, men både robot
våben og atombomben må tages med i betragtning.

Med hensyn til det pres, som flyvevåbnet må for
ventes at ville udøve over Østersøen , bliver det sikkert
mere og mere vanskeligt at operere med overflade
styrker om dagen, selv med jagerdækning. Undtagelser
må selvfølgelig gøres, hvor det gælder hensynsløs ind-
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sats mod en invasionsflåde, men normalt vil man
kunne begynde at regne med at overlade kamphand
linger om dagen til u-både og luftfartøjer, og i bjerg
rum spare overvandsstyrkerne til natlige raids.

Våbentaktikken vil nok tendere mod øget krav på
muligheden for blind indsats af våben såvel i luften
som på overfladen.

Man må undgå belysningsmidler. såsnart radar og
andre lokaliseringsorganer giver tilstrækkelig præ
cision.

Et særligt interessant område, der byder på en hel
del intrikate problemer, kan samarbejdet med faste
robotbaser blive. Hvis robotvåbnet skal kunne indsæt
tes udenfor landbaseret radars rækning, må målenes
position og bevægelser opgives af skibe. Et sådant
samarbejde kan blive af stor værdi, hvis robotvåbnet
holder, hvad det lover. Problemet er værd at studere
grundigt.

Det er som tidligere nævnt ikke sandsynligt, at
atombomben vil blive anvendt mod søstridskræfter,
der spredes tilstrækkeligt. Men det bliver nødvendigt,
både til søs og i haser, at tage hensyn til truslen.

Det kan siges, at de taktiske vanskeligheder er ble
vet større ved det forøgede antal faktorer, der indgår
i syntesen for egen optræden. Men trods dette, at tak
tikken er blevet mere materielt afhængigt, er dens
betydning som ånden i og dirigent for det sømilitære
orkester uformindsket. Men grundakkorden i den
symfoni, der spilles, m å nu være af høj og gedigen
teknisk standard hos eget personel og materiel. Tem
poet angives af formålet og den beregnede modstand,
men over dette må dirigenten skabe fyldighed og liv
gennem de åndelige faktorer, der ikke kan måles,
lederevne, karakterstyrke, kampvilje og udholdenhed.
Dette er i sandhed en stor opgave.
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Men den største opgave bliver den strategiske opbyg
ning og udformning af materiel og personel. Dette
medfører først og fremmest et grundigt studium af
søstridskræfternes fremtidsproblemer på baggrund af
vore specielle sø strategiske forhold og tekniske og
industrielle ressourcer. Der må skabes holdbare ret
ningslinier for både materieludviklingen og de taktisk
strategiske principper for tiden efter 6-årsplanen.

Når bærekraftige og tillidsvækkende linier herfor er
blevet skabt, gælder det om at lægge de marine pro
blemer og behov frem for det svenske folk og stats
magten. Der er sikkert store muligheder for at skabe
gehør, thi det må nu for enhver sundt tænkende
svensker stå klart, at vi næppe havde fået lov til at
beholde vor tilskuerrolle under de sidste krigerske
konvulsioner på kontinentet, hvis vi havde haft lande
grænser i øst og syd. Der er grund til for os, ligeså
vel som for englænderne, at erindre, at havet er vor
skæbne. Det er havet, vi kan takke -for vor 150 års
fred, og det er på havet, at vi først og fremmest skal
belave os på forsvar. Det er strategien, der må skabe
de psykologiske, personelle og materielle forudsæt
ninger herfor. Det er en opgave, der ikke kan overvur
deres.



So\jet i luften.
Af søløjtnant !{. Rodholm.

Som et supplement til artiklen under samme titel i
tidsskriftets oktober- og novembernummer 1952, hvor
der blev givet en oversigt over Sovjetunionens samlede
luftstyrker og anvendte luftfartøjstyper foruden en
mere detailleret gennemgang af strategiske og taktiske
bombe- og slagluftfartøjer, skal der i dette og følgende
numre gives en tilsvarende behandling af de for
skellige jagertyper og andre typer af militær interesse.
Der er herved anvendt samme kildemateriale som an
ført i novembernummeret 1952.

JAGER-LUFTFART0JER
De i dag eksisterende russiske jagere kan rent kvali

tativt deles mellem propeljagere og jetjagere, af hvilke
førstnævnte alleer enmotorede, mens der i 'sidste
gruppe findes både en- og tomotorede maskiner.

Propeljagerne omfatter hovedsageligt to forskellige
serier, LA-serien og YAK-serien, hvoraf de første med
undtagelse af en er udrustet med stjernemotor og
de sidste med rækkemotor. Dertil kommer en enkelt,
mindre kendt MIG-jager.

De enmotorede jetjagere omfatter de i dag standar
diserede og velkendte typer af YAK-, MIG- og LA
konstruktion samt 3 mindre kendte YAK-typer, af
hvilke i hvert fald en anvendes som standardjager.
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Af tomotorede jetjagere kendes kun to typer af
LA-konstruktion, som begge er meget tyskprægede. ')

Hertil kommer selvfølgelig et stort antal både en- og
tomotorede jettyper, som endnu står på prototype
stadiet, og som er for lidt kendte til at kunne omtales
her. Typerne vil i det følgende blive gennemgået i den
ovenfor skitserede rækkefølge og orden, og der er kun
tilføjet billedmateriale i tilfælde, hvor dette ikke findes
i den almindelige fjernkendingsbog. Billederne er givet
numre i fortsættelse af den tidligere artikels illustra
tioner.

Propeljaqere:

LA-serien er i dag repræsenteret ved diverse typer
fra ældre propeljagere fra sidste krig til moderne jet
jagere. Propeljagerne omfatter typerne LAGG-3, LA
5, LA 7, LA 9 og LA 11, hvoraf i hvert fald de tre første
kun findes i reserven, mens de to nyeste stadig menes
at være i aktiv eskadrilletjeneste i luftvåbnets og flå
dens taktiske flyves tyrker. Da vi imidlertid ikke kan
udelukke et nærmere bekendtskab med ældre reserve
maskiner, er disse medtaget i beskrivelsen.

LA er en forkortelse af Lavochin, der siden begyn
delsen af sidste verdenskrig har ydet et ganske væ
sentligt tilskud til det russiske luftvåben. Hans første
kendte større konstruktion, LAGG 3, er, som de to
G'er i slutningen af forkortelsen angiver, fremkommet
i samarbejde med konstruktørerne Gorbunov og Gud
kov. Efter fuldførelsen af LAGG 3, der af russerne
betegnedes som revolutionerende, opløstes samarbej
det, og Lavochin fortsatte alene med de næste typer,
eller forbedringer af LAGG 3, hvorfor disse kun fik
betegnelsen LA.

') Samt jagerversionen af jetbomberen IL 26.
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Lavochin er nu generalløjtnant
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flyveringeniør-
korpset.

LAGG 3, der kom frem i begyndelsen af krigen, er
i modsætning til de senere modeller udrustet med en
rækkemotor, hvorfor den i udseende adskiller sig ty
deligt fra disse, selvom resten af kroppen og planerne
nærmest er mage til de nyere modeller. LAGG 3, der,
såfremt det ikke allerede er sket, sandsynligvis vil
udgå helt i den allernærmeste fremtid , skal ikke om
tales nærmere, men kun karakteriseres ved de vigtigste
data:

Maks.f'art: 560 km/t i 5000 m.
Marchfart : 450 km/t.
Bombelast : 150 kg.
Raketter: -
Fast bevæbning: 1-20 mm + 2-12,7 mm.
Tophøjde : 9000 m.
Motor: 1 X 1200 HK M-l05 P rækkemotor.
Flyvevægt : 3200 kg.
Tomvægt: 2620 kg .
Rækkevidde: 650 km.
LængdeXspændvidde: 9,O X9 ,i m
Besætning: 1.

Maskinen står, hvad fart og motorkraft angår, i
klasse med den svenske J 22 samt Spitfiremodellerne
fra begyndelsen af krigen. LAGG 3 og de efterfølgende
modeller til og med L'A i er af trækonstruktion.

LA 5 er en forbedring af LAGG 3, hvilket hovedsage
ligt skyldes en noget 'k raftigere motor. I udseende ad
skiller den sig fra sidstnævnte ved stjernemotoren og
den manglende køler under cockpittet. LA 5 har føl
gende data:

Maks.Iart : 595 krnyt i 5000 m.
Marchfart : 350-400 km/t.

Tillsskr. f . Søv æsen. 124. Aarg. 1!I
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Bombelast : 4-50 kg bomber.
Raketter: ?
Fast bevæbning: 2-20 mm.
Tophøjde: 11000 m.
Motor: 1 X 1600 HK M-82 stjernemotor.
Tomvægt : 2760 kg.
Flyvevægt: 3357 kg (uden bomber).
Brændstof: 485 liter benzin i 5 tanke.
Rækkevidde: ca. 800 km.
LængdeXspændvidde: 8,1 X 9, m.
Besætning: 1.

Fig. 7.

Ifølge forskellige kilder er største maks. hastighed
615 krnyt., hvilket bringer maskinen i fartklasse med
de fleste tyske standardjagere fr a sidste krig, bl. a.
Focke-Wulff 190 og Messerschmidt 109 samt med den
mest almindelige Spitfire: MK 9. Motorkraften er den
samme, men det synes som om de russiske propel
jagere gennemgående ikke opnår så stor hastighed
med en given motoreffekt som de vesteuropæiske
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jagere. I 2000-4000 m højde er hastigheden 550-580
krn y't, og ved overfladen 520 km/t. Landingshastig
heden opgives til 150 km/t og startlængden til 500 m.

Den normale flyvetid er 2 timer, hvilket svarer til
den opgivne rækkevidde på ca. 800 km. Nogle kilder
opgiver rækkevidden til 1200 km, h vilket synes mindre
sandsynligt, da den foregående og efterfølgende model
har rækkevidder på henholdsvis 650 og 900 km: Ved
maks. fart nedsættes flyvetiden til godt 1 time, hvilket
svarer til en rækkevidde på ca . 600 km. Brændstoffet
er 95 oktans flyverbenzin, som opbevares i 5 indre
tanke, hvorimod der ikke er mulighed for påmontering
af ydre tanke.

Armeringen består af 2-20 mm Shvak kanoner i
kroppen med hver 170 skud samt eventuelt bomber
under vingerne, ialt 4 stk. il 50 kg. Piloten er beskyttet
af 8 mm rygpanser. Både bevæbningen og beskyttelsen
er forholdsvis ringe.

Eksistensen af en forbedret LA 5 blev bekendt for
vesten i 1945, men nærmere oplysninger fremkorn først
i 1947, da en maskine af denne type nødlandede i
Grækenland på grund af usigtbart vejr. Den forbed
rede type anvendes imidlertid ikke som kampmaskine,
men som hurtigt trænings- og forbindelsesluftfartøj,
idet cockpittet er forlænget og forsynet med to sæder.
Senere er flere luftfartøjer af denne version blevet
observeret over Berlin.

Den forbedrede type adskiller sig fra den oprindelige
LA 5 ved en kraftigere motor på 1850 HK af samme
type som i de senere LA-modeller, og opnår herved
samme hastighed som disse, idet vægten af en ekstra
person i de fleste eksemplarer er kompenseret ved
udtagelse af bevæbningen.

LA 5 blev for første gang taget i anvendelse i større
målestok i slaget om Stalingrad.

Ul"
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LA 7 er den egentlige udvikling af kampmaskinen
LA 5. Den ligner denne meget, men adskiller sig i
udseende i nogle detailler, f. eks. ved en køler under

•

,
----::i--SIBll!!!!l---

Fig. 8. LA 7.

cockpittet, som også fandtes på LAGG 3. Som følge af
en stærkere motor opnår LA 7 lidt bedre taktiske
egenskaber:

Maks. fart: 650-680 km /t.
Marchfart : 450 km/t.
Bombelast : 227 kg .
Raketter: ?
Fast bevæbning: 2-20 mm.
Tophøjde : 11200 m.
Motor: 1 X 1850 HK M 82 FNV stjernernotor.
Tomvægt: 2800 kg.
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Flyvevægt: 3400 kg (uden bomber ).
Rækkevidde: 900 km.
Længde x spændvidde: 8,1 X 9,8 m.
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Bevæbningen er normalt den samme som i LA 5,
men en særlig version til angreb mod jordm ål er des
uden udrustet med en 37 mm kanon monteret under
motorkappen. Beskyttelsen omfatter bl. a. skudsikre
vinduer p å 60 mm tykkelse.

LA 7, der kom .f'rem kort før våbenstilstanden, me
nes at være et meget vellykket luftfartøj, og udgjorde
i flere år efter krigen en meget stor del af de russiske
første linie luftstyrker. Den er senere blevet komplet
teret med eller delvis erstattet af endnu to LA-jager
modeller, som sluttede den lange og sukcesrige række
af propeldrevne LA-typer. LA 7 skaffede i 1945 Lavo
chin en Stalinpris på 100.000 rubler. Et eksemplar af
LA 7, som under krigen blev fløjet af van Kozhedub,
er udstillet i flyvermuseet i Moskva. Under cockpittet
sidder 62 sejrsstjerner.

LA 9, der i modsætning til de tidligere maskiner har
afskårne vingetippe. kom frem i 1945 og har siden da
og indtil jettypernes store gennembrud været det rus
siske luftvåbens bedste standardjager.

Med LA 9 er Lavochin gået over fra træ- til metal
konstruktion, hvilket rent konstruktionsmæssigt ad
skiller LA 9 fra 'tidligere LA-typer. LA 9's vigtigste
data er følgende:

Maks. fart: 680 km/t i 6000 m .
Bombelast : 227 kg.
Raketter: ?
Fast bevæbning : 4-20 mm.
Tophøjde . 11210 m.
Motor: 1 X 1850 HK 14 cyl. Ash 82 FNV stjerne
motor.
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Rækkevidde: 1200 m.
Længde X spændvidde : 9,1 X10,6 m.
Besætning: 1.

Motoren, der har samme effekt som i de seneste
krigsmodeller. synes sammenlignet med vestens sam
tidige jagermotorer ret svag. Således er de fleste efter
krigsmodeller af europæiske jagermaskiner udrustet
med motorer på 2000-2400 HK. Farten ligger da også
en del under den samtidige og tilsvarende fart i vest
europa, der for flere typers vedkommende, f. eks. Spit
fire, Mustang og Tempest, er helt oppe på 700-780
km/t.

Den faste bevæbning, der normalt menes at være
4-20 mm synkroniserede Shvak kanoner monteret i
overkant af motorhjælmen, 2 i hver side, er variabel
og opgives af andre kilder til 1-20 og 2-12 ,7 mm ma
skinvåben. De 4 stk. 20 mm kanoner svarer ellers til
den almindelige standard] agerarmering i vesteuropa
både før of nu.

Såfremt den her 'opgivne rækkevidde er rigtig, er
denne forøget en del i f orh old til de tidligere typer,
men ligger dog stadig under standard i Vesteuropa.
Alt i alt synes dette sidste skrig i russiske propel
jagere ikke at fortjene så megen ros som erhvervet
fra flere sider. Maskinen er sikkert af en fortræffelig
konstruktion, men de rene ydre egenskaber, m åske
med undtagelse af manøvreevnen, står tilbage for de
samtidige amerikanske og vesteuropæiske jagere; dette
gælder særlig fart og stigeevne.

LA 11, der er den nyeste russiske propeljager, gen
nembrød i 1949 jerntæppet, idet den for første gang
blev kendt a f offentligheden i den vestlige verden
ved en russisk flyverløjtnants ret ublide landing på
en svensk mark. Løjtnanten kom i egenskab af politisk
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flygtning og forblev i Sverige, mens luftfartøjet senere
blev returneret til Rusland.

LA 11 er en lille forbedring af LA 9 og adskiller sig
så lidt fra denne, at den nærmest må betegnes som en
version af LA 9. Ifølge visse engelske kilder bliver
LA 11 i modsætning til LA 9 fortrinsvis anvendt som
eskortejager og skulle som følge heraf have noget
større rækkevidde. Dataene er iøvrigt nær lig de
samme som LA 9's og skal ikke gengives, omend ar
meringen synes at variere, idet maskinen, som landede
i Sverige, var udrustet med 3-20 mm kanoner i over
kant af motorhjælmen, to i styrbords og en i bagbords
side.

MIG-jagerserien er så vidt vides i dag kun repræsen
teret ved en enkelt type i de propeldrevne jageres
rækker.

MIG 5, som sammen med LA 7 i stor udstrækning
blev anvendt af de taktiske russiske luftstyrker i
krigens sidste å r, antages nu at være overgået til reser
ven. Typen er i modsætning til sine samtidige indenfor
andre konstruktørers serier af letmetalkonstruktion
og er opgivet udrustet med en M-71 stjernemotor på
over 2000 HK, hvilket antagelig er noget overdrevet,
eftersom denne motorkraft ikke engang findes i de
nyeste propeljagertyper.

Hastigheden menes at være 600-650 km/t, og ar
meringen 4-20 mm Shvak maskinkanoner. Typen min
der i udseende mest om LA 5, der har køleren anbragt
under motorhjelmen.

YAK-serien begyndte i 1940 med YAK 1 og er fort
sat gennem hele krigen, i hvis slutning de sidste ver
sioner af YAK 9 trådte i aktiv tjeneste. YAK er en
forkortelse af Yakovlev, en kendt russisk konstruktør,
som startede med at konstruere letplaner og hydro-
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planer og fortsatte over de mellemsvære typer til den
enmotorede og ensædede jager, som den anvendtes i
sidste krig. Den nyeste propeljager blev i de første
efterkrigsår udviklet til den kendte jetjager YAK 15.
I den senere tid er der fra hans tegnebord udsprunget

Fig.!l. MIG 5.

forskellige versioner af to-sædede trænere og en enkelt
transportmaskine, og endelig i den ellerseneste tid
bliver to eller flere nye typer af jetjagere, bl. a. YAK
21 og YAK 25, tilskrevet Yakovlev.

De propeldrevne YAK-jagere har ikke opnået sam
me tekniske og taktiske standard som LA-jagerne og
blev i krigens sidste år delvis fortrængt af disse. Ya
kovlevs hurtige overgang til jet-maskiner bevirkede
imidlertid , at han p.å dette punkt var før Lavochin med
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den ensædede jetjager, som siden kom til at udgøre
jagerluftvåbnets kerne.

De eneste propeldrevne YAK-jagere, som endnu er
i tjeneste, er YAK 3 og YAK 9; begge er antagelig over
gået til reserven.

YAK 3 kom frem i 1943 , men blev først i 1944 sat
ind i stort antal i de taktiske luftstyrker. Maskinen
er et lavtvinget monoplan med rækkemotor og køler
under agterkant af planet, en silhuet, som minder en
del om forskellige Spitfire-modellers. De vigtigste data
er følgende:

Maks. fart : 580 km/t i 4000 m.
Marchfart :
Bombelast: ?
Raketter: ?
Fast bevæbning: 1-20 mm + 2-12,7 mm.
Tophøjde: 9500 m.
Motor: 1X1210 HK VK-105 rækkemotor.
Tomvægt: 2200 kg.
Flyvevægt: 3175 kg.
Brændstof: 600 liter.
Rækkevidde: 815 km.
Længde X spændvidde: 8,5X9 ,2 m.
Besætning: 1.

Stigehastigheden opgives til 5000 m på 4 minutter,
d.v.s. 1200-1300 m i minuttet, hvilket umuligt kan
have sin rigtighed, da det er lige så meget som ved
flere af Vampire-versionerne og de kraftige propel
jagere med 2000-2400 HK motorer.

Bevæbningen består af 1-20 mm Shvak kanon sky
dende gennem propelaksen og forsynet med kun 100
skud, samt 2 synkroniserede 12,7 mm Beserin maskin
geværer i overkant af motorhjelmen, hver forsynet
med 250 skud. Det normale antal skud pr. 20 mm



298 Sovjet i luften.

kanon er i atlantpagtens jagere 180-200. I nogle
maskiner er 20 mm kanonen udskiftet med en 37 mm
kanon.

y AK 3 har været i ilden efter verdenskrigen, idet
Nordkorea i 1950 var i besiddelse af et antal af denne
type, som imidlertid ikke stod på højde med de propel
jagere, som FN i begyndelsen satte ind i krigen, nemlig
Mustang og Corsair. Under krigen blev YAK 3 bl. a.
anvendt af den franske »Norm andie-Niem en« eska
drille, som kom til Frankrig i 1945 med 41 af disse
maskiner.

YAK 9, som tilsyneladende i sin første version blev
sat ind i krigen kort efter YAK 3, er senere blevet
moderniseret betydeligt. Det er vist ikke muligt at give
identitetsforskelle mellem YAK 3 og 9, da de første
versioner af YAK 9 adskiller sig mere fra de sidste
versioner end fra YAK 3. Versionerne hedder YAK 9
P, T, S og U. Rent datarnæssigt kan de opdeles i to
grupper, af hvilke den ene er udrustet med samme
motor som YAK 3, mens den anden har en noget kraf
tigere motor.

T og S
Maks. fart: 590 km/t i 400 m.
March fart: 370 km/t.
Raketter: 6X25 kg.
Fast bevæbning: 1-20 mm + 2-12,7 mm.
Tophøjde: ca. 10000 m.
Motor: 1 X1210 HK VK-105 rækkemotor.
Tomvæge: 2200 kg.
Flyvevægt : 3200 kg.
Brændstof: 480 liter i 4 tanke.
Rækkevidde: 815 km.
LængleXspændvidde: 8,5X10,0 m.
Besætning: 1.
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p og U
Maks. fart: 600-650 km/t.
March fart: 3
Raketter: 6 X 25 kg.
Fast bevæbning: 11-20 mm + 2-12,7 mm.
Tophøjde: 10600 m.
Motor: 1 X 1600 HK VK-l07 A.
Tomvægt: ca. 2400 kg.
Flyvevægt: ca. 3500 kg.
Brændstof: 600 liter.
Rækkevidde: 815 -k rn .
Længde + spændvidde: 8,5 XlO,0 m.
Besætning: 1.

YAK 9 P er kendt fra Korea, idet et eksemplar af
denne version styrtede ned bag FN-linierne i begyn
delsen af krigen. Den har en radiomast agten for cock
pittet, hvorved den adskiller sig fra U-modellen, og er
desuden udrustet med en radiopejler, hvis loop er
monteret i den agterste del af kroppen.

Armeringen , der består af en Shvak kanon og Bore
sin maskingeværer, omfatter en ammunitionsbehold
ning på 100 skud pr. kanon og 250 skud pr. gevær.
Kanonen skyder gennem motorakslen. og geværerne
er synkroniserede og monteret under motorkappen. En
særlig anti-tank version, T-modellen, har i stedet for
Shvak kanonen en 37 mm OKB-16 maskinkanon med
30-35 kanoner.

Stigehastigheden angives til 5000 m på 6 minutter
og startlængden til 4--500 m. Maks. flyvetid er 2 timer
og 50 minutter.

Den sidste YAK 9 version blev samlet uf komponen
ter, som blev fremstillet i mange forskellige fabrikker,
spredt over store dele af landet, og transporteret til
enkelte centralt liggende samleværksteder.

(fort sæ ttes )



Overtagelsen al depotskibet HJÆLPEREN.
Af orlogskaptajn S. S. T'h o s t r u p,

Gennem de sidste par år har det danske forsvar
modtaget betydelige mængder materiel som led i den
amerikanske vå benh jælp til NATO-nationer. For sø
værnets vedkommende har denne hjælp omfattet for
skelligt materiel såsom artilleri-, mine- og telemateriel
til dækning af eksisterende mangler. Hvad angår
skibsmateriel er der fra søværnets side ligeledes til
kendegivet væsentlige mangler, og det vides, at en del
af disse vil blive dækket gennem våbenhjælpen.

Den 15 . maj 1953 kan fremtidig indgå i rækken
af søværnets mindedage som den dag, hvor Danmark
modtog det første skib til fl åden som gave fra U.S.A.,
et depotskib for motortorpedobåde. der har fået nav
net HJÆLPEREN. Med dette skib i flådens tal skabes
forøgede muligheder for at effektivisere motortorpe
dobådsvåbnet.

Ved en højtidelighed på Charleston Naval Shipyard
blev HJÆLPEREN af de amerikanske myndigheder
overdraget til den danske regering repræsenteret ved
hans excellence, ambassadør Henrik de Kauffmann.
Denne overgav skibet til marineattacheen. som derpå
lod den designerede skibschef iværksætte kommando
hejsningen.

Skibsnavnet »Hjælperen « har god tradition i flåden,
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idet det har været b året af tre tidligere enheder, og i
dag må det forekomme velegnet henset til det nuvæ
rende skibs mission. Hertil bør måske føjes, at an
vendelse af dette navn til et våbenhjælpsskib jo des
uden kan opfattes som en courtoisie overfor giveren.

Redaktionen har ment, at denne våbenhjælpens før
ste skibsoverdragelse til Danmark burde finde omtale
i tidsskriftets spalter, og har - med henblik på at
give læserne en kortfattet, men dog afrundet oriente
ring - valgt at supplere ovenstående bemærkninger
med en gengivelse af et til lejligheden udsendt 4 si
ders program. I dette findes foruden angivelse af de
enkelte begivenheder under overdragelses-ceremonien
dels billeder af den første (efter samtidig tegning) og
den nuværende HJÆLPEREN, dels enkelte historiske
oplysninger.

Følgende tekst findes på programmets forside.'

CEREMONIES
INCIDENT TO THE FORMAL TRANSFER

01" THE

U. S. S. LSM 500
TO THE

l
I'
I

DANISH GOVERNMENT
AND

COMMISSIONING AS

H. D. M. S. HJÆLPEREN
IN THE

ROYAL DANISH NAVY

*

I
,

I
CHARLESTON NAVAL SHIPYARD I

3 P. M. , MAY 15, 1953 _ IIL
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Programmels anden side:

F····~-··-

i
I
l

---- ..-: ..- _...- i
i.
!

. 1

The First HJÆLPEHEN, 1713-1735.

Th c Fourth HJ ÆLPEH E:'\, 1953 .
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THE

Programmets tredie side:

SCHEDULE OF EVENTS
AS THE U. S. S. LSM-500 IS TRANSFERRED TO

DANISH NAVY AND IS COMMISSIONED

H. D. M. S. HJÆLPEREN
Band Selections

* U. S. National Anthem
* Welcome by Captain T. T. Dantzler, USN, Commander,

Oharleston Naval Shipyard.
* Prayer by Chaplain A. O. Martin, Captain, USN,

Sixth Naval District Chaplain.
* Introduetion of Real' Admiral Glenn B. Davis, USN,

Commandant, Sixth Naval District, by Captain
Dantzler.

* Address by Real' Admiral Davis.
* Introduetion of Mr. Howard Trivers, Department of

State, by Admiral Davis.
* Address by Mr. Trivers.

[* Introduetion of Danish Ambassador, His Excellency
I Henrik de Kauffmann, by Mr. Trivers.
* Signing of Transfer Papers.
* Address by Danish Ambassador.
* Address and naming of the ship 'by the Danish Naval

Attache, Real' Admiral S. Ramlau-Hansen, RDN.
* Prayer by member of the ship's crew,

Seaman Hee Andersen.
* Address by the Prospective Commanding Officer,

Commander A. C. Struckrnann, RDN.
~ Orders of the day given to the crew by the Prospective

Commanding Officer.
* Commissioning exercises traditional to the Danish

Navy.
* National Anthem of Denmark.
* Inspection of the ship by the Ambassador and

Official Party.
* Band selections.

I
*
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Programmets fjerde side:

H. D. M. S. HJÆLPEREN

*The HJÆLPEREN is the fourth ship in the Royal Danish
Navy to hear this name, which means, in Engl ish "The
Hel per".

The first HJÆLPEREN was huiIt in 1713 as a new type
of gun ship. She was a square rigged three-master and
carried 23 guns to the side in double banks. She was used
in supporting riaval operations in the BaItic and along the
Swedish coast in the "Great Scandinavian War". She took
part in several battles during this war. Her ca reer ended
in 1735.

The next HJÆLPEREK dates from 1787 . She W HS a
frigate and took part in the battle off Copenhagen in 1801
against the British fIeet under Admiral Nelson . She was
off the seas in 1806.

The third HJÆLPEREN was a more modern ship. She
was commissioned in 1890 and was a part of the Danish
Navy until 1923 . During World War I, this third HJÆLPE·
REN, aminelayer, took part in the mining of Danish waters
and the approaches to the Baltic.

The fourth HJÆLPEREN, which wiII be commissioned
today, was buiIt f'or the United States Navy as a Landing
Ship, Medium, by the Brown Ship Cornpany, of Houston ,
Texas. She was first commissioned on May 17, 1945, as the
LSM-500, and was designed to take mechanized equiprnent
ashore on cncmy beaches. She was placed in the reserve
fIeet in August of 1946.

Sh e was hrought out of the reserve flect and converted
at the Charleston Naval Shipyard into a Motor TOrpedo
Boat Tender for the Royal Danish Navy. Her large corn
partments bclow decks, originally designed to carry me
ehanized equipment for unloading on the beach, have been
redesigned to car r y out the ship's functions as "mother"
ship for the fast MTB's. The HJÆLPEREN n ow catr-ies a
complete machine shop, Iiving and messing spaces for the
MTB crews, and supply rooms for the smaIIer craft.

She is being transferred to the govcrnrnent of Denmark
under terms of the Mutual Defense Assistance Program.
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Efter 'kommandohejsningen påbegyndte HJÆLPE
REN gennemførelsen af et forud lagt træningspro
gram. Efter dettes afslutning vil skibet afgå til danske
farvande, hvortil det ventes i løbet af juli måned, og
det "il herefter påbegynde sin virksomhed i flåden,
hvor et særligt indrettet depotskih for motortorpedo
b ådene længe har været savnet.

T ldsskr. f . Sø væsen. 124. Anrg. :w



Søe-Lieutenant-Selskahets virksomhed 1952- 53.
Det 168. forsamlings år.

28. oktober 1952: I henhold til lovenes § 27.
4. november 1952: Viceadmiral A. H. Ved el : »Søvær

net i det forløbne og i det kommende år. II.

11. november H)52: Orlogskaptajnerne A. O. Schulze
og R. B. Andersen: »Sømtnevæsenet under søvær
nets genopbygning. c

18. november 1952: Commander D. V. Clift, R. N.:
"A/S Weapons.e

2. december 1952: 1. Fremsættelse af forslag til
/' prisspørgsmål for 1953. 2. Orlogskaptajn F. W.

Bistrup: »F lyvevåbnets organisation, dets perso
nelforhold og personelproblemer.e

16. december 1952: 1. Afstemning om forslag til pris
spørgsmål for 1953. 2. Lieutenant Commander
\V. F. Moran, U.S. Navy: »Logist ics.e

6. januar 1953: 1. Meddelelser fra formanden. 2.
Kommandørkaptajnerne J . Munter og p. Wiirtz
samt orlogskaptajn A. C. Struckmann: »Indt ryk
fra Exercise Castineis,«

20. januar 1953: Jo. Meddelelser fra formanden. 2.
Captain N. J. Nicholas, U.S. Navy: »W ar experien
ces in submarines.«

27. januar 1953: Finansminister Thorkild Kristen
sen: »Danmark og Atlant-pagten, økonomisk og
politisk. c
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10. februar 1953: Admiral E. J. C. Qvistgaard: »Be
tragtninger vedrørende Danmarks forsvar.«

17. februar 1953: Kommandørkaptajn J. A. Haupt
mann-Andersen: »Orien tering om navigation af
i dag. «

24. februar 1953: Orlogskaptajn T. S. Prip: »Decca.«
10. marts 1953: l. Valg af bedømmelsesudvalg for

1953.2. Valg af udvalg til affattelse af prisspørgs
mål for 1954. 3. Orlogskaptajn F. C. Heisterberg
Andersen: »Grøn lands forsvar og Grønlands kom
mando.«

17. marts 1'953: l. Valg af ny bestyrelse. 2. Kaptajn
løjtnant C. F. S. V. Konow: »In dt ryk fra Opera
tion Brace Phib,«

Til forsamlingsårets 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., og
14. møde var der indbudt gæster.

På årets første møde valgtes til:
Revisorer: Kommandør K. Ackermann og komman

dørkaptajn F. Hempel-Jørgensen.
Revisorsuppleant: Orlogskaptajn H.-IH. O. Wesche.
Redaktør af »Tidssk rift for Søvæsen«: Orlogskap

tajn S. S. Thostrup.
Redaktørsuppleant: Orlogskaptajn F. C. Heister

berg-Andersen.
Medlemmer af redaktionsudvalget : Orlogskaptajn

J ack Nielsen, kaptajn J. Brodersen, orlogskaptajn
K. V. Raabye, kaptajnløjtnant N. Heisterberg og sø
løjtnant K. J. Rodholm.

Medlemmer af voldgiftsrådet for »T .f.S.« : Komman
dør P. Ibsen og kontreadmiral E. M. Dahl.

20"'
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Følgende udvalg er nedsat i forsamlingsåret :
Udvalg til bedømmelse af prisspørgsmål for 1953 :

Kommandørkaptajn F. Haugsted, formand, orlogskap
tajn E. Wolfhagen og søløjtnant J . B. Pranow,

med flg. suppleanter: Orlogskaptajn H. J. Jørgen
sen, kaptajnløjtnant S. S. v. F. Kieler og søløjtnant
H. D. Hansen.

Udvalg til affattelse af prisspørgsmål for 1954:
Kommandør G. Paulsen, formand, orlogskaptajn
H. M. Petersen, kaptajnløjtnant B. Hervad-Jørgensen
og søløjtnant J. F. Bork.

Til bestyrelse valgtes :
Kaptajnløjtnant M. F. V. .Krarup, formand,
søløjtnant S. E. Thiede, næstformand,
søløjtnant E. Petersen, regnskabsfører, og
suppleant: søløjtnant L. von Lowzow.

Ulf Henriksen.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløj tna nt IC Hodholm.

Atlantpagten.

Middelhavet.

På forespørgsel i parlamentet oplyste cmdr. Noble for First
Lord of the Admiralty, at ingen allierede styrker er overdraget
til CINCMED. I krig vil .an t agel ig franske, hni t iske, amer-Ikanske,
italienske, græske og tyr-ki ske yde bidrag til admir-al Mountbat
lens kommando som CINCMED.

(Weekly Hansard nr. 241 ) H. M . P.

Belgien.
Minestrygeren HMS ROSARIO, der er blevet rekonstrueret i

Hull, er den 16. januar blevet overdraget til den belgiske rege
ring. Skibet har fået navnet DE MOOR.

En anden minestryger HMS SPANKER vil, nar den er klar
Hull ligel edes blive o ver dra ge t til Belgien i Chatham.

(Lloyd's Li st ) H. M . P.

England.
Ombygninger.

Jageren Roebuck har gennemgå et en »f ull conversion« til
fregat, som nu praktisk talt er fuldendt. Det oplyses, at det
fuldkommen lukkede og lavt beliggende hrosystem, som i disse

skibe anvendes for første gang, byder på mange problemer med

hensyn til af-isning. ( Th e Nav)", februar 1953) K . R.

Kanonbåden Grey Goos e p å 205 tons f år i stedet for sine 4000
HK dampturbiner installeret lo gasturbiner. Ombygningen skal
være tilendebragt inden årets slutning.

(United Service Empire Review, marts 1953) K. R.
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Ny ub ådsbeje,

En ny ubådebøjeer blevet afprøvet i praksis. I dens nuvæ
rende form er installeret et lys og en flagmast foruden refleks
arrangementer, men det er hensigten at kombinere disse med
en radiosender. Prototypebøjen uden lys er for øjeblikket in
stalleret i Andrew, mens den nye type bliver påmonteret Seraph,
som er under ombygning, og efterhånden som andre ubåde
undergår samme ombygning, vil disse ligeledes blive udrustet

med bøjen. (The Navy, februar 1953 ) K. R.

Nybygninger.

Den 16. februar søsattes hangarskibet Hermes. De tre søster
skibe, Albion, Bulwark og Centaur blev søsat i 1947, hvorpå ar
bejdet indstilled·es, men det er senere genoptaget.

De fire hangarskibe er af mellemstørrelse og måler 18.300
tons standard, 223 m i længden og 27 m i bredden. Kapaciteten
er ca . 50 luftfartøjer og farten 30 knob. Skibene udrustes med
sideelevator ( »udenbords elevator«), dampkatapult og vinkel
flyvedæk.

Arbejdet er nu i gang på iall 7 hangarskibe, nemlig Ark Royal
af Eagle-klassen, 4 af Hermes-klassen, Melbourne for Australien

og Powerlull for Canada. (The Navy, marts 1953 ) K. R.

Finland.
Udrangeringer.

I januar solgte det fins·ke forsvarsministerium 4 kanonbåde,
som efter mere end 30 års tjeneste nu udgår a f flådens liste.
Det drejer sik om enhederne Kariolu og Turunmaa, som er ble
vet indkøbt af et vesttysk ophugningsfirma og bugseret til LU
beck, samt H åmeenmaa og Uusimaa, som er forblevet i hjem
landet. Fartøjerne er b;ygget 1918 på finske værfter for russisk
regning, men blev efter frihedskrigen overtaget af den finske
stat. <De udgjorde indtil midten af trediverne, da de to panser
skibe trådte i tjeneste, flådens største ar-til lerifaotøjer, og blev
under den sidste krig Indsat i flere operationer mod Sovjet
unionen.

Af andre udrangeringer kan nævnes minefartøjerne Miina og
Loimu, som ligeledes er udtjente og skal sælges til ophugning,
samt minestrygeren Rauto, som allerede er solgt. De 5 ubåde,
som ifølge fredstraktaten repræsenterer et forbudt våben, har
siden krigens slutning været oplagte, og salget af i hvert fald
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de 3 større både, Vetehinen. Verihiisi og Lku-Turso til ophug

ning er allerede besluttet.
Efter disse kraftige udrensninger består den finske orlogs

flåde af minelæggeren Ruotsinsalmi, to fra det amerikanske
overskudslager dndkøbte minestrygere, foruden et antal mindre
motorkanonbåde (ombyggede motortorpedobåde) og minestry
gere. Det af marinen for tre år siden foreslåede nybygningspro
gram er endnu ikke optaget til behandling.

(Sveriges Flotta, marts 1953 ) K. R.

Frankrig.

Marin ens budget 1953.

Det samlede forsvarsbudget beløber sig til 860 milliarder frc.
(ca. 17 milliarder kr. ) ,

Dertil k ommer endvidere:
376 milliarder frc. (7 .5 milliarder kr. ) , som skal anvendes til

hæren i Indokina.

40 milliarder frc. (0.8 milli arder kr. ) til hæren i kolonierne.
3 milliarder frc. (60 millioner kr.) til civilforsvaret.
140 milliarder frc, (2 .8 milliarder kr. ) til forskellige civile

myndigheder, der dellager i forskellige udgifter af militær ka
rakter indenfor NATO.

IaIt beløber de franske mililærudgifter sig til 1419 milliarder
frc. (ca. 28 milliarder kr. ), hvorfra dog bør trækkes USA-'hjæl
pen, der beløber sig til 173 rnifl iarder frc. (3.4 milliarder kr. ).
Restbeløbet, 1246 milliarder frc, -(25 milliarder kr.) udgør altså

det franske folks udgifter til militære eller dermed forbundne
forhold.

Af de ovenfor nævnte 860 milliarder fre. får

hæren ....... .. ....... 316.2 milliarder (6 milliarder kr.)

flyvevåbnet ..... .. 278.9 » (5 .5 » » )

marinen . ... .. ... ... 172.6 » (3.5 » » )

fællesformål .. .... 92.2 » ('1.8 » » )

Af marinens samlede udgifter vil 47 milliarder frc. blive an
ven d t til byggeprogrammer således:

a) fuldførelse af igangværende nybygninger (55 skibe på iall
77.000 ton, hvoraf 15 på iall 12.000 ton p å »o ff'-sho r ee pro

grammet ),

b) søsætning af nykonstr-uktio ner på Ialt 30.000 ton.
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Nybygninger.

Bygning af følgende skibe ( ialt 30.000 t ) e r planlagt for 195:1

- 54, se T. L S., febr. 1953:

1 Iuf'tværnskrydser.
5 fregatter (cscort eur de lre classc ) a 2750 t, type SURCOUF.
2 freg atter (escorteur de 2e classe) a 1250 t, t~'pe LE CORSE.
4 kystminestrygerc, type SIRlUS (400 1).
2 lægtvandsminestrygere (100 t ).
2 AlU-både a 400 t.

Den projekterede krydser, der i silhuet ligner DE GRASSE,
ventes armeret med apparatur for udskydning af fjernst;yrecle
raketter.

Følgende data er offentliggjort:

Deplacement 11270 t (st. )
11.000 t (I.u. )

LængdeXbreclde 175 m X19 ,3 m
Maskinkraft 86.000 HK
Far-t 32 knob
Aktionsradius 4000 /25
Armering 16 stk. 127 mm

Endvidere vil der blive helikopter-dæk.

(Hevue Maritime, febr. 1953 ; Le Figaro ) H. M. P.

De nye fregatt er ( escor teur de 2e classe).

Fregatten LE BRESTOlS søsattes den 16. dec. 1952 som det
:i. skib af iaH 11 af denne klasse. Tidligere er LE CORSE blevet
søsa t, og de næste bliver LE llOULONNAIS og LE BORDELAIS.
Fr-egatter-ne b:yg~es p å :oof f- sh ore« programmet og deres data er:

St andartdeplacement 1310
Deplacement p å prøvetur 1528
Deplacement fuldt udrustet 1700 t
Længde overalt 99,80 m
Længde m.p. 95,00 m
Størs te bredde 10,30 m
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Dybtgang . . 3,0 m
Maskinkraft (2-skruet damptur-

bine) 20.000 HK
Fart 27 knob
Armering 6 stk. aut. 57 mm lv, 3-dob-

helte affutager.
2 enkelte 20 mm lv,
1 squid og 2 morterer.

Endvidere teleteknisk materiel til signaltjencste, varsling og
ildledelse.

Besætn ing : 13 officerer.
31 dæksofficerer.

154 underofficerer og menige.

(La Revue Maritime, febr. 1953 ) H. M. P.

Holland.

Nybygninger.

Den hollandske marines 12 nye jagere bl iver b.ygget i tre for
skellige versioner:

Type 47 a: Holland, Zeeland, Noordbradant og Gelderland. der
måler 2160 tons standard og 2765 tons fuldt udrustet, har 45.000
HK og løber 32 knob.

K.R.(The Navy, april 1953)

Type 47 b: Friesland og Groningen, der er af omtrent samme
konstruktion som type 49.

Type 49: Limburg, Overijsel, Drenthe, Utrecht, Rotterdam og
Amsterdam på 2450/3150 tons og med 60.000 HK svarende til 36
knobs fart.

Italien.

Budget 1953-54.

De militære udgifter fordeler sig således:

Hæren 242 milliarder lire (l lire = 1 øre)
Flyvevåbnet 93 » »
Marinen .. 87 » »

(Revne Maritime, april 1953 ) H. M. P.
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Nybygninger.

Byggeprogr-ammet omfatter :

2 lette krydsere il 3500 t SAN GIORGlO og SAN l\/ARCO
2 jagere il 2400 t. .. .. . IMPETUOSO og INDOMITO
2 fregatter il 1500 t...... CENTAURO og CANOPO

(Revue Maritime, april 1953) H. M. P .

Følgende foreligger om ovennævnte enheder:

San Giorg io (ex. Pompeo-Magro) og San Marco (ex. Giulio
Germanico) var oprindelig enheder af Attilio R egolo-klassen,
miniature-krydsere, af hvilke nogle trådte i tjeneste hen imod
slutningen af krigen og nu er under ombygning til luflværns
krydsere.

Dimensionerne er 135If.. (VL) X13,6 X3,96 m og deplacementet
3500/5200 tons. Armeringen er 6 stk. 130 mm kanoner i tre
dobbelt tårne, 12 's tk . 40 mm foruden moderne antlubådsvåben.
Maskineriet udvikler 110.000 HK ved en fart på 39 knob.

Indomito og Impetuoso er på 2700/3600 tons og har en arme
ring bestående af 4 stk. 130 mm i dobbelttårne, 10 stk. 40 mm
og 3 stk. 53,3 cm torpedorør i trlpleaffutage foruden moderne
antiubådsvåben. Maskineriet er på 60.000 HK ved en fa rt på 34
knob. Skibene antages at blive færdige i 1954.

Centauro og Canopo er såkaldte »scou t- escor ts« på 1475/1870
tons med en armering bestående af 2 stk. 90 mm, 4 stk. 40 mm
og 3 stk. 45,6 cm torpedorør i trlpleaffutagc foruden moderne
an ti ubå dsvå b en , Farten er 26 knob ved 25.000 HK. De antages

at træde i tjeneste i 1954.
Et fælles kendetegn for alle tre typer er udbygningen af broen

omkring forreste skorsten. (The Na vy, april 1953 ) K. R.

Sovjetunionen.
Nordlige ishaosflåde.

Denne består i øjeblikket af:
3 moderne krydsere, hvoriblandt Tjapaev og T'[elezniakour:

12 moderne jagere.
16 eskorteskibe.
30 ubåde.

(Revue Maritime, aprdl 1953 ) H. M. P.
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Flyvevåben.

På grundlag af nye oplysninger fra amerikanske efterret
ningsfolk må antallet af russiske jeffly nu anslås til 8000, eller
3'000 mere end den amerikanske f1yve-»intelligence« antog for få
uger sdden, Dette skyldes en stærk stigning i den russiske pro
duktion i den senere tid.

NATO's samlede jetfly-styrke er naturligvis en hemmelighed,
men den menes at være en del mindre end den russiske. Til at
modgå østblokkens luftvåben i tilfælde af invasion håber de
europæiske NATO-lande at kunne opstille en j agers tyrke på
4000 fly.

-Sovj etu n ion en menes at råde over en samlet luftstyrke på ca,
20.000 første linie fly med i alten halv million mand. Det rus
siske flyvebaseanlægningsprogram langs med den europæiske
»front« er ligeledes blevet fremskyndet og omfatter nu mellem
70 -og 90 baser. NATO har til sammenligning anlagt eller er i
færd med at anlægge 95 flyvebaser i Europa, heraf 30 i Vest-

tyskland. (Our Navy, firs t of march 1953 ) K. R.

Vesttyskland.

Strategiske tanker.

Det ansete tidsskrift »Marine-Rundschau« er efter 9 år s for
løb atter begyndt at udkomme. I tidsskriftets 1. nummer findes
bl. a. følgende tanker om den sø strategiske situation for Vest
tyskland. De må siges at være af ov-erordentlig interesse for
Danmark.

»•.. I den verdensomspændende koalition, der er beredt til at
mod-sætte sig den fremtrængende kommunisme, er det nødven
digt for at opnå de talrige militære mål, at opgaverne fordeles
i overensstemmelse med partnernes geografiske beliggenhe-d.
Dermed tilfalder det indenfor et europæisk forsvarsfælles-skab
et muligt tyk marinekoutdngen t at forsvare Nord- og Øster-sø
områderne, forsåvi-d-t de fra Vesttysklands kyst'er kan overvåges.

Tysklands inddragelse i forsvaret af disse områder er så
meget mere selvfølgeligt for den vestlige koalition, som Tysk
land ikke blot er umiddelbart i berøring med østblokken, men
ogs å som den eneste magt råder over rige erfaringer med hen
syn til krigsførelse i Østeuropa og endelig også selv har livsvig
tige interesser at forsvare.
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Den sovjetrussiske sømagt i østersøen.

For de tyske søstrateger, der går ud fra den politiske og geo
grafiske situation, ligger Østersøen i Interessesfærens centrum.
Denne skyder sig dybt ind i det europæiske Rusl and, men mu
liggør omvendt et sovjetrussisk stød mod vest ved en omgåelse
af en i Centraleuropa opbygget forsvarsfront.

Men for Sovjetunionen vil Østersøen ikke blot være vigtig
som frcmryknf ngsve] til omgåelse af modstanderen, men også

spille en væsenlig rolle som forsyningsvej til understøttelse af
landfronten ved en virkningsfuld aflastning af et utilstrække
ligt og udsat jernbane- og landevejssystem ved hjælp af sø
transporter.

Et blik p å listen over den russdske østersøfl åde viser, at
Sovjetunionen ved siden af den geografiske position også råder
over det andet middel til udøvelse af sømagt i Østersøen :
egnede søstrldskræftcr. Til sikring af ruterne og konvoj beskyt
telse findes udover moderne krydsere og jagere et 'stort antal
skibe med udmærket LV-armering, egnet til mlnestrygudng og
A/U-operationer. På denne baggrund synes flådeudbygningen
i Sverige og Danmark temmelig ubetydelig. Ingen af de øvrige
østersømagter formår for øjeblikket vedvarende at ødelægge de
russiske seforbirulelser i Østerseen, Denne er de facto sovjet
russiske magtområde, og det sovjetrussiske søherredømme i
Østersoen er praktisk taget ubestridt.

I den sovjetrussiske flåde er ubådene iøvrigt mest iøjnefal
dende. De findes 'n etop i Østersøen i et betragteligt antal og i
alle størrelser. Spørgsmålet om hensigten med denne åbenbare
tyngdepunktsuddannel se er nærliggende.

Bestemmer de søstr-a teg iske opgaver, hvilke kr-igsskibstyper
der skal bygges, så kan man omvendt, selvom de strategiske
hensigter ikke er bekendt, slutte sig til disse af de forhånden
værende krigsskibe. Den kendsgerning, at der eksisterer talrige

store og middelstore ubåde, 'for hvis anvendelse Østersøen er
absolut ugunstig, gør det nærl iggende atsluUe, at de svarende
til deres særpræg er bestemt til brug i Atlanterhavet. Ganske
vist er Sovjetunionens geografiske beliggenhed som udgangs
punkt for denne anvendelse overordentlig vanskelig. I århun
drede har Rusland kæmpet for at flå uhindret adgang til det
åbne hav. Nøjagtig som Sortehavet er spærret ved Dardanel
lerne, er Østersøen spærret ved de danske øer. Sovjetunionens
sømagt kan ikke falde ud af Øster-søen, hvis det Ikke lykkes at
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åbne adgangene til det frie hav. De store og middelstore ub åde
i Østersøen er dømt til en virkningsløs tilværelse, hvis de ikke
kan sæltes ind på oceanerne. Deres strategiske opgave ligger i
angreb på de søveje, der forbinder de vestlige stater med de
formentlig-e krigsskuepladser i Europa og Orienten, og på hvis
brugbarhed de vigtige transporter til forsyning af fronterne
hviler.

Østerseindqanqene som afgørende operationspunkt.

Dermed bliver de danske øer, sunde og bælter et for Sovjet
unionen i esterserummet afgørende operationspunkt. Antager
man, at de danske øer blev erobret, ville det ikke blot skabe
gennemsej llngsmulighed for dets krIgssklbe til Nordsøen og
Atlanterhavet, men det ville også komme til at råde over en
fremskudt luftbase mod England og Atlanterhavet og en flanke
stilling i landkrigen samt endelig også drage Sydsverige ind i
dets magtornråde. Østersøen ville da være et russisk hav.

Danmark besidder i adgangene til Østerseen en strategisk
position, der går langt videre end dets betydning som stat, og
som derfor, hvad også historien har vist, ikke tilnærmelsesvis
godt nok kan beskyttes af national-danske stridskræfter. Sund
og bælters skæbne er for Tyskland, hvis marine tidligere altid
vågent har observeret øster-søadgangene, idag mindst ligeså
tungtvejende som for Danmark. Den ty-ske marine, der selv
ikke var fuldstændig afhængig .af gennemsejlingsåhningerue.
idet den rådede over K-W-kanalen, målte i begge verdenskrige
tillægge det 's tor værdi, at Østersøen, der dengang var tysk
magtområde. her var sikret mod den vestlige fjendes indtræn
gen. For denne sikkerhed ofrede den .j 1. verdenskrig en stor
del af sin bevægelsesfrihed, der blev stærkt indskrænket af ind
rømmede danske spærreforanstaltninger, og som berøvede den

en 'vær diful d udfaldsmulighed.
Idag er der indtrådt en frontændr ing, og forsvaret af Øster-sø

adgangene er rettet mod syd og øst. Men dette forsvar Cl" ikke
mere blot et tysk og langt mindre et rent dansk anliggende.

Det er inden for rammerne af den nuværende situation en
europæisk eller endog en allantisk fællessag.

På ordre herfra og understøttet heraf må Danmark og
såfremt det vesteuropæiske forsvarsfællesskab kommer i stand
- Tyskland i første række overtage forsvaret af østersøadgan
gene. Det må under henvisning til de statslige muligheder lurile
med tyngdepunktet på Tyskland.
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Fjendens forvent ede hensigter.
Inden man kan bestemme styrke og sammensætning af et

tysk marluekontingent inden for rammerne a f et europæisk
forsvarsfæl lesskab, må mulighederne og sandsynligheder for
en fjendtlig operation mod østersøadgangene undersøges.

Sætter man si g i modstanderens sted, en modstander, der ikke
blot har vil j en til, men også har erkendt nødvendigheden af at
angribe vestens søforbindelser for at opnå sine kr-igsmål, så må
han - såfremt hans operatlve stridskræfter ikke skal låses inde
i Østersøen - åbne sig vej ud i Nordsøen . Herved drejer det
sig om en kombineret operation. Indsat bliver: Søstridskræfter,
der gennemfører og sikrer transporten over havet til landgangs
stederne, understøtter landgangen og bringer forstærkninger og
Iorsyrilnger, luftsturker, der - som tidligere skibsartilleriet 
dækker landsætningen ; lane1styrker, de r trænger kystforsvaret
tilbage og besætter øerne.

Overfor denne kombinerede operation står også invasions
forsvaret som et kombineret forsvar. Ledelsen må tage hensyn
til styrkernes nationaltblandede sammensætning. Men fo rud
sætningen er ogs å her - som i enhver moderne krig - at selv
stændige forsvarsgrene - hær, marine og flyvevåben - indgår
i Ian d-, sø- og luf'tstyr-ker, der yder-Iiger-e understøttes af telmi
ske speeial- og pionertropper. Fællesorganisationen når ned til
middelstore kommandoposter, der ikke skal lede de militære
operationer i henhold til »In s tr u kser for samarbejdes , særlige
»kr av« og »til deli nger«, men ved direkte ordrer.

Et spørgsmål, der i relation til flådebyggeprogrammet altid er
svært at bestride, er, til hvilken sandsynlig politisk situation og
mod h vilken modstander skal rustningerne rettes. Dette spørgs
mål er hvad angår Europas forsvar udtømmende besvaret. Det
kan også allerede forudses, hvilke søstridskræfter der af Sovjet
unionen vil kunne indsættes for en eventuel landsætning. I
modsætning til den sædvanlige fremgangsmåde ved en land
sætningsoperation i stort format, hvor transportskibe med
bringer Iandsætntngsstvrkerne, vil 'Over før elsen af landgangs
tropperne her sikkert ske ved hjælp af et meget stort antal
små fartøjer af de mest forskelligartede typer, Det betragtelige
antal af fiskefartøjer i Østersøen og i Sovjetunionen, og de
stærke småskibsstyrker i Ruslands flåde antyder en sådan
taktik. Først efter en heldig gennemført landsætning og for
stærkning af et brohoved kan man påregne brugen af transport
skibe med svære våben og Iorsyninger,
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Forsvarsopgaver i den vestlige del af Østerseen.

Sådanne overvejelser må lægges til grund ved plænlægn in
gen for opstillingen af søstridskræflerne inden for et eventuelt
tysk marInekorrtingent.

Men ved siden af disse, vil man også kunne bringe stationære
forsvarsværker til indsats med udsigt til godt resultat. Ganske
vist er værdien af .kys tb efæstn ln gsvær k er omstridt, de mangler
overraskelsesmomentet. Imidlertid vil de kunne bevare deres
betydning der, hvor en modstander på et på forhånd bestemt
sted er nødt til at møde dem. Også her vil en bevægelig opstil
ling med vekselstillinger kunne være en fordel. På sådanne
tyngdepunkter med en speciel navigatorisk karakteristik, som
østersøadgangcne fr-embyder, vil også øvrige kystforsvarsmid
ler have udsigt til at nå gode resultater.

En tysk marine ville udover denne opgave, der måtte løses i
fællesskab med den danske marine yderligere tage sig af sik
ringen af forsyningsvejene i den tyske bugt. Men der kan ikke
herske tvivl om, at adgangene til Østersøen i en krig med øst
blokken danner et afgørende punkt i vestens forsvar.

Med tabet af disse østersøadgange ville alle andre opgaver
være omsonst. Forsyningstjenesten i nordsøhavnene ville ikke
længere være mulig ; den fælles-europæiske stilling ville være
praktisk taget gennembrudt, en kr-ig i Østersøen falder bort.

Denne kendsgerning tager den øjeblikkelige fordeling af
vestens styrker og forsvarsrnidler ikke tilstrækkeligt hensyn til.
Medens Middelhavet synes at være godt besat, består der i
Østersøen et vakuum. Blandt de mange brændpunkter omkring
de europæiske kontinent skal man ikke overse det - rumrnæs
sigt ganske vist begrænsede - østersøområde. Også her må sø
magtens indflydelse på forløbet af en fælles operation ikke
underkendes. På forhånd må søkrigen i Østersøen drages ind i
europæisk forsvars planlægning.

Men den rettidige opbygning af dette forsvar er så meget
mere påtrængende, som den mechlenburgskc og pommerske kyst
med RUgen som sovjetrussisk udgangspunkt for et eventuelt
angreb ligger umiddelbart op til de danske øer og byder på
brugbare indskibningshavne for de mangfoldige landsætnings
afdelinger. Ved de ringe afstande er sandsynligheden for et

overraskende angreb særlig stor.

Forsvarsberedskabet i Østersøen kan imidlertid også ved
krigsudbrud få 'st or indflydelse på situationen i Mellemeuropa.
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Sømagt i Østersøen betyder jo forlængelse af hærenes nordlige
fløj og dermed beskyttelse af egne og trusel mod fjendens

flanke.
En sikret stilling ved østcrsaadgangone er forudsætningen for

en sådan indgriben.
(Mar-ine-Hundschau, hr. 1 1953 ) H. M. P.

Østtyskland.

Nyanskaffelser.

Østtysklands »søpol iti« skal nu udrustes med en flotille rus
siske ubåde til komplettering af de i forvejen meget lette kyst
hevogtrungsstyrker. 38 tidligere tyske ubådeofficerer siges at
have gennemgået et å r s træning i disse både i Rusland. Bådene
skal antagelig stationeres i den lille havn Glove på Hiigen, hvor
en base er blevet bygget på mindre end 3 måneder.

:>Søp oli ti et« har nu 60 både og fartøjer, a f hvilke to er p å
over 1000 tons. Foretagendet blev oprindelig grundlagt i som
meren 1950, da en f.orhenværende vlnduesdekoratør, som efter
sidste verdenskrig blev kommunistfører i Stralsund, udnævntes
til »pol itich ef« og i den anledning til a dm ir al. Mandens navn
er Waldemar Verner.

Da han overtog kommandoen, havde han kun nogle få traw
lere og en del kystmotorbåde at lege med. I dag be står Verners
fl åde af 10.aOO mand, 15 minestrygere og 40 mindre og 4 større
b åde, hvoraf forhenværende motortorpedobåde. I Parow ved
Stralsund ligger en skole, hvor 150 officerer og 1000 marinere
gennemgår et 12 måneders kursus, som omfatter navigation,
radio- og radarbetjeniug, signalerbng' og artilleri og selvfølgelig
politimæssig uddannelse.

Den nye flådes hjerne er kaptajnløjtnant Reinz Neukirchen,
som var Ilotfllechef i sidste verdenskrig og er dekoreret for sine
bedrifter. I dag er han stabschef i »søpolit iete.

(l'he Navy, februar 1953) K. R.



Flandens skibe den 29. august 1943
og- deres senere skælme.

Af kommandørkaptajn H. Steen Steensen.

I anledning af lO-aarsdagen for sænkningen af
størstedelen af den danske Flaade har liTidsskrift
for Søvæsen e ønsket at bringe en oversigt over Flaa
dens skibe den 29. august 1943 med angivelse af ski
benes senere skæbne, for saa vidt som oplysninger her
om har kunnet fremskaffes.

De skibe, der den 29. august udgjorde den danske
Flaade, kan alt efter den skæbne, der efterhaanden
overgik dem, deles paa forskellig maade. I tiden umid
delbart efter sænkningen ville det med særligt hen
blik paa denne have været aktuelt at inddele dem i
følgende tre grupper:

A. Skibe, der fo rblev i dansk besiddelse.
B. Skibe, der ved sænkning eller tilintetgørelse blev

unddraget tysk anvendelse.
C. Skibe, der kom i tysk besiddelse.

Som bekendt hævede Tyskerne imidlertid efter
haanden de sænkede skibe og istandsatte adskillige
af dem, som derved overgik fra gruppe B til gruppe C.
Efter Tysklands kapitulation lykkedes det at faa en
del af de mistede skibe tilbage, og under hensyn hertil
vil det ved en inddeling i dag være mest hensigtsmæs
sigt at skelne mellem skibe, der »over levede« den

T'idsskr . f . Sov æsen . 12~. Aarg. 21
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tyske besættelse, og skibe, der gik tabt, saadan S01l1

det er gjort i følgende inddeling, hvor grupperne 1 og
2 repræsenterer de »overlevende« skibe, og grupperne
3 og 4 de skibe, som Flaaden mistede:

1. Skibe, der forblev i dansk besiddelse.

2. Skibe, der efter at have været i tysk besiddelse
atter er indgaaet i Flaaden.

3. Skibe, der blev genfundet og overtaget i 1945
eller senere, men som paa grund af deres til
stand ikke atter er indgaaet i Flaaden.

4. Skibe, der gik tabt.

Disse fire gruper kan yderligere inddeles i følgende
undergrupper:

(l). Skibe, der forblev i dansk besiddelse:

la . Skibe, der befandt sig udenfor det af den ty-
ske værnemagt besatte omraade (Grønland):

Inspektionsfartøjet MAAGEN.
Opmaalingsfartøjet TERNEN.

lb. Skibe, der naaede neutralt (svensk) territo
rium:

Torpedobaaden (bevogtningsfartøjet) HAVKAT
TEN.

Minestrygerne MS l, MS 7 og MS 9 (nu SORTE
SARA, HJORTØ og MANØ).

Patruljefartøjerne (K-kutterne) K 3-6-8-10
11-12-13-15 og 17.

(2). Skibe, der efter at have været i tysk besiddelse
atter er indgaaet i Flaaden :

2a. Sænket og ødelagt. Hævet, men ikke istandsat
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uftangrebet paa NIELS JUEL 29/8 1943. Bombeeksplosion nogle faa meter
fra skibssiden. Fotografiet er taget fra havnemolen i Hundested.

af Tyskerne. Genfundet paa Holmen maj 1945, repa
reret af Orlogsværftet:

Minefartøjerne LOUGEN og LAALAND.

2b. Sænket. Bjerget, istandsat og anvendt af Ty-
skerne. Genfundet i maj 1945 i sejlklar tilstand:

Mineskibet LINDORMEN.
Minestrygeren SØHUNDEN.
Minestrygerne MS 8 og MS 10 (nu LY0 og STRY

~0 ).

Opmaalingsskihet HEJMDAL.

2c. Taget af Tyskerne i ubeskadiget eller næsten
ubeskadiget tilstand. Genfundet i 1945 i sejlklar til
stand eller under reparation:

Minestrygerne S0L0\'El'I, S0RIDDEREN og S0
HESTEN.

21*
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I september 1945 stod PEDER -SKRAM Sundet ind for sidste gang 
paa slæbetov og som "rag. Paa skibssiden ses endnu vandliniemærket

(ru sænkningen 2!I/fl t 943.

PEDEl{ SKRA:\l sænket under Nyholms Kran .
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;æ nkcde ubaade "cd ubaarlsbrocrnc. I b:ll:grunden væ rkst ed ssk ibet HENHlI{
GEH:-:EH - sænket og brændt.

Minestrygern e MS 2, MS 3, MS 5 og MS 6 (nu ASKØ,
BAAGØ, ENØ og FÆNØ) .

Opmaalingsskibet FREJA .

2d. Skibe, der den 29. august var under bygning
eller hovedreparation ved Orlogsværftet. Ikke sænket.
Ikke færdigbygget eller istandsat af Tyskerne. Gen
fundet paa Holmen i maj 1945 i samme tilstand som
den 29. august 1943:

Torpedobaadene NAJADEN og NYMFEN (n u kyst
jagerne WILLEMOES 'og HUITFELDT).

Torpedobaaden (minestrygeren) NARHVALEN.

(3 ) . Skibe, der blev genfundet og overtaget i 1945
eller senere, men hvis istandsættelse ikke skønnedes
hensigtsmæssig paa grund af deres tilstand og alder:
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Vr aget af HAVØR!\EN ved Stammenakke.

3 a. Sænket og ødelagt paa Holmen. Hævet, men
ikke istandsat af Tyskerne. Genfundet og overtaget
maj 1945 . Senere ophugget.

Ubaadene ROTA, BELLONA, FLORA, DAPHl'IE,
DRYADEN, HAVMANDEN, HAVFRUEN, HAYKA
LEN og HAVHESTEN.

3 b. Sænket eller mere eller mindre ødelagt. Bjer
get og efter hel eller delvis istandsættelse anvendt af
Tyskerne. Genfundet og overtaget i mere eller min
dre defekt tilstand. Ikke indgaaet i Flaadens tal. Se
nere ophugget:

Mincfartøjet LOUGElIi sænket og brændt Saminegraven.
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MS l camoufl er et som Sorte Sara Agersø havn 29/8 1943.

Sømlucgr aven som Skibskirkegaard maj 1945.
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Kystpanserskibet PEDER SKRAM.
Torpedobaadene (minestrygerne) SPRINGEREN og

HAlEN.
Inspektionsskibet BESKYTTEREN.
Torpedotransportbaaden SLEIPNER (ikke at for

veksle med det nuværende transportfartøj af samme
navn).

3 c. Tvangsrekvireret a f den tyske værnemagt i fe
bruar 1941. Alle delvis ødelagt ved en eksplosion i
Flensborg Havn juni 1945. Ophugget :

Torpedobaadene HVALEN, LAXEN, GLENTEN,
HØGEN og ØRNEN. Af disse sank GLENTEN i Flens
borg Ha vn under forsøg paa bugsering til København
sommeren 1945. (DRAGEN - se gruppe 4 e . },

(4). Skibe, der er gaaet tabt:

4 a. Sænket og ødelagt paa Holmen, Vragene hævet
af Tyskerne og helt eller delvis ophugget inden maj
1945:

Minestrygerne SØBJØRNEN og SØULVEN.
Torpedobaaden (bevogtningsfartøjet) HVALROS

SEN.
Torpedobaadene (bevogtningsfartøjerne) MAKRE

LEN, NORDKAPEREN og SÆLEN.
Minestrygeren MS 4.

4 b. Sat paa land og ødelagt. Vraget ophugget efter
1945 .

Torpedobaaden (m in est rygeren ) HAVØRNEN.

4 c. Sænket, sat paa grund eller taget i mere eller
mindre ødelagt tilstand. Efter istandsættelse anvendt
af Tyskerne. Atter sænket inden eller under Tysk
lands kapitulation. Bjergning for dansk regning opgi
vet paa grund af skibenes tilstand og de med en bjerg
ning forhundne omkostninger :
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I
ror pcdohaadcnc :'IA.JADE N (t.v.) og :'IY~IFEN i Saminegraven maj 1!145.

Kystpanserskibet NIELS JUEL.
Inspektionsskibene INGOLF og HVIDBJ0RNEN.
Værkstedsskibet HENRIK GERNER.
Mineskibet LOSSEN.
Minefartøjerne KVINTUS og SIXTUS.

4 d. Taget af Tyskerne i ubeskadiget eller til dels
beskadiget tilstand. Skibene senere forsvundet, uden
at det hidtil har været muligt at faa oplysning om
deres skæbne:

Inspektionsskibet ISLANDS FALK.
Minestrygeren SKAGERAK.
Dampbaad A.

4 e. Som 3 c, men minesprængt Geltinger Bugt

maj 1945:
Torpedobaaden DRAGEN.



Liste over Flaaden den 29. august 1943.
(Skibe, der ikke var under kommando, Cl' mærilet med "')

Type og navll Tonnage for hovedgrupperne

(keudingsbogstav Sted (bevaret) I (mistet)
og -uumrner) 1 I 2 3 I 4 I

Kystpanserskibe :

lNIELS JUEL. . . . . . . .. . . . Isefjordcn - - - 31100
PEDEH SI<RAM'" .. . . . .. . Holmen - - 3500 -

Torpedobaade :

NAJADEN"'. . . . . ... . . . . . Holmen - (760) - -
NYMFEN" .... ..........

"
- (760) - -

DRAGEN (T 1) .. . . . . . . . . . Tyskland _. - - 2!l(}
HVALEN (T 2) '•....... ..

"
- - 290 -

LAXEN (T 3) " o •• • • ••• • • ,. - - 290 -
GLENTEN (T 4) " ..... ...

"
- - 290 -

HØGEN (T 5) "' .. . . .... . . .. - - 290 -
ØRNEN (T 6) .. ... . .. . . . .

"
- - 290 -

HVALROSSEN (P 1) ... . Holmcn - - - 170
MAKRELEN (R 2) ..... ..

"
- - - 1111

NORDKAPEREN (R 3) . ... .. - - - 110
HAVKATTEN (R 4) .. ... . Sundet 110 - - -
SÆLEN (R 5) .. .... ... ... Holmen - - - 110
SPRINGEREN (5 1) .... .. Korsør - - 110 -
HAlEN (S 3) . .... . . .. .. .. .. - - 110

1~) ,HAVØRNEN (S 5) . . . . ... . Storstrømmen - - -
NARHVALEN (S 6)" ..... Holmen - 110 - -

Ubaade :

ROTA (C 1) . . . .. . ... . . . . Holmcn - - 300 -
BELLONA (C 2) " . . .. . . ..

"
- - 300 -

FLORA (C 3)"' . .. . . .. . . . . .. - - 300 -
DAPHNE (D 1) .. . ... ....

" - - 305 -
DRYADEN (D 2) " ...... .. .. - - 305 -
HAVMANDEN (H 1) ... ... .. - - 320 --
HAVFRUEN (H 2)"' ..... . .. - - 320 -
HAVKALEN (H 3) ...... .

"
- - 320 -

HAVHESTEN (H 4) ......
" - - 320 -

Mineskibe :

LINDORMEN .. . ..... .. . . Holmen - 1i00 - -
LOSSEN" ........... . . . .

" - - - 640

Minefartejer :

LOUGEN o • •• • ••• •••• • •• Holmen - 240 - -
LAALAND ... ... .. . .. . ..

"
- 240 - -

I{VINTUS" . .. . . . ... . . . . .
" -

I
- - 185

SIXTUS" . . : . ... ...... . ..
" - - - , 185

Dampbaud A ......... ... Lunkebugten - - - !Hl

At onerfere : I 11O 11190 17!160 !5800



Type og na vn Ton na ge fo r hovedgruppern e

(kend ingsbogstav Sted (bevaret)

I
(mistel)

og -numrner)
1 I 2 3 ! 4

hierfert tonnage : 110 1190 7960 5KOO

linestrygere :

.ØLØVEN (M 1) .. . .. .. . . Korsør - 270

I
- -

ØB.JØR NE N (M 2) . ..... . Holmen - - - 270
ØUI.VEN (M 2) . . . . .. . .. .. - - - 270
ØRIDDEREN (M 4) . . ... Korsør - 270 - -
ØHEST EN (M 5) .. . .. . .. Kalundborg - 270 - -
ØH UNDE N (M 6) * . . . .. . Holmen - 270 - -
KAGERAK~· . . . . . . . . . . . . .. - - - 200
IS 1 ....... ..... ....... Skelskør 70 - - -
(S 2 . .. . .. . . . . . . . . . . . . . Kalundborg - 70 -- -
IS 3 . .. . . . ... . . . . . . . . . . Køge Bugt - 70 -- -
IS 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmen - - - 70
IS å ... . .... ... . ... .... Nyborg - 70 - -
IS (j ...... . .. . . . . . . . . . . .. - 70 - -
IS 7 .. . . . " . . . ... . . . . . . Kattegat 70 - - -
IS S . . . . . . . .. . . . . . .. . . . Holmen - 70 - -
!S 9 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Rudkøbing 70 - - .-
S 10 . . . . .. . . . .. . . . . .. . Holmen - 70 - -
ærkstedsskib :

ENRIK GER NER . . . . . . . Holmen - - - 4(j5

ispekt ionsskibe:

mOLF • • •• • • • 0 . 0 • • • ,_ , St. Bælt - - - n so
VIDBJØHNEN .. .... . ..

"
- - - 1050

;LANDS FALK* 0. 0 •• •• • Holmen - - - i:!U
ESKYTTEREN" . . .... ..

"
- - 415 -

AAGEN " . . . . . .... . . . . . Grø nland 110 I - - I -

pmaalingsskibe:

EJMDAL" .. ... .. . . . . . . Holmen - 705 - I -
'{EJ A" . . . .. 0 .0 · · .• . • . . .. - 320 - i -
=: RNEN*....... .... . ... Grønland SO - - --
It : I 510 !3715 I S375 110035

De uarmered e patruljefartøjer, K- og P-kutterne, er ikke

edregnet.

l ait bevaret tonnage :
» m is tet »

4225 tons
18410 7>

Samlet » 22635 ton s
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HAV!{ATTEN maj 1945 med svensk camouflagemallug.

I

I
I
I
I
I
I

Af en samlet tonnage paa lidt over 22600 ton, miste- I
de Flaaden saaledes i løbet af krigen - idet der her I
maa ses bort fra de to store torpedobaade, der var
under bygning - ca. 18400 tons eller 81,5 %.

Denne rent kvantitative ansættelse giver imidlertid I
ikke et rigtigt billede af, hvad Flaaden i virkelig
heden mistede. Kvalitativt var tabet langt større, idet l
alle de egentlige krigsskibstyper - nemlig panser
skibe, torpedobande og ubaade - saa godt som fuld-

stændig blev udslettet. I
Alle skibe med svært og mellemsvært artilleri (24,

15 og 12 cm) gik tabt, saaledes at Flaadens svæ
reste skyts i sommeren 194~ bestod af nogle faa stYk- /
ker 75 mm kanoner. For torpedoarmeringens ved
kommende giver en optælling - inclusive DRAGgN·
klassen - at antallet af torpedorør ti 1941) var 105. 1
Af disse 105 torpedorør raadede Flaaden i sommeren
1945 'kun over 2, der var i tjenstdygtig stand (i HAV
KATTEN og NARHVALEN). Disse tal giver det vir
kelige billede af Flaadens in absu rdum reducerede

332
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Resterne aftorpedohaadene HVALHOSSE:'I: (tv.) ol{ MAKHELEr\
pau Brudbænkcu i maj 194 5.

kampkraft. Et mineskib (LINDORMEN), der af Ty
skerne var ombygget, saa det ikke kunne udlægge
miner, et par opmaalingsskibe og nogle minestrygere
var faktisk alt, hvad der var tilbage. Hertil kom end
videre, at de for en marine under moderne søkrigs
førelse saa absolut uundværlige maritime luftstyrker,
totalt manglede.

Med dette billede som baggrund maa yanskeligheden
ved genopbygningen af Flaaden ses. Kun eet lyspunkt
var der. Trods smertelige, men heldigvis kun faa tab
stod i sommeren 1945 saa godt som alt personel fra
1943 parat til - i forbindelse med en omfattende mi
nestrygning og løsningen af trivielle, men nødven
dige be vogtningsopgaver - at tage fat paa Flaadens
genopbygning.
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I det følgende skal der gives en mere udførlig rede
gørelse for de enkelte skibes skæbne efter den 29 .
august 1943, idet der med hensyn til begivenhederne
ved selve sænkningen henvises til F. H. Kjølsen: »Da
Danmarks Flaade blev sænket«.

\ /"

:'o1IELS JUEL.

Kystpanserskibet NIELS JUEL, der kom fra Holbæk
29. august 1943, gik - efter kamp med tyske fly ud
for Hundested under forsøg paa at naa til Sverige 
tilbage tilIsefjorden, hvor skibet paa Nykøbing Fjord,
lidt Syd for Nykøbing Sj., blev løbet paa grund. Sø
ventiler aabnet, skyts og maskineri ubrugeliggjort saa
godt som tiden og forholdene tillod det. Bjerget af
Tyskerne, slæbt til Tyskland og istandsat, efter at
artilleriet (lO stk. 15 cm PK L/45) var fjernet for bl.
a . at finde anvendelse ved tyske kystbefæstningsan
læg i Danmark som følger:

4: stk. i kasematter i batteriet »Ket t r up « (Faarup
klint, Syd for Løkken).

4 stk. i batteriet »F r eder lksh avn Syd « (Bangsbof'or
tet - 3 i kasematter, een paa aaben brisk ).

2 stk. forsvundet.

I september 1944 blev NIELS JUEL under navnet
NORDLAND udrustet som kaserne- og skoleskib for
værnepligtige rekrutter. Senere kadetskib. Foretog som
saadant et par kortvarige togter i Østersøens vestlige
del. Armeredes vinteren 1944--45 med 3 stk. tyske
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10.5 cm SK C 32 (Schnellfeuer-Kanonen, Construetion
1932) i ubaadsaffutager opstillet paa pladserne fol' de
oprindelige 15 cm nr. 1, 2 og 10 ( to forude paa bak
ken, een paa agterdækket) samt 4 stk. 37 mm og 10
stk. 20 mm nærluftværn (4 i een quadruple, 6 i 3 dob
beltaffutager). Desuden indgik 4 stk. 86 mm raketka
stere i armeringen. Undervandstorpedoapparaterne
forblev ombord, men uden torpedoer. Blev alvorligt
beskadiget ved et R.A.F.-angreb paa Kiel 1. april 1945.
Derefter slæbt til Eckerrrforde, hvor skibet sænkedes
3. maj 1945 paa 30 m vand - formentlig af egen be
sætning. Sted og dato for sænkningen var længe ukendt
i Danmark. Vraget - fra hvilket vragtyve havde
fjernet skruerne og en del andet værdifuldt metal 
blev 19. marts 1952 solgt til Em. Z. Svitzers Bjerg
ningsentreprise, København.

PEDER SKRAM.

Kystpanserskibet PEDER SKRAM laa 29. august
1943 paa Holmen under Nyholms Kran uden kom
mando hejst. Sænket ved aabningaf søventilerne.
Senere bjerget af Tyskerne. De fire kasematkanoner
(l5 cm K L/50 ) blev udtaget og opstillet i batteriet
»Pæ lebj erg« i Fanø Plantage. Batteriet var i maj 1945
ikke færdigt, og kanonerne blev stærkt medtagne af at
staa ude under aaben himmel uden tilsyn i tiden efter
kapitulationen. De to 24 cm taarnkanoner forblev om
bord. PEDER SKRAM blev slæbt til Tyskland, nød
tørftigt istandsat og anvendt som skoleskib og flak
skib under navnet ADLER. Maskinerne har saa vidt
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vides Ikke været i gang, idet skibet laa fortøjet paa
Kielerfjord. Observeret udfor Kiel-Friedrichsort i
januar 1945. Sænket paa Kielerfjord ved allieret luft
angreb i april 1945. Efter Tysklands kapitulation bjer
get af Svitzer og slæbt til København efteraaret 1945.
Henlaa i fire aar paa Holmen. I 1949 udtoges det pans
rede kommandotaarn, der anbragtes paa pladsen øst
for Bradbænken (Holmen). 1. april s . a. solgtes skibet
til firmaet H . J. Hansen, Odense, for ophugning, der
fandt sted samme sommer.

Torpedobaadene NAJADEN og NYMFE1\'. Søsat
marts og juni 1943, hvorefter arbejdet indstilledes.
Ikke sænket 29. august 43, idet tegninger og en del
allerede forfærdiget udrustning bragtes i sikkerhed.
Engelske luftfotografier af Holmen fra foraaret 1945
viser baadene liggende ved Torpedobaadsbroerne, Gen
fundet i Søminegraven i nærlig uskadt tilstand maj
1945. Derefter færdigbygget under navnene WILLE
MOES og HUITFELDT.

DHAGEN -klnsscn,

Torpedobaadene DRAGE1\', HVALEN, LAXEi'\.
GLENTEN, HØGEN og ØRNEN (T 1-6). Tvangs
rekvireret af Tyskerne i foraaret 1941 - formentlig
fordi de paa grund af oliemangel og af økonomiske
aarsager var lagt op uden kommando. Udleveret uden
armering og militær udrustning for at tjene som fang- I
baade ved uddannelsen af tyske ubaadsbesætninger.
De fleste af baadene blev klargjort i Lilbeck (Flender ).
Fik saa vidt vides i foraaret 1942 henholdsvis heteg-
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nelserne TFA 3-5-6-4-1 og 2 (TFA - Torpedo
fangboot Ausland). 'In dgik august 1941 som fangbaade
i 26. U-Flottille i Pillau og Gotenhafen (taktisk ud
dannelsesflotille ) .

DR'AGEN (tysk A 3) gik tabt 14. maj 45 i Geltinger
bugt sammen med S-baadsdepotskibet CARL PETERS
ved en mineeksplosion, hvorved halvdelen af styrbords
side blev revet op. I 1952 blev vraget af DRAGEN
hævet af et tysk firma.

De øvrige 5 T-baade laa i maj 1945 i sejlklar tilstand
ved Flensborg. Ved ammunitionsskibet DONAU's eks
plosion 14. juni 1945 blev alle 5 stærkt beskadiget
over vandlinien, medens maskinerierne var i nogen
lunde stand. Et par dage efter eksplosionen fandtes
saaledes smaamaskinerne i gang i de fleste af baadene,
der endnu laa med besætningerne om bord.

GLENTEN-klassen,

GLENTEN (tysk A 4) havde dog fa aet en større
lækage i forskibet. Baadene overtoges i sommeren
1945 og slæbtes til København - idet GLENTEN sank
allerede i Flensborg Havn.

En oprindelig paatænkt reparation af de 4 andre
baade blev opgivet.

HØGEN (tysk A 1) solgt til Em. Z. Svitzer 11. au
gust 1949.

HVALEN (tysk A 5), LAXEN (tysk A 6) og ØR
NEN (tysk A 2) solgtes 1949-52 til firmaet H. J.
Hansen, Odense, for ophugning.

Tidsskr. r. Søvæsen. 124. Anrg. 22
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Ved rekonstruktionen af fregatten (korvetten)
THETIS 1950-51 fik denne HVA'LEN's kedler in
stalleret. Een af H0GEN's kedler blev istandsat og
opstillet i Orlogsværftets prøverum.

Af GLENTEN-baadenesartilleri blev 2 stk. 87 mm
PK L/40 af Tyskerne efter 29. august 1943 opstillet
paa aaben brisk til rygforsvar af 17 cm batteriet ved
Hansted. 2 stk. forsvundet. Af DRAGEN-baadenes ar
tilleri henstod i maj 1945 4 stk. 75 mm PK Lj40 ube
nyttet paa tyske arsenaler i Jylland.

Af DRAGEN-baadenes 45 cm dækstorpedoapparater,
der som allerede nævnt udtoges i 1941 før udleverin
gen, og som Tyskerne ikke syntes at interessere sig
for i 1943, blev fire tripleapparater i 1946-47 midler
tidig opstillet i kystjagerne HUITFELDT og WILLE
MOES, indtil disses nye 53.3 cm dæksapparater instal
leredes i 1951. De gamle apparater er derefter opmaga
sineret. De øvrige dobbeItapparater fra GLENTEN
baadene og tripleapparater fra DRAGEN-baadene blev
i 1952 solgt ved auktion.

HVALROSSEN.

Torpedobanden (bevcgtningsf'artøjet ) HY ALROS
SE:\' t PI), der laa uden paa PEDER SKRAM under
Nyholrns Kran, blev 29. august 1943 sprængt og sæn
ket. Senere hævet af Tyskerne. Vraget sat paa land
paa Bradbænken og delvis ophugget. Resten af vra
get solgt 2. juni 1945 til en entreprenør i Kastrup.
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Torpedohaaden (m in est rygeren ) SPRINGEREN (S
1). Blev 29. august 1943 i Korsør overrumplet af tyske
styrker og taget efter kamp. Af Tyskerne anyendt som
minestryger. Genfundet i Københavns Erihavn maj
1945. Udgik af Flaadens tal 1946 uden at have været
udrustet. Anvendt som varmebaad.

Torpedobaaden (minestrygeren) HAlEN (S 3 ). Hed
oprindelig SØLØVEN. Fik 1937 navnet SØRIDDEREN,
da en ny minestryger skulle hedde SØLØVEN. Ud ran
geredes 1940. Blev imidlertid taget til naade igen og
gennemgik hovedreparation 1942-43. Fik nu navnet
HAlEN, da en ny minestryger havde taget navnet
SØRIDDEREN. Indgik atter i Flaadens tal 21. april
1943. Blev 29. august s. a. i Korsør overrumplet af ty
ske styrker og taget efter kamp. Anvendt af Tyskerne
som minestryger. Genfundet i Flensborg juni 1945 i
noget ombygget tilstand . Slæbt til København og op
lagt. Anvendt som varrnebaad.

Torpedobaaden (m in est rygeren ) HAVØRNEN (S 5).
Hed oprindelig - indtil 1938 - HAVHESTEK Blev
29. august 1943, da vejen til Sverige var spærret af
overlegne tyske søstridskræfter, sat paa land og
sprængt ved Stammenakke (Sjæ llan ds sydpynt, Stor
strømmen) for ikke at falde i Tyskernes hænder. Vra
get, der i de følgende aar blev ribbet for metal og løst
gods, solgtes 23. november 1945 til en dykker i Mas
nedø, men blev først helt fjernet i 1952.

Torpedobaaden (minestrygeren ) NARHVALEN (S
6). Laa 29 /8 1943 paa Holmen under hovedeftersyn
ved Orlogsværftet. Ikke sænket. Henlaa i ufærdig til
stand til maj 1945. Aarsagen til, at Tyskerne ikke klar
gjorde NARHVALEN, er ikke kendt. I de følgende
aar udrustet som patruljefartøj, indtil den i 1950 ud
rangeredes for at finde anvendelse som varrnehaad.



340 Flaadens skibe den 29. august 1943 .

R-klassen. S-klassen.

Torpedobaaden (bevogtningsfartøjet) MAKRELEN
(R 2) . Laa 29/8 1943 uden paa HVALROSSEN under
Nyholms Kran. Sprængt og sænket. Videre skæbne som
HVALROSSEN.

Torpedobaaden (bevogtningsfartøjet) NORDKAPE
REN (R 3) . Laa 29/8 1943 paa Holmen (Dokøens
vestside). Sænket. Hævet af Tyskerne og sat paa land
og delvis ophugget. Resterne af vraget solgt 5/9 1945
til en privatmand.

Torpedobaaden (bevogtningsfartøjet) HAVKATTE1\"
(R 4). Laa 29/8 1943 paa patrulje i Sundet. Afgik til
Sverige og interneredes. Kommandoskib i den Danske
Flotille i Sverige. Deltog som saadant i Brigadens
overførelse fra Hålsingborg til Helsingør. Fra 5/5 1945
patruljefartøj. November 1948 udgaaet af Flaadens
tal og omdannet til varmebaad.

Torpedobaaden (bevogtningsfartøjet) SÆLEN (R
5). Sænket paa Holmen (Dokøens vestside) 29/8 1943
sammen med NORDKAPEREN. Videre skæbne som
denne.

H-klassen.

Ubaadene HAVMANDEN (H l), HAVFRUEN (H 2) ,
HAVKALEN (H 3) og HAVHESTEN (H 4) blev alle
sænket paa Holmen 29/8 1943. H 2, der ikke var under
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kommando, og som laa i flydedok, blev sænket sam
men med denne. Hævet af Tyskerne, men ikke søgt
repareret. Lagt op i Søminegraven ( »Skibskirkegaar
den«), hvor de blev genfundet i maj 1945. Man over
vej ede en tid at istandsætte og modernisere disse fire
ubaade, bl. a. ville man ved en forlængelse skaffe
plads til radar og asdic m. v. Disse planer blev dog
opgivet, og i 1950 solgtes baadene til ophugning.

. ,............-

D-klassen.

Ubaadene DAPHNE (D 1) og DRYADEN (D 2), af
hvilke kun D 1 var under kommando, blev begge sæn
ket paa Holmen 29/8 1943. Som H-baadene hævet af
Tyskerne og oplagt i Søminegraven. Solgt til ophug
ning 1946.

C-klassen.

Ubaadene ROTA (C 1), BELLONA (C 2) og FLORA
(C 3 ), af hvilke kun C 1 var under kommando og C 3
var uden batteri, blev alle sænket paa Holmen 29/8
1943. Som H-baadene hævet af Tyskerne og oplagt i
Søminegraven undtagen C 2, der laa i Tømmergraven.
Det overvejedes at benytte baadene til forskellige for
søg (dybdebomber m. v.), men i 1952 blev de solgt til
ophugning.

Mineskibet LINDORMEN blev sænket paa Holmen
29/8 1943. Hævet af Tyskerne og istandsat. Master
udtaget og erstattet af trebensmast paa broen. Laa i
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slutningen af 1944 under eftersyn og ombygning i
Swinerntinde for at anvendes som kommandoskib i 1·l.
Sicherungsflottille under benævnelsen VS 1401 (Se
SØHESTEN). Genfundet ca. 10. maj 1945 paa siden af
den tyske flydedok i Benzinhavnen i Korsør.

\ .

LlNDORMI':N. LOSSE:".

Mineskibet LOSSEN blev sænket paa Holmen 29/8
1943. Hævet af Tyskerne og repareret. Hed i tysk
tjeneste stadig LOSSEN. Laa i 1945 i Rostock i hava
reret tilstand. Danmark ønskede ikke at bekoste bjerg
ning og istandsættelse af skibet, der nu ifølge Weyer's
Flotteniaschenbucli befinder sig i Østtyskland, hvor
det er ombygget til »Seeschlepper« og i 1951 har faaet
navnet 'VISMAR. Sorterer formentlig under det øst
tyske søpoliti.

Minefartøjerne KVINTUS og SIXTUS, der ikke "ar
under kommando, sænkedes paa Holmen (sydlige tor
pedobaadsbroer) 29/8 1943. Hævet af Tyskerne og
repareret. Laa i maj 1945 sunket i omraadet Rostock
Warnemiinde i stærkt beskadiget tilstand. T'ilbage
levering til Danmark ønskedes ikke paa grund af om
kostningerne ved bjergningen. i\Iinefartøjernes senere
skæbne er ikke kendt.

LOl'GE:", LAALAND. 1\\"l:"TUS. SIXTCS.
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Minefartøjerne LOUGEK og LAALAND. Sænkedes
paa Holmen (Søminegraven ) 29/8 1943. Hævedes af
Tyskerne, men ikke istandsat. Genfundet med øde
lagte maskiner i Søminegraven maj 19·15. Repareret
af Orlogsværftet og atter klar i 1946.

M-klasscn.

Minestrygeren SØLØVEN (M 1). Overrumplet i
Korsør og taget efter kamp 29/8 1943. Sejlede indtil
foraaret 1944 under betegnelsen s M 1« eller »MA 1«
(A = Auslandi , derefter antagelig »VS 61 « (VS =
Vorposten- und Sicherungshoot). Genfundet sejlklar i
Aarhus maj 1945.

Minestrygerne SØBJØRNEN (M 2) og SØULVEK
(M 3 ) sprængt og sænket paa Holmen 29/8 1943. Hæ
vet af Tyskerne, men kunne ikke repareres. Ophugget
paa Bradbænken af Tyskerne. Enkelte rester fundet
maj 1945.

Minestrygeren SØRIDDEREK (M 4). Overrumplet
i Korsør og taget efter kamp 29/8 1943. Sejlede indtil
foraaret 1944 under betegnelsen "M 4« eller »MA 4«,
derefter antagelig "VS 62 «. Genfundet sejlklar i Aar
hus maj 1945.

Minestrygeren SØHESTEN (M 5). Taget ved over
rumpling i Kalundborg 29/8 1943. Indgik under be
tegnelsen »M 5« ( »MA 5«) i den tyske 12. Sicherungs
flottille med station i Nyborg indtil april 1944, hvor
den under betegnelsen »YS 63 « ble,' overført til 1.
Sicherungsflottille med station i Kiel. Overgik senere
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til 2. SicherungsflottilIe i Gotenhafen. Med dansk 24 rn
magnet og 2 støjbøjer har SØHESTEN i tysk tjeneste
strøget 36 magnetiske og akustisk-magnetiske miner.
Ved en af mineeksplosionerne led magneten alvorligt
havari og maatte dokkes for reparation.

I november 1944 paabegyndtes hovedeftersyn ved
Schichauværf'tet i K6nigsberg. Kedlen og turbinens
højtryksrotor udtoges - den sidstnævnte sendtes til
Schichaus Elbingværft. 76 mm kanonen (forude) fjer
nedes, idet den skulle erstattes af l stk. 37 mm nær
luftværn. Radiostationen udtoges ligeledes for at er
stattes af en tysk, ligesom tysk radar (Funkmessgeråt )
skulle installeres. Da Russerne stadig rykkede nær
mere, afgik»VS 63« 21/1 1945 til Swinemiinde paa
slæb af LINDORMEN, idet turbinerotor, mast, radio
og 76 mm kanonen forblev i Østtyskland. Efter et
kortere ophold i Swinemiinde fortsattes slæbningen
via Kiel med Wesermiinde som maal, hvor en reserve
turbine laa klar. »VS 63« naaede dog ikke længere end
til Brunsbiittelkoog (ved Kielerkanalens vestlige ind
gang). Her blev SØHESTEN genfundet 22/11 1945.
Efter hovedeftersyn ved Orlogsværftet, der i 1946
isatte en ny HT turbinerotor, indgik SØHESTEN atter
i Flaaden.

Minestrygeren SØHUNDEN (M 6) . Laa 29/8 1943
uden kommando paa Holmen. Sænket. Bjerget og
istandsat af Tyskerne. Sejlede indtil april 1944 under
betegnelsen »M 6« (»MA 6«) , derefter antagelig »VS
64«. Genfundet sejlklar i Aarhus maj 1945 sammen
med M l ogM 4.

Alle M-baadene anvendtes i Østersøen og danske
farvande til strygning af magnetiske og akustisk-mag
netiske miner med magneter og støjbøjer. De var til-
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delt forskellige sikringsflotiller og benyttedes især til
at sikre hurtige konvojer. Paa grund af deres forholds
vis store olieforbrug var M-baadene ikke særlig vel
anskrevne i de tyske flotillestabe.

Minestrygeren SKAGERAK, tidligere Iodsdamper,
søsat 1899, blev efter at væ re erstattet af en nybygning
indrangeret i Flaaden 1939. Hovedsagelig anvendt som
logiskib for minestrygerne ved København. Henlaa af
rigget 29/8 1943. Ikke sænket. Senere skæbne ikke
kendt.

:'lIS-klassen.

Minestrygerne af MS-klassen:

SKAGERAK.

MS 1. Skelskør. Undslap camoufleret som SORTE
SARA til Sverige 29/8-31/8 1943 . (En indgaaende
beretning om daværende søløjtnant Gad's koldblodige
og velovervejede sejlads via Agersø og Hesnæs til Trel
leborg findes i bogen »F laaden s Skibe 1950 4:'). Indgik
i den Danske Flotille i Sverige.

MS 2. Kalundborg. Taget ved overrumpling 29/8
1943. Genfundet i Nyborg maj 1945.

MS 3. Køge Bugt. Taget 29/8 1943. Genfundet i
Flensborg maj 1945.

MS 4. Holmen. Brændt og sænket ved Hønsebroløbet
29/8 1943 . Besætningen reddede sig ved svømning om
bord i en af D.F.D.S.'s dampere, der laa ved Larsens
Plads. Vraget senere hævet af Tyskerne og ophugget.



:346 Flaudeus skibe den 2!1.august 1!)43.

NIS 5. Nyborg. Overrumplet og taget efter kamp
29/8 1943. Genfundet i Københavns Friham maj 1945.

MS 6. Nyborg. Overrumplet og taget efter kamp
29/8 1943. Genfundet i Nyborg maj 1945.

MS 7. Afgik fra Mariager Fjord 28/8 1943. Undslap
29/8 til Sverige. Indgik i den Danske Flotille i Sverige.

:t\'IS 8. Holmen. Sænket 29/8 1943. Hævet af Tysker
ne og istandsat. Genfundet i Københavns Frihavn maj
1945.

MS. 9. Rudkøbing. Undslap til Sverige 29/8-30/8
1943. Indgik i den Danske Flotille i Sverige.

MS 10. Holmen. Sænket 29/8 1943. Hævet af T~'

skerne og istandsat. Genfundet i Flensborg juni Hl45.

INGOLF.

Inspektionsskibet INGOLF (kadetsk ib ). Taget 29/8
1943 i Store Bælt. Forsøgt sænket ved aabning af sø
ventilerne, men sænkningen standset af Tyskerne ved
udtagning af gidsler blandt kadetterne og truselom
skydning af disse. Indkom til Korsør s. d. med kende
lig slagside. Efter internering af den danske besætning
blev skibet ribbet for alt løst gods af værdi af tysk
mandskab. Senere ført til Tyskland og istandsat og
anvendt som kanonbaad og forpostskib. Sænket i Kiel
under allieret bombeangreb. Bjergning opgivet paa
grund af skibets tilstand. Skibet var helt udbrændt
og dets styrbords side rent op.
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HVIDB.J0RNEN.

Inspektionsskibet HVIDBJ0RNEN (kadetskib).
Sænket 29/8 1943 af egen besætning i Store Bælt ved
Vengeancegrunden. Senere hævet af Tyskerne. Ind
kom 23/11 1943 til Korsør hængende mellem de to
store løftepontoner ENERGI og AUSDAUER. Plyndret
af Tyskerne for alt løst gods af værdi - incl. skibs
klokken - inden skibet blev slæbt til Tyskland og

I istandsat her. Anvendt som INGOLF. Laa i maj 1945
i omraadet Rostock-Warnemiinde i stærkt beskadiget
tilstand. Tilbagelevering til Danmark ikke ønsket paa
grund af omkostningerne ved bjergningen. Siges se
nere at være hævet og efter istandsættelse at være
indgaaet i det østtyske søpoliti under navnet DORSCH.

Inspektionsskibet ISLANDS FALK. Laa paa Holmen
29/8 1943 uden besætning. Taget af Tyskerne i ube
skadiget tilstand. Senere skæbne ukendt. Et endnu
ikke bekræftet forlydende angiver, at ISLANDS FALK
blev anvendt som vejrobservationsskib i Ishavet og gik
tabt her i 1944.

ISLANDS FALK BESKYTTEREN.

Inspektionsskibet BESKYTTEREN. Laa 29/8 1943
paa Holmen uden besætning. Taget af Tyskerne i ube
skad iget tilstand. Noget ombygget - hl. a. urltoges
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de to master, der erstattedes af en trebensmast paa
broen. Anvendt som forpostskib. Genfundet i Korsør
maj 1945. Har siden da været anvendt som logiskib
for danske minestrygere i Kalundborg. Solgt til op
hugning 1950. ','.

Værkstedsskibet HENRIK GERNER. Brændt og sæn
ket paa Holmen 29/8 1943. Senere hævet af Tyskerne
og repareret. Er i sommeren 1945 konstateret liggende
i Stettiner Haff i stærkt beskadiget tilstand. Senere
s kæbne er ikke kendt.

HENRIK GERNER. HEJMDAL.

Opmaalingsskibet HEJMDAL. Sænket paa Holmen
29/8 1923. Hævet af Tyskerne. Stormasten udtaget af
hensyn til luftværnet agter. Fra 1/3 1944 anvendt som
~'Sperrwaffen-Erprobungsschiff« under navnet NER
GER . Genfundet i sejlklar tilstand i Kalundborg maj
1945.

Opmaalingsskibet FREJA. Laa 29/8 1943 paa Hol
men uden besætning. Taget af Tyskerne og fra 10/11
1943 anvendt som skoleskib ved navigationsskolen i
Gotenhafen under Navnet SODPOL. Fra 15/11 1944
under navnet FREYA. Genfundet i sejlklar tilstand
i Flensborg juni 1945.

Inspektionsfartøjet MAAGEN og opmaalingsf'artøjet
TERNEN, der i efteraaret 1939 begge var lagt op paa
Grønland, virkede her i aarene 1940-45 under de
lokale myndigheder.
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FRE.JA. Dampbaud A.

Dampbaad A (tidligere Minekran I), der var tender
for Skoledelingen (INGOLF og HVIDBJ0RNEN), laa
29/8 1943 i Lunkebugten (Taasinge) og sænkedes her.
Hævet af Tyskerne. Senere skæbne er ikke kendt.

Torpedotransportbaaden SLEIPNER. Laa 29/8 1943
paa Holmen. Taget af Tyskerne. Genfundet 1947 i ud
slidt tilstand. Solgt til ophugning 1948.

18 patruljefartøjer (uarmerede, lejede fiskekuttere )
K l-K 18. Heraf naaede 9 til Sverige, medens 9 blev
taget af Tyskerne i søen eller i forskellige havne 29/8
1943 .

38 mindre patruljefartøjer (uarmerede, lejede fiske
kuttere) P l-P 38. Blev alle taget af Tyskerne 29/8
1943.

Foruden ovennævnte enheder skal i det følgende
omtales kongeskibet DANNEBROG's samt forskellige
mere eller mindre udrangerede skibes skæbne.

DANNEBROG.

Kongeskibet DANNEBROG. Laa 29/8 1943 paa Hol
men uden besætning. Tyskerne respekterede skibet
som Kongens private ejendom. Efter at udrustning og
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inventar var taget om bord, blev skibet slæbt til Syd
havnen, hvor det blev fortøjet mellem forskellige op
lagte civile skibe. Her laa DANNEBROG uantastet un
der resten af besættelsestiden.

B-klassen.

Undervandsbaadene RAN (B 9), TRITON (B 10)
og GALATHEA (B 12) var blevet udrangeret allerede
i 1939, men blev liggende paa Holmen uden batterier
og øvrig udrustning. Blev ikke sænket og heller ikke
rørt af Tyskerne. B 9 og B 10 laa i maj 1945 mellem
pælene i Tømmergraven, B 12 stod i skur. Solgt til
ophugning 1946.

Torpedobaadene (minestrygerne) STØREN (S 2)
og SØHUNDEN (S 4) blev udrangeret i 1940 - sam
men med S0RIDDEREN (S 3 - senere HAlEN 
s. d.) . S 2 og S 4 benyttedes som varmebaade. Blev
som saadanne overtaget af Tyskerne. Genfundet i
maj 1945 paa Holmen i sænket og ødelagt tilstand 
den ene i Takkelloftsgraven og den anden ved ubaads
broerne. Bjerget. Solgt til ophugning 1946.

Stationsskibet HEKLA. Uden maskineri og arme
ring. Blev ikke sænket. Overtaget af Tyskerne. Blev
senere slæbt til Isefjorden 'og opankret her som sta
tionært skolesk ib.

Værkstedsskibet GRØNSUND, der i 1928 blev af
løst af HENRIK GERNER og derefter uden maskineri
og armering benyttedes af torpedobaadene som fly
dende værksted og varrnehaad, blev 29/8 1943 taget
af Tyskerne. Genfundet i maj 1945 i Kalundborg, hvor
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skibet derefter i nogen tid tjente som kontor- og logi
skib for de danske minestrygere, der var stationeret
her.

Inspektionsskibet DIANA, der var udrangeret før
1939 og solgt til en privatmand, blev af Tyskerne købt
i foraaret eller sommeren 1940 og apteret som mine
stryger. Det forlyder, at Tyskerne inden købet viste
det hensyn at spørge, om Marineministeriet havde brug
for skibet. I sommeren 1946 laa DIANA sammen med
den til automobilfærge ombyggede Minekran IV (ASA
THOR, Helsingør-Hålsinghorg ) oplagt i Frederiks
holms Kanal. Senere antagelig solgt til ophugning.

Kystpanserskibet HERLUF TROLLE's -1 stk. 15
cm PK L/43, som af SøartilIeriet var blevet opstillet
paa »Kongelun dsfor tet « kort før krigen, blev i 1945
fundet opstillet paa aaben hrisk paa batteriet »Gn i
ben e .

Kilder og litteraturhenoisninqer:

Oplysningerne om vore skibe i tiden efter 29/8 19-13
er dels givet af Søværnets forskellige institutioner og
myndigheder, orlogskaptajn Harry Larsen, havne
mesteren i Korsør m. fI. - dels frcmskaffet fra Tysk
land (Dr. Erich Grorier. Berlin W, Ernst Ploger, Ober
hausen, Rhld, Jurgen Rohwer, Hamburg m. fl.) .

Som det vil fremgaa af artiklen, mangler der dog
endnu mange og væsentlige oplysninger. At frem
skaffc historisk korrekte oplysninger 'om nære begi
venheder synes - som erfaringen da ogsaa gentagne
gange har vist - at være ulige vanskeligere end af
fjernere tildragelser. For engang i den kommende tid
at kunne naa frem til en udtømmende og historisk
korrekt beretning om vore skibes skæbne i tiden fra
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Kaserne. Orlogskaptajn 1932 og søgte Afsked paa
Grund af Svagelighed 1934.

I 1939-40 indkaldtes han til Reserven for at for
rette Tjeneste paa E~Stationen og ved Søtransportvæ
senet.

Grove tilhørte en gammel , veltjent Søofficersslægt
og havde taget dens ridderlige, retlinede Væsen og
dens Pligtopfyldenhed i Arv. Han blev med Aarene
dybt religiøst grebet og levede et stille, tilbagetrukket
Liv, som i de senere Aar prægedes af en uhelbredelig
Sygdom. Han var et reflekterende, beskedent Menne
ske, der stræbte efter at tænke ret og handle ret.

Han blev i 1925 gift med Hertha Valborg Birkerod,
Datter af Overportør Jens Mikkelsen og Hustru Nico
line, f. Nielsen.

Grove døde den 15. Juni 1953 og blev begravet den
19. s. M. fra Holmens Kirkegaards Kapel. P. I.

Viceadmiral Hjalmar Rechnitzer blev født den 1.
December 1872 i Aalborg som Søn af Konsul Peter
Petersen Rechnitzer og Hustru Hanne Louise Marie,
født Møller.

Han blev Kadet 1892, Sekondløjtnant 1896 og var
i 1896-97 med Krydseren »Hejm dale til Middelha
vet. Blev Premierløjtnant 1901. Næstkommanderende
i Skonnerten »Diana e paa Opmaaling ved Island 1902.
Adjudant hos Eskadrechefen 1906. Chef for Under
vandsbaad 1910-17. Afdelingschef i Flaadens Stab
1909-12, tiltraadte derefter Tjeneste i Marineministe
riet. Chef for Undervandsbaadsflotillen 1914-17; til
lige Chef for Marinens Flyvevæsen 1915-17. Chef for
Marineministeriets Sekretariat- og Kommandokontor
og fungerende Departementschef iMarineministeriets
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1. Departement 1917. Medlem af Kommissionen til
Udkast til ny Straffelov for Krigsmagten og til Lov om
den militære Retspleje 1918. Tilforordnet ved For
svarskommissionen af 1919. Gik s. A. uden for Num
mer i Søofficerskorpset og modtog kg!. Udnævnelse
som fungerende Departementschef. Udnævntes til
Kommandør uden for Nummer 1921. Blev Direktør for
Marineministeriet 1923. Kontreadmiral uden for Num
mer 1925. Militær Delegeret ved Afrustningskonferen
cen i Geneve 1931. Viceadmiral og Chef for Søværns
kommandoen 1932. Medlem af Kommissionen om even
tuel Sammendragning af Hærens og Søværnets tekni
ske Virksomheder samt disses eventuelle Flytning fra
København. Søgte Afsked 1940.

Fra sine tidligste Officersaar var Rechnitzer en
særdeles flittig Mand med stor Arbejdsevne. Han var
en af Foregangsmændene ved Tilvejebringelsen af
Undervandsbaads, og Flyvevæsenet og ledede i de
første Aar disse Virksomheder med stor Interesse og
med fast Tro paa disse Vaabens Fremtid. Han frem
mede ligeledes Sports- og Idrætsvæsenet i Søværnet.

Rechnitzer øvede en betydelig Indflydelse paa Ma
rinens Udvikling i de mange Aar, han var 'k n ytte t
til Marineministeriet (1912-1940) , og da meget af det,
der skete i disse Aar har været udsat for skarp Kritik,
vil det være rimeligt at søge at øve Ret og Skel, naar
Rechnitzers Eftermæle skal skrives.

Lad det straks være sagt, at de forsvarspolitiske
Forhold efter første Verdenskrig gav Forsvaret slette
Kaar. Med Folkeforbundstanken fulgte Nedrustnings
problemerne, og i vide Kredse af Befolkningen spi
rede Haabet om »Aldr ig mere Krig «. Socialdemokra
terne krævede Afrustning, de radikale ønskede For
svaret omdannet til Vagtkorps og Venstrepartiets
Forsvarsinteresse var meget platonisk.
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Forsvarskommissionen af 1919 , "ed hvilken Rech
nitzer var tilforordnet, resulterede i Forsvarslovene af
1922. Disse angav et utilstrækkeligt Budget til cle
fastsatte Flaaderammer, Flyvevæsnet var totalt neg
ligeret, Personelorganisationen blev betydeligt forrin
get ved de mange Befalingsmandskatagorier, og den
kommanderende Admirals Kommandomyndighed
svækkedes. Den efterfølgende Omorganisation af Hol
men, hvorved Orlogsværftet omdannedes til Stats
værft under Marinerninisteriet, blev Indledningen til
den stigende Centralisation af Institutioner og Myn
digheder direkte under Ministeriet; et s divide et impe
ra e Princip Rechnitzer fremelskede.

Foranlediget ved den skarpe Kritik en Kreds af
Søofficerer offentlig rejste om Flaadens Tilstand i
Midten af Tyverne, udarbejdede Marineministeriet et
svagt forbedret Lovforslag til Søværnsordning ; men
da ogsaa det dertil benyttede Budget var uantage
ligt for Flaadens sagkyndige, sprængtes Koalitionen
mellem Venstre og Konservative, og Socialdemokrater
ne overtog Forsvarsministerposten.

Rechnitzer var efterhånden kommet til den Ansku
else, at det saa at sige var haabløst at opbygge et Værn,
der ikke havde et betydeligt Flertal bag sig paa Rigs
dagen . Han mente, at Bunden burde naaes og med
virkede derfor ved Udarbejdelsen af Søværnsordnin
gen af 1932. Ved denne Ordning gennemførtes det af
FIaadens sagkyndige, efter bitre Erfaringer, anhefa
lede Princip at forene den kommanderende Admirals
(Viceadmiralens) Embede med Direktøren for Marine
ministeriets for at opnaa Enhed i Kommando og Ad
ministratlon og derved undgaa de stadige Kompetence
stridigheder. Da Viceadmiral Wenck ikke ønskede at
medvirke ved Udarbejdelsen af Søværnsloven af 1932,
fordi Grundlaget herfor sagkyndigt set var uantageligt,
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udnævntes Rechnitzer ved særlig Bestemmelse i Loven
til denne øverste Post som Chef for Søværnskomman
doen og Direktør for Marineministeriet, og Viceadmi
ral Wenck afskedigedes.

Foruden det fuldstændig utilstrækkelige Materiel
som 1932-0rdningen medgav og de alt for smaa l\Iid
ler, der blandt andet var afset til Kystdefensionen,
som Søværnet overtog, var Personelorganisationen saa
ubrugelig, at en ændret Ordning nødvendigvis maatte
gennemføres i 1937. Denne Lov afhjalp i nogen Grad
de værste Mangler. Den stærkt ændrede Verdenssitua
tion havde efterhaanden ændret Socialdemokratiets
Syn paa Forsvaret.

Det er naturligvis saare vanskeligt at dømme om,
hvor megen Del af Ansvaret, der kan tillægges Rech
nitzer, for mange af de Fejlgreb, ikke mindst paa
organisatoriske Omraader, der foretoges i hans Mini
sterietid. Som Direktør for Marineministeriet ansaa
Rechnitzer det for sin Pligt at handle loyalt mod de
skiftende Ministre og efter deres Direktiver; men
Kritikken mod ham fik sin Baggrund ved, at Rech
nitzer stadigt avancerede - uden for Nummer og i
overtalligt Nummer, endda paa Trods af Forfremmel
sesraadet - op igennem Graderne kaaret af Politi
kerne, uanset at han ikke havde været prøvet i større
Kommandostillinger.

Ved Bedømmelsen af Rechnitzer maa tages i Be
tragtning, at han af Natur var konjunkturbestemt
Opportunist og Optimist, og at han, hvad han selv
har udtalt, havde den Opfattelse, at Marinen burde

I
drives som et Rederi med Koncentration af alle Led
til Marineministeriet.

I sine Løjtnantsaar drev han søkrigsvidenskabelige
Studier, blandt andet forfattede han en Bog over Sø
krigen i »Den russisk-japanske Krig ]904-05 «; men
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senere synes han at have mistet Forstaaelsen af den
søkrigsvidenskabelige Uddannelses Betydning, han gik
saaledes ind for den yderst beklagelige Nedlægning af
Efterskolen for Søofficerer, ~Søofficersskol en« , ved
Ordningen af 1932.

Erfaringerne fra den vellykket gennemførte Neutra
litetspolitik under første Verdenskrig gav Rechnitzer
den optimistiske Indstilling, at noget lignende kunde
gennemføres ogsaa under en eventuel ny Verdenskrig,
og hans Samtaler med Admiral Raeder i Berlin 193H
bestyrkede ham yderligere heri. Han stødte de Betragt
ninger fra sig, der ot1fentligt var ble vet fremført fra
tyske Strateger om det ufordelagtige for Tyskland .
ved at dette i 1914--18 ikke havde sikret sig et videre
Basisomraade ud mod Atlanterhavet.

Haardest rejste Kritikken sig imod Viceadmiral
Rechnitzer i hans Egenskab af Chef for Søværnskom
mandoen efter Begivenhederne den 9. April 1940, som
traf Søværnet fuldstændig uforberedt og uden at der
var givet de kommanderende Myndigheder ringeste
Information om Forholdenes Udvikling eller fornødne
Krigsberedskabs-Forholdsordrer. Dette førte som be
kendt til, at 4 af de højeststaaende Søofficerer hen
stillede til Viceadmiralen at trække sig tilbage, hvil
ket Raad han ogsaa fulgte.

Under den Samtale, der gik forud, fremhævede Vice
admiralen, at han havde det hele og fulde Ansvar for
Søværnets Dispositioner, hans Opfattelse var den, at
det vilde være formaalsløst med de ringe Kræfter,
vort Forsvar raadede over at yde Modstand mod en
eventuel Besættelse, en Eventualitet, som han til det
s idste næppe troede paa; endvidere nævnte han, at
Danmark folkeretlig set vilde have en langt bedre
Position, naar det til det sidste ikke foretog noget
Skridt, der kunde kaldes provokerende: men udeluk-
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kende kunde henvise til sin Tillid til »Ik ke-Angrebs
pagten«. Fra de 4 Søofficerers Side hævdedes, at det
maatte være Ohefen for Søværnskommandoens Pligt
at kræve, at Søværnet sattes ind i Kamp, hvis Landet
blev overfaldet, og at Søværnet saa sin Ære og Pligt
heri.

Men hvad der end har ligget til Grund for Vice
admiralens Handlemaade, saa maa enhver Beskyld
ning om, at han handlede ud fra upatriotiske end
sige fædrelands-forræderiske Motiver paa det skarpe
ste tilbagevises.

Efter Rechnitzers Afsked levede han fuldstændig
tilbagetrukket i det Familieliv, han værdsatte saa
højt.

Rechnitzer blev Ridder af Dannebrog i 1910, Danne
brogsmand 1919, Kommandør af Dannebrog 1922.
Kommandør af 1. Grad af Dannebrog 1927 . Storkors
af Dannebrog 1935.

Han blev i 1902 gift med Emily Adolph, Datter af
Etatsraad Frederik Th. Adolph og Hustru Julie, født
Schack,

Viceadmiral Rechnitzer døde den 21. Juni 1953 og
hlev bisat i Stilhed fra Bispebjerg Krematorium den
24. s. M. P. l.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

oll søløjtnant IC Rodholm.

Japan.
Nyanskaflelser

Følgende navne er givet til de 6 fregatter, som i januar er
hlevet overført fra den amerikanske flåde: Kasu (Ogden) ,
Kashi (San Pedro), Momi (Poughkeepsie), Nara (Machias), Sllgi
(Coronaclo) og Matsu (Charlottesville).

P å samme tid er 4 LSSL'er (landing ship, suppor-t, large )
blevet døbt om til Haqi, Yuri, Ran og Kiku.

I februar blev en syvende fregat: Nire (Sanclusky) og yder
ligere 6 LSSL'er overdraget. Sidstnævnte fik navnene : Fuii,
Bara, Kashi, Aoi, Sumire og Ayame.

(The Navy, april 1953) K. R.

Norge.
~ye kystminelæggere.

I slutningen af 1952 ankom kystminelæggerne VALE og VIDAR
til Norge. De er bygget i 1945 som USS LSM 492 og 493.

Deres data er følgendc:

Deplacement, standard ca. 800 t
Længdex hredde x dybtg ående 62 m X9.6 m X2.1 m
Deplacement, fuldt udrustet '" over 1000 t
~I askinkraft 2880 HI{

Fart 12 ~ knob
Armering 8 stk. 40 mm

(i s t k . 20 mm

Skibene el' ov ertaget under ~IDAP. Besæt n ingen hl iv er p i,
o ve r 70 m a nd .



Meddelelser fra udlandet. 361

Nyt værkstedsskib.

Under MDAP har marinen overtaget ELLIDA fra USA. Skibet
blev bygget i 1943 som LST og ombygget 1952 Hl ARB (Battle
Damage Repair Ship ).

Dimensioner:

LængdeXbreddeXdybtgående
Deplacement .
Maskinkraft .
Fart .

Armering .

Besætning .

!16 mX15.25 mx3.6 m
1625 t (3500 t fuldt udrustet )
1800 HK
11 knob
12 stk. 40 mm
12 stk. 20 mm
275 mand

Skibet er udstyret med en række specialværksteder til ud
bedr-ing af silader p å skrog, våben og maskineri.

Moderskib for MTB.

Marinen har købt S/S POLARLYS af Bergenske Dampskibs
selskab, Bergen. Skibet har fået navnet VALKYRIEN og er under
ombygning til moderskib for norske MTB, som derved skulle få
øget bevægelighed. Skibet er bygget i 1912 af B. & W. i Køben
havn med følgende dimensioner:

LængdeXbreddeXdybtg'ående 63.5 mX9.6 mX6 m
Maskinkraft 1200 HK
Fart 13 knob
Tonnage 1096 t

Nye MTB.

Midt i februar 1953 averteredes efter tilbud på 5 stk. MTB
af den nye norske konstruktion.

(Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, marts 1953) H. M. P.

Sverige.
Diskussion om fremtidige skibstyper.

Under henvisning til de i tidsskriftets juni- og julihefte i år
kommenterede referater af artikler i svenske militære tidsskrif-
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ter vedrørende skibstyper i den svenske flåde, bringer d hel'
hovedpunkterne i en artikel, »P ro fet eller Gengångere« af kom

mendorkapten M. Harnrnar, der findes i »T ids skrift i Sjovåsen
det«, maj 1953, som et indlæg i diskussionen. Komrnendorkaptcn
Hammer Cl' ikke den eneste, der i Sverige har imødegået hyr å

Ingenier- Ahmans synspunkter, men da kornmendorkaptenen og
byr åingenldrens ovenfor nævnte artikler må ses som eksponen
ter for 2 hovedlinier, ad hvilke svensk sømilitær tankevirksom
hed bevæger sig, ·og som danske orlogstaktlkere og -teknikere
bør kende, er dette indlæg i debatten valgt som det, der sitarpest
trækker modsætningerne frem.

».. . Det kan jo ofte påvises, at en specialist kun med største
forsigtighed udtaler sig om forhold inden for sit eget fag, som
han behersker fuldstændigt, medens han på om r åder uden for
dette lægger en tillidsvækkende sikkerhed for dagen ......

.. . Her Cl' de t skibbygningsspecialisten, der taler strategi . Hvis
man uddrager kvintessensen af hans .sammenlignendc m etode
til bedømmelse af orlogsskibes kampværdi, kommer man om 
trent til følgende: »E t stort skib med tunge udben er bedre egnet
til artillerikamp end et lille skib med lette udben.«

Dette er visseligt sandt, Men ingen nyhed, Det kan stå som
motto for hele panserskibsepoken, der begyndte for om t ren t et
århundrede siden.

Men .a t lade denne sætning være det eneste normgivende ved
bedømmelse af en flådes sammensætning Idag, forekommer mig
at være omtrent ligeså egnet, som hvis man i en afhandling
om den bedste besætning for smålandbruget ville udtale, »at
hesten er bdde koen og grisen ouerlegen, da den har større træk
kraft«,

Thi ligesom der i landbruget findes flere opgaver end træk
dyrets, må man i søkrigen tænke p å betydeligt mere end bare
artiIlerikampen. A. synes ikke at kunne eller ville forst å
dette ......

. .. Situationen i Østersøen er denne, at en potentiel fj ende
med stor luftoverlegenhed behersker den vestlige og sydlige del
med svenske baser inden for bekvem rækkevidde. Dette med
fører, at vi må være forberedt på et stærkt flyvertryk mod vore
baseområd er.

Svaret på denne trusel el' at beskytte skibene i bjergrum eller
camouflerede Ior-tøj n ingspladser, Men jo større sk ibene er, de s
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vanskeligere bliver det at give dem beskyttelse eller carnou
flage. Et panserskib af den type, som A. foreslår, er således i
basen udsat for betydelig større ricisi end småskibe, der kan
beskyttes eller skjules

Den russiske flådepolitik omfatter bl. a. hygni ng af et meget
stort antal ubåde. De våben, der skal indsættes mod ub åde, har
for øjeblikket prioritet hos 'alle vestmagterne. Det ville være en
illusion at tro, at ubådsvirksomhed i en fremtidig krig i Øster
søen ikke skulle blive endog meget intensiv. A.'s panserskib har
såvidt man kan bedømme en beskyttelse, der er udmærket, n ål'
størrelsen tages i betragtning. Dette kan dog ikke hindre, at
selv en enkelt torpedo'træffer vil medføre alvorlige skader.
Panserskibet er i sig selv fuldstændigt forsvarsløst over for
ubåde.

Det er en misforståelse at tro, at det ved sine gode manøvre
egenskaber skulle kunne undvige ubådstorpedoer. Vanskelig

hederne for en ubåd med hensyn til at komme på skud afhæn
ger i høj grad af målfarten. Erfarne ubådsfolk anslår det for
ca. 3 gange så svært at komme ind på et 36-knobs mål som p å
et 24-knobs mål. Dette medfører, at panserskibet med den store
længde og lave fart løber en 5----6 gange så stor risiko for at
blive torpederet som jageren.

Af dette fremgår det, at det kan være fuldt motiveret at lade
farten indgå med 3. potens af [artforboldene.

Af hensyn til faren fra ubådene er det utænkeligt at lade
panserskibet operere på egen hånd. Det må til sin beskyttelse
have mindst 4 jagere eller muligvis fregatter. Jagerne kan der
imod med fordel operere alene eller sammen med andre enheder.
Den er efter alle krigserfaringer den mest alsidige krigsskibs
type. Men panserskibets muligheder for operationer er helt af
hængig af, om der findes tilstrækkelig mange jagere til at be
skytte det. Og dermed bliver disse jagere ikke disponible for
andre opgaver. Det er derfor ganske barokt at sammenligne
jagere og panserskibe p å den måde, som A. bar gjort .

...... man har meget lidt anvendelse for panserskibe under

I
mineoperationer. Østersøen er et farvand, der er særdeles vel
egnet for minekrig, og det kan uden overdrivelse siges, at minc
udlægning og -strygrring vil finde sted fra krigens første til den
sidste dag. Mineoperationer med hurtige afdelinger af jagere og
MTB f år måske større betudninu for higen end artilleriknnip,
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og dct kan med sikkerhcd siges, at operationsfr-ekvensen bliver

absolut større.
Man m å forudsætte, at panserskibet kan blive skadet af luft

bomber, miner eller torpedoer, m åske længe inden dets slagkraft
er blevet u dnyttct ; men hvorledes skal det så kunne blive repa
reret. A. har begrænset størrelsen til 135 X 20 m af hensyn til
dokningsmul ighederne. Men det er sikkert bekendt, at der kun
findes f af den slags dokke på østkysten. lien hvis det nu
virkelig lykkes at få skibet doksat, hvorledes skal m an s å be
skytte det i dokken mod luftangreb. Det er muligt, at A. ikke
har bek ymret s ig om dette, men det er et problem af stor alvor
for mange sømilitære.

(T idskr if t i Sjovåsen det, maj 53 ). H. M. P.

Selvom det er kedeligt i en principiel diskussion at m åtte
berøre økonomiske og lignende problemer, bliver det næsten
uundgåeligt her. Det er jo ikke A.'s mening, at der kun skal
bygges 1, men 3 eller 4 panserskibe. Eftersom jagere og øvrige
skibe stadig er uundværlige, m å panserskibsbygningen blive
ekstra det nuværende og planlagte program. Det vil såvidt jeg
forstår fordoble eller tredoble nybygningskontoen i en å r række.
Skal disse penge skaffes ved højere totalbudget eller ved en
ompostering værnene imellem? I tilslutning hertil opstår andre
hetydningsfulde spørgsmål: Er .\.'s omkostninger virkelig reali
tctsbetonede? Hvoricdes er det med konstruktionskapacitetcn og
skibhygn ingska paci teten her i l andet ?

...... Jeg forstår, at de af mig fremsatte tanker' af A. m å be
tragtes med samme IUf sky som Loyala følte over for kætter
publikationerne. Det smerter mig, thi jeg ved godt, at A.'s
virksomhed bunder i stærk Iædrelandskærl lghed og ærlig patqs
for flåden ...... G:

U. S.A.

K .R.(The Navy , m ar-ts 1953 )

.V y b y yn in y er.

I Washingt on oplyses, a t en ny dværg -rnincstrygertype med
en besætning p å 6 mand vil indgå i den amcrikanske flåde.
Fartøjcrnc skal transporteres af et moderskib og sættes i van
det herfra i nærheden af mincfelter p å lægt vand, som ikke
kan stryges af s tørre fartøjer. Der skal bygges 50 enhede r, hvis
hovedopgave skal være at rense kyststrækninger til forberedelse
a f amfihieoperat ioner .
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Det første af de store 58.000 tons hangarskibe, FORRESTAL,

menes nu at være færdig i december 1954, 29 m åneder efter at
kølen blev lagt, eller 7 m åneder tidligere end oprindelig bereg

net. Endnu et kæmpehangarskib, SARATOGA, er under bygning

og yderligere 10 er ønsket, d.v .s, at det samlede antal, som er

nødvendig for at løse flådens hovedopgaver hliver 12 i stedet
for de hidtil foreslåede 10. Prisen for hvert hangarskib er ca,
210 milI. dollars . Skihenes kapacitet hl iver 100 fly og farten

over 30 knob.

(Our Navy, first of march 1953 ) K. R.

Det meddeles, at det er marinens hensigt at foresl å et tredie
59.000 t hangarskib til påbegyndelse i 1953 -54. Det vil hl ive

atomdrevet.

Ubåden SS 567 GUDGEON af TANG-klassen (Fast Att ack
Class) er indgået i Atlantfl åden. Dermed er 6 ubåde af denne

klasse i tjenes te.

Den anden under bygning værende atomdrevne ubåd vil f il

navnet SEA 'VOLF (SSN 575). Den konstrueres af s E lec t r- ic
Boat Division« i Groton (Con.).

(Revue Maritime, marts 1953 ) H. III. P.

U.S .A.F. 0(/ U.S.N..4..F.'s i Korea.

Den amerf kanske fl åde og det amerikanske marineinfanteri
har tilsammen mistet lige så mange fIy i Korea som luftvåbnet.
De tre våben har i alt mistet over 2000 fly fra krigens hegyn

delse til 1. dec. 1952.
U.S.N.A.F. har tilføjet fjenden et tab på 92 fly, mens luft

våbnet har ødelagt 660 fjendtlige fly, heraf 503 MIG 15, sand

synl igvis ødelagt yderl igere 115 og beskadiget 764.

( Our Navy, mid f'chruary. 1953 ) K. R.

Nyl {lyvedæksarran(/ement.

Vin kelf'lyvedækket, der som nævnt i tidsskriftets marts-num

meret, var p å prøve i den engelske flåde, er nu indført i det

første amerikanske hangarskib, ANTIETA;\I, hvor det er blevet

afprøvet af såvel langsomme træningsmaskiner som moderne

pilcfnrmede jetjagere. Flåden vil fortsat prøve det nye dæk i
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seks m åneder, og såfremt det viser sig fo rdelagtigt under alle
forhold, vil bevillinger til ombygning af andre hangarskibe af
ESSEX-klassen blive søgt. Ombygningen af ANTIETAM kostede
over 1 mil!. dollars, hvortil kommer, at mange dele, der var
nødvendige til ombygningen, er blevet »kan n ib aliseret« fra an
dre hangarskibe i »mølposer«.

(OUI' Nav)", first of march 1953) K. R.

Ny flytype.

De første serieproducerede F84F Thurulerstreaks, den pilefor
mede udgave af den kendte T'hurulerjet, løber nu af samlebån
dene på Republic-fabrikkerne i U.S.A. Thunderstreak, hvis tak
tiske data el' væsentlig bedre end Thunderjets, vil sammen med
den stadig stigende produktion af F86 Sabre betyde en stor kva
litetsforøgelse af NATO's jager-styrker.

(Air pictorial, januar 1953 ) K. R.



Marinens bibliotek.

.Vyerhvervelser i juni 1953.

Higsdagsvalgene, Rigsdagssamlingerne, Minister-ierne ... 1848
1941. Fortegnelse over. 99 s. Kbh. 1942. 8°. H.

Publications of the Navy Records Society. VoI. 1 ff. Lond. 1894
ff. 8°. H. (subscription).

Navy Training Courses, The shore patrolman. Navpers 10059.
III. Index. 368 s. Wash. 1953. 8°. H.

Navy Training Courses, Engineman 3 & 2. VoI. 1. Navpers 10541.
III. Index. 286 s. Wash. 1952. 8°. H.

Navy Training Courses, Personnel man 3. Navpers 10256-B. IlI.
Skemaer. App. 352 s. Wash. 1952. 8°. H.

Navy Training Courses, ~Ietalsmith 1 & chief. Navpers 10566-B.
III. Index. 300 s. Wash. 1952. 8 0 . H.

Hostrup, Julie: Tyve år blandt grønlænderne. IlI. Kort. 170 s.
Oslo 1945. 8°. H.

Harrison, Alfred H.: The search of a polar continent 1905-07.
III. Kort. Index. 292 's. Lond. 1908.8°. H.

A.rnesen, Odd: »Fr am « hele Norges skute. IlI. 298 s. Oslo 1942.
8°. H.

Cousteau, J. Y. & Fr. Dumas: The silent world. IlI. 148 s. Lond.
1953. 8°. H.

Larousse : La mel'. III. 502 s. Paris 1953. 4°. H.

Gebler, Ernest: The Plymouth Adventure. The voyage of the
..Mayflower«, III. 382 s. Lond. 1952. 80. H.

I
Wilkinson, C. S.: The wake of the Boun ty, III. Index. 200 s.

Lorid. 1953. 8°. H.

St jernfelt; Bertil: Alarm i AtIantvaIlen. ~Iarinlitt. foren. no.
I 47. III. Personreg. 464 s. Sthlrn. 1953. 8°. H.

Udenr-lgsministertets bibliotek. I. Danmark. Katalog over bøger
i. Forfatter- og emner-eg. 180 s. Kbh. 1952. 4°. H.

James, William: The Naval Hlstorv of Great Britain ... Vol.
1--6. Lond. 1886. 8°.H.



368 ;\llIrincns bibliotek.

Syerhverveiser i juli 1!J5:1.

Na val Phraseology in EngIish, French, Spanish, Italian, German,
Portuguese, 326 s. U. S. NavaI Inst. Annapol is H/53. So. H.

Sh ipshape and BristoI Fash ion . III. 110 s. Liverpool u. å./19521
So. H.

Strau, Chr.: Socialiseringstruslen i Norge. lS s. Kbh. 195:-1. So H.

Stednavne i Randcrs Amt. F ortegnelse over. 52 s. Kbh. 1953.
So. H.

No el , J. l'.: Naval terms dlction ary, 247 s. Lon d. 1952. So. Sao

Rybncr , Jørgen: Lærebog i rad ioteknik. III. 5S4 S. Kbh. 1952.
4°. Sa o

Rybner, Jørgen: Telefonteknik. IH. 413 s. Kbh. 1949.4°. S:I.

Rybner, Jørgen : Teorier for elektr, kredsløb og ledninger. Hl.
429 S. Kbh. 1952. 4°. Sao

Petersen, Rich.: Lærebog i op er-ator-regning. 137 s. Kbh . 195:-1.
So. Sao

Naulicns. 1953. IH. 218 s. Darmstadt 1953. So. H.



Vore Torpedobaade gennem 75 Aar.
Af kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

Den 17. september 1953 er der forløbet 75 aar, si
den den første danske torpedobaadsdeling hejste kom
mando. Delingen bestod af 3 større og 3 mindre damp
chalupper, der var armeret med stangtorpedoappara
ter og slæbetorpedoer.

Siden disse første torpedobaadsemhryoer i septem
ber 1878 under kommando af daværende premierløjt
nant Sigurd Bojesen blev udrustet til s torp edoøvel
ser-e, har udviklingen - omend med enkelte tilbage
fald - bragt os frem til den type, der i dag er repræ
senteret af kystjagerne HUITFELDT og WILLEMO
ES, som - i hvert fald indtil nu - danner kulmi
nationen af overfladetorpedofartøjer i den danske
flaade.

Som indledning til en historisk oversigt over vore
torpedobaade gennem disse 75 aar, vil det være na
turligt først at give et kort rids af, hvorledes det vaa
ben, som disse baade skylder deres eksistens, opstod.

Torpedoen har som bekendt faaet navn efter den
elektriske rokke, hvis mest kendte art, torpedo mar
morata, lever i Middelhavet og de tilstødende dele a f
Atlanterhavet. Ordet torpedo anvendtes meget tidligt
- i hvert fald allerede af Robert FuIton - som be
tegnelse for en slæbt eller forankret sørnine.t) Under

' ) I Søe-Lieutenant-Selskabets arkiv find es en i 1810 af Robert
Fulton paa engelsk a ffa tte t a fh a n dli n g om h a n dle nde søm in er
med titel Torp edo-Krig og Uruleroarulseksplosioner,

Tidsskr. f. Søvæsen , 124. Aarg. 24
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den Nordamerikanske Borgerkrig og i den nærmeste
tid efter denne undergik dette vaaben en betydelig ud
vikling og kunne allerede her deles i passive torpedoer
( forank rede, flydende og paa bunden nedsænkede)
og aktive torpedoer (stang- og slæbetorpedoer ). Ved
en torpedo forstod man saaledes dengang i alminde
lighed stadig en sømine, og de fra søkrigshistorien be
rømte ord, som admiral Farragut udtalte under for
ceringen ved Mobile (5/8 1864): »Damn the torpedoes.
Go ahead. Four bells! « hentydede saaledes ikke til det,
vi nu forstaar ved torpedoer, men til sørniner.")

De aktive torpedoer anvendtes hovedsagelig i form
af stangtorpedoer - d. v. s. miner, som var anbragt
paa enden af en lang stang, der ragede indtil 8 m
frem foran stævnen. Stangen, der under sejlads nor
malt var trukket indenbords, blev inden angreb skudt
frem og vippet, saa dens forreste ende kom under van
det. Naar bomspærringer skulle forceres, forblev stan
gen dog i vandret stilling efter at være skudt frem,
idet dens forende med stangtorpedoen da først ned
sænkedes 2 å 3 m under overfladen, naar spærringen
var passeret, og torpedoen var helt inde ved skibssiden.
Sprængningen skete enten ved anslaget eller ved , at
man sluttede kontakt om bord i baaden. Stangtorpe
doer af forskellig konstruktion anvendtes af Sydsta
terne især om bord i haanddrevne, halvt neddykkede
ubaade (davider). Mest kendt er angrebene paa Nord
staternes panserskib NEW IRONSIDES, der blev be
skadiget, og korvetten HOUSATONIC, der sænkedes.
Under det sidstnævnte angreb sank dog ubaaden sam
tidig med hele sin besætning. Nordstaterne foretrak
derimod at armere dampbaade og dampchalupper med
saadanne stangtorpedoer - og overfladetorpedobaa-

' ) Four bells var s ignale t til maskinen om fuld kraft.
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den fik her sin ilddaab ved den nordamerikanske løjt
nant Cushings berømte angreb 27/10 1864 paa Syd
staternes panserskib ALBEMARLE, der laa beskyttet
af bomspærringer paa Roanokefloden. Det lykkedes
løjtnant Cushing at forcere disse spærringer og sænke
ALBEMARLE. Ogsaa her blev det angribende fartøj
sænket ved stangtorpedoens eksplosion - men stør
stedelen af besætningen-blev dog reddet. Stangtorpe
doen holdt sig længe som vaaben i mindre patrulje
baade og var endnu under den første Verdenskrig reg
lementeret i den danske flaade. Her udgik den som
krigsmateriel saa sent som i 1919 i h. t. bestemmelse
i Marineministeriets kundgørelse A 19 af 31/10 s. a.,
pkt. 22.

Slæbetorpedoen fremstod først i form af en mine,
der slæbtes agter. Naar Sydstaterne benyttede under
vandsbaade, var det oprindelig med den hensigt, at
haadene skulle dykke og sejle ind under det skib, der
skulle angribes - eventuelt lidt foran for dette, hvis
det var under gang. Naar den efterfølgende slæbe
torpedo, der gik i overfladen, ramte maalet, skulle an
slaget bringe torpedoen til eksplosion. Denne kon
struktion viste sig imidlertid mindre velegnet, og man
gik derfor senere over til Harveys slæbetorpedoer, der
førtes paa begge sider og skar ud fra skibet paa samme
maade som paravaner. I større skibe fastgjordes slæ
bewirerne til en raanok - som regel paa fokkeraaen.
I mindre fartøjer førtes slæbewirerne fra agterkant af
skorstenen, der derfor maatte være ekstra godt for
støttet. Slæbetorpedoerne reducerede de smaa far
tøjers fart fra 14--15 til ca . 10 knob. Herhjemme gik
man dog ret hurtigt bort fra Harvey's slæbetorpedo,
der erstattedes af cylindertorpedoen, med hvilken der
blev foretaget adskillige forsøg især ombord i panser
skibene. Cylindertorpedoen kom imidlertid heller al-

24'"
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drig ud over forsøgsstadiet og blev efterhaanden op
givet." )

I 1870'erne begyndte den selvbevægende torpedo at
gøre sig gældende. Der fremkom efterhaanden flere
konstruktioner-Lay, Edison og Ericsson med forskel
lige fremdrivningsmetoder - men det blev White
heads torpedo, der vandt terræn og uddistancerede de
andre. Samtidig begyndte man at skelne mellem tor
pedoer og søminer. Sprogbrugen her var dog længe
meget vaklende. I flere mariner - blandt andet den
danske - kaldtes torpedoerne helt op i 1880'erne ak
tive søminer i modsætning til de passive. Naar torpe
doen herhjemme indtil for ganske kort tid siden be
nævntes den selvbevægende torpedo, var det en remi
niscens fra den tid, da den endnu havde sit mod
stykke i slæbe- og stangtorpedoen.s )

I Danmark begyndte Ingeniørregimentets Sømine
afdeling i 1868 forskellige forsøg med stangtorpedoer
anbragt i rofartøjer, der skulle anvendes til patrulje
tjeneste ved Københavns Søbefæstning. Da det her var
lykkedes at konstruere et brugbart stangtorpedoappa
rat, gik man et skridt videre og indrettede forskellige
private bugserbaade til at kunne føre .st angtorpedo
apparater, idet disse »stangtorpedobaade« skulle an-

') Cylindertorpedoen udgik dog først endeligt i 1898 . 
Senere genopstod slæbetorpedoen under den første verdenskrig
som vaaben mod ubaade. Nogen større sukees havde denne gen
k ornst dog ikke (jfr. T.f.S. 100. aargang; januar 1929 ). Medens
slæbetorpedoen (ell er slæbeminen) sa aledes oprindelig brugtes
af neddykkede ubaade mod overfladeskibe, vendtes forholdet ved
skæbnens ironi senere om til, at va abnet blev benyttet a f over
fladeskibe mod neddykkede ubaade.

4) Hvor i det følgende i denne ar ti kel ordet torpedo er be
nyttet alene, menes hermed den selvbevægende torpedo.
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vendes som patruljefartøjer ved minespærringerne
ved København. Dengang hørte som bekendt Køben
havns minespærringer under Hæren,")

I 1869 gav Marineministeriet ordre til, at en officer
og nogle underofficerer ved Søartilleriet skulle gen
nemgaa et kursus ved Ingeniørkorpset for her at sætte
sig ind i fabrikation og brug af stangtorpedoer, idet
det var ministeriets hensigt, at stangtorpedoer til brug
i Flaadens fartøjer - i modsætning til Søbefæstnin
gens - fremtidig skulle fremstilles ved Søetatens La
boratorium. For at indøve brugen af det nye vaaben
beordredes samtidig Orlogsværftet til at indrette to ro
fartøjer til stangtorpedobaade, idet tillige panserski
bet DANMARK's dampharkas blev udrustet paa sam
me maade. I 1870 fremkom et forslag om, at alle
Flaadens skibe skulle medføre en il to rotorpedobaade.
Der beordredes derfor installeret stangtorpedoappa
rater i 8 hvalbaade og gigger. I 1872 fik yderligere en
søofficer ordre til at have særligt tilsyn med Flaadens
torpedomateriel - og hermed var det første skridt
gjort til oprettelsen af et aktivt Søminevæsen, der
fandt sted den lste april 1878.

Idet der her ses bort fra Søbefæstningens materiel,
var man ved udgangen af 1875 kun naaet til at have
installeret stangtorpedoer i 2 af Flaadens dampbar
kasser og i 6 af dens rofartøjer. Men efterhaanden,
som der i de følgende aar blev bygget nye dampbar
kasser til skibene, blev disse barkasser, der skulle er
statte de større ro fartøj er, udrustet med stangterpe
doer, hvorfor Marineministeriet den 17/3 1879 udgav
følgende bestemmelse: »Anvendelse af Rofartøjer som
Torpedobaade til Krigsbrug ophører«,

G) Søbefæstningen, der oprindelig hørte under Flaaden, sor
terede fra 1867 til 1932 under Hæren.
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De første torpedobaade var, som vi har set, damp
chalupper, bugserbaade og rofartøjer, der alle var
smaa og langsomme fartøjer.

I begyndelsen af 1870'erne konstruerede det engel
ske skibbygningsfirma Thornycroft & Co. et 16 m
langt dampfartøj MIRANDA, som under sin fuld
kraftsprøve i 1872 naaede helt op paa 16 knob. Her
med begynder udviklingen af de hurtiggaaende tor
pedobaade.

Norge var derefter det første land, der bestilte en
torpedobaad hos Thornycroft. Fartøjet fik navnet
RAP, og efter at prøverne med denne torpedobaad,
der blev afleveret 1873, havde givet et tilfredsstillende
resultat, idet baaden naaede op paa 14 knob, bestilte
Danmark og Sverige hver et lignende fartøj hos Thor
nycroft. Det danske var paa 8 tons, blev bygget 1874
og kom næste aar til København. I »Haan dbog for
Torpedobaadsofficerer« (1904) angives dette fartøj
at have præsteret 16,5 knob paa overtagelsesprøven.")
For at kunne opnaa denne paa hint tidspunkt impo
nerende fart , var fartøjet dog ret spinkelt bygget, og
da det var ankommet til Danmark, holdt man det ikke
for tilraadeligt at udruste det med stangtorpedoer.
Baaden, der fik benævnelsen »Da mpchalup Nr. 5«,
blev derfor i stedet for indrettet til at føre 2 mindre
slæbetorpedoer, hvis sprængning var beregnet til at
foregaa i længere afstand fra baaden.

Paa dette tidspunkt, hvor den selvbevægende tor
pedo allerede havde holdt sit indtog herhjemme, øn-

G) Det er muligt, at denne angivelse skyldes en forveksling
mellem eng. statute miles og knob. I Br assey's værk THE
BRITISH NAVY, VoI. II, (1882), pag. 164, er saaledes anført,
at RAP havde en fa rt paa »16 miles or n early 1ft. knots«, Da
RAP og Dampchalup Nr. 5 var nærlig ens, er det muligt , a t den
danske baad i vi rkeligheden ikke har præsteret mere end 14
kn ob.
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skede man dog endnu stadig at bibeholde stangtor
pedoen som vaaben for torpedobaade, idet man i be
gyndelsen mærkværdigvis nok især interesserede sig
for de større skibes armering med selvbevægende tor
pedoer - jfr. panserskibet HELGOLAND, søsat 1878,
og panserskibet TORDENSKJOLD, til hvilket sidste
tegningerne blev approberet i september 1878. Begge
disse skibe havde saavel stævnapparater som tor
pedokanoner (dæksapparater) .

Stangtorpedoeksplosionen i Krudtgraven (nu Søminegraven) den
30. september 1878. Til højre ses Dampchalup Nr. 5 (senere Torpedo
baad Nr . 1), der var armeret med slæbetorpedoer. Man bemærker
bardunerne til forstøtning af skorstenen, til hvis agterkant slæbe
wirerne fastgjordes. Eksplosionen skete i stævnen af Dampchalup
Nr. 11 (senere Torpedobaad Nr. 3). Agten for denne ses Dampchalup
Nr. 10 og yderst til venstre de tre mindre dampchalupper. Byg
ningen over Dampehalup Nr. 5 er den nuværende fenrikskole.

Der blev derfor i 1877 hos Samuel White i Cowes
bestilt 2 dampchalupper af træ (Nr. 10 og Nr. 11) 
paa 14 tons, 14,6 m lange og hver armeret med 2
stangtorpedoer. De blev sommeren 1878 hjemført af
kadetskibet. korvetten HEJMDAL, der tog dem om
bord iCalais.
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Det var disse tre større dampchalupper - Nr. 5, 10
og 11 - der sammen med tre mindre i september
1878 blev udrustet som vor første torpedobaadsdeling
for at foretage »torpedoøvelser «. Disse øvelser, der
inden oprettelsen af Søminestationen ved Bramsnæs
vig hovedsagelig fandt sted paa Strandegaards Rhed
i Faxe Bugt, og senere - da dette farvand viste sig at
være for uroligt - paa Præstø Fjord, var ikke ufar
lige.

Allerede inden de 6 dampchalupper blev udrustet,
var der samme sommer udfor Vedbæk sket en ulykke
i et af korvetten HEJMDAL's fartøjer, hvor en stang
torpedo med 10 kg krudtladning sprang i utide og
saarede en mand. En endnu alvorligere ulykke ind
traf senere samme aar i selve delingen under et op
hold paa Holmen, hvor baadene laa i Søminegraven,
der dengang hed Krudtgraven. Den 30. september
sprængtes her en stangtorpedo med en ladning paa
12,5 kg skydebomuld om bord i sDampcha lu p Nr. 11«.
Torpedoen eksploderede over vandet. 2 officerer, 3
underofficerer og 8 mand saaredes - den ene under
officer saa haardt, at han kort efter afgik ved døden.

Whiteheads selvbevægende torpedo - senere for
bedret af Schwarzkopf - blev det vaaben, der for
alvor skulle faa betydning for udviklingen af torpedo
baadene,")

De af Whitehead fabrikerede torpedoer var meget
kostbare. Bl. a. skulle hver marine een gang for alle
betale en meget stor sum for hemmeligheden ved
dybdestyringen (~ 5000). Det lykkedes imidlertid at

') \Vhiteheads torpedo var oprindelig helt af staal, Schwarz
kopf ind før te bl. a . den komposite torpedo med mekanismer
m. v. af hronce,
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ordne købet for de tre nordiske mariner under eet,
hvorved prisen for hver marine reduceredes betyde
ligt. Den danske Marine modtog sin første Whitehead
torpedo den lste juli 1875. Den kostede i h. t. købe
kontrakten 1: 400 + 1: 50 for hver knob farten oversteg
18 knob - dog ikke udover 20 knob. Næste foraar
købtes 25 og 1877 yderligere 25 stykker - de sidste
af en betydelig forbedret konstruktion og til en pris
af 1: 300 pr. stk.

Panserskonnerten ESBERN SNARE blev 1876-77
ombygget til torpedoskib med et fast 38 cm under
vandstorpedoapparat i stævnen, og med dette apparat
paabegyndtes i sommeren 1877 indskydning af tor
pedoer paa Strandegaards Rhed. I 1879 fik bombe
kanonjollen TRELLENÆS - en udrangeret rokanon
baad - installeret en 35,5 cm torpedokanon og med
virkede samme sommer ved forsøg og indskydninger
paa Præstø Fjord. Da farvandet her imidlertid var for
trafikeret, og da man tillige blev klar over, at det var
nødvendigt at have en fast indskydningsstation i
land, bestemte man sig efter nogen søgen til at an
lægge en saadan i den inderste, lukkede del af Ise
fjorden. I 1880 foretoges indskydningerne i Brams
næsvig fra ESBERN SNARE, der 'sen ere tillige fik
installeret et 35,5 cm dæksapparat, idet TRELLENÆS
udgik som forsøgsfartøj i 1881. I næsten 25 aar var
ESBERN SNARE derefter saa godt som hver sommer
udrustet som torpedoskib og medvirkede ved forsøg
og indskydninger - ogsaa efter at Søminestationen
(senere Torpedostationen ) Bramsnæsvig var taget i
brug. I indskydningerne deltog i disse aar tillige for
skellige torpedo- og patruljebaade.

I 1879 var man naaet saa vidt med Whiteheads tor
pedo, at man gik ind for denne som hovedarmering i



..... . ... ....

378 Vore Torpedobaade gennem 75 Aar,

.F····

{- - i .
~g

Agterpartiet af vor første torpedoband (1'1' 1). Det fuldt optrukne viser
den oprindelige baad (Dampchalup Nr. 5) med det mærkelige ar range
ment, hvor skruen sad agten for det todelte ror (1875 ). Det punkterede

viser agterpartiet efter ombygningen 1880 (To rpedobaa d Nr. 1).

~r~ -- E ---k I
Tværsnit af Torpedobaad Nr . 1 visende ram meapparaterne. Til venstre
torpedoen paa dækket i daglig orden - til højre torpedoen nedsænket
klar til skud. Naa r basden laa stille, virkede appara tet godt, men
under fart opstod der som regel forskell ige vanskeligheder. Enten ville
torpedoen ikke gaa i gang eller den fik en sideafvigelse, som gjorde
t ræfningen meget problematisk, idet datidens torpedoer som bekendt

ikke havde sidestyrer.
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Torpedobaad Nr. 1 efter ombygning 1880. øverst ses rammeappa
raterne med torpedoerne i daglig orden paa dækket. Nederst er

rammerne med torpedoerne nedsænket klar til torpedoskud.

torpedobaadene, medens stangtorpedoer derefter kun
skulle benyttes i patruljebaade og dampbarkasser.
Samtidig blev de allerede omtalte tre større damp
chalupper (Nr. 5, 10 og 1-1) klassificeret som torpedo
baade og fik henholdsvis numrene 1, 2 og 3.

Torpedobaad Nr. 1 blev i 1880 sendt til England og
blev her ombygget, idet baaden forlængedes, fik nyt
ror og ny skrue og blev udrustet med 2 torpedoer, som
anbragtes i bevægelige rammer - een paa hver side.
Torpedoerne blev ikke skudt ud - men startedes ved
at gangsætningshanen blev lagt tilbage, samtidig med
at torpedoen frigjordes fra rammen, der fra dækket
var svunget ned i van det.s )

Ogsaa torpedobaadene Nr. 2 og Nr. 3 fik i 1880 ud
skydningsrammer paa hver side. Allerede i 1879 blev
endvidere en ny baad - Torpedobaad Nr. 4 - bygget
hos Thornycroft og afleveret i København i august
s. a. Det var den første egentlige torpedobaud i den

' ) Den tidligere om talte norske tor-pedohaad RAP, der op rin
delig skulle have været armeret med stangtorpedoer. fik p. gr .
af sin spinkl e konstruktion ligesom Dampchalup Nr. 5 slæbe
torpedoer og sendtes ligel edes senere (1880) tilbage til En g
land for omby gn ing og forlængelse samt o mnrmer lng med
rammeapparater (N orsk T.f.S. - marts 1953 - side 97 ).
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Agterparti og stævn af Torpedobaad Nr . 4 (TT 4 - 1879) fra 1882:
HAJEN. (Vedrørende TT-betegnelserne se side 415).

danske flaade. Den var paa 33 tons og 27,8 m lang.
Maskinen indicerede 350 HK og farten var 20,2 knob.
Armeringen bestod af eet 35,5 cm stævnrør.

Den næste baad - Torpedobaad Nr. 5 - blev byg
get i Frankrig af Forges &: Chantiers de la Mediter
ranee i Le Havre. Den blev søsat i 1880 og kom til Kø
benhavn november s. a . Den var paa 38 tons og 29 m
lang. Hestekraften var 450, men farten kun 18,2 knob.
Til gengæld havde den 2 stk. 35,5 cm stævnrør.

Man var ikke helt tilfreds med denne franske baad
og gik derfor atter tilbage til Thornycrofts konstruk
tioner.

Torpedobaad Nr. 6 blev bygget af Thornycroft i
1881 og ankom til København i november s. a. Den

Torpedobaad l'\r . 6 (TT 6 - 1881) - fra 1882: SVÆHDFISKEN.
Indfaldende stævn (nvædderstævn«).
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var en betydelig forbedring i forhold til Nr. 4 og 5.
Ikke alene var den med sine 59 tons næsten dobbelt
saa stor, men tillige var nu torpedokaliberet blevet
forøget. Torpedoarmeringen bestod af 2 stk. 38 cm
stævnrør. og m askinkraften var naaet op paa 600 HK.
Fart 19,9 knob.

Det er allerede nævnt, at vore større skibe til for
post- og patruljetjeneste medførte dampchalupper, der
var armerede med stangtorpedoapparater. Størrelsen
af disse dampchalupper var saa vel herhjemme som i
udlandet langsomt steget, og omkring 1880 var den
selvbevægende torpedo slaaet saa stærkt igennem, at
man i flere udenlandske mariner havde erstattet disse
dampchalupper med regulære smaa torpedobaade paa
10-20 tons.

I den danske marine slog man ind paa samme vej.
Men da der nu var fremkommet en væsentlig forskel
mellem de større torpedobaade, der var i stand til at
optræde temmelig selvstændigt i vore farvande og de
mindre, som enten var bundet til en havn eller et skib,
fulgte man udlandets eksempel og delte i 1882 vore
torpedobaade i to klasser - henholdsvis 1ste og 2den
klasse. Baadene af 1ste klasse fik nu navne, medens
baadene af 2den klasse maatte nøjes med numre.

Torpedobaadene Nr. 4, 5 og 6 fik derfor i 1882 hen
holdsvis navnene: HAJEN, SØULVEN og SVÆRD
FISKEN, medens torpedobaadene Nr. 1, 2 og 3, med
bibeholdelse af de oprindelige numre, reduceredes til
Torpedobaade af 2den klasse Nr. 1, 2 og 3. Samme aar
modtog Planden fra Thornycroft to nye torpedobaade
af 2den klasse - Nr. 4 og 5 - der var bestemt for
panserskibet TORDENSKJOLD og medgivet dette skib
under udrustning i 1883 og 1884. I 1·888 bestemtes, at
disse baade fremtidig ikke skulle medgives panserski
bet. Disse 2den klasses torpedobande va r paa 15 tons
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og 18,8 m lange, løb 15,5 knob og var - som alle de
følgende 2den klasses baade - armeret med 2 stk.
35,5 cm stævnrør. Af de to nye 2den klasses baade
blev Nr. 5, der førtes af daværende sekondløjtnant
Godfred Hansen, den 26/8 1898 k!. 0245 paasejlet af
det tyske dampskib DOKTOR SIEGLER og sank lidt
Nord for Nordre Røse. Af besætningen omkom en sø
minearbejder (fast torpedogast) , Baaden blev efter
søgt - bl. a. af fiskere - men er saa vidt vides aldrig
senere blevet fundet . Man har antaget, at den Cl' blevet
ført bort af strømmen.

Efter disse 2den klasses baade fulgte to lste klasses
- i 1883 DELFINEN paa 67 og i 1884 BVALROSSEN
paa 74 tons .

Torpedobaaden DELFINE:-.r (TT 9 - 1883) rigget med master og sejl
til ovenarten fra Engl and til Danmark. Let udfaldende stævn med
fremspringende og lavtsiddende stævnrø r, der beskyttedes af en jern
bøjle. Da lokomotivkedlen omkring aarhundredeskiftet erstattedes

af to mindre vandrørskedler. fik baaden to tynde skorstene.

De nedennævnte 2den klasses baade, der alle var
bygget af Thornycroft, havde tilhørsforhold til de
større skibe m . v. som følger:

Nr . 6 og 7 - 1884 - bestemt for panserskibet HEL
GOLAND , men har ald rig været medgivet. 15 tons,
15,5 knob.
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Nr.8 og 9 - 1886 - bestemt for panserskibet IVER
HVITFELDT og medgivet paa togt i 1890. Nr. 8
var i 1888 udstillet i Flaadens afdeling paa »Den
nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling
1888 «. 16 tons, 15,5 knob.

Nr. 10 og 11 - 1888 - bestemt for krydseren VAL
KYRIEN og medgivet paa togt 1890 og 1893. Nr. 10
kæntrede i Kongedybet 20/8 1889 og sank paa Rhe
den under indbugsering. Bjerget og 21/8 indbragt
til Orlogsværftet. 17 tons, 15,5 knob.

Nr. 12 og 13 - 1889 - har ikke væ ret bestemt til at
blive medgivet noget skib. Disse to baade var noget
større - 25 tons - end de tidligere og løb 17,5
knob. De havde 3-gangsmaskiner, medens de ældre
2den klasses kun havde høj- og lavtryks.

Foruden at være medgivet de større skibe, hvilket
som nævnt skete sidste gang i 1893, har de 2den klas
ses baade tillige ofte deltaget i øvelseseskadrer og de
Iensionsøvelser ved København.")

Da der ved maskinhavari kunne opstaa en vanskelig
situation under rejsen fra England til Danmark, fulg
tes de mindre torpedobaade som oftest ad - to og to,
og for at forkorte sejladsen over Nordsøen blev ruten
i hine tider som regel lagt via Eiderkanalen, De større
torpedobaade gik derimod alene, men blev da - som
f. eks. DELFINEN - rigget til med master og sejl
for om muligt at kunne drage nytte af vinden i til
fælde af maskirihavari eller som støtte i daarhgt vejr.
Vore torpedobaade har saaledes gennem tiderne an-

' ) Eft er at de 2d en klasses baade ikke mere blev medgivet
de større skibe, fik disse een a lo dampchalupper, der endnu
godt en halv snes aar frem i tiden var beregnet til al hllvc
udrustet med stangtorpedoer under mobilisering.



2. klasses torpedobaad Nr. 6 (1'1' 11 - 1884). To sidestillede skorstene.
Søsterbaad : Nr. 7. Ogsaa Nr. 4 og 5 havde to sidestillede skorstene.

2. klasses torpedobaad Nr. 9 (1'1' 14 1886). Skorstenen stod om
styrbord - i søsterbaadcn Nr. 8 om bagbord af hensyn til haadenes

anbringelse om bord (se nedenfor).

2. klasses torpedobandene Nr. 8 og 9 (1'1' 13 og 14) om bord i panser
skibet IVEH HVITFELDT 1890 . Panserskibene IVEH HVITFELDT,
HELGOLÅ~D og TOHDE"SKJOLD samt krydseren VALKYRIEN

var dengang udrustet med torpedonet.
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Torpedobaad af 2. kJ. Nr. 10 (TT 19 - 1888). Sammen med søsterbaaden Nr. Il (Tf 20) oprindelig bestemt
til at blive medgivet krydseren VALKYHlEN. Armering: l stk. 37 mm PK og 2 stk. 35,5 cm stævnrør.

Man bemærker de aabnede portklapper og Thornycrofts spaderor.
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vendt mange forskellige fremdrivningsmidler - fra
rotorpedobaade over sejltorpedobaade til de nuvæ
rende damp- og motortorpedobaade. Det er iøvrigt be
mærkelsesværdigt, at datidens smaa torpedobaade paa
50 til 100 tons var i stand til at foretage lange rejser
for at komme fra værftet til deres bestemmelsessted
- f. eks. fra England til Sydamerika. Som regel blev
artilleri og torpedoapparater udtaget og sendt pr.
skib, medens baadene vel skalkede og udrustet med
master og sejl og med stopfyldte kulkasser afventede
en periode med godt vejr, før de stak til søs i haab om
at naa næste etape og kulstation, inden vejret slog om .

For at forbedre styringen havde flere af de første
torpedobaade faaet indbygget et forror, som kunne
trækkes op eller sættes til alt efter forholdene. Der
"ar dog forskellige vanskeligheder forbundet hermed,
og da man tillige frygtede for, at roret skulle fiske
flydetrosser og net, som kunne tænkes udlagt som for
hindringer for angribende torpedobaade, konstruerede
Thornycroft sit saakaldte spaderor eller sideror.

Bortset fra de tre ældste, omarmerede baade, der
fik rammeapparater, havde vore torpedobaade indtil
1887 kun haft stævnrør. I aarene 1887-88 fik Flaa
den 4 nye lste klasses Thornycroftbaade - hver med
fire 38 cm apparater - 2 i stævnen og 2 paa dækket.
Det var STØREN og SØLØVEN (1887) og NARHVA
LEN og HAVHESTEN (1'888). De var paa ca. 115 tons,
løb 21,5 knob og havde hver 2 skorstene, der stod en
echelon med forreste lidt om styrbord og agterste lidt
om bagbord. De to første havde stærkt indfaldende
stævn (»vædderstævn«) med store portklapper til
stævnrørene, medens de to sidste havde svagt udfal
dende, let kurvet stævn med tilbagetrukne stævnrør,



Torpedobaaden NARHVALEN (1'1' 18 - 1888) som 1'5 1917.

Torpedobaaden HAVHESTEN (1'1' 17 - 1888) inden afgangen fra
1'hornyerofts værft. Dæksapparaterne, der stod agter, blev først in

stalleret efter ankomsten til Danmark.

1'orpedobaaden STØREN (1'1' 15 - 1887) inden afgangen fra Thorny
erofts værft. Man bemærker de skævt opstillede skorstene (forreste

om stb., agterste om bb.) og vredderstævnen.
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hvis klapper, naar de var lukket, flugtede skibssiden
- som tilfældet ogsaa var i alle følgende baade med
dobbelte stævnrør. Denne konstruktion var et stort
fremskridt. De ældre baade pløjede søen op med deres
lavtsiddende stævnrør, der stak ud fra stævn eller
skibsside, saa baadene tog meget vand over. De nye
baade med den jævne skibsside vagede langt bedre og
var ikke nær saa vaade paa bro og fordæk. Med disse
fire - dengang store og hurtige baade - havde vort
torpedobaadsvaaben faaet et værdifuldt tilskud.

Den hurtige udvikling af torpedobaudene havde
medført, at der efterhaanden var blevet en kendelig
størrelsesforskel mellem de nye og de ældre. Da de
ældre, smaa baade imidlertid stadig var brugbare, de
klasserede man dem til patruljebande eller - som
typen af og til ogsaa kunne ses benævnt i udlandet 
torpedobaade af 3die klasse. Adskillige af vore tor
pedobaade har i tidens løb efterhaanden langsomt
bevæget sig ned ad rangstigen - fra Lste til 2den
klasse - for til sidst at ende som patruljebaade.

Torpedobaadene Nr. 1, 2 og 3 blev saaledes i 1889
reducerede til patruljebaadene Nr. 1, 2 og 3. Ramme
apparaterne kasseredes og Nr. 2 og 3 blev atter - som
oprindelig - armeret med 2 stangtorpedoapparater,
medens Nr. 1 paa grund af sin spinkle skrogkonstruk
tion overhovedet ikke fik torpedoarmering. Hver fik
1 stk. maskinskyts - 37 mm revolverkanon i Nr. 2
og 3 - 11 mm Gardner mitrailleuse i Nr. 1.

Endnu medens Nr. 2 var torpedobaad, blev den i
1887 indrettet til brug for marineministeren - ~i for
bindelse med havende tjeneste« som torpedobaad og
fra 1889 som patruljebaad.

Nr. 1 kasseredes allerede i 1896, Nr. 3 i 1904 
medens det smukkeste og mest ærefulde otium blev
Nr. 2 til del, idet den i 1902 blev ombygget til Kon-



Patruljebaad Nr. 4 (1'1' 23 - 1889). Det ene stangtorpedoapparat ses indtrukket og liggende
paa dækket i daglig orden, det andet klargjort til angreb. Man bemærker den agterlige place
ring af broen af hensyn til paavirkningen ved en eventuel eksplosion af en stangtorpedo.

Søsterbaade: P 5, P 6, og P 7.

~

Torpedobaaden HAVØRNEN (1'1' 33 - 1897). Dæksapparater mellem skorstenene, tilbagetrukne
stævnrør og Thornycrofts spaderor.
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gens Dampbarkas. Som saadan gjorde den tjeneste,
til den i 1932 - omtrent samtidig med at kongeskibet
skiftedes - blev afløst af den nuværende Kongens
Motorbaad.

Men foruden disse tre ældre patruljehaade, blev
der i 1889-90 bygget 4 nye - Nr. 4, 5, 6 og 7. De
blev hver armeret med 2 stangtorpedoapparater og 2
stk. 37 mm revolverkanoner.

Egentlige torpedobaade var de ikke - men da de
førte stangtorpedoapparater og i deres konstruktion
havde meget tilfælles med torpedobaadene, der som
nævnt ydermere ofte deklasseredes til patruljebaade,
saa de to typer sammenblandedes, vil det formentlig
være rigtigt at medtage dem i nærværende beretning
om vore torpedobaades historie.

Der var det bemærkelsesværdige ved disse fire pa
truljebaade, at de i modsætning til alle vore tidligere
torpedofartøjer var bygget paa Orlogsværftet, der dog
endnu ikke mente at være i stand til at fremstille
maskinerne, hvorfor disse blev leveret af Thorny
croft. Deres fart var beskeden - kun 12,5 knob 
men baadene var solidt bygget, og de holdt langt ind i
1920'erne. Broen var, som det vil ses paa skitsen, pla
ceret agterligt af hensyn til paavirkningen ved en
eventuel eksplosion af en stangtorpedo.

Da det havde vist sig, at Orlogsværftet magtede at
bygge disse baade, gik man et skridt videre og lod i
1890-91 værftet konstruere sin første egentlige tor
pedobaad, der fik navnet SPRINGEREN. Det var ikke
en kraftigere udgave af de fire T'hornycrofbhaade fra
1887-88, men snarere et lille tilbageskridt. Helt vel
lykket som torpedobaad blev den vel heller ikke, idet
farten kun kom op paa 18,7 knob. Deplacementet var
reduceret til 89 tons, og maskinen, der var leveret af
Thornycroft, indicerede kun 800 HK - mod 1200 i
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I
Torpedohaaden SPRINGEHEN (1'1' 27 - 1891) - den første danskbyggede
torpedobaad. (NB: Flagmasten paa Sixtus stod dengang paa batteriets

NE-hjørne).

STØREN m. fl. Armeringen bestod - foruden af 2
stk. 37 mm revolverkanoner - kun af 2 stævnrør. An
tallet af torpedoapparater var saaledes reduceret 
men kaliberet var til gengæld sat op. SPRINGEREN,
søsat 1891, var Flaadens første torpedobaad - og før
ste enhed i det hele taget - der førte det nye 45 cm
torpedokaliber. Men var baaden ikke hurtig, var den
til gengæld et ganske godt søskib - ellers ville man
vel næppe gennem en længere aarrække fra omkring .
aarhundredeskiftet have anvendt den som fiskeri
inspektionsskib i Nordsøen og Skagerak med station
i Esbjerg.

Som forbedret udgave af SPRINGEREN fulgte i
1893 torpedobaadene NORDKAPEREN og MAKRE
LEN paa 128 tons. Farten var øget lidt - henholdsvis
til 20,2 og 19,5 knob - og torpedoarmeringen til 4
apparater. Det var dog en lidt blandet armering, idet
de to stævnrør var af 45 cm kaliber, medens dæks
rørene kun var 38 cm. Artilleriarmeringen var blevet
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. (~- .

Torpedobaadeu MAKRELE:-I (1'1' 28 - 1893) som T 6 i 1918. "aske
tøj til tørre mellem fokkemast og bro.

forstærket til 1 stk. 47 mm PK agter og l stk. 37 mm
revolverkanon for. Begge baade var bygget af Orlogs
værftet, men maskinerne blev stadig leveret af Thor
nycroft.t")

Det var imidlertid ikke alene torpedobaadene, der
voksede sig større. Indenfor patruljebandene skete der
en tilsvarende udvikling. Efter de fire baade P4--P7
fulgte patruljebaadene Nr. 8 og Nr. 9, der faktisk var
3die klasses torpedobaade. P 8 (1894) var paa 48 tons,
løb 13,5 knob og var armeret med 1 stk. 47 mm PK og
1 stk. 37 mm RKsamt eet 35,5 cm dækstorpedorør 
til krudtskydning. P 9 (1895) var 2 tons mindre, men
ellers nærlig en søsterbaad. Orlogsværftet havde byg
get begge baade - inclusive maskinerne. Det var
handige og velmanøvrerende baade og tillige særdeles
økonomiske i drift, hvorfor de i tidens løb fandt ud
strakt anvendelse som tendere for øvel-seseskadrerne
og som ledsagebaade for ubaadene samt til kadetter
nes oplæring i manøvrering.

I 1894 var de to ældste 1ste klasses baade - HAJEN

'0) Den samme »bla n dede« torpedoarmering fandtes ogsaa
i de samtidige krydsere GEJSER (1892) og HEJMDAL (1894)
- nemlig l stk. 45 cm stævnrør, l stk. 38 cm hækrør og 2 stk.
38 cm dæksapparater. Derimod var alle tilsvarende fire torpedo
rør i HEKLA (1890) af 38 cm kaliber.
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og S0ULVEN - blevet deklasseret til 2den klasses
baade, henholdsvis Nr. 2 og Nr . 3, og navnet HAJEN
kunne derfor blive overført til en ny torpedobaad,
der søsattes 1896. I 1897 og 1898 fulgte dens to søster
baade HAV0RNEN og S0BJ0RNEN. Hermed var de
placementet steget til 142 tons og maskinkraften til
2000 HK. Farten var 23,1 for HAJEN og 23,6 knob
for de to sidste. HAJEN, der var en ubetydelighed
mindre end de senere to , havde samme armering som
MAKRELEN, men i HAV0RNEN og S0BJ0RNEN
var alle fire torpedorør af 45 cm kaliber. Alle tre
haade var bygget af Orlogsværftet. HAJEN havde
faaet sin maskine fra Thornycroft - medens derimod
maskinerne til HAV0RNEN og S0BJ0RNEN var byg
get af Orlogsværftet.

Netop som Orlogsværftet nu efterhaanden havde
lært at bygge vore torpedobaade inclusive deres ma
skineri, indtraf der en lang standsning i torpedobaads
byggeriet. I aarene fra 1898-1911 blev der saaledes
kun bygget een eneste torpedobaad. Grunden hertil
var, at man nu mente saa nogenlunde at have udbyg
get vort torpedovaaben, medens derimod situationen
var blevet kritisk m. h. t. vore panserskibe, hvorfor
de sparsomme midler, der skulle bevilges for hver
gang, nu hovedsagelig blev anvendt til bygning af
panserskibe. Indenfor disse 13 aar fra 1898 til 1911 ,
hvor udviklingen af torpedobaadene stagnerede, byg
gede vi til gengæld 3 panserskibe - HERLUF TROL
LE (1899), OLFERT FISCH;ER (1903) og PEDER
SKRAM (1908) .

Bortset fra de to baade fra Samuel White og den
franskbyggede S0ULVEN var alle vore torpedobaade
indtil da bygget af Thornycroft eller af Orlogsværftet
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efter de Thornycroftske linier. Karakteristisk for de
nyere af disse baade var anvendelsen af Thornycrofts
spaderor, som fremkom i 1886. Dette dobbeltror, der
ligesom omfattede skruen og med stor kraft kunne
kaste skruevandet til siden, gjorde baadene særdeles
velmanøvrerende. I det hele taget maa det siges, at
vore seks torpedobaade fra 1891 til 1898 - omend
de ikke hørte til datidens hurtigste torpedobaade 
utvivlsomt var blandt de bedst armerede og mest vel
manøvrerende, ligesom de var særdeles gode søskibe,
i denne henseende langt bedre end de tyve aar senere
byggede 1~-skorstenede SPRINGEREN-baade fra 1ste
verdenskrig.

Omkring aarhundredeskiftet havde Flaaden 24 tor
pedobaade (l3 af 1ste og 11 af 2den klasse) samt
8 patruljehaade, Kun een baad var udgaaet - Damp
chalup Nr. 5 = Torpedobaad Nr. 1 (fra 1882-89 af
2den klasse) = P 1, der blev ophugget 1896 - og een
var forlist (2den klasse Nr. 5 i 1898). Bortset fra stang
torpedoeksplosionerne i 1878, Nr,' lO's kæntring 1889
og Nr. 5's totalforlis 1898 havde vort torpedobaadsvaa
ben være forskaanet for ulykker.P )

Under en rekognosceringsøvelse i Musholmbugten
i august 1904 indtraf imidlertid en kollision mellem
STØREN og HAVHESTEN, hvorved den sidstnævnte
fik et saa alvorligt havari, at den sank. Det lykkedes
dog at redde hele besætningen, og kort tid efter blev
HAVHESTEN bjerget af Svitzer og slæbt til Køben
havn, hvor den blev repareret af Orlogsværftet. Baa-

") Her kan maaske t illige nævnes, at panserskonnerten
ABSALON (oprindelig et søsterskib til ESBERN SNARE) i juli
1898 som kadetskib under torpedoøvelser paa Isefjorden blev
ramt af en øvelsestorpedo udskudt fra torpedobaaden SØBJØR
NEN, der ogsaa havde kadetter om bord. ABSALON fik en læ
kage, saa skibet maatte sættes op paa Lysegrunden. Efter en
interimistisk tætning blev skibet taget af grunden og senere
repareret af Orlogsværftet.
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den, der havde faaet øgenavnet Baqbæstetv-), blev
efter kollisionen betragtet som en ulykkesbaad, og
desværre skulle dette daarlige ry faa en yderligere
bekræftelse den 28. august 1911, hvor der indtraf en
kedelrørssprængning, som skoldede og forbrændte
en marineingeniør og to fyrbødere, der alle nogle
dage senere døde af deres kvæstelser.

Foruden at indgaa i de forskellige øvelseseskadrer
og deltagelse i defensionsøvelserne med Københavns
Søbefæstning blev torpedobaadeneanvendt til forsøg
og torpedoskydning for kadetter og maskinbetjening
for maskinister og som fiskeriinspektionsskibe saavel
indenfor som udenfor Skagen.

Lige fra torpedobaadenes fremkomst havde det væ
ret et omstridt spørgsmaal, hvorledes angrebsøvelser
ne skulle udføres, for at man i fredstid kunne komme
forholdene under krig saa nær som muligt. Der var i
mange mariner en del show og teater i disse øvelser,
hvor man faktisk lagde mere vægt paa, om baadene,
naar de kom ind i angreb, laa paa deres rette plads i
formationen, end om de havde skydefrihed og lejlig
hed til at bedømme maalets kurs og fart. Man kunne
dengang midt i et angreb godt faa et signal om at
rette ordenen, hvis man f. eks. paa grund af røgen fra
formanden var skaaret ud af linien.

Ude fra mørket kom torpedobaadene brusende ind
mod de store skibe med skummet fossende ud af alle
klyds og spygatter - i bengalsk belysning og med
spillende og viftende projektører, mens antitorpedo-

12) Adskillige af Flaadens torpedobaade havde i gamle dage
øgenavne. Som regel var de ikke særlig morsomme, men blot
platte forvrængninger af navnet som f. eks. Stæren, Sleven og
Spækhøkeren for STØREN, SØLØVEN og SPÆKHUGGEREN.
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baadsskytset smældede, og baadene markerede deres
torpedoskud med røde, hvide og grønne lyskugler.

Men naar fyrværkeriet var forbi, og projektørerne
omsider var blevet slukket, og baadene med nedsatte
omdrejningstal slingrende og krængende i resterne af
de dønninger, de selv havde sat, søgte tilbage og ud i
mørket, var man faktisk lige klog. Havde sigtet været
rigtigt? Var maalets kurs og fart gisset rigtigt? Ville
torpedoerne under virkelige forhold have truffet? 
Ja, man haabede det og troede det - men man vidste
det ikke.

Derimod havde man et bedre grundlag for en be
dømmelse af, om baadene under virkelige forhold
ville være blevet ødeligt, inden de var naaet at komme
ind paa skudafstand. l\Ian beregnede her tidsforløbet,
fra baadene blev opdaget og belyst, til de markerede
deres skud, og ved hjælp af en ved forsøg bestemt
træfferprocent kunne man under passende hensyn
tagen til tid og afstand faa et nogenlunde skøn over,
om torpedobaadene maatte antages at være naaet ind
paa den krævede afstand. Men var baadene naaet hel
skindet herind, stod endnu tilbage det store spørgs
maal: var torpedoerne træffere eller forbiere?

Det varede længe, inden man med nogenlunde sik
kerhed kunne besvare dette yderst vigtige spørgsmaal,
naar det drejede sig om maal, der var under gang.
Man øvede »blind skydning«, der helt beroede paa et
jugement, og hvori skudafstanden indgik som den vig
tigste faktor. Var denne afstand for stor, regnede man
simpelthen med, at torpedoen var en forbier. Det
gjaldt derfor om at komme ind paa klods hold 
helst uden at være opdaget og »ødelagt« ,

Indførelsen af collopsinq-rum (klaprum) betød et
væsentlig fremskridt, og det viste sig nu, hvor man
virkelig kunne kontrollere træfningen, at den var
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langt ringere, end man tidligere havde antaget. Det
var kontrollen med sigtet, der havde manglet. Man
havde ikke haft nogen virkelig erfaring at bygge paa
fra skud til skud. Det bedste bevis herpaa var de ringe
resultater, som de japanske torpedobande - trods
utrættelig træning - opnaaede under krigen i østen
1904--05.

Torpedoindikatorer til kontrol af træfningen eksi
sterede allerede paa dette tidspunkt - bl. a. havde da
værende kaptajn C. A. Schou, den senere direktør for
Søminevæsenet, i dette tidsskrift i 1903-04 beskrevet
en af ham opfundet indikator - men de blev ikke for
alvor taget i brug før efter den Russisk-Japanske
Krig. Indikatoren indstilles som bekendt efter torpe
doens fart, den gissede maalvinkel og maalets kurs
og fart, idet man efter princippet for ensvinklede tre
kanter kan udfinde, om torpedoen vil træffe eller ej.
Herved fik man en virkelig kontrol med sigtet - til
korrektion af eventuelle tendenser til fejl ved gis
ningen af maalets kurs og fart.

Den franske flaade var i sin tid den stormagts
flaade, hvor man foruden at bygge søgaaende jagere
tillige lagde den største vægt paa mindre torpedo
baade til lokalforsvar. Især var her den franske kon
struktør Normand kendt for sine ca. 100 tons torpedo
baade, der var billige i anskaffelse, økonomiske i drift,
hurtige og - i forhold til deres størrelse - kraftigt
torpedoarmerede.

For. at prøve denne konstruktion, købte man teg
ninger til en saadan baad, der blev bygget paa Orlogs
værftet og søsat 1907. Den fik navnet ORMEN 
en opkaldelse efter Tordenskjolds snau LINDORMEN,
hvis navn i sin tid almindeligvis blev anvendt i den
forkortede form.
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Stævnskud fra torpedobaaden ORMEN (1'1' 35 - 1907). Oprindelig
var begge skorstene lige høje. .

Deplacementet var kun 97 tons, men farten 26,2
knob. Armeringen bestod af 3 stk. 45 cm torpedorør 
eet fast stævnrør og et drejeligt dobbelt dæksapparat.
Der var dog det usædvanlige ved dette dobbeltapparat.
at rørene ikke vendte samme vej, men var anbragt
med mundingerne modsat hinanden. Artilleriet bestod
af 2 stk. 37 mm PK opstillet i smaa fremspring i borde
i hver side tæt agten for broen. Begge skorstenene var
oprindelig lige høje - eller lige lave. Senere blev den
forreste forlænget. Broen var meget lille - og ror
gængeren var anbragt i taarnet nedenunder. Det var
uvant og ubehageligt for mange chefer, der var vant
til at have rorgængeren »ved haanden« paa broen, saa
man straks kunne gribe ind ved forkert udførelse af
en rorkommando. Da der kun fandtes eet stævnrør,
kunne den tidligere dobbeltrørskonstruktion med yder
porte flugtende skibssiden ikke anvendes. For at be
skytte portklappen havde ORMEN derfor efter fransk
mønster et kort spryd med pude forrest og fjederbuf
fer ved rodenden.
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ORMEN, der i sin tid var Flaadens hurtigste skib,
"ar en økonomisk baad og havde i forhold til sin stør
relse en kraftig torpedoarmering. Som søskib kom den
dog ikke paa højde med Thornycroft-baadene.

De nye forsvars love fra slutningen af aarhundredets
første decennium betød en fornyelse af vort torpedo
baadsvaaben, der efterhaanden var blevet alvorligt
forsømt. Interessen for torpedobaade - og man kan
tillige nævne undervandsbaade - var i stærk vækst
især blandt datidens yngre søofficerer.

I dette tidsskrifts 79. aargang (1908) skrev da
værende premierløjtnant Wenck en vægtig artikel
»Orn Torpedobaadsangrehe, og to aar senere (decem
ber 1910) indleveredes til Søe-Lieutenant-Selskabet
under mærket Harpaks en prisopgave omhandlende
torpedobaade. Prisopgaven, der belønnedes med sel
skabets guldmedaille i marts 1911, var forfattet alf kap
tajn Wenck. Den offentliggjordes - med enkelte ude
ladelser - i T. f. S. 84. aargang (1913) og blev saa at
sige en slags katekismus for torpedobaadschefer og
-officerer i de kommende aar, hvor Flaaden fik et
højst tiltrængt tilskud af nye torpedobaade.

Maskineriet i alle vore ældre torpedobaade - med
undtagelse af Torpedobaadene Nr. 2 og Nr . 3 - bestod
af een stempelmaskine.w) I udlandet var dobbelt
maskineri og turbiner imidlertid forlængst slaaet igen
nem, og for at komme paa højde med udviklingen
besluttede man, at vore nye torpedobaade skulle være
dobbeltskruede turhinehaade. For at baadene kunne
faa en passende armering saa vel af artilleri som tor-

13 ) Indtil 1887 2-gangsmaskiner, derefter trecylindrede 3
gangsmaskiner og fra HAJEN firecylindrede 3-gangsmaskiner.
I 1888 forlod man lokomotivkedlerne (Ildrørskedler) og an
vendte derefter udelukkende vandrørskedler - i begyndelsen
af Thornycrofts konstruktion.
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pedoer var det nødvendigt at gaa betydeligt op med
deplacementet.

Flaaden kom i disse aar ind i en genopbygnings
periode, der meget vel taaler sammenligning med
nutidens. Efter at PEDER SKRAM var blevet søsat
i 1908 og endnu knapt var blevet færdigbygget, skulle
der i de nærmest følgende aar anskaffes 9 store torpe
dobaade, 7 undervandsbaade og et mineskib (LOS
SEN), idet man samtidig begyndte at forberede byg
ningen af endnu et panserskib (NIELS JUEL - sat
paa stabelen 1914) - ligesom ogsaa Marinens Flyve
væsen var under udvikling.

Dels fordi Orlogsværftet var spændt haardt for,
og dels fordi vi ikke havde de erfaringer, som man
var i besiddelse af i udlandet, maatte en stor del af
nybygningsarbejdet overdrages private værfter saavel
i udlandet som herhjemme. De fire undervandsbaade
blev derfor bestilt i Italien og Østrig, og da man øn
skede at prøve baade tyske og engelske torpedobaads
konstruktioner, indkøbtes der tegninger saavel fra
Schichau i Elbing som Yarrow i Glasgow, I første
omgang begrænsede man sig til 6 turbinebaade - tre
af tysk og tre af engelsk konstruktion. Alle 6 baade
skulle være nærlig lige store - ca. 250 tons - have
samme maskinkraft og fart (5000 HK, 27,5 knob) og
samme armering: - 2 stk. 75 mm P.K. og 5 stk. 45
cm torpedoapparater - eet i stævnen og 4 enkelte
paa dækket staaende i borde, to i hver side - det ene
lige foran for broen, det andet noget agtenfor. Appa
raterne stod ikke nøjagtigt overfor hinanden, men
noget forskudt.

Paa en maade blev det saaledes en slags konkurren
ce om, hvilket værft, der kunne faa det bedste resultat
ud af de stillede krav, idet hvert værft fik overdraget
bygningen af hver sin typebaud. Baadene blev alle
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søsat i 1911 og deres navne og byggesteder var som
følger:

TUMLEREN Schichau, Elbing

VIND HUND EN }
SPÆKHUGGEREN Orlogsværftet

SØRIDDEREN Yarrow, Glasgow

FLYVEFISKEN
SØULVEN

} Burmeister & \Vain

De tyske baade havde een svær skorsten og efter
tysk tradition et ret lavt skrog. De frembød saaledes
et mindre maalareal og var sværere at opdage, men
tog i sø mere vand over, saa de var noget vaadere paa
fordæk og bro end de engelske baade, der havde et
højere skrog. De engelske baade havde to skorstene
og den typiske Yarrowhæk (omtrent som i HUIT
FELDT, men lodret agterkant) , medens Schichau
baadene næsten kunne siges at være spidsgattede. Den
engelske typebaad afveg i udseende ·kun lidt fra de
af Burmeister & Wain byggede, idet dens skorstene
stod en kende tættere sammen, medens den tyske
typebaad med sin lidt tykkere og noget lavere skor
sten for den øvede fjernkender var ret let at skelne
fra de to af Orlogsværftet byggede enheder. Denne
afvigelse skyldtes forskellige kedler.

løvrigt kunne alle vore torpedobaade dengang i
langskibs retning identificeres ved særlige maste
mærker : kryds, diamant, trekant og cirkel med eller
uden tværstreg over eller under - og tværskibs
ved skorstensmærker. saasom een eller to ringe, dia
manter eller lodrette streger, der var hvide, grønne
eller røde. Skorstensmærkernes farver og mastemær
kenes hovedfigurer var de samme indenfor hver »divi
sione , som det dengang hed (3 baade ), idet flotille-

Tidsskr. f. Søvæsen . 124. Aarg. 26
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Ældre torpedo- og patruljebaade under sikringsstyrken 1914-18.

~
P 12-13 (1'1' 21-22)

~
P 4-7 (1'1' 23-26 )

b .p-

1'1 (1'1' 27)

~
Pa-d (1'1' 13-14, 11-12)

P 8-9 (1'T 30-31 )

P 2 (1'1' 9)

T 6-7 (1'1' 28-29)

HAJEN, HAVØRNEN. SØHJØRNEN
(Røde skors tensm æ rker )
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baadene dog ofte - helt eller delvis - var uden mær
ker.

Disse 6 kraftige og hurtige turbinehaade, der næsten
kunne klassificeres som jagere, betød en foreløbig
kulmination indenfor vort torpedobaadsvaaben.w)
Den væsentligste anke mod disse nye baade - en
anke som kunne rettes mod datidens øvrige turbine
baade - var, at deres turbiner ikke var økonomiske
- især ved de lavere farter. Paa dette tidspunkt var
den gearede turbine endnu ikke slaaet igennem. At
de var kulfyrede (Waleskul), skønt man adskillige
steder i udlandet for flere aar siden var gaaet over
til oliefyring, skyldtes bl. a. hensynet til baadenes
lettere komplettering af brændselsbeholdningerne
rundt om i provinshavnene.

En sammenligning mellem baadene af den tyske
og den engelske konstruktion viste, at de engelske
baade - skønt de havde store bevægelser - var de
bedste søskibe. Derimod var de tyske baade bedst
teknisk og taktisk set, idet bl. a. de forreste dæks
apparater i disse baade kunne bakses forefter indtil
9° (om bb) og 12 o (om stb) fra diametralplanet,
medens de tilsvarende vinkler i de engelske baade
var 19° - i 'begge sider. At tyskerne ansaa disse baade
for at være en særdeles brugbar type, kan ses deraf,
at der til den tyske flaade under den Iste verdenskrig
i aarene fra 1915 til 1918 blev bygget godt 90 baade
(A-baadene) med TUMLEREN som model. Disse baa
de fandt hovedsagelig anvendelse i Østersøen og ved
flotillerne i Flandern.

Anbringelsen af dæksapparaterne i borde kunne
maaske siges at være en mindre hensigtsmæssig op-

" ) Til sammenligning kan anføres, at de samtidige tyske
jagere (ca. 650 tons, 32.5 knob ) var armeret med 2 stk. 88 mm
kanoner. Kaliberet i 5-6 aar ældre tyske jagere var kun 52 mm.

26'"
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Sikringsstyrkens store torpedobaade.

i o

3,.J•..u..r_å

110Intet
maste
m ærke

\

VINDHUNDEN SPÆKHUGGEREN
(Hvide skorstensmærker)

TUMLEREN

ggx ii 2S
SØULVEN; FLYVEFISKEN SØRIDDEREN

(Hvid e skorstensmærker)

DELFINEN HVALROSSEN SVÆHDFISKEN
(Røde skorstensmærker)
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stilling. Af de 5 torpedoapparater regnede man dog
ved et almindeligt 4-stregers angreb med at kunne
anvende de 4, idet man under et gir lidt før stævn
torpedoen udskød torpedoen fra det forreste rør, der
stod i den side, der efter drejet skulle vende bort fra
maalet. Efter stævntorpedoen og drejet fulgte de 2
dækstorpedoer fra rørene i den side, der vendte mod
maalet.

De tre næste baade, som søsattes i 1913 , betød et
tilbageskridt. De var mindre og svagere armeret end
turbinebaadene, og af økonomiske grunde var man
gaaet tilbage til stempelmaskiner. Baadene fik nav
nene HVALROSSEN, DELFINEN og SVÆRDFISKEN,
idet de tre ældre baade, der bar disse navne, i 1912
havde faaet betegnelserne T 5, 4 og 3.

HVALROSSEN-baadene var paa 180 tons og havde
en armering paa 1 stk. 75 mm, der stod agter, og 4 stk.
45 cm torpedorør - eet i stævnen og paa dækket et
dobbelt og et enkelt rør. Maskineriet bestod af 2
stempelmaskiner af samme model som i ORMEN,
men af noget mindre dimensioner. Farten var 26,3
knob.

I disse aar blev vort torpedobaadsvaaben bragt op
til en meget høj ydeevne - saavel hvad angik
materiellet som personellet. Rekognosceringsøvelser,
torpedoangreb og torpedoskydninger holdt besætnin
gerne i aande, mens baadene var paa søen, og i havn
efter øvelserne blev torpedotræfningen saavel for vir
kelige som for blinde skud regnet ud ved hjælp af
torpedoindikatoren. Udrustningerne var ogsaa bemær
kelsesværdige i aarene op mod 1914, hvor sommer
eskadrerne - foruden 2 il 3 panserskibe m. v. 
bestod af en torpedobaadsflotiIle paa 9 eller 12 baade.
y deriigere var der vintereskadrerne, hvor der ofte
var 6 torpedobaade ude. I 1912 - under defensions-
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ORMEN. Bemærk sprydet, broen, det dobbelte dæksapparat, ingen
kanoner for og agter samt agtermastens og fartøjets agterlige placering.

SPRINGEREN-kJ. Oprindelig silhuet.
(Grønne skorstensmærker 1916-20)

SPRINGEREN-kJ. efter ombygning til minestrygere (6 S-baade).

øvelserne om efteraaret ved København - var der
endda 16 torpedobaade under vimpel samtidig: 
nemlig de 6 turbinebaade plus ORMEN og alle ældre
lste klasses baade (1887-98) med undtagelse af
SPRINGEREN.

Krigsudbruddet i august 1914 traf saaledes et vel
indøvet og vel forberedt dansk torpedobaadsvaaben.
De oplagte baade gled ud af skurene, fik besætninger,
gods og inventar om bord, satte dampen op og forlod
Orlogsværftet indenfor det varsel paa 24 timer, som
de laa paa. Kun i ganske faa tilfælde indtraf der
forsinkende havarier.

20 lste klasses baade, 3 2den klasses og 15 patrulje
baade - iait 38 torpedofartøjer indgik i Sikrings
styrken i august 1914.

Den krævende patruljetjeneste sled dog svært paa
materiellet, og de ældre baade, der havde mange togter
bag sig, begyndte efterhaanden at blive udslidt. Det
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Torpedobaaden T 5 i 1915 (ex HVALROSSEN - TI 10 - 1884). Fik
hovedreparation i 1915, hvorved der installeredes to mindre vand
rørskedler i stedet for Iokomotlvkedel, Den enkelte skorsten erstat
tedes af to tynde. T 4 (ex DELFINEN - IT 9 - 1883) var tidligere

ombygget paa samme maade.

gjaldt derfor om saa hurtigt som muligt at skaffe
nye baade, ' der var billige og saavel økonomiske som
paalidelige i drift.15 )

Samtidig maatte man tage hensyn til, at Orlogs
værftet paa hint tidspunkt var stærkt optaget af ved
ligeholdelsesarbejder for den udrustede sikringsstyrke
samt til vanskeligheden ved under krigen at frem
skaffe de nødvendige materialer til skrog og rna
skirier fra udlandet. At bygge turbinebaade ville blive
for kostbart og vare for længe.

Man fæstede derfor opmærksomheden ved ORMEN,
og resultatet blev 10 baade af en i visse henseender
forbedret udgave af denne baad.

Artilleriet blev forstærket til 2 stk. 57 mm ALK
for og agter og broen blev gjort lidt større, saa der
blev plads til rorgængeren. Torpedoarmeringen redu
ceredes til 2 rør, eet i stævnen og eet paa dækket.
Sprydet i stævnen blev erstattet af en stævnpude.
Underbringelsesforholdene blev noget forbedret. Resul-

lO ) Af større hovedreparationer kan bl. a. nævnes T 5 (ex
HVALROSSEN), der fik sin lokomotivkedel ombyttet med to
mindre vandrørskedler.
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tatet blev en forøgelse af deplacementet til ca. 110
tons - men samtidig en nedsættelse af farten fra 26
til 23-24 knob. Maskineriet bestod - som i ORMEN
- af een B-gangs stempelmaskine.

Baadene fik. følgende navne - hvoraf de fleste var
gengangere: SPRINGEREN, STØREN og SØLØVEN
(1916), SØHUNDEN, HAVHESTEN og NARHVALEN
(1917), MAKRELEN og NORDKAPEREN (1918) og
HAVKATTEN og SÆLEN (1919).

De fire sidste afveg lidt fra de seks første, idet skibs
siden i disse fire baade fortsatte helt op til et alminde
ligt , vandret bakdæk, medens de første baade havde
et buet bakdæk - omtrent som et skildpaddeskjold.
Skibssiden fortsatte op udenfor det buede dæk, saa
der dannedes et »badekar «. Skønt der var store aabne
spygatter, kunne det ske i frostperioder med sø, at de
tilstoppedes af is, saa badekarret mere eller mindre
fyldtes med vand og is, hvilket ikke var heldigt for
den i forvejen ikke altfor store stabilitet. Det hævede
bakdæk i de nyere baade betød tillige en ikke uvæsent
lig forbedring af beboelsesforholdene i den forreste
messe.

At stabiliteten ikke var altfor god saas bl. a. deraf,
at man senere efter krigen udtog den forreste 57 mm
ALK (under fredsforhold ) og tilraadede ikke at fylde
kulkasserne helt op.

Som i ORMEN var begge skorstene i de første en
heder lige lave, men ret hurtigt blev den forreste for
længet, saa baadene fik det karakteristiske llf2-skor
sten-udseende. Under 2den verdenskrig fik baadene
2 høje skorstene, idet man for at spare kul anvendte
naturligt træk under patruljetjeneste.

Skal man bedømme disse 10 baade, maa man sige,
at de var billige og velegnede til patruljetjeneste 
men mindre anvendelige til krigsbrug.
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Torpedobaaden SVÆRDFISKEN (1'1' 44) efter minesprængningen
december 1918. Man bemærker skorstens- og mastemærkerne.

Kort efter Vaabenstilstanden i 1918 blev vort torpe
dobaadsvaaben ramt af den hidtil alvorligste ulykke.
I usigtbart vejr løb torpedobaaden SVÆRDFISKEN
den 14. december 1918 paa en tysk mine i den syd
lige del af Store Bælt (Vest for Lolland) og fik hele
sit agterskib slaaet i vejret og bøjet forefter. 3 mand
- heraf een underofficer - blev dræbt og 8 saaredes.
SVÆRDFISKEN holdt sig dog flydende og blev slæbt
til København. Hele agterskibet agten for maskinen
blev fjernet og et nyt agterskib bygget til.

De første 10 aar efter krigen fra 1919 til 1929 saa
en stadig udrangering af ældre og udslidte baade
uden at nye kom til. De seks første SPRINGEREN
baade blev ombygget til minestrygere, idet dæksappa
ratet fjernedes og agterskibet fik paabygget en plat
form agter for at lette arbejdet med minestrygnings
grejerne. Omtrent paa samme tid var alle 10 baade af
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SPRINGEREN-klassen samt ORMEN blevet klassifice
ret som Benoqtninqsfartejer,

I 1920 fjernedes maste- og skorstensrnærker, og
baadene fik fortløbende numre. Dette skete paa den
lidt mærkelige maade, at den nyeste baad - SÆLEN
- fik nr. 1 og den ældste - HAJEN - nr. 23. Det
saå ud som en slags symbolsk standsning af al videre
tilgang - og det skulle jo som nævnt ogsaa vare
endnu en del aar, før Flaaden fik sin næste torpedo
baad.

I 1923 ændredes denne mindre heldige nummer
givning. Hver klasse fik sit klassebogstav, idet ORMEN
blev slaaet sammen med SPRINGEREN-baadene:

A 1- 3: HAJEN-klassen
B 1-11: ORMEN og SPRINGEREN-klassen
C 1- 3: TUMLEREN-klassen
D 1~ 3: S0RIDDEREN-klassen
E 1- 3: HVALROSSEN-klassen

I 1929 ændredes numrene paany. A-klassen var ud-
gaaet og Bvklassen deltes i R- og S-klasserne.

N 1-3: TUMLEREN-klassen
O 1-3: S0RIDDEREN-klassen
P 1-3: HVALROSSEN-klassen
R 1-5: ORMEN og de sidste 4 baade af SPRIN

GEREN--klassen
S 1-6: De 6 ældste baade af SPRINGEREN

klassen (ombyggede til minestrygere).

Hertil kom de 6 nye torpedobaade af DRAGEN- og
GLENTEN-klasserne (1929-34), der fik kendings
mærkerne T 1-6 .

Danmark er det eneste europæiske land, der siden
1ste verdenskrig har bygget torpedobaade efter
den hidtil gængse definition af denne type. Og sarn-
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edobaaden SØRIDDEHEN (1911), Kendingsmærker: Eeu hvid ring om hver skersten
1 og et kryds over en streg paa masten,

l -

~ ' t

.'

Torpedobanden LAXEN (1930),

~... -;;r~'l.", "
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tidig det eneste land, der bibeholdt stævnapparater i
større overfladetorpedofartøjer.

DRAGEN-baadene var paa 285 tons, løb 29 knob
og var armeret med 2 stk. 75 mm PK og 8 stk. 45 cm
torpedoapparater - 2 i stævnen og to tripleapparater
paa dækket. Da man ansaa artilleriarmeringen for at
være for ringe i disse baade, fik GLENTEN-klassen 2
stk. 87 mm PK, men den dermed forbundne vægtfor
øgelse krævede, at antallet af torpedorør paa dækket
blev reduceret fra to triple- til to dobbeltapparater.

Disse baade og deres tragiske skæbne under den
2den verdenskrig turde være saa kendt, at videre
omtale heraf ikke skønnes nødvendig. M. h. t. deres
skæbne kan løvrigt henvises til artiklen i august
heftet om Flaadens skibe den 29. august og deres se
nere skæbne.

Ogsaa de store torpedobaade NAJADEN og NYM
FEN (nu kystjagerne WILLEMOES og HUITFELDT)
og de 6 baade af KRIEGER-klassen turde være saa
velkendte, at videre omtale her ikke synes paakrævet.
Det skal kun bemærkes, at KRIEGER-baadenes om
bygning til patruljefai-tøjer følger den samme linie
som tidligere tiders deklassering af torpedobaade til
patruljehaade, omend det her ikke sker paa grund
af ælde, men er foraarsaget af vaabnenes udvikling.

I nærværende artikel er givet de data, som er skøn
net at være af betydning for at kunne følge udviklin
gen af vore torpedobaade gennem de sidste 75 aar.
Da udførlige data og detailler vil kunne ses andet
steds i ældre haandbøger m . v" er de ikke anført her.

Derimod vil det sikkert være praktisk at hidsætte
en liste over baadene med angivelse af de forskellige
navne og numre, de har baaret i tidens løb. Det er
allerede anført, at vore torpedo- og patruljebaade i
mange tilfælde har skiftet navn og nummer flere
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DRAGEN-klassen.

413

gange - nogle har endda haft hele fire forskellige
betegnelser. Endvidere vil det være praktisk at kunne
se hvilken baad, der paa et bestemt tidspunkt har
baaret det navn eller det nummer, som man ønsker
oplysning om.

Til den ende vil det - for at 'b r in ge orden i navne
og numre _ o være praktisk at give enhver dansk
baad et anciennitetsnummer - i lighed med numme
reringen af de amerikanske skibe. Torpedobaade og
patruljebaade er her taget under eet, idet der som
anciennitetsbetegnelse anvendes bogstaverne TT 
bl. a. for at undgaa forveksling med enkelt T , der
tillige med enkelt P direkte indgaar i navnet eller be
tegnelsen.

Ved 75-aars jubilæet staar vort torpedobaadsvaaben
ved skillevejen. Med HUITFELDT og WILLEMOES
har vi faaet de .stør st e og kraftigste torpedofartøjer,
der har sejlet under dansk flag, samtidig med at vi er
gaaet ind for motortorpedobaadene, der typernæssigt
staar de første dampdrevne torpedobaade nær.

I udlandet tenderer udviklingen mere og mere bort
fra den torpedoarmerede jager. Radar i forbindelse
med moderne ildledelsegør muligheden for et heldigt
gennemført torpedobaadsangreb af saa store enheder
mere end tvivlsom. Hertil kommer vore farvandes
særlige forhold , hvor man kan forudse, at vore en-
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heder ikke "il have megen nytte af en stor fartfaktor
paa grund af den ved de høje farter forøgede risiko
for paavirkning af magnetiske miner.

God flydeevne, en passende beskyttelse og et kraf
tigt artilleri, der fuldt og helt skal kunne sættes ind
ved et luftangreb, synes saaledes for de større enhe
der, der skal operere i vore egne farvande, at være af
betydelig mere værdi end fart og torpedoer.

Saafremt strategien derimod maatte kræve, at vore
skibe skal optræde uden for de danske farvande, vil
andre hensyn kunne spille ind. Men selv i saa fald
vil artilleri sikkert være at foretrække for torpedoer
i de større enheder.

Der synes saaledes at være tungtvejende argumen
ter for, at den videre udvikling af vort torpedobaads
vaaben bør følge den bane, vi nu er slaaet ind paa ved
overgangen til motortorpedobaade.

Kilder og Litteraturhenvisning:

Haandbog for Torpedobaadsofficerer (1904).

Orlogskaptajn H. Hansen: Søminevæsenets Historie
(T. f. S. 99. aargang):

H. Degenkolv: Den danske Flaades Skibe (1906).

Endvidere T. f. S. aargangene 1899, 1903, 1904,
1908 og 1913.

En del af clicheerne er stillet til disposition af Søvær
nets Cliche-Arkiu.
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Anciennitetsliste
over danske torpedo- og patruljebaade med angivelse af navneændringer.

Dch = Dampehalup. Tb = Torpedobaad, Kendingsmærker er nnført i parentes.

Søsat Oprindelige navn Senere navne m. v Udganet

1874 Dch nr. 5 1879: Tb nr.1 -1889: P 1 1896
1878 Dch nr. 10 1879: Tb nr. 2 - 1889 : P 2 -

1902: omb. t. Kongens Dampbarkas 1932
1878 Dch nr. 11 1879: Tb nr. 3 -1889 : P 3 1904
1879 Tb nr.4 1882: HAJEN -1894:Tb2.kJ.nr.2 -

1912: P 1 1916
1880 Tb ·n r . 5 1882: SØULVEN - 1894 : Tb 2. kJ. lir. 3 1911
1881 Tb nr. 6 1882: SVÆRDFISKEN - 1912 : T 3 -

1916: P 1 1919
18112 Tb 2. kJ. nr. 4 - Udg.: 1910
1882 Tb 2. kJ. nr. 5 - Forlist v. kollision v. Nordre Røse 1898
1883 DELFINEN 1912 : T 4 -1916: P2 1919
1884 HVALROSSEN 1912: T 5 -1916: 1'3 1919
1884 Tb 2. k!. nr. 6 1912, P , - 1915' p, )

1
1884 Tb 2. Id. nr. 7 1912: P 3 - 1915 : Pd 1915 AllePatrulje- udgnaet
1886 Tb 2. k!. nr. 8 1912: P 14 - 1915: Pa baads-

1916reserve
1886 Tb 2. kJ. nr. 9 1912 : P15 -1915: Pb
1887 STØREN 1916: 1'2 1919

1 1887 SØLØVEN 1916: 1'3 1919
1888 HAVHESTEN 1916:T4 1919
1881l NARHVALEN 1916: T 5 1919
11188 Tb 2. kJ. nr. 10 1912: PIO 1917
1888 Tb 2. k!. nr. 11 1912:1'11 1917
1889 Tb 2. kJ. lir. 12 1912: 1'12 1919
1889 Tb 2. kJ. nr. 13 1912 : '1'13 1919
18119 1'4- Udg . 1927

1890 P 5 - Udg. 1927
1890 P 6 - Udg. 1927
1890 1'7 - Udg. 1927
1891 SPRINGEREN 1916: TI 1919

1893 ;\fAImELEN 1918: 1'6 -1920:1'2 1920

1893 NORDKAPEREN 1918: T 7 - 1920 : 1'3 1920
1894 P 8 - Udg. 1930
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31 1895 P 9 - Udg . 1927

32 1896 HAJEN (1920: 23 -1923 : Al) 1928

33 1897 HAVØRNEN (1920: 22 - 1923 : A 2) 1928

34 1898 SØBJØRNEN (1920: 21 - 1923 : A 3) 1928

35 1907 OHMEN (1920: 20 - 1923 : Bl - 1929 : Hl) 1932

36 19II TUMLEHEN (1920: 19 - 1923: Cl -1929 : N 1) 1935

37 19II VINDHUNDEN (1920: 18 - 1923: C 2 - 1929: N 2) 1935

38 19II SPÆKHUGGEREN (1920: 17 - 1923 : C 3 - 1929 : N 3) 193 5

39 19II SØHIDDEREN (1920: 16 - 1923 : Dl - 1929 : 01) 1937

40 1911 1"LYVEFISKEN (1920 : 15 - 1923 : D 2 - 1929: O 2) 1937

41 19II SØULVEN (1920 : 14 - 1923: D 3 - 1929 : 03) 1937

42 1913 HVALROSSEN (1920: 13 - 1923 : El - 1929 : P 1) Sænket H

43 1913 DELFINEN (1920: 12 - 1922: E2-1929: P 2) 1932

!4 1913 SVÆRDFISKEN (1920: Il - 1923: E 3 - 1929: P 3) 1932 I
45 1916 SPHINGEREN (1920: IO - 1923: B 2 - 1929 : SI) 1945

46 1916 STØREN (1920 : 9 - 1923 : B 3 - 1929 : S 2) 1940

47 1916 SØLØVEN (1920: 8 - 1923 : B 4 - 1929: S 3)
1937: SØRIDDEREN - 1940 : udg.
1943: indg. som HAJEN 1945

48 1917 SØHUNDEN (1920 : 7 - 1923: B 5 - 1929 : S 4) 1940
49 1917 HAVHESTEN (1920 : 6 - 1923: B 6 - 1929: S 5) Sat p. land

1938 : HAVØHNEN sprængt l !

SO 1917 NAHHVALEN (1920: 5 - 1923: B 7 - 1929: S 6) 1949
~1 1918 MAKRELEN (1920 : 4 - 1923: B 8 - 1929: R 2) Sænket l!
;'2 1918 NORDKAPERElIl (1920: 3 - 1923: B 9 - 1929 : R 3) Sænket Il
;'3 1919 HAVKATTEN (1920: 2 - 1923 : B 10 - 1929: R 4) 1947
f·4 1919 SÆLEN (1920: 1 - 1923: BII - 1929: R 5) Sænket 1!
f.5 1929 DHAGEN - (T I)
f6 1930 HVALEN - (1'2)
f7 1930 LAXEN - (1' 3) Udleveret uden vanben foraaret 1941.

Alle mere eller mindre ødelagt 1\145.
f8 1933 GLENTE~ - (T 4) Se T. f . S. august d . R .

~9 1933 HØGEN -(1'5)

60 1934 ØHNEN - (T 6)
61 1943 NAJADEN 1945: WILLEMOES - (T 2 - 1950: D 321)
62 1943 NYMFEN 1945: HUITFELDT - (T 1 - 1950 : D 320)
63 1946 KRIEGER (T 16 - 1950 : P 575)
64 1946 KRABBE (T 15 - 1950: P 574)
65 1946 BILLE (T II - 1950: P 570)
65 1947 BUHL (T 12 - 1950: P 571)
67 1948 HOLM (T 14 - 1950: P 573)
63 1948 HAMMEH (T 13 - 1950 : P 572)
6=1 og videre: Motortorpcdobaade.
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Noter:

2: 1887·1902 : Indrettet til brug for marineministeren (under fredsforhold).
Efter i 1902 at være ombygget til Kongens Dampbarkas stod baaden endnu
i en del aar opført i .. Liste over Flaaden" under betegnelsen P 2. Ingen
armering val' angivet. Efter at være udgaaet i 1932 blev den solgt i 1933.

33: HAVØRNEN blev skaaret over paa to steder. Den midterste trediedel
med kedlerne blev sat paa land ved Masklngraven, hvor den henstod
en del aar, idet kedlerne gav damp til Maskinværkstedets prøveanlæg.

42: HVALROSSEN fik i begyndelsen af 1930'erne hovedreparation. Da denne
viste sig at blive dyrere end beregnet, opgav man en tilsvarende repara
tion af DELFINEN og SVÆRDFISKEN, der derfor udrangeredes.

47: Eksisterer stadig som varmebaad.

50: Som '1''1' 47 .

56, 57, 59 og 60 slæbt til Købenbavn 1945.

Liste over navne og llumre
der har været boaret to eller flere gange af torpedo- og patruljebaade.

denne liste er ikke medtaget kendingsnumre som f. eks. T 1 for DRAGEN
senere for HUITFELDT. Ej heller er navne og numre paa motortorpedo
fe medtaget.

'T-numrene henviser til den foranstaaende Aneiennitetsliste.

- '1' 13

EN

LVEN
:HDFISKEN
FINEN

LHOSSEi'I
REN
ØVEN

HESTEN
HVALEN

1879-89: '1''1'1 -1916-19: '1'1'27
1879-89: n'2 -1894-1912: '1''1'4 (2.kl.) -1916-19: '1''1'15
1879-89: 1''1'3 -1894-1911: 1"'1'5 (2.kl .) -1912.16: 1"1"6
1916·19: 1"1" 16
1879-82: T1'4 -1882·1910: '1''1'7 (2.kl.) -1912.16: TT9
1916-19: '1''1' 17
1880-82: n ';, - 1882-98 : '1''1' 8 (2. kl .) - 1912-16: TT 10
1916-19: n'18

1881-82: '1''1'6 -1884·1912 : TTll(2.kl.) --1918·20: TT28
1884-1912: TT12 (2,ld.) -1918-20: T1'2!l

har kun været baaret een gang (2. kl.)

1882-94: TI' 4 -1896-1928: TT32 -1!143: TT47

1882·94: TT 5 -1911-37:'n41
1882-1912 : '1''1' 6 - 19 13-32 : '1''1' 44
1883-1912 : '1'1' !l - 1913-32: 1''1' 43

1884-1912 : TTI0 -1913-43: TT42

1887 -1916 : '1''1' 15 - 1916-39: '1'1' 46

1887-1916: T1'16 -1916-37: '1''1'47
1888-1916: 1'T17 - 19 17-38 : '1''1'49
1888-1916: '1''1'18 -1917-49: 1'1'50

Tidsskr. f. Søvæsen. 124. Aarg; 27
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SPRINGEREN
MAKRELEN
NORDKAPEREN
HAVØRNEN
SØRIDDEREN

Vore Torpedobande gennem 75 Aar.

1891-1916: 1'1'27 - 1916-43 : 1'1'45
1893-1918: 1'1'28 -1918-43: 1151
1893-1918: 1129 -1918-43 : 1'1'52

1897 -1928: 1'1'33 -1938-43: 1149
1911-37: 1139 -1937-40: 1'1'47

Alle øvrige torpedobaadsnavne har kun været benyttet een gang - M1'B'
og minestrygere exclusive.

PI 1889-96: 1'1' 1 - 1912-16: 114 - 1916-19 : 1'1' 6 - 1920-27 :
Ex-engelsk Motor Launch ML124 (ikke torpedoarmeret)

P 2 1889-1902: 1'1' 2 (se note efter Anciennitetslisten) - 1912-1
1111 -1916-19 : 1'1'9 - 1920 : 1128

P3 1889-1904: 113 -1912-15 : 1112 -1916-19 : 1'1'10 -1!l2
1'1'29

P 4-7 og P 8-9 har kun været benyttet een gang, og disse baade har aldrig t
andre numre.

De følgende betegnelser har ikke været givet til nye baade, men er beny
ved omnummerering af ældre:

PIO-lI
P 12-13
PH-15
P a, b, c og d

1912-17: 1'1' 19-20
1912-19: 1'1'21-22
1912-15: 1'1' 13-14
1915-16: 1'1' 13-14 og 1'1' 11-12 (patruljebaadsreserve)

De tidligere tyske torpedobaade T 4 og T Hl, som blev købt af de arn
kanske besættelsesmyndigheder j Tyskland henholdsvis i 1948 og 1947,
ikke medtaget i disse lister. Baadene har - bortset fra sejladsen fra t
havn til Danmark og en enkelt prøvetur - ikke sejlet under dansk flag
har aldrig ført dansk kommandotegn. De blev solgt til ophugning 1950-



Sovjet i luften.
Af seløjtnant K. Rodholm.

Jetjaqere. (fortsat)

Det russiske jetjagervåben er i stærk udvikling og
fortrænger efterhånden de forældede propeljagere.
som antages snart helt at ville udgå af første linie.

Foruden ved et stærkt stigende antal jetjagere er
Sovjets luftvåben karakteriseret ved et antal absolut
1. klasses jetjagertyper. som både i fart og manøvre
evne ligger over almindelig standard i Vesteuropa i
øjeblikket. Den følgende beskrivelse er koncentreret
om de mest anvendte standardtyper, hvortil kommer
enkelte bemærkninger om og tegninger af en del ret
ukendte typer, som enten findes i et mindre antal , og
som kun anvendes i Sovjetunionens indre, og derfor
er tilsløret af et uigennemtrængeligt jerntæppe, eller
som endnu kun er på prototype- eller serietypestadiet.

YAK 15, der er den ældste serieproducerede russiske
jetjager, er tilsyneladende en udvikling af den propel
drevne YAK 9. Monteringen af jetmotoren i stedet for
propelmotoren har dog givet maskinen et noget æn
dret og uharmonisk udseende, idet udstødet fra den
lavtliggende jetmotor findes under kroppen lige un
der førersædet, hvorved der fremkommer et karakte
ristisk hak i underste linie.

YAK 15 kom i sin første version frem i 1946 og
var i den daværende skikkelse udrustet med alminde
ligt understel med halehjul. Senere er imidlertid ind
ført forskellige forbedringer, og bl. a. er understellet
ændret til et trehjuls understel med næsehjul, som er
optrækkeligt i et bulges under næsen.

27"
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YAK 15, som nu hovedsageligt må betragtes som 2.
linie jager, har følgende data:

Maks. fart: 835 kmjt; 790 km/t i 7000 m
March fart: 500 km/t i 7000 m
Bombelast og raketter: ?
Fast bevæbning: 1-37 mm + 2-12,7 mm
Tophøjde: 13700 m
Motor: 1-900 kg. M-004 jetmotor
Rækkevidde: 650 km
Længde X spændvidde: 8,8X 10,0
Besætning: 1

Farten er for en jetjager meget lav, sandsynligvis
lavest af samtlige tjenstgørende jetjageres, hvortil
kommer den for de første russiske jetjagere karak
teristiske lille rækkevidde. Motoren er en udvikling
af den tyske Junkers Jumo 004 B, som var anvendt i
nogle af de under krigen konstruerede tyske jetjagere.

Bevæbningen, der normalt angives som ovenfor
anført, er variabel, idet nogle variationer er meget let
armeret, men til gengæld meget manøvredygtige. Be
væbningen 1-20 mm + 2-12,7 mm findes også.

Om YAK 15 er tænkt anvendt til angreb mod jord
og sømål vides ikke, men i så fald vil dens angrebs
våben sandsynligvis være raketter i et antal af 4-6
stk. Maskinen er i hvert fald langt fra moderne, den
må nærmest betegnes som en 3. klass~s jager, der an
tagelig ikke har store chancer i kamp med moderne
jetjagere, og som er for langsom til bekæmpelse af
jetbombere, hvorfor det ville være naturligt at an
vende den i taktisk øj emed; dens ringe aktionsradius
begrænser dog også her dens anvendelsesmuligheder,
idet der til en rækkevidde på 650 km svarer en taktisk
aktionsradius på kun ca. 200 km.

Hovedparten af YAK 15 jagerne m å derfor nu anta
ges at være overført til reserven, men m å selvfølgelig
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formodes anvendt i en given situation. En særlig ver
sion af YAK 15, som sandsynligvis også omfatter
ombyggede kampmaskiner, anvendes som trænings
jager, idet der er indrettet et instruktørsæde agten for
piloten, og samtidig er armeringen reduceret til en let
øvelsesarmering. Maskinen får herved det lange cock
pit, som er karakteristisk for nogle af Vestens jettræ
ningsmaskiner. Dens betegnelse er U-YAK 15.

MIG 9 blev først kendt for offentligheden ii Vest
europa på majdagen i 1947, da flere eskadriller af
denne type fløj over Moskva. MIG 9 har sammen med
YAK 15 udgjort hovedbestanddelen 'af det jetjager
våben, som Rusland, hovedsageligt på basis af tyske
erfaringer, opbyggede i de første efterkrigsår. MIG 9
må dog anses for at være en mere moderne type end
YAK 15 og må nærmest siges at stå i fartklasse med
de to vestlige standardjagere : Meteor og Thunderjet.
De vigtigste data er følgende:

Maks.fart: 960 km/t
Bombelast og raketter: ?
Fast bevæbning ": 1--37 mm + 2-12,7 mm
Tophøje: 12.000 m
Motorer: 2 - 900 kg. M-004 jetmotorer
Rækkevidde: ?
Længde X spændv.: 1l,OX12,3 m ?
Besætning 1

Trods de store forskelligheder er MIG 9 udsat for
forveksling med YAK 15, hvilket hovedsageligt skyl
des, at motorerne i begge tilfælde ligger lavt, hvorved
der ved udstødet fremkommer det karakteristiske
hak i linien. Herved hører ligheden imidlertid også
op, ligegyldig i hvilken vinkel, man ser maskinerne.
Set fra siden bemærker man, at cockpittet er placeret
langt forligere i MIG 9, og at sideroret er betydeligt
længere; set forfra bemærker man det trekantede
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snit ved MIG 9 og det ovale snit ved YAK 15, hvilket
skyldes, at førstnævnte har to motorer placeret ved
siden af hinanden, og endelig nedefra eller skråt ind
agterfra bemærker man MIG 9's større bredde og de
to motorer, som kan skelnes fra hinanden.

MIG 9's motorer antages at være af samme type
som YAK 15's, nemlig to forbedrede Junkers Jumo 004
jetturbinemotorer på hver 900 kg tryk. Den dobbelte
kraft giver MIG 9 betydelig større hastighed og stige
evne end YAK 15, og den ligger som følge heraf i
fartklasse med f.,eks. Meteoren, men i stigehastighed
sikkert en del under. (Meteor Mk. 4 og 8 har 2-1580
kg jetmotorer, hvilket giver en stigehastighed på 2200
m i minuttet ved overfladen). Vægten af MIG 9 kendes
ikke, men mere bemærkelsesværdig er de vidt for
skelligt opgivne dimensioner, som strækker sig lige
fra 10,0 til 12,2 i længde og 10,3 til 14,0 i spænd
vidde. De største tal giver usædvanlig store dimen
sioner for en jetjager af denne klasse, mens de mind
ste synes for små, idet MIG 9 at dømme efter diverse
fotografier er større end normale ensædede jet
jagere; en mellemting antages derfor at være det
mest sandsynlige.

Bevæbningen er den normale for russiske jetjagere,
nemlig en sværere kanon og 2 sværere maskingeværer,
men adskillige variationer findes her som de fleste
andre steder; bl. a. menes en særlig »tankåbner« at
være udrustet med en 53 mm kanon i styrbords side
af næsen. Armeringen er normalt fordelt således, at
kanonen er placeret i midten af næsen og maskin
geværerne til underkant i hver side.

Der findes ingen oplysninger om en eventuel bombe
og! eller raketarmering ; maskinen var oprindelig an
vendt som ren interceptorjager, men er nu, hoved
sageligt på grund af den ret ringe stigehastighed, ikke
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længere ~oderne på denne post, hvorfor sandsyn
ligheden taler for, at den efterhånden vil blive mere
anvendt som slagluftfartøj, jfr. armeringen med 53
mm kanoner; men rækkevidden, der sikkert ikke er
meget større end ved YAK 1·5 (de samme motorer) ,
vil ligeledes' her begrænse anvendelsesmulighederne.
MIG 9 bliver efterhånden erstattet i første linie af
MIG 15.

MIG 9's og de følgende MIG-jageres konstruktører
er Mikoyan (MI) og Gurevich (G) , som debuterede
i slutningen af trediverne med de ensædede jagere
MIG l og 3, der begge var i tjeneste i den røde luft
flåde ved den tyske invasion i 1941. For at kunne
koncentrere sig om bygningen af færre jagertyper.
måtte produktionen af disse jagere vige for produktio
nen af typer, som skønnedes mere velegnede, og bort
set fra en enkelt MIG-jager, MIG 5, som kom frem i
et mindre antal i slutningen af krigen, dukkede de
to nu velkendte kontruktører først frem igen i 1946
med deres lige så velkendte MIG 9 jetjager, for hvil
ken de erhvervede Stalin-prisen. Senere er nogle af
verdens bedste jagermaskiner udsprunget fra Mikoyan
og Gurevich's tegnebord.

MIG 15 er i dag den kendteste af samtlige russiske
jetjagere, hvilket skyldes nødlandingen af en sådan
i vandet ud for sydkoreansk territorium for knap et
par år siden. Denne var dog en del havareret og blev
rekonstrueret, hvorfor en del af de opgivne egenskaber
ikke er eksakte. Senere er som bekendt to polske MIG
15 landet på Bornholm med politiske flygtninge,
men ingen oplysninger er offentliggjort om disse ma
skiner.

Maskinerne er udpræget standardjagere og produ
ceret i meget stort antal. De vigtigste data er følgende:
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Maks.fart: 1070 km/t (1200 krn y't)
Bombelast og raketter: 500 kg
Fast bevæbning: 1-37 + 2-12,7 mm (1-37 +

2-23 mm ).
Motor: 1 X 2265 kg Rolls-Royce Nene jetmotor.

(1 X 2800 kg) .• ) .
Flyvevægt : 5500-5900 kg
Maks.vægt: 6.800 kg
Flyvetid : 2 timer.
Længde X spændvidde: H),6 X 10,1 m
Besætning: 1
(Tallene i parentes angiver data for den nyeste
standard version ) .

MIG 15 minder med sit pileformede plan og højde
ror samt det tilbagestrøgne sideror en del om den
amerikanske F 86 Sabre, men kan let skelnes fra
denne ved det betydeligt højere anbragte højderor.

Maks. farten placerer MIG 15 i første klasse sam
men med bl. a. F 86 og den svenske J 29 og er opnået
ved ret ringe motoreffekt, hvilket skyldes den udpræ
gede strømlinieform og den for en moderne jetjager
ret ringe vægt. Således kan til sammenligning næv
nes, at Meteor Mk. 8 med en flyvevægt på 7200 kg
og en motorkraft på 2 X 1580 kg samt F 84 E Thun
derjet med en flyvevægt på ca. 8000 kg og en motor
kraft på 2270 kg kun opnår en maks. fart på 960
km/t. Den pileformede F 86 F Sabre, hvis flyvevægt er
ca. 7500 kg og motorkraft som MIG 15's, opnår om
trent samme hastighed som MIG 15.

MIG 15' s stigehastighed opgives til 2440 m/min. ved
overfladen og 1220 m/min. i 9000 meters højde, hvil
ket er lidt mere end den betydeligt kraftigere Meteors,
Ved de nye vers ion er med den forbedrede motor siges

"') Med vandindsprøjtning: 3100 kg.
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sligehasligheden at være over 3000 m /min. Da MIG
15 tilmed er i besiddelse af en fortræffelig manøvre
dygtighed, forstår man godt, at denne maskine bliver
betragtet som absolut første klasses.

Russerne har med konstruktionen af MIG 15 for
ladt de tyske jetmotorer til fordel for de engelske
Nene-motorer, som de sammen med licensen erhver
vede i et antal af 25 i 1947. Intet under, at dette for
hold har fremkaldt nogen bitterhed blandt FN piloter
i Korea, men det er jo ikke det eneste punkt, hvorpå
russerne har udnyttet vestmagternes erfaringer; det
er blot en smule nedslående, at disse ligefrem har
været til salg.

Konstruktionen af MIG 15 menes at være begyndt
allerede i 1945 som et modtræk mod bygningen af de
tunge amerikanske B 50 og B 36-bombere, mens de
første seriefabrikerede eksemplarer først begyndte
at komme i 1949. I november 1950 kastedes de første
maskiner, som opererede fra baser i Manchuriet, ind i
luftkampene over Korea, hvor de blev mødt af de
amerikan ske jagere Shooting Star, Thunderjet og Sa
bre, af hvilke kun sidstnævnte under normale forhold
var de russiske maskiner kvalitativt jævnbyrdig.

Når de amerikanske maskiner klarede sig så hæ
derligt i begyndelsen, skyldes det til dels, at de røde
piloter var ret utrænede, og efterhånden som dette
forhold ændredes, trak amerikanerne gradvis deres
Shooting Stars og senere Thunderjets ud af luftkam
pene og anvendte dem fortrinsvis til angreb mod jord
mål, hvorefter Sabre-jageren, men i stærkt forøget
antal , stod alene tilbage mod de røde MIG eskadriller,
som opererede i styrker op til 150 maskiner. Meteoren
har ligeledes, men i begrænset målestok, vær et sat ind
i kampene mod MIG 15, dog ikke med synderligt
held.
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Fra de talrige luftkampe mellem jagere over Korea
vil man bemærke, at selv ved store træfninger med
op til 100 maskiner på hver side, er kun ganske få
blevet skudt ned. Dette forhold skyldes utvivlsomt
de meget store hastigheder og den deraf følgende sto
re drejningsradius, hvorved selve angrebstiden ned
sættes til et minimum samtidig med, at de kæmpende
maskiner efter første træfning normalt ikke finder
hinanden mere.

MIG 15 bygges nu tillige i Czekoslovakiet.

De røde piloters dårlige resultater over Korea med
en af verdens fineste jagermaskiner skyldtes først og
fremmest en dårlig og forceret træning, som ikke gav
piloterne den fornødne tid og lejlighed til at blive dus
med MIG 15 og dens ejendommeligheder, før de blev
kastet ind i luftkampene.

En væsentlig årsag hertil var, at piloterne efter gen
nemgang af den noget antikverede U-YAK 15 tosædede
jettræner sprang lige ind i cockpittet på den betydelig
hurtigere MIG 15 og fløj soloflyvning med denne, hvil
ket resulterede i en del havarier.

For at bøde herpå og give piloterne chance for at
blive påvirket af erfarne lærerkræfter, hvorved de på
kortere tid kunne vinde de erfaringer, som de på egen
hånd var betydelig længere tid om, konstrueredes
en tosædet udgave af MIG 15, hvor læreren placeredes
agten for eleven på et ekstra katapultsæde.

Maskinen, der fik betegnelsen U-MIG 15, hvor »U«
er kendetegnet for træningsmaskinen, er vist på fig.
10, hvor de enkelte detaiIler og benævnelser er angivet.
En særlig version af træningsudgaven benyttes som
natjagertræner og er udrustet med navigationsradar,
hvis dorne er anbragt foran og på overkant af næsen.
Maskinens detailler er med undtagelse af dobbeIt-
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sædet og den eventuelle radardome de samme som for
kampmaskinen MIG 15.

Natjagerversionen af MIG 15, der adskiller sig fra

Fig. 10. U-MIG 15.

A. Hadardome på natjagerversion.
B. Kamerakanon.
c. Vindskærm.
D. Forskydeligt perspextag over cockpit.
E. Radiomast.
F. Dobbelt katapultsæde.
G. Haleplan med 600 hældning.
H. Todelt sideror.
I. Luftindsugning til jetmotor.
J. Indtrækkeligt næsehjul.
K. Maskingevær (findes i nogle træningsrnaskiner)
L. Døre for landingshj ul.
M. Flaps.
N. Navigati onslys.
O. »fen cese for ledning af luftstrømmen over planet.
P. Luftbremser.

den almindelige dagjager ved radardomen i næsen, er
observeret over russisk område, og så vidt vides også
i Korea. J ageren er ensædet, og påmonteringen af en
navigationsradar bringer således versionen på linie
med den amerikanske F 86 D »Sabre« . Den menes



428 Sovjet i luften.

at være udrustet med original russisk radarmateriel
i stedet for, som tilfældet har været ved tidligere rus
siske natjagere, med elektronisk materiel fra »Iån e
og lejee-perioden .

MIG 19, hvis betegnelse i Rusland menes at være
MIG 17, er en tydelig udvikling af MIG 15, men større
end denne, hvorfor den i vesteuropæiske og ameri
kanske kredse ofte benævnes »Super-MIG«.

MIG Hl debuterede i Korea i 1952 og er kendt fra
luftkampe derovre, men er endnu ikke nødlandet på
FN-territorium eller i Vesteuropa som flygtning, hvor
for maskinens linier samt taktiske og tekniske egen
skaber kun er kendt i grove træk. (Efter landingen
af en MIG 15 på Bornholm bragte enkelte aviser fejl
agtigt et billede af Super-MIG'en. )

Den er kendt blandt amerikanske piloter i Korea
som »'1he Ilate MIG, hvilket skyldes, at den i kroppens
form afviger noget fra sin lillebror, idet den set forfra
har et mere trekantet snit og set fra siden synes lavere
med et knæk i den underste linie, hvor udstødet fra
jetmotoren findes. Den kendte version af MIG 19 er
en altvejrsjager med radardorne i næsen som natjager
versionen af MIG 15. Drivkraften er to mindre jet
motorer i den underste del af kroppen, hvilke antages
at give maskinen en 'fart på over 1100 km /t.

LA 17 blev observeret for første gang i større flokke
på Ruslands luftfartsdag i 1949, da flere formationer
fløj over Tushino-flyvepladsen ved Moskva. LA 17,
hvis produktion er sideløbende med MIG 15's, er ikke
kendt i detailler som MIG 15 og heller ikke fremstillet
i så store mængder som denne. Det er endog ikke helt
fastslået, om typen er konstrueret af Lavochin ; i hvert
fald er det tvivlsomt, om nummerbetegnelsen »17«
holder stik.



Fig. 11. MIG 19 (17) »Super-MlG«.

Fig. 12. Altvejrsversionen af LA 17.
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Maskinen er lidt større end MIG 15 og menes at
være 20-30 km/t langsommere end denne, idet dens
fornemste opgave øjensynlig er eskortetjeneste. Så
vidt vides har LA 17 endnu ikke været i aktion i Korea,
men den findes antagelig i et mindre antal i Kina.

LA 17 minder i udseende en del om MIG 1'5, men
kan skelnes fra denne ved det højt placerede bære
plan, som omtrent flugter med oversiden af kroppen,
samt det mere ortodokse sideror, der er fæstet til den
lidt længere krop uden det for MIG karakteristiske
hak. Understellets to hovedhjul er på grund af det
høje bæreplan indtrækkeligt i den underste del af
kroppen ligesom næsehjulet.

LA 17's kendte og sandsynlige data er som følger:

MakJart: 1030 km/t
Fast bevæbning: 2-37 eller 30 mm maskinkane-

ner.
Motor: 1 X 2265 kg Rolls Royce Nene jetmotor?
Flyvevægt : 7-8000 kg?
Rækkevidde: ?
Længde X spændvidde: 12,2 X 11,3 m.
Besætning: 1.

Udvendige droptanke menes at kunne monteres un
der vingerne, idet pilformen ikke tillader anbringelse
af vingetanke som på de russiske jetbombere. Forhå
bentlig vil fremtiden byde på flere sikrere og mere de
taillerede oplysninger om denne jagertype, der i sin
egenskab af eskortejager antagelig vil blive anvendt
i kombination med bombardementstogter, hvilket for
vort vedkommende gør dens tilstedeværelse særlig in
teressant.

En natjager- og altvejrsversion af LA 17 findes nu.
Den er ligesom den tilsvarende version af MIG 15 ud
rustet med en radardorne i næsen. (fortsættes)



Nekrolog.

Orlogskaptajn Kay Jungersen blev født den 6. Juni
1891 som Søn af Premierløjtnant i Søværnet Jørgen
Bjerregaard Jungersen og Hustru Junia Antoinette,
født Bay Schmidt.

Han blev Kadet i 1908, Sekondløjtnant 1912 og var
derefter paa Vintertogt med Skonnerten sIngclf«.
Blev Premierløjtnant 1913. Under Sikringsstyrken
1914--18 forrettede han fortrinsvis Tjeneste som Tor
pedobaadschef og som Næstkommanderende i Kryd
serne »Gej ser e og s Hej m da le . Næstkommanderende i
Inspektionsskibet »Fylla e til Grønland i 1920 og Næst
kommanderende i »Fylla e til Island og Grønland 1921.
Blev Kaptajnløjtnant 1922. Næstkommanderende i
Krydseren »Gejser « i Eskadre, hvor han var blandt de
lettere saarede ved Eksplosionen af et Taageudvik
Iingsapparat 1923. Var i de følgende Aar flere Gange
Torpedobaadschef. Blev Kaptajn 1924. Chef for In-

l

spektionsskibet »Dianae paa Fiskeriinspektion i dan-
ske Farvande 1927-28. Chef for en Torpedobaads
gruppe i Eskadre 1928, 1931 og 1932 . Chef for Værk
stedsskibet »Henrik Gerner c: 1930. Blev Orlogskaptajn
1931 og atter Torpedobaadschef.

Da Kystdefensionen blev oprettet under Søværnet i
1932 tilkommanderedes han denne og var indtil 1934
Chef for forskellige Forter, indtil han søgte sin Afsked

d. A.
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Han indkaldtes til Reserven 1937-40 og 1944--45
og ansattes som Lærer i Søkrigshistorie ved Søoffi
cersskolen i 1934 for Reservekadetter. 1937 for Sø
kadetter.

Jungersen var en rask og dygtig Sømand med sær
lige Anlæg for Torpedobaadstjeneste, hvortil han ogsaa
i rigt Maal blev anvendt. Sikkert meget mod sit Ønske
blev han i sin sidste Tjenestetid i Linien tilkomman
deret Kystdefensionen. Han var en fornøjelig og meget
afholdt Kammerat, human og forstaaende overfor sine
Undergivne. .

Sine søkrigshistoriske Interesser fik han rig Lejlig-
hed til at udnytte som Lærer i Søkrigshistorie. Han
fængslede sine Elever ved en levende og livlig Fore
dragsform, ofte indflettet med lærerige, belysende
Anekdoter.

Jungersen førte en vel tourneret, underholdende
Pen. Af hans marinehistoriske Beretninger kan næv
nes: Paa Togt med Eskadren (1940). Paa Togt med
danske Orlogsmænd (1941). Paa Togt til Grønland
(1950). Han har endvidere forfattet nogle Drengebø
ger.

Jungersen blev Ridder af Dannebrog i 1932. Dan
nebrogsmand i 1950 .

Han blev i 1923 gift med Karen Ingeborg Enevoldsen ,
Datter af Grosserer, Bogtrykker Oscar Jacob Julius
Enevoldsen og Hustru Karen Marie født Møller.

Han døde den 9. August 1953 og blev bisat fra Ma
rienbjerg Krematorium den 14. s. m.

P. l.



Serninevæsenet 1878 - 1. april - 1953.
Tilbageblik over perioden 1928 - 1953.

Af kommandørkaptajn U. Hertz.

Den 1. april 1953 havde søminevæsenet (SMV ) be
stået i 75 år.*)

Optakten til SMV's opståen og de første 50 år af
institutionens historie 'er omtalt i en artikel i »T'ids
s kr ift for Søvæsene, marts 1928, af daværende orlogs
kaptajn H. Hansen.

Da det vil føre for vidt at medtage alt det i oven
nævnte artikel skrevne, behandler denne artikel kun
SMV's historie gennem de sidste 25 å r, nemlig fra
1928 til 1953.

Den omhandlede periode kan bedst deles op i føl
gende tidsafsnit:

1. Fra 1928 til 1932 (til lov om søværnets ordning
af 23/3 1932) .

2. Fra 1932 til 1937 (sidstnævnte år atter ny for
svarsordning) .

3. Fra 1937 til 29/8 1943 (sidstnævnte dag blev
SMV forladt af alt militært personel ) .

4. 29/8 1943 til og med september 1945 og

5. 1945 til 1953.

*) Af særlige grunde blev nærværende artikel ikke optaget i
tidsskriftets april hefte, saaledes som oprindelig planlagt. Red.

T idsskr. f . Søvæsen. 124. Aarg. 28
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1928-1932.

I henhold til lov om søværnets ordning af 7/8 1922
blev SMV ledet af en chef - kommandør - underlagt
chefen for flådestationen, som igen var underlagt ma
rineministeriet.

SMV's hovedopgaver var at anskaffe og vedligehol
de søværnets torpedo-, mine- og radiomateriel, at ud
arbejde grundlag for uddannelsen af personel til be
tjening af dette materiel samt at foretage det fornødne
vedr. v åbnenes udvikling.

For at kunne bestride disse opgaver var SMV op
delt i en centraladministration med sekretariat, arkiv,
bogholderi, værksteder og tegnestue, samt 3 militære
afdelinger: en mineofdelinq, en torpedoafdeling og en
radioafdeling. Endvidere var der et sprængsto{tilsyn
og et telefontilsyn.

Personellets størrelse pr. 1/4 1928 fremgår af skema
I på den efter pag. 458 viste oversigt. * )

Arbejdet bestod for de militære afdelingers ved
kommende hovedsagelig i vedligeholdelse og eftersyn
af det forskellige materiel, som henhørte under disse,
samt forsøg med forbedring af det eksisterende mate
riel.

For radioafdelingens vedkommende kan særlig be
mærkes, at skibe og både i denne periode efterhånden
fik installeret lampestationer i stedet for gniststatio
ner.

Sideløbende med de rutinemæssige arbejder på ma
teriellet afholdtes skoler for personellet. Ved mineaf
delingen afholdtes hvert å r 2 skoler for værnepligtige
sørninører og 1 skole for stationsformænd. Ved radio
afdelingen var der skoler for radiotelegrafister, flyve
mekanikere, personel fra Grønlands styrelse samt for
personel fra fyr- og vagervæsenet.

*) I det følgende kaldt personeloversigten.
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Værksted og tegnestue beskæftigede sig med frem
stilling af torpedoudskydningsapparater, såvel stævn
apparater som dæksapparater, til torpedobåde af
DRAGEN-typen. Endvidere fremstilledes i fornødent
omfang torpedoer og miner samt reservedele til disse
enheder.

Søminestationen Bramsnæsvig blev holdt åben hvert
år i ea. 3 måneder. Der blev i årene fra 1928 til 1931
inel. afgivet 4.545 skud, hvilket med de fra stationen
tidligere afgivne ialt giver 61.545 skud.

Under søminestationens driftsperioder blev der af
holdt mange forskellige forsøg med torpedoens enkelte
dele for stadig ved forbedring af disse at opnå bedre
resultater, særlig med hensyn til rækkevidde, hastig
hed, styring og evne til at bære større ladningsvægt.

Ved sprængstoftilsynet blev der i denne periode un
der eftersynet konstateret begyndende selvsønderde
ling på mineladninger leveret i 1914, 1915, 1916
og 1917; ialt blev 720 miner afladet og sprængstoffet
kasseret. Minerne blev atter opladet med novit ind
købt ved Skånska Bomullskrutfabrik A/B i D6sj6bro.

Udover de almindelige eftersynsarbejder fremstille
des årligt et vist antal patroner såvel til miner som til
torpedoer og dybdebomber. Der afholdtes samm en lig
nende sprængstofforsøg dels med ældre og dels med
nyleverede sprængstofarter.

1932 - 1937.

Ved lov af 23/3 1932 om søværnets ordning blev
SMV direkte underlagt marineministeriet.

Chefen for SMV blev efter loven benævnt direktør.
Endvidere blev mineafdelingen med det herunder hø
rende materiel (miner, minekabler, minestrygnings
materiel og dybdebombemateriel ) lagt ind under kyst-

28"
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flåden og benævnt mineskibsdivisionen. Alt eftersyns
arbejde på materiellet blev herefter foretaget ved mine
skibsdivisionen, hvorimod våbnenes udvikling, større
reparationer og nyfremstillinger stadig blev foretaget
ved SMV. De to tilbageblevne afdelinger - torpedo
afdelingen og radioafdelingen - blev ved lovens ind
førelse benævnt torpedosektion og radiosektion.

Direktøren for SMV's opgave bestod i: Varetagelse
af SMV's administration og tekniske udvikling samt
ledelsen af de til hans virksomhed hørende værksteder,
magasiner m. m. Han havde kommandoen over alt
militært og civilt personel ved SMV og skulle påse, at
eftersyn og vedligeholdelse af det ham underlagte
materiel foretoges, og at det holdtes i brugbar stand.
Han var ansvarlig for, at eftersyn af sprængstoffer
foretoges til de fastsatte tider, og indberettede vedrø
rende tilintetgørelsen af ustabilt sprængstof. Han
havde overledelsen af alle under SMV henhørende tek
niske arbejder.

Han fremsatte indstilling om antagelse, forfrem
melse eller afskedigelse af tjenstgørende personel ved
SMV samt antog og afskedigede civile arbejdere og
lærlinge.

Han anskaffede det under SMV hørende materiel og
lod føre fornøden kontrol med alt materiel. Han lod
udarbejde inventar og forbrugsgodsreglementer, for
nødne tegninger og beskrivelser af SMV's materiel,
forslag til instruktioner og vejledninger til materiel
lets anvendelse samt indsendte forslag til skydepro
grammer og radioøvelser. Endelig vågede han over, at
den approberede driftsplan overholdtes.

Til varetagelse af disse opgaver havde direktøren
til sin assistance en chef for radiosektionen, en chef
for torpedosektionen, en driftsingeniør ved SMV's ci
vile værksteder, en ingeniør som leder af konstruk-
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tionsafdelingen og en materielinspektør som leder af
tilsynet med sprængstof og telefoner.

Ved loven indførtes en nyordning for personellet,
idet hele dæksofficersgruppen blev erstattet af en ma
terielmestergruppe og en kvartermestergruppe, sam
tidig med at maskinmestergruppen blev placeret som
officerer.

Denne ordning havde til følge, at der måtte påbe
gyndes en uddannelse af torpedokvartermestre til pas
ning og betjening af torpedomateriellet såvel på søen
som på land. Ved den tidligere ordning var materiel
let blevet passet og betjent af maskinmestre og under
maskinmestre med vedtegneisen T. Disse passede ma
teriellet til søs, men deltog, når de ikke var ude at
sejle, i eftersynet i værkstedet i forbindelse med de
her tjenstgørende torpedomekanikere.

Torpedosektionens arbejde bestod i denne periode
- ligesom i de tidligere år - hovedsagelig i eftersyn
og vedligeholdelse af materiellet, der som følge af ny
bygning af torpedo- og u-både stadig forøgedes.

Der blev holdt forsøg med henblik på forbedring af
såvel torpedotypensom udskydningsmateriellet samt
af kommandoanlæg til torpedo- og u-både. I 1933 ind
ledtes forsøg med kast af torpedoer fra luftfartøjer.
Om vinteren afholdtes disse forsøg i Sundet og om
somme-ren fra torpedostationen i Bramsnæsvig.

Personelsituationen va r i 1932 og 1933 særlig van
skelig, således at man i disse å r i de sejlende enheder
fortsat m åtte basere sig på maskinmestrene.

Torpedostationen i Bramsnæsvig var i drift hvert
år i 2-3 måneder, og i 1933 i 2 perioder på grund af
store sommerudkommandoer. Der blev ialt i perioden
1932-37 . afgivet 4.537 skud. I 1936-37 blev der af
vandbygningsvæsenet foretaget en ret st?r uddybning
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i skydelinien i nærheden af brohovedet ; der blev bort
gravet ca. 44.000 m ". Denne uddybning havde vist sig
nødvendig for overhovedet at kunne skyde med de
seneste typer af 45 cm torpedoer, som nu var blevet
længere og tungere samt gik med større hastighed.

I 1936-1937 blev der på stationen indskudt 40 tor
pedoer til Siam, Under indskydning af disse boede
Siams kontrollant Leut. Cdr, Luang Somboon på sta
tionen.

Radiosektionens arbejde bestod ligesom i de tidligere
år hovedsagelig i eftersyn og vedligeholdelse af radio-,
pejl-, projektør-, ekkolod- og sonarmateriel.

Der blev i perioden anskaffet en del materiel fra ud
landet, specielt marinemodtagere for korte og mellem
lange bølger. pejleapparater og ekkolod. Af særlige
forsøg skal nævnes forsøg med infrarøde stråler, foto
celler og forsøg med u-bådsantenner.

I 1934 blev der foretaget omlægning af flåderadio, og
Strickers batteri blev indrettet som modtagerstation.

Udviklingen inden for radiomateriellet medførte en
betydelig forøgelse af det civile personel ved radiosek
tionen, hvor man i stigende grad selv fremstillede
kommandoanlæg, strømtavler og andet materiel.

Hvert år afholdtes radioskoler for værnepligtigt per
sonel, for lærlinge, for flyvevæsenets personel og af
og til for personel fra fyr- og vagervæsenet samt fra
Grønlands styrelse. Desuden blev der foretaget almin
delig radiotræning af sektionens personel een gang om
uret. I 1937 påbegyndtes forsøgsvis uddannelse af sig
nalpersonellet i blinksignalering ved hj ælp af særlige
apparater.

Ved sprængstoftilsynet afholdtes de rutinemæssige
og reglementerede eftersyn på samtlige sprængstoffer,
og der Iremstil ledes endvidere ca. 800 minepatroner
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om året. Der blev afholdt sammenlignende spræng
forsøg med forskellige leveringer af sprængstof samt
med nyt, indkøbt fra Bofors og fra Skånska Bomulls
krutfabrik A/B i D6sj6bro.

I 1933 blev der afholdt forsøg med kast af krigs
dybdebomber fra torpedobåd for at undersøge spræng
virkningen på denne. I 1936 påbegyndtes undersøgel
ser for at overgå til kraftigere tændere af tetryl. Dette
stof har en større virkning end de tidligere benyttede,
men giver samtidig et større faremoment som følge af
dets større stødfølsomhed.

I 1936/37 ladedes og færdigmonteredes en del mi
nesystemer til Siam.

Telefontilsynets opgaver bestod i varetagelse af det
fornødne vedr. søværnets telefonabonnementer over
hele landet med undtagelse af kystdefensionens tele
foner; alt arbejde vedr. automattelefoninstallationer
m. v., herfra også undtaget kystdefensionen. Endvidere
vedligeholdelse af telefonkabelmateriellet.

Værkstedets arbejder bestod i denne periode hoved
sagelig i fremstil1ing af torpedoudskydningsmateriel
og kommandoanlæg til torpedobåde og u-både, af et
vist antal torpedoer, miner og dybdebomber pr. å r
samt af reservedele og minestrygningsmateriel.

Endvidere blev der i perioden fremstillet torpedoer
og miner til Siam, Værkstedet var efterhånden blevet
alt for lille til at tage de opgaver op, som nu trængte
sig på. Dette blev særlig grelt under bygningen af tor
pedoudskydningsapparater til 6 torpedobåde af DRA
GEN-typen. I 1935 blev værkstedsbygningen derfor ud
videt med en trekantet montagehal, som afhjalp noget
af miseren, men som dog langt fra var tilstrækkelig.

1937 - 29 . august 194-3.

Ved lov af 7/5 1937 om søværnets ordning blev der
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atter foretaget ændring i søværnets st ruk tu r. I lovens
§ 15 står anført for SMV:

»Søm inevæsen ets virksomhed omfatter udvik
ling af søværnets mine-, torpedo-, radio- og projek
tørmateriel m. v. samt fremstilling, anskaffelse og
vedligeholdelse af sådant materiel.

En søofficer i overtalligt nummer er direktør for
søminevæsenet.«

Ved denne lov blev der atter oprettet en mineafde
ling ved SMV, dog benævnt som minesektion i analogi
med torpedosektionen og radiosektionen. Overførel
sen af mineskibsdivisionens tekniske vi rksomhed i
land til SMV fandt dog første sted den 1. april 1938.

Denne ordning indebar det gode, at materiellet atter
blev lagt ind under den myndighed, hvor det retteligt
hører hjemme. For personellets vedkommende kunne
de samme linier, som var gældende for torpedo- og
radiopersonellet, dog ikke gennemføres. For disse to
sektioners vedkommende henhørte personellet under
personelkontoret, men direktøren for SMV havde via
sine sektionschefer nøje føling med dette personels
uddannelse og udkommandoer, hvorimod mineperso
nellets uddannelse og udkommandoer stadig blev præ
get af chefen for mineskibsdivisionens ønsker. En ikke
særlig god ordning, som gælder den dag i dag.

De vigtigste begivenheder og arbejder ved de enkelte
sektioner og værkstedet var som følger:

Torpedosektionens personel pr. 31/3 1938 er an
ført på skema II, jfr. personeloversigten. Af denne
styrke var gennemgående 14--18 udkommanderet,
undtagen i Hl39-1940, da næsten alt personellet var
udkommanderet som følge af den etablerede sikrings
styrke. Dette år måtte de reglementerede eftersyns
arbejder på materiellet da også klares af dertil an
satte, civile maskinarbejdere.
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Torpedostalionen Bramsnæsvig var åben hver som
mer i 3-4 måneder. Der var gennemgående ca. 55
torpedoer til indskydn ing hvert år , og i perioden blev
afgivet ialt 3.967 skud. Udover den almindelige ind
skydning blev der foretaget mange slags forsøg til
forbedring af torpedoens fart, rækkevidde, sidesty
ring og dybdestyring. Særligt afholdtes forsøg med en
ved SMV konstrueret 8 cyl. drivmaskine til 45 cm tor
pedoer. Forsøg med kast af torpedoer fra luftfartøjer
blev ligeledes fortsat indtil 1940, da de på grund af
besættelsesforholdene m åtte indstilles.

I 1938 blev indskydning foretaget i u-bådene HAV
MANDEN og HAVFRUEN og året efter i HAVKALEN.

I 1938 blev sp ørgsmålet om at overgå til 53 cm tor
pedoer aktuelt i forbindelse med projektering af nogle
større torpedobåde. Dette medførte, at man m åtte i
gang med at undersøge muligheden for bygning af en
ny torpedoindskydningsstation. Der blev foretaget un
dersøgelser flere steder i landet, men man koncentre
rede sig meget hurtigt om Isefjordens yderbredning.
Her kunne der være tale om at lægge stationen enten
ved Kyndbyværket, ved Lynæs havn eller ved Kongs
øre skov. Det sidste sted, der blev anset for det bedste,
va lgtes, hvorefter søværnets bygningsvæsen gik i gang
med at udarbejde et projekt, og i 1939 påbegyndtes
udhugningen i skoven. Det følgende år blev projek
tet noget udvidet, idet det også skulle indeholde et
depot for miner. I 1942 blev portnerboligen færdig ,
medens en depotbygning var under opførelse, og mine
magasinerne nærmede sig deres fuldendelse.

Efter at tilbud var indhentet hos forskellige firmaer,
blev der i 1!l39 afgivet bestilling på 26 stk. 53 cm
torpedoer fra Deutsche Werke i Kiel. P å grund af be
sætteisesforholdene i 1940 blev kontrakten dog annul
leret af den tyske værnemagt.
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Som følge af den påtænkte overgang til 53 cm tor
pedoer blev det nødvendigt at bygge et nyt militært
torpedoværksted og -depot på Holmen. Dette blev ta
get i brug i september 1941.

Radiosektionens personel pr. 31/3 1938 er opført
på skema II, jfr. personeloversigten. Af det anførte
militære personel var godt over halvdelen udkom
manderet i skibe og både samt til landstationer. Me
dens det militære personel i denne periode var nogen
lunde konstant, voksede det civile personel fra i 1937
at have bestået af 1 ingeniør, 4 instrumentmagere, 5
montører og 1 tilsynsmand til i 1942 at bestå af 3
ingeniører, 2 konstruktører, 1 tegner, 1 assistent, 1
kontorassistent, 4 kontorister, 1 værkfører, 38 instru
mentmagere og montører, 1 tilsynsmand, l' magasin
arbejder og 13 arbejdsmænd.

Denne store personeludvidelse skyldtes, at sektionen
mere og mere gik over til selv at fremstille radiosen
dere til torpedo- og u-både. Senderne, der blev frem
stillet efter sektionens egne tegninger og konstruktio
ner, fremtrådte som en efter datidens forhold enestå
ende type, idet den ikke alene med hensyn til fre
kvensstabilitet oversteg de i den internationale radio
konvention stillede krav, men tillige i betjeningsmæs
sig henseende og mekanisk opbygning var de kom
mercielle, danske og de frigivne, tyske fabrikater over
legen. Desværre blev alle de indtil krigen fremstillede
sendere ført bort af tyskerne, der hurtigt blev klar
over sendernes værdi. Ingen af senderne er fundet ef
ter krigen, og hidtil har hverken tid eller pladsforhold
tilladt en genoptagelse af fabrikationen.

De tekniske problemer vedr. sikring af skibe mod
magnetminer blev underkastet nærmere granskning
ved sektionen. De heraf følgende forsøg og undersø
gelser vedr. dels sikring af skibe mod magnetminer
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ved hjælp af afmagnetisering og installering af sik
ringskabler, dels konstruktion af et praktisk anvende
ligt strygegrej mod disse miner, tog deres begyndelse
i 1939-40, og kan siges at være afsluttet i 1940-41,
idet man på dette tidspunkt havde fundet frem til en
brugbar afmagnetiseringsmetode og sikring samt et
brugbart strygegrej bestående af slæbemagneter.

I 1941-42 havde man således ialt sikret 243 skibe,
og havde til rådighed for minestrygningen 5 stk. 24 m
magneter, 13 stk. 12 m magneter og 8 stk. 6 m mag
neter.

Det første afmagnetiseringsanlæg blev sat i drift
den 10/4 1942 og blev udvidet i tiden 27/12 1942 til
18/1 1943. Endvidere blev der i 1942-43 oprettet 2
oversejlingsbaner for måling af skibes sikkerheds
dybde, l ved Lynetten og 1 ved Slipshavn.

Jævnsides med det ovenfor anførte foretoges de al
mindelige eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder ved
sektionen , samtidig med at der holdtes de normale sko
ler for mathelever og værnepligtigt personel. I denne
forbindelse skal nævnes, at radioskolen blev moderni
seret i 1938-39, således at den var i stand til at betje
ne elevantallet, der efterhånden var kommet op på ca.
80 elever om året.

I 1938-39 overtog radiosektionen alt fly vevæsenets
radiomateriel, som tidligere havde sorteret under fly
vevæsenet.

Sektionens værkstedsforhold blev på grund af de
store arbejdsudvidelser mere og mere håbløse, og der
blev da også allerede i 1938 indgivet forslag om ny
bygning. Saneringsplanerne er dog indtil dato ikke
blevet til noget.

Ved minesektionen var personelmangelen meget fø
lelig, da mineskibsdivisionen lagde stærkt beslag på
det uddannede minepersonel. Sektionens stammand-
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skab pr. 1/4 1938 fremgår af skema II, jfr. personel
oversigten . Med det forhåndenværende personel kneh
det meget med at overholde de almindelige eftersyns
og vedligeholdelsesarbejder på materiellet.

I september 1938 blev en stor del af minebehold
ningen flyttet ud i Tårbæk fort, der var hlevet over
taget som et erstatningsmagasin for de tidligere be
nyttede minebåde, som nu var blevet kondemneret på
grund af alder. I Tårbæk var desuden indrettet værk
steder for eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder.

På samme tid udarbejdedes projekt til bygning af
et nyt armeringsværksted i forbindelse med det uden
volds minemagasin. Da dette værksted blev færdigt i
august 1940, var minerne i magasinet imidlertid fjer
net som følge af udlægningen i september 1939, og
efter optagningen blev minerne magasineret dels i
T årbæk dels i de kasserede mineb åde, som blev op
lagt ved Bramsnæsvig torpedostation.

Det udenvolds minemagasin med det nyopførte
armeringsværksted 'blev taget i brug til minestryg
ningsmateriel, og det viste sig meget hurtigt, at man
ved minestrygningsarbejderne ikke havde kunnet kla
re de opgaver, som sektionen kom ud for, hvis dette
værksted ikke havde været til rådighed.

Minebådene blev lagt ned til Bramsnæsvig i løbet af
april, maj og juni 1940. Stationen holdtes derefter
åben hele året med en eftersynsbesætning.

Sektionens materiel blev i denne periode forøget med
dybdebomber og dybdebombekastere indkøbt i Sverige,
samt letmetalparavanes, indkøbt i Tyskland. Herud
over blev der i Tyskland til forsøg indkøbt 2 længder
netspærringsmateriel og wire til minestrygning.

I 1940-41 påbegyndtes ved radio- og minesektio
nen konstruktion af særlige kabeltromler til magnet
minestrygning til brug i M-både, MS-både og P-både.
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Personellet ved sprængstoftilsynet og telefontilsynet
var - ligesom ved de øvrige sektioner - meget få
talligt, men det var umuligt at afbøde denne mangel.
Personellets størrelse fremgår af skema II, jfr. perso
neloversigten.

Fra Bofors og Skånska Bomullskrutfabriks A/B i
Dosjohro blev der indtil april 1940 indkøbt en del
sprængstof til erstatning for kasseret og brændt
sprængstof samt til nyfremstillede miner, dybdebom
ber og krigsladningsrum. En del bestillinger måtte p å
grund af besættelsesforholdene gå tilbage.

I 1939-40 påbegyndtes udstationering af minehold
til uskadeliggørelse af ilanddrevne miner og andet
sprængfarligt materiel. Pr. 31/3 1943 var 11 hold ude.
Pr. 31/3 1942 var siden 1939 ialt uskadeliggjort 3.529
miner.

Sprængstoffet fra de ilanddrevne og uskadeliggjorte
miner blev ligesom disses øvrige dele underkastet nøje
undersøgelse, og der blev udarbejdet nøjagtige be
skrivelser af de forskellige typer, således at mine
uskadeliggørelsesholdene fik så gode oplysninger som
muligt.

Personellet ved konstrukiionsafdelinqen. og værk
stedet pr. 31/3 1938 fremgår af skema II, jfr. perso
neloversigten.

De utilstrækkelige pladsforhold i konstruktionsaf
deling og værksted, som hindrede rationel drift, blev
atter taget op til undersøgelse, og der nedsattes et tek
nisk udvalg, bestående af 2 på dette område særdeles
kyndige civilingeniører, der i forbindelse med SMV's
ingeniører udarbejdede en detailleret plan over den
nødvendige udvidelse af værkstederne ved opfyldning
af minegraven øst for de nuværende bygninger, samt
tilbygning til administrationsbygningen vestover, hvor
nu KFUM-barakken er overtaget som midlertidig ko n-
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struktionsafdeling. I projektet indgik flytning og til
trængt udvidelse af Holmens telefoncentral til et bom
besikkert rum under den projekterede tilbygning til
administrationsbygningen. Projektet er senere efter
levet hvad angår dets organisatoriske retningslinier,
hvorimod selve byggeprojektet ikke kom til udførelse.

I juli 1938 afsendtes de sidste 100 miner af en be
stilling på 200 til Siam.

Af særlig vigtige opgaver, udover fremstilling af re
serve- og erstatningsmateriel til miner, dybdebomber,
torpedoer, udskydningsmateriel og minestrygnings
materiel, skal fremhæves: Konstruktion og fremstil
ling af ny dybdebombe, bygning af letmetalparavanes
og kraner dertil , nye minetyper, minestrygningsspil
til magnetminestrygning, bøjemateriel samt udskyd
ningsapparater til Kongsøre, nye torpedobåde og u
både.

29. august 1943 - 5. maj 1945.

Som følge af tyskernes overfald om morgenen søn
dag den 29/8 1943 gav direktøren for SMV ordre til,
at der mandag morgen 'sku lle være posteret folk ved
indgangene til Holmen for at varsko personellet om
ikke at give møde på SMV. Det lykkedes imidlertid
kun at stoppe en del af det civile personel, medens en
anden del forholdt sig af ventende. Alt det militære
personel forblev borte. Denne situation bevirkede, at
værkstedsingeniøren - efter aftale med direktøren.
som opholdt sig i sit hjem - besluttede. at arbejdet
ved SMV måtte opretholdes. Den første dag viste der
sig ingen tyske soldater ved SMV.

I den følgende tid indfandt flere tyske kommissio
ner sig i de forskellige afdelinger, hvor de foretog mere
eller mindre fuldstændige optællinger af materiellet;
særlig radiosektionens materiel syntes at have inter-
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esse, hvorfor man fra dansk side straks søgte at fjerne
så meget som muligt af dette.

Tyskerne var specielt interesseret i værkstedernes
kapacitet og udrustning samt igangværende arbejder.
Med marineministeriets tilsagn fik tyskerne de ønske
de oplysninger, hvilket dog kun skete i stærkt begræn
set omfang.

Fra den 29/8 til 2/10 fortsatte værkstederne de ar
bejder, der var i gang. Disse omfattede i .stor e træk
torpedo- og minemateriellet til de under bygning væ
rende 8 torpedobåde samt en del minestrygningsma
teriel og desuden de sædvanlige eftersyns- og moderni
seringsarbej der ved r . torpedo- og minemateriellet.
Den 2. oktober beordrede marineministeriet arbejder
ne stoppet, samtidig med at institutionen fik besked
om at indsende forslag til en afvikling.

Den 11. oktober fremsendte SMV sit forslag til af
vikling, således at der kun blev det for tilsyn med
maskiner, værktøj og inventar nødvendige personel
tilbage, ialt ca. 50 mand, under værkstedsingeniørens
ledelse. I sidste halvdel af oktober blev samtlige tje
nestemænd og funktionærer hjemsendt på orlov og den
11/11 blev en stor del af de civile arbejde (ca. 140)
hjemsendt med % løn. Denne ordning varede indtil den
11/1 1944.

Det lykkedes i denne tid ved dygtig indsats fra
SMV's personel at få fjernet fra Holmens område vig
tige arkivalier og hele tegnearkivet samt en masse
andet værdifuldt materiel såsom kviksølv, tin, bly,
zink og kobber, som kunne være af interesse f.or den
tyske værnemagt. Endvidere lykkedes det SMV's per
sonel at bjerge alt det på Qvintus opmagasinerede
instrumentmateriel, herunder betjeningsborde til mi
ner, og endelig størsteparten af forbrugsgodset. wire
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og tovværk samt den værdifuldeste del af kabelbehold

ningen.

I slutningen af november 1943 blev radiosektionens
værksteder totalt tømt af tyskerne.

I slutningen af december s . å. meddelte tyskerne
gennem udenrigsministeriet, at man fra tysk side ikke
påtænkte at benytte søartilleriet og SMV, hvorfor det
med viceadmiralens billigelse blev besluttet at søge
værkstedet beskæftiget med arbejder for stat, kom
mune og private virksomheder. Ved stor imødekom
menhed fra disse institutioner blev det muligt at op
retholde arbejdet i beskeden udstrækning, selvom det
i starten kneb med at få de tidligere leverandører af
råmateriale til at afhænde dette til SMV, da de pågæl
dende til at begynde med troede, at SMV arbejdede
for tyskerne. Udover arbejdet for ovennævnte institu
tioner blev der på direktørens initiativ endvidere frem
stillet dele til maskinpistoler og de såkaldte skov
mandsknive.

I maj 1944 blev en del af værkstedets tjenestemands
funktionærer atter indkaldt til tjeneste, da forudsæt
ningerne for deres hjemsendelse ikke mere var til
stede.

r juli samme å r begyndte konstruktionspersonellet
igen dets virksomhed i nogle lokaler i Danmarks tek
niske Højskole, samtidig med at der ved SMV på Hol
men til stadighed holdtes et vist antal konstruktører,
afhængig af værkstedets behov. Arbejdet i lokalerne
på den tekniske Højskole bestod i viderekonstruktion
af torpedoapparaterne til torpedobåde (53 cm rør)
samt en omnummerering af hele SMV's tegnearkiv.

Der forekom på Holmen mange tilfælde af chikane
rier fra tysk side, blandt andet skete det hyppigt, at
tyskerne uden varsel bortførte materiel fra SMV's om-
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råde. Der blev fra dansk side nedlagt protest mod disse
uregelmæssigheder, dog uden resultat.

I december 1944 beslaglagde tyskerne SMV's kon
torbygning samt lager- og værkstedsbygning. Beslag
læggelsen gjaldt kun selve bygningerne, så SMV gik
i gang med at fjerne alt i bygningerne til lokaler, der
var fremskaffet uden for Holmens område. SMV's
kontorpersonel flyttede således til Gernersgade den
20. december, lageret blev flyttet til et skur i Leifs
gade, og de større og tungere ting til et par bygninger
på Dansk Svovl syre- og Superphosphat-Fabrik A/S i
Kastrup. Det lykkedes dog ikke at få fjernet alle ma
skiner fra værkstedet, idet tyskerne - uden forudgå
ende varsel og trods protest - forhindrede al yder
ligere fjernelse af materiel.

Lidt efter lidt lagde tyskerne beslag på de fleste af
SMV's bygninger, idet de dog i det store og hele gav
tilladelse til , at disse først blev rømmet for inventar;
men da SMV begyndte at fjerne materiellet, lagde de
så mange hindringer i vejen som muligt.

Den 19. april 1945 afsluttedes rømningen af værk
stedsbygningerne, således at der på dette tidspunkt
under SMV's kontrol kun var minesektionens bygnin
ger tilbage; disse blev dog i den sidste del af besættel
sen ogs å beslaglagt. Hovedparten af bygningerne blev
anvendt som lazaret.

1945 -1953.
Ved Tysklands kapitulation var situationen føl

gende:
Værkstedsbygningerne var fuldstændig tømt for

deres oprindelige indhold af maskiner, inventar og
værktøj og fyldt med madrasser og halm. Omklæd
nings- og spiselokalerne var indrettet til lazaret og
fyldt med sårede soldater.

Tidsskr. f. Søvæsen . 124. Aarg. 29
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Kontorbygningen var i øverste etage indrettet til
lazaret, medens stueetagen blev benyttet som kontorer.
Bygningen var meget medtaget og snavset.

Torpedomagasinet var nogenlunde uberørt og var
fyldt med danske, vandfyldte torpedoer, medens det
tilstødende værksted var benyttet som magasin for
polske, franske og hollandske torpedoer. Alt var snav
set og uordentligt. Mure, døre og vinduer ramponeret
og alle tilbageværende in stallation er defekte.

De fleste af minesektionens bygninger på Qvintus
var mere eller mindre ramponeret på nær nogle en
kelte kontorer, der siden den 29/8 havde været be
nyttet af civilt personel fra SMV. Det tilbageværende
materiel lå magasineret i en frygtelig uorden. I maga
sin for bøje- og udstikningsmateriel var indrettet sove
pladser på dørken, idet denne helt var belagt med
halm. Til beboelse var ydermere rejst et stort telt på
tennisbanernes plads.

Minestrygningsmagasinet var fuldstændig tømt og
i en meget dårlig forfatning. Det nye værksted, der var
bygget i tilknytning til magasinet, og som havde været
benyttet af et værnemagerfirma, der fabrikerede tænd
rør, var blevet sprængt af sabotører , hvorved det var
blevet meget ødelagt. Parketgulvet og arbejdsbordene
var fjernet og er formentlig blevet benyttet til brænd
sel.

Radiosektionens værksteder og skole var fuldstæn
dig tømt for alt og blev benyttet som lazaret. Radio
sendestationen på Holmen var totalt ødelagt.

Samtlige sprængstofmagasiner var tømt, og lokaler
ne på »Dækkede Vej « var meget ramponeret.

Hele Holmens telefonnet var, som følge af de æn
dringer tyskerne havde foretaget, i vild uorden.

Af det ovenstående vil fremgå, at man for atter at
bygge SMV op måtte begynde helt fra bar bund, idet
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man, samtidig med at tage fat på de foreliggende op
gaver, måtte have bygningerne udbedret og renset,
fin finde frem til, hvor de forskellige savnede maski
ner var blevet af, og samtidig tage hjem på alt det
materiel, som var blevet magasineret uden for Holmen.

Der blev først sat ind på at genetablere pladeværk
stedet, da dette værksted var af særlig betydning af
hensyn til minestrygningsmateriellet. Under genetable
ringen af værkstedet benyttede man lejligheden til at
indføre vekselstrøm til værkstedsmaskinerne og lige
ledes flytte lageret over i det gamle torpedoværksted .
som ligger i forlængelse af det civile værksted.

Administrationsbygningen med kontorer og tegne
stue kunne først tages i brug igen den 14. juni.

Torpedosektionens personel ble v, efterhånden som
det meldte sig til tjeneste, sendt ud over hele landet
for at være behjælpelig med at samle det efterladte
tyske torpedomateriel og eftersøge og hjemsende eget
materiel.

Torpedostationen i Bramsnæsvig. der havde været
henyttet som lejr for Hitler-Jugend, og som var fuld
stændig tømt for alt, hvad der havde med torpedo
skydning at gøre, blev udlånt til Holbæk garnison.

Ved minesektionen foretoges en gennemgribende
oprydning, i hvilken der i nogle dage medvirkede ca,
50 tyskere under engelsk kommando. Efter at bygnin
gerne var blevet renset og desinficeret, påbegyndtes
modtagelsen af materiel f'ra de forskellige tyske lagre
ude omkring i landet. Der sattes særlig ind på at an
skaffe materiel til minestrygning, hvorfor en genop
førelse af minestrygningsværkstedet påbegyndtes hur
tigst muligt.

Mineuskadeliggørelsestjenesten, som i perioden 29/8
1943 til 5/5 1945 havde indstillet sin tjeneste og i ste
det for - under Statens civile Luftværn - rundt om

29 '"
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i landet havde udført en såkaldt »minetjeneste«, der
bestod i - under den politiløse tid - at gå justitsmi
nisteriets scivile kontorer« til hånde sam t assistere
frihedsbevægelsen i så stor udstrækning som muligt,
blev genetableret, idet de allerede udstationerede hold
ledere blev forsynet med materiel og personel. I tiden
fra 5/5 til 30/9 blev uskadeliggjort 1150 miner, hvil
ket giver et samlet antal fra 1/9 1939 til 30/9 1945
på 6.401 miner.

I slutningen af august påbegyndtes etablering af
minehold til rydning af de af tyskerne langs Jyllands
vest- og østkyst udlagte forstrands- og K.M.A. -miner.
Disse arbejder er endnu ikke endelig afsluttet.

Radiosektionen overtog den 10. maj 1945 flåderadio
på Holmen, Strickers batteri og modtagerstationen på
Klø vermarksvej . Flåderadio blev etableret med mod
tagerstation på Kløvermarksvej og senderstation i
Strickers batteri, og var klar til tjeneste samme dag,
hvorimod station en på Holmen var i ubrugbar stand.

Da radiosektionens øvrige bygninger var i en sådan
forfatning, at de ikke kunne benyttes før efter en stør
re ombygning, blev det besluttet a t installere sektio
nen i nogle forholdsvis gode barakker på Kløvermarks
vej. Barakkerne blev derfor i den nærmest følgende
tid indrettet med provisoriske værksteder, lagre, måle
stuer, tegnestuer og kontorer. Da bygningernes karak
ter er sådan, at de kun kan bruges i en vis årrække,
og løvrigt ikke giver plads nok for sektionens virk
somhed, kan løsningen kun betragtes som midlertidig.

Radiosektionen havde megen vanskelighed med at
komme i gang, da der fandtes meget lidt af sektionens
materiel tilbage i landet. Sektionen gik straks i gang
med eftersyns- og reparationsarbejder på flydemagne
ter samt strygekabler. stikkontakter og strømvendere
til disse.
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Radioskolen, der var fuldstændig demonteret, blev
hurtigst muligt sat i stand og noget udvidet, således
at det blev muligt at undervise flere klasser på sam
me tid.

Det af radiosektionen opførte afmagnetiseringsanlæg
på Holmen (ved l) Linien«) var totalt ødelagt ved gen
overtagelsen. Marinen overtog derfor efter forhand
ling med englænderne det af tyskerne opførte anlæg
ved Lynetteløbet. Den 26/5 1945 startedes anlægget
under dansk ledelse. Samtidig med overtagelsen af
dette anlæg overtoges målestationer for skibe i Frede
rikshavn, Århus, Esbjerg og Nyborg.

Sprængstoftilsynets første opgaver, efter at perso
nellet var kommet tilbage, bestod i oprydning, uskade
liggørelse og afhentning af sprængstoffer, tændrnidler
og sabotagemateriel fra diverse steder i landet. Af ma
rinens eget materiel forefandtes kun ca . 230 danske
torpedokrigsladningsrum, ca. 100 miner sam t en del
elektriske patroner og vragsprængningsminer.

Endvidere satte tilsynet ind på at klargøre spræng
materiel til støj minestrygning ; dette materiel bestod
af håndgranater, nipolitlegemer, bundtede spræng
kapsler og enkelte sprængkapsler, alt i 100.000-vis.

Telefontilsynet gik i gang med genopbygningen af
marinens telefonsystem. Betjening af Holmens telefon
central blev genoptaget den 12. maj 1945, og ved ud
gangen af september var der til central-en knyttet 210
lokaltelefoner.

Efterhånden, som SMV's forskellige bygninger atter
kom i orden, kunne der tages fat på de egentlige ar
bejder. Det var dog klart, at såvel det civile værksted
som de militære sektioners lokaleforhold ikke ville
kunne klare de opgaver, der nu forestod, idet 'bygnin
gerne dels var for gamle og faldefærdige, og dels ikke
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var beregnet til at tage de meget større vægte, som
materiellet efterhånden var kommet op på som følge
af indførelsen af de nye torpedo- og minetyper samt
det nye radiomateriel ,

I 1938-39, hvor man påtænkte at overgå til 53 cm
torpedoer, havde der været indgivet forslag til en større
udvidelse af de civile værksteder. Denne sag blev gen
optaget, men har til dato ikke givet noget resultat.
Ligeledes harder været arbejdet med nybygningspro
jekter for såvel radiosektionen som minesektionens
værksteder, som heller ikke er afsluttet endnu,

På grund af det stadig stigende behov for telefoner
blev Nyholms telefoncentral i 1948 (juli) udskiftet
med en moderne 400 liniers central, hvilket - i for
bindelse med oprettelse af søværnskommandoens cen
tral og overtagelse af ministeriets central - medførte
en betydelig personeIforøgelse.

I de sen este år - efter Danmarks tiltrædelse af
Atlantpagten - er der som led i hele marinens op
bygning planlagt bygning af nødvendige magasiner
rundt om i landet. En del af disse magasiner er fær
digbygget, men for andres vedkommende Cl' der endnu
ikke bevilliget midler.

Radiosektionens opgaver, der allerede før 1940 var
af så speciel en karakter, og hvis arbejdsområde vokse
de meget stærkt under og efter besættelsen. krævede
efterhånden, at sektionen udsktltes fra SMV's arbejds
område med en selvstændig chef, så meget mere som
sektionens arbejdsområde efterhånden intet havde til
fælles med de to andre sektioner.

Efter genoptagelsen af arbejdet i 1945 foregik der
da også en langsom adskillelse. Sektionen udvidede
efterh ånden sine civile værksteder og tegnestuer, og
chefen for radiosektionen gjorde indstillinger direkte
til marineministerlet. Kun den administrative side af
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sektionens arbejdsområde forblev under SMV indtil
1/4 1949. Den endelige adskillelse fandt sted den 1/8
1951, i henhold til lov nr. 276 af 18/6 1951 om for
svarets ordning. Radiosektionen blev derefter benævnt
søværnets televæsen (TLV).

Ved denne lov, hvor der indførtes et fælles forsvars
ministerium for de tre værn: hæren, søværnet og
flyvevåbnet, blev SMV underlagt søværnskomman
doen, og direktøren for SMV blev atter benævnt chef.

SMV's hovedopgaver blev dog - bortset fra udskil
lelsen af TLV - ikke ændrede ved denne lov, men
er - ligesom efter tidligere forsvarsordninger 
at anskaffe og vedligeholde søværnets torpedo- og
minemateriel, samt at udarbejde grundlag for uddan
nelse vedrørende dette materiel.

SMV består således af en centraladministration
med nødvendigt sekretariat, arkiv og bogholderi samt
af en torpedosektion med militære værksteder og de
poter, en minesektion med militære værksteder og de
poter, en teknisk sektion med konstruktionskontor.
driftskontor og civile værksteder samt et sprængstof
tilsyn (telefontiIsynet er overgået til TLV den 1/7
1952).

Da det vil føre for vidt at komme ind på de enkelte
sektioners virksomhed i perioden fra 1945 og op til i
dag, skal kun fremdrages enkelte særlige træk.

SMV's kapacitet har i de senere år været mere end
fuldt udnyttet, idet alle de opgaver, som har trængt
sig på, i realiteten har sprængt institutionens ram
mer såvel pladsrnæssigt som personelt.

I denne forbindelse skal bemærkes, at montering af
nybyggede torpedoapparater har m åttet foregå i fri
luft.

Da alt SMV's materiel var så godt som ødelagt eller
forsvundet ved genovertagelsen. blev der sat alt ind
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på at oparbejde de nødvendige beholdninger af mine-,
torpedo-, dybdebombe-, kabel- og minestrygningsma
teriel. Denne opbygning var særlig vanskelig, idet man
samtidig måtte i gang med helt nye typer.

Budgettet, der i 1927-28 var på 325.000 k r., er i
dag - selv efter at TLV er udskilt - på ca. Hl
millioner kr.

Personøllets sammensætning og størrelse pr. 31/3
1953 fremgår af skema III, jfr. personeloversigten.

Det har været uheldigt for en kontinuerlig udvik
ling, at det fåtallige, militære personel af tvingende
grunde har måttet udskiftes efter kortere tids tjeneste
eller på tidspunkter, hvor det efter en nogenlunde ud
dannelse skulle begynde at gøre gavn.

Som tidligere omtalt, var SMV's torpedostation i
Bramsnæsvig ubrugelig, dels fordi tyskerne havde øde
lagt alt det efterladte materiel, og dels fordi den ikke
kunne anvendes efter indførelsen af 53 cm torpedoer.

Den nye station ved Kongsøre var i 1945 langt fra
sin fuldførelse, da arbejdet var 'b levet standset dels
på grund af besættelsen og dels på grund af materiale
mangler ; men der blev nu sat ind på at få den færdig
bygget. I 1946 blev det dog ikke muligt at foretage no
gen indskydning fra stationen udover, at der i perioden
27/8-14/9 1946 blev afholdt nogle forsøg mcd elek
triske torpedoer, som blev udskudt fra en af tyskerne
dertil særlig indrettet kutter. I 1947 var stationen åben
for indskydning i to måneder, trods det, at der endnu
ikke var bygget noget egentligt værksted, og ej heller
noget skydetårn. og at der kun var yderst dårlige
beboelsesforhold i en gammel feriekolonibygning, som
SMV havde overtaget fra Frederiksberg kommune.
Der blev skudt 205 skud fordelt på 8 stk. 53 cm og
26 stk. 45 cm torpedoer.
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Stationen, som endnu ikke er endelig færdigbygget,
idet der stadig mangler en del af kasernebygningen
og en havnedækmole, har siden 1948 været under sta
dig kommando, og indskydning har været foretaget
i ca. 4 måneder hvert år. Der er fra 1948 til 1/4 1953
afgivet 4.853 skud.

Den i 1945 påbegyndte mineuskadeliggørelsestj ene
ste, som blev udført af hold stationeret rundt om i lan
det for at rydde de af tyskerne langs Jyllands vest- og
østkyst udlagte K.M.A.- og forstrandsminer samt tage
sig af ilanddrevne eller drivende miner, har arbejdet
kontinuerligt lige op til 1952, i hvilket å r der først
blev tale om at indskrænke arbejdet.

De fleste steder kan i dag betragtes som farefri; dog
er det ikke udelukket, at nedsandede miner efter en
storm vil kunne bryde frem.

Der er fra 1945 og til 1/4 1953 blevet uskadeliggjort:

7.198 drivende elI. ilanddrevne miner (heri
medregnet miner fra 1939),

68 L.M.B. magnetminer (tyske),
11.609 K.M.A.-miner,

332 forstrandsminer.

Under uskadeliggørelsen af disse miner er indtruf
fet følgende ulykker:

Den 21/7 1940 blev en holdleder og 2 værnepligtige
dræbt ved Skallingen under uskadeliggørelse af en
ilanddrevet mine.

Den 30/3 1943 blev en holdleder dræbt under lig
nende omstændigheder på Ærø.

Den 25/1 1947 blev holdlederen, dykkeren og 3
værnepligtige dræbt under rydning af K.M.A.-miner
ved Ringkøbing.
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75 år er nu gået, i hvilke de mennesker, der har haft
deres gerning ved SMV, har søgt at yde deres bedste,
og det kan generelt Iastslåes, at SMV stedse har sat
hele sin kraft ind på at betjene flådens skibe så godt
og så hurtigt som muligt samt med det bedste og
mest moderne materiel, det har været muligt at ud
tænke og fremskaffe. Det er SMV's håb, at dette er
lykkedes, men det skal samtidig siges, at de forhold,
som SMV i dag arbejder under - særlig med hensyn
til værkstedsforholdene - ikke fremmer arbejdet, og
måske har gjort sit til, at SMV ikke - som i de før
ste 50 år - har været i stand til at være på højde
med de krav, som man med rette kunne forvente af
det.

Desværre skulle SMV ikke komme igennem de sid
ste 25 år uden at blive udsat for den største og mest
tragiske ulykke i dets historic. Den 23. november 1951
eksploderede 11 miner i armeringsværkstedet på
Qvintus som følge af en der opstået brand, hvorved 16
personer, hovedsagelig mandskab fra Københavns
brandvæsen og FaIcks redningskorps, mistede livet.
Ved eksplosionen blev alle minesektionens bygninger
på Qvintus på nær kabelkældercn totalt ødelagt, og
meget materiel gik ligeledes tabt.

Med henblik på fremtiden er det SMV's håb, at der
så snart som muligt gives lejlighed til at få rettet de
mangler, som på baggrund af materieIlets store udvik
ling nu findes, således at det i de næste 25 år vil være
muligt at leve op til de mål, som blev sat af de mænd,
de r startede SMV.
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Sovjet i luften.
Af søløjtnant I{, Hodholrn. (for tsat)

YAK 17, der er en ensædet reaktionsjager med ind
sugningsport i næsen og udstød i 'k ropp ens agterende,
minder en del om »Th un der j et« , men har slankere
hæreplaner og højere placeret højderor. Motoren er
antagelig en engelsk Rolls Royce Nene reaktionsmotor,
der som nævnt anvendes i et stort antal russiske jet
maskiner. Hastigheden antages at ligge lidt under
1000 km/t. Maskinen er antagelig kun fremstillet i
mindre serier, men vil muligvis dukke op i en moder
niseret udgave med pileformede bæreplaner og ror.
(Jvf. F 84 F »T h un der j et e ) .

YAK 21. Af de mindre kendte jetjagere er raket
jageren YAK 21 den mest bemærkelsesværdige. Maski
nen er en tydelig udvikling af den tyske raketjager
Messerschmidt ME lu3, som må danne grundlag for
vurderingen, da man ikke kender den russiske jagers
data.

ME 163 B, den bedst kendte af de tyske versioner,
var udrustet med en 'Valter raketmotor, der udvik
lede ca . 1700 kg tryk. Dens stigehastighed var enorm,
idet den kunne nå 15000 m på kun 3% minut. Maski
nen var meget let af en jetjager at være, dens fuld
vægt beløb sig til ca. 4000 kg, og dens dimensioner til
5,88 X 9,33 m . Bevæbningen var 2 30 mm kanoner.
ME 163 B va r imidlertid i udpræget grad hæmmet af
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Fig. 13. Raketjageren YAK 21.

den for raketjagere velkendte mangel : meget lille
flyvetid, ca. 4% minut, hvilket svarede til en række
vidde på ca, 100 'km .

Model C var udrustet med en nyere "Valter-motor
med to forbrændingskamre og en trykkraft på 2000
kg. Kun det ene af disse forbrændingskamre, det mind-
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ste, blev benyttet ved marchfart, hvorved flyvetiden
forøgedes til ca. 12 minutter.

YAK 21, der som nævnt er en udvikling af denne
type, har antagelig fået flyvetiden yderligere forøget,
og selvom denne stadig er meget ringe, vil jageren

Fig. 15. Uidentificeret jetjager. Sandsynligvis af MIG·konstruktion.
Observeret over Tyskland i sensommeren 1951. Har mange træk
fælles med TA 183, konstrueret af Kurt Tank til »Luftwaffe«. En
lign ende type, som ligeledes er observeret over Tyskland, men med
højderoret placeret pil overkant af sideroret, minder om den argen
tinske I. Ae. 33, som ligeledes er konstrueret af Tank (1951). J ageren
menes at ha ve en raketmotor monteret over jetturbinen og en

rnaks.hastighed i nærheden af lydens. (Maeh : 1,0).

p. gr. a. den enorme stigehastighed, som for raket
jagere bevares i stor højde, kunne nå op i højden og
foretage enkelte angreb og derefter returnere. Det bør
dog bemærkes, at den kun kan anvendes indenfor en
meget lille radius, hvilket selvfølgelig i et land som
Sovjetunionen stiller store krav til kvantiteten. YAK
21 må betragtes som et farligt våben med stærkt be
grænsede anvendelsesmuligheder.

Maskinen kan kun anvendes til rent interceptor
virksomhed, hvilket holder den inden for jerntæppet
og gør sløret om dens egenskaber tættere, end tilfæl
det normalt er for russiske luftfartøjstyper.
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YAK 25 minder en del om de to kendte jagere LA 17
og MIG 15. Den tør, selvom dens egenskaber ikke
er kendte, antages at ligge i klasse med disse d.v.s,
med en hastighed på 1000-1100 km/t.

Tomotorede jetjagere:

De russiske tomotorede jetjagertyper er en tydelig
udvikling af den tilsvarende tyske jager: Messer
schmidt ME 262 »Stu rm vogel«, som blev serieprodu
ceret i sidste del af krigen. Det mest bemærkelsesvær
dige ved denne maskine er, at dens første prototype,
udrustet med almindelige rækkemotorer, fløj for før
ste gang i 1940 og det første eksemplar udrustet med
jetmotorer i 1942. Den var imidlertid endnu ikke klar
til serieproduktion, og først efter at det niende proto
typeeksemplar havde fuldendt sine prøveflyvninger i
januar 1944, blev denne iværksat.

De russiske forbedringer af typen hedder LA 15 og
LA 16 (LA-R 2) , af hvilke LA 15, selvom der flere
steder findes forskelligheder, ligner ME 262 meget,
mens LA 16 er moderniseret betydeligt og bl. a. for
synet med pileformede vinger og skråt sideror.

LA 15 er et lavtvinget monoplan med to hængende
motorgondoler. som tillige rummer to hjul af trehjuls
understellet. Kroppen, der er cigarformet, slutter i et
pæreformet sideror, som bærer et normalt lige højde
ror. Over planerne findes et ensædet cockpit. Maski
nen kan ikke forveksles med andre typer end den
tyske ME 262.

LA 15 trådte i eskadrilletjeneste i et mindre antal
allerede i 1946, hvorfor det antages, at den kun er en
let forbedring af den tyske maskine, og selvom
dataene hos LA 15 er ukendte, må man gå ud fra, at
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de ligger temmelig tæt op ad de tyske data, som er
følgende:

Maks.-fart: 850 km/t i iOOO m.
Bombelast : 2 X 250 kg.
Raketter:
Fast bevæbning: 4 30 mm kanoner.
Tophøjdet ca. 11000 m.
Motorer: 2 X J unkers J umo 004 B reaktionsmoto-

rer.
Brændstof: 22i5 I i kropstanke.
Rækkevidde: ca. 900 km (l Y2 time).
Længde x spændvidde: 10,6X12,5 m.
Besætning: i.

Stigehastigheden er stor, idet planet kun er 5 mi
nutter om at nå 12000 m, hvilket svarer til en gen
nemsnitlig stigehastighed på 2400 m/sek. Under prø
ver i U.S.A. har maskinen nået en hastighed pc 1050
km/t i dyk. Flyvetiden forøges ved påmontering af
ekstra brændstoftanke.

LA 15's data vil sikkert på enkelte punkter vise en
forbedring af de tyske, men generelt el' forskellen sik
kert ikke større, end at de opgivne data er fyldest
gørende til karakterisering af typen. Den er imidlertid
ikke bygget i ret stort antal og vil sikkert ikke kom
me til at spille nogen større rolle i en eventuel krig,
hvilket til gengæld menes at være tilfældet for efter
følgeren LA 16.

LA 16, også kendt under betegnelsen LA-R 2, er
ligeledes et lavtvinget monoplan med hængende mo
torgondoler, men med pileformet plan (40·) og højde
ror. Sideroret er tilbagestrøget med højderoret anbragt
højt oppe.

LA 16 blev kendt for offentligheden i Vesteuropa
sent i 1949 og først i 1950, men data og øvrige oplys-
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ninger er meget sparsomme, hvorfor nedenstående
data skal tages med større forbehold end normalt:

Maks.-fart: ca . 1000 km/t.
Bombelast : ?
Raketter: ?
Fast bevæbning: 2 20 mm + 2 12,7 mm.
Længde X spændvidde = 13,7 X 12,5 m.
Motorer: 2 forbedrede JUllO reaktionsmotorer.
Besætning: 1-2.

Maskinen er i næsen udrustet med en navigations
og varslingsradar omgivet af en dorne og kan som
følge heraf udrette tjeneste som altvejrs- og natjager.
Af denne grund menes besætningen normalt at bestå
af 2 mand, selvom der på de fleste gengivelser kun
synes plads til en mand i cockpittet. Maskinen står
antagelig i fartklasse med den amerikanske to-moto
rede natjetjager »Scorpion « og i klasse over de fleste
standardnat j agere i Vesteuropa: Meteor, Vampire m.
fl . Aktionsradien både ved LA 15 og 16 antages til
gengæld at være ret lille.

Ud over nævnte to mindre natjagere findes en tung
natj ager, nemlig en version af den kendte jetbomber
IL 26, der til tider bliver benævnt IL 28. Jagerversio
nen adskiller sig fra bomberversionen ved en betyde
lig kraftigere fast bevæbning, som er monteret i næ
sen.

VURDERING AF RUSSISKE JETJAGERE

En vurdering af det russiske jagerluftvåben m å
foretages på basis af en sammenligning med NATO's
jagerstyrker. hvis flytyper med få undtagelser, sven
ske og sydamerikanske konstruktioner, dominerer
hele den vestlige verden.

T idsskr. r. Søv æs cn. 124. Aarg. 30
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Vurderingen er foretaget på grundlag af forskellige
oplysninger og artikler i fagblade, som fra tid til an
den behandler dette meget aktuelle problem. De vur
deringer, som gives af dagspressen dette forhold ved
rørende, må som ved alle andre emner tages med me
get store forbehold, idet de ikke alene i høj grad er
præget af propaganda, men tillige så ukorrekte og
ensidige, at man normalt får et ganske andet indtryk
end det rigtige.

En chekisk MIG 15's nedskydning af en amerikansk
Thunderjet over Tyskland gav således anledning til en
del kommentarer, som taget under et gik ud på, at
NATO's fly ves tyrker gennemgående var udrustet med
[agertyper, som var de russiske håbløst underlegne, og
at NATO kun rådede over en enkelt type, den ameri
kanske F86 Sabre , som var de fleste russiske maski
ner jævnbyrdige.

For at komme til dette noget nedslående resultat
m å man imidlertid begrænse sig til at medtage to af
jagerens egenskaber, farten og manøvredygtigheden,
i vurderingen og ganske se bort fra , at der jo eksi
sterer mange andre faktorer, som har udslaggivende
betydning for et jagerluftfartøjs effektivitet.

J ageren af idag har tre hovedopgaver: 1) bekæm
pelse af fjendtlige bombemaskiner, herunder bekæm
pelse af eventuelle eskortejagere. 2) eskortering af
egne bombemaskiner, og 3) angreb på jord- og sømål
til støtte for egne hær- og flådestyrker.

Nøjes man med at betragte den første af disse op
gaver, vel at mærke udført ved dagslys og i sigtbart
vejr, kommer man til et resultat, som er i overens
stemmelse med den almindelige opfattelse: at russer
ne ligger på førstepladsen.

Praktisk talt alle nye russiske jagertyper er rene
inteceptorjagere, som har til opgave at bekæmpe
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fjendtlige bombere og jagere, og udmærker sig i den
anledning ved høj fart og stor manøvredygtighed. De
er samtidig karakteriseret ved en bevæbning med svæ
re kanoner (37 mm) med ringe skudhastighed og
ringe ammunitionsbeholdning (30-50 skud), hvilket
for at opnå tilstrækkelig 'træffeprocent fordrer en nøj
agtig ildledelsesinstrumentering. Dette har de russiske
jagere imidlertid ikke, hvortil kommer, at de under
forskellige vejrforhold ofte er meget ustabile.

Deres sigteinstrumentering ligger tilsyneladende på
samme tekniske stade som vestmagternes ved krigens
slutning, d.v.s., at den i princippet består af et gyro
sigte, som indstilles til skydning på en fast afstand,
der fås enten ved gisning eller ved en simpel regne
maskine, som bruger det fjendtlige luftfartøjs dimen
sioner som argument.

Nogle ældre, vesteuropæiske jetjagertyper anven
der stadig samme princip, men ved de nyere vest
europæiske og amerikanske typer er den faste afstand
erstattet af en kontinuerlig afstandsbestemmelse, som
fås ved hjælp af en lille a r t iller ir ada r i næsen, hvilket
betyder, at sigtet er korrekt på alle afstande indenfor
de fastlagte grænser. Hertil kommer, at de nyeste ty
per er udrustet med blindskydningssigte og en enkelt
standardtype (F 94 Starfire) med et automatisk ra
darsigte, som sel v påvirker styreorganerne og retter
maskinen med dens fast installerede våben (raketter)
mod det beregnede træffepunkt.

Dette forhold er en væsen tl ig å rsag til, at amerikan
ske jetjagertyper, bl. a. Thunderjet, som er den rus
siske MIG 15 underlegen i fart, har klaret sig så godt
i kampene over Korea til trods for, at dens be væbning
består af 6 maskingeværer af kun 12,7 mm kaliber.

Med denne lette bevæbning, hvis normale skud
afstand regnes for at være ca. 700 m. , har amerika

31"
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nerne på grund af deres fuldkomne sigteinstrumenter
og geværernes store skudhastighed (6X 1200 skud/
rnin.) opnået træffere på afstande helt op til 2000
2500 m. En forøgelse af kaliberet synes derfor ikke at
være nogen fordel, med mindre det samtidig er mu
ligt at opretholde sigtets tekniske standard og undgå
en for stærk reducering af skudhastigheden og am
munitionsmængden. Dette kræver imidlertid vægt og
er grunden til, at de nye NATO-jagertyper er væsent
lig tungere end de russiske. Vil man samtidig opret
holde farten , kræves igen forøget motorkraft.

Forholdet mellem to jagertypers effektivitet i en
indbyrdes luftkamp må henføres til bestemte ydre
forhold. Ved god sigtbarhed og rolige vej rforhold vil
den lette og hurtige MIG 15 være i sit rette element,
mens den under mindre gunstige omstændigheder me
get let kan komme til kort overfor den tungere og
bedre udstyrede Thunderjet- og andre NATO »all
round « jagertyper.

Hertil kommer, at NATO råder over en standard
jagertype. som regnes for, hv ad fart og manøvredyg
tighed angår, at være fuldt på højde med den russi
ske MIG 15 standard jager, nemlig F 86 Sabre, der
tilmed er bedre teknisk udstyret end den russiske
jager. Den amerikanske flyverindustri kan således
ikke, hvad interceptorjagere angår, siges at stå ret
meget tilbage for den russiske.

Noget anderledes er forholdet i England, der i de
første 6-7 efterkrigsår har nøjedes med at forbedre
de allerede konstruerede j et j agerlyper fra krigens tid:
Meteor, Vampire m . fl. , idet man under foregivende
af at have tid nok, antagelig har forsøgt at springe
det mellemstadium over, som er repræsenteret ved
bl. a. MIG 15 og F 86 Sabre. Dette har resulteret i, at
moderne engelske typer som Hawker Hunter og Super-
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marine Swift m. fl. først i 1954 vil begynde at rulle af
samlebåndene i de engelske fabrikker. Disse typer må
til gengæld anses for at ligge i klasse over MIG 15 og
dens samtidige; men hvem ved, hvad russerne er i
besiddelse af til den tid?

De russiske jetjagere er karakteriseret ved en ret
lille rækkevidde, og først i de nyeste modeller har
man taget udenbords reservetanke i brug, men ikke i
så stort et omfang som ved flere NATO-jagere, hvis
rækkevidde kan forøges til ca, 4000 km v. hj . af ekstra
tanke (f. eks. Thunderjet).

Dette forhold betyder, at de russiske maskiner ikke
er så velegnede til eskortetjeneste over længere stræk
ninger, hvilket vil gøre deres bombeeskadriJler mere
sensible overfor fjendtlige jagerangreb.

Hvad angår den sidste, men dog særdeles vigtige op
gave, angreb mod jord- og sørn ål, ligger russerne end
nu længere bag vestmagterne. Man kan ikke opnå alt
med en enkelt jagertype. og russerne har tilsyne
ladende særligt slået sig på interceptorvirksomheden,
hvilket bevirker, at de kun 'har ganske få jagertyper.
måske slet ingen, som i nævnte retning kan måle sig
med de fleste NATO-jagere, der udmærker sig ved en
meget stor alsidighed. Her må Thunderjet igen frem
hæves som den mest alsidige jager, der nogen sinde er
konstrueret, og det må samtidig bemærkes, at en ny
udgave af Thunderjet med alle de gamle versioners
gode egenskaber, men med pileformede vinger, side
og højderor, og en fart, som sikkert ikke står tilbage
for MIG 15'ens, er begyndt at rulle ud af de ameri
kanske fabrikker.

Alt taget i betragtning er der derfor ingen grund
til at se særlig pessimistisk på situationen. Vi må er
kende, at vi på eet felt, den rene interceptorvirksom
hed, står lidt tilbage for russerne; men det er ikke
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nogen nyhed, som er blevet afsløret ved nedskydnin
gen af den amerikanske Thunderjet, der, som det
hedder, forgæves forsøgte at manøvrere ud af den
chekiske MIG 15's skudlinie, Det har man vidst længe,
og man har længe haft til hensigt at udskifte en del
Thuriderjet-jagere i Tyskland med Sahre-jagere for
at have en styrke af første klasses interceptorjagere
i første linie; men at det særlig skal fremskyndes
efter nævnte begivenhed , må sikkert betragtes som et
psykologisk modtræk.

Det har aldrig været sundt at lægge an på ensidige
hetragtninger og at gøre problemerne tre gange så
store, som de i virkeligheden er, ligesom det er yderst
farligt at gøre dem mindre. end de er. Et så indviklet
forhold som det, der her er forsøgt belyst, kan ikke
karakteriseres ved en enkelt sætning, der altid i
mange tilfælde viI give en hel forkert belysning af
problemet, men kun ved at udspecificere de enkelte
forhold og behandle dem hver for sig.

(sluttes)



Bølger. tidevande og stormflod.
Af cand. mag. Asger Lundbak.

I 1952 er udkommet en bog sW aves and tides e
samtidigt i London, New York, Melbourne og Cape
Town' ). Den er skrevet af de to englændere R. C. H.
Russell og D. H. MacMillan, der begge, takket være
deres daglige gerning, er fortrolige med de pågælden
des spørgsmål som kun få andre. Nærværende artikel
refererer til den pågældende bog uden dog at være en
egentlig anmeldelse; bl. a. forsøges det her i artiklen
også at tage enkelte aktuelle og til dels lokale ting
med.

Mange af dette tidsskrifts læsere har utvivlsomt
god indsigt i bølge- og tidevandsfænomener. Dog skal
for en fuldstændigheds skyld forudskikkes nogle ori
enterende bemærkninger om tidevande. Dette skyldes
som bekendt fortrinsvis månen og består sædvan
ligvis i, at det et givet sted er flod (højvande) to gange
og ebbe (lavvande) ligeledes to gange i løbet af et
månedøgn. d.v.s, 24 timer og 50 minutter. Et lignende,
knap halvt så stort tidevande fremkaldes af solen;
man taler da om springtid på de tidspunkter, da må
nen og solen virker sammen, og niptid på de tidspunk
ter, da månen og solen har modsatte virkninger på
vandstanden.

Imidlertid er tidevande et meget mere kompliceret
og meget mere interessant fænomen, end ovenstående

"') Forefindes i Marinens Bibliotek og Universitetsbiblioteket.
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bemærkninger m åske tyder på. F . eks. bliver det grun
digt forklaret i ovennævnte bog (side 200-204),
hvorfor de to flodvandstande, som forekommer i lø
bet af månedøgnet, gerne afviger en hel del fra hin
anden; det skyldes, at månens - og solens - omløb
oftest foregår en del nord for eller en del syd for
ækvators plan.

I de indre danske farvande er tidevandet som be
kendt ret ubetydeligt. Størst er det ved mundingen
af Randers Fjord, hvor dets størrelse - højdefor
skellen mellem flod og ebbe - andrager en halv
meter.

I Nordsøen træffer vi tidevandet som et væsentlig
mere udviklet fænomen. Det tiltager i størrelse, når
man forfølger det mod syd langs Jyllands ves tkys t.
Ved Esbjerg er dets størrelse meget nær halvanden
meter (en lidt for lille værdi synes at fremgå af ældre
opgivelser), og nede ved Danmarks sydgrænse nær
mer tidevandets størrelse sig to meter. Det areal nord
for grænsen, som er vanddækket under flod, men tørt
- eller så godt som tørlagt - ved ebbe, er ca. 500
km 2 eller tre gange Fanøs, Mandøs og Rømøs samlede
areal.

Tidevandet i Nordsøen frembyder et træk, der ved
- første øjekast kan synes ret ejendommeligt (sml. fig.

III, 21 på side 242 i »W aves and Tides « og tilhørende
tekst) . Her synes ikke umiddelbart at forekomme en
direkte fremadskridende tidevandsbølge og heller ikke
en egentlig stående bølgebevægelse; men der forekom
mer i Nordsøen flere systemer af bølger, der drejer
sig om visse centrer ligesom egerne i et hjul. I den
sydlige halvdel af Nordsøen findes således to velud
viklede systemer af denne art, to såkaldte amfidro
mier. De opstår ved et sammenspil mellem to mod
gående bølgerækker og jordrotationen. Den ene bøl-
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gerække udgøres af det nordfra kommende og ret
kraftige tidevande, medens den modgående bølgerække
er et fra Nordsøens sydkyst tilbagekastet tidevande.

Den af de to nævnte nordsø-amfidromier, der spil
ler størst rolle for Danmark, har sit centrum ca. 80
sømil vest for Bl åvandshuk. En bølgeryg strækker
sig ud fra dette centrum, idet bølgehøjden er ubety
delig ved selve centret, men desto større, jo større
afstanden fra centret er. P å det tidspunkt, da månen
står højest p å himmelen, strækker bølgeryggen sig fra
centret og ind mod Elbens munding. Godt to timer
senere er den svinget så meget mod nord , at den træf
fer Jyllands vestkyst lidt nord for Blåvandshuk ; sam
tidig er det flod ved Esbjerg, idet et afsnit af bølge
ryggen er skyllet ind gennem Grådyb. Bølgeryggen
når lige netop at svinge een gang rundt om det nævnte
centrum i løbet af 12~ time, d.v.s. een tidevands
periode eller halvdelen af et månedøgn.

Det ovenstående illustrerer et af de principper, der
i bogen "W aves and 'I'idese er fremhævet i forbin
delse med tidevandets udformning. Det kaldes ret træf
fende for gyroskopprincippet og hænger som nævnt
sammen med jordens rotation.

Et andet princip er resonnansprincippet eller teo
rien om medsvingninger. Denne teori bygger på, at de
forskellige havområder begunstiger svingninger af
vandet i en takt, der er bestemt af havområdets dimen
sioner. Fundy-bugten ved Nova Scotia og Bristolkana
len (der også er en bugt) syd for Wales er udprægede
eksempler p å havområder, der begunstiger og for
stærker svingninger af vandet i takt med selve tide
vandet, altså svingninger med periode lige omkring
12~ time. I disse to bugter opnår tidevandet derfor
ganske anselige højder, nemlig omkring 50 fod i bug
ternes inderste ender.
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I de senere år har man fået kendskab til en slags
oceanbølger. der har stor lighed med tidevandsbølger,
men hvis oprindelse ikke skyldes månen eller andre
himmellegemer; det er de såkaldte frie bølger ( ssurge«
på engelsk), der kan fremkaldes af lokale lavtryk.

Sådanne frie bølger er især studeret af de to eng
lændere A. T. Doodson og R. H. Corcan; de har bl. a.
studeret nogle frie bølger, der har bevæget sig sydpå
langs Englands østkyst. De har da konstateret, at disse
frie bølger som oftest skabes ved, at dybe lavtryk
passerer havområdet mellem Skotland og Island.

At frie bølger især kan skabes i netop dette hav
område, hænger sammen med, at der her findes en
langstrakt, undersøisk ryg, WyviIle Thomsen-ryggen ,
hvis højest beliggende dele markeres af Færøerne.
Fænomenet svarer omtrent til det, man iagttager, nar
en flad dønning bevæger sig ind over en revle; denne
bremser bevægelsen i de lidt dybere liggende vandlag.
og dønningen fortsætter sin 'bevægelse i form af en
højere og stejlere bølge uden dog at bryde over.

De nævnte frie bølger har netop i å r fået en højst
sørgelig aktualitet ved stormflodskatastroferne i Hol
land og England den 1. februar. Omkring midnat mel
lem den 30. og 31. januar passerede et ret dybt lav
tryk - 970-980 millibar - med betydelig hastighed
mod øst over \Vyville Thomson-ryggen i området
mellem Orkney-øerne og Færøerne. En kraftig fri
bølge skabtes og bevægede sig begunstiget af jordro
tationen ned langs Englands østkyst. Strækningen fra
Skotlands nordøstlige hjørne til Themsens munding
blev gennemløbet på 12-15 timer, og - hvad der især
skulle vise sig at være katastrofalt - det omtalte lav
tryk tog retning ad netop samme rute og bevægede sig
med nærmest samme hastighed som den frie 'bølge.
Den frie bølge fik herved så at sige »støtte i ryggen <t:

af skæbnesvanger art.
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Det vides nu, at tre faktorer virkede sammen ved den
store katastrofe. For det første var det springtid netop
omkring 1. februar, og flodbølgen indtraf adskillige
steder ved kysterne samtidig med den omtalte frie
bølge. For det andet blæste en kraftig storm, og spe
cielt drejede det sig ved de hollandske kyster om en
usædvanlig stærk og vedholdende orkan - vindstyrke
over 40 m/sec i vindstødene - både den 31. januar
og den 1. februar. For det tredie optrådte som nævnt
en særdeles kraftig fri bølge, skabt over Wyville
Thomson-ryggen nord for Skotland ved passagen af et
dybt lavtryk.

I bogen »W aves and Tides« er der naturligvis intet
om denne stormflodskatastrofe, da den udkom alle
rede i 1952. Imidlertid udmærker bogen sig ved at
give gode oplysninger om de frie bølgers natur; bl, a.
anføres formler for de frie bølgers højde- og bevæget
sesforhold.

Ofte hedder det anerkendende om en bog, der er
beregnet for en forholdsvis bred læserkreds, at den
kun indeholder et minimum af matematiske formler.
Alligevel m å det vist som et anerkendende faktum
ved bogen »Waves and Tides« fremhæves , at den inde
holder slet ikke så få formler og ligninger. Flertallet
af disse er nemlig yderst enkle og klare, og bogen
bærer derfor ikke ligefrem noget højvidenskabeligt
præg. Mange forklaringer er endda yderst letfattelige.
Eksempelvis illustreres (side 191) månens tiltræk
ning ved, at atlanterhavsbåden Queen Mary er 18
pund lettere, når m ånen står i zenit, end når månen

står i horisonten.
Enkelte steder er illustrationerne måske mindre

velvalgte. Således er nærværende læser blevet noget
stødt ved på side 201 at se en tegning med en måne-
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deklination på ca. 45° (den kan ikke overstige 29°)
og en såkaldt »recorded curvee, der har meget lidt at
gøre med den aftegnede situation, som den refererer
til. Det er heller ikke så heldigt, at vinklen mellem sol
banen og månebanen i tekst og tegning på side 204
antages at være 34'12°, idet den højst kan være om
kring 5°.

De principielle betragtninger, som i bogen knyttes
til disse eksempler, er der i og for sig ikke noget i
vejen med; men illustrationer og tekst burde nok her
som enkelte andre steder i bogen være tilpasset lidt
bedre til hinanden.

At sideordne bølger og tidevande, således som bo
gens titel gør det, skal ikke kritiseres; men det er
egentlig lidt misvisende, da tidevande jo også indgår
under begrebet bølger. Det, der gør, at vi ikke altid
regner tidevandet med, når vi taler om bølger, er tide
vandsbølgernes store bølgelængder, idet afstanden fra
den ene bølgetop til den nærmest påfølgende sine ste
der overskrider 1000 sømil. Vi indbefatter heller ikke
radiobølger under begrebet lys, skønt begge er elek
tromagnetisk bølgebevægelse, blot med forskellig bøl
gelængde.

Hele bogens første halvdel handler om de »rigtige«
bølger. Foruden talrige tegninger og tabeller 'bør bogen
roses for nogle udmærkede fotografier af såvel disse
»rlgt ige« bølger som af nogle stejle flodbølger (på
engelsk kaldet »boree ) .

Det er bekendt, at man ombord på et skib i rum
sø er tilbøjelig til at overvurdere bølgernes højder.
En oversigt over forekommende bølgehøjder og deres
graduering findes på side 29. Heraf fremgår , at bølge
højder på 45 fod (15 m) eller mere forekommer yderst
sjældent; de kan optræde i stormcentre.

Det vil næppe være retfærdigt overfor bogen l>W aves
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and T'ides e at udlevere alle dens trumfer i nærværen
de artikel. Der bør være nogle tilbage til den , der efter
denne lille forsmag går i gang med bogen selv. At bo
gen fortjener at blive grundigt læst og studeret af
søens folk , kan der nemlig ikke herske tvivl om.

Efter læsning af bogen vil det at færdes på det åbne
hav langt fra land blive lige så afvekslende som en
skøn turistrejse til lands; hver enkelt bølge vil så at
sige blive en oplevelse i sig selv.

Ovenstående artikel er skrevet til tidsskriftet på opfor
dring af Søværnets Navigationsvæsen. Forfatteren er ansat
ved Meteorologisk Institut.

Red.
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Sovjet i luften.

Af søløjtnant K. Rodholm.
(sluttet)

REKOGNOSCERINGS- OG PATRULJE
LUFTFARTØjER

Luftfartøjer til fotografisk rekognoscering.

De egentlige rekognosceringsluftfartøjer, som an
vendes til fotografering af taktisk eller strategisk art,
er idag næsten alle versioner af de gængse bomber
og jagertyper. d.v .s, luftfartøjer, som ved hjælp af
høj fart og eventuelt stor manøvredygtighed har gode
muligheder for at undslippe fjendtlige jagerluftfar
tøjer.

Af bombertyper. som har versioner udrustet til re
kognoscering, kan nævnes PE 2, der under krigen
blev anvendt af det finske flyvevåben i rekognosce
,r ingsøj emed .

TV 2, der i rekognosceringsudgaven hedder TU 6,
anvendes til rekognoscering fra store højder og har
fotografiudstyr placeret i næsen, som er forlænget og
uden glasruder, samt forøget spændvidde.

Det er sandsynligt, at endnu flere bomher- og jager
typer findes i rekognosceringsversioner, men oplys
ninger herom foreligger ikke.

Af specielle rekognosceringstyper kendes kun en,
hvis eksistens blev noteret i HH8 på Sovjets luftfarts
dag. Den synes at være en let modernisering af den

Tidsskr. f. Søvæsen. 124. Aarg. :n
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tyske Focke-Wulf 189, der bestod af en central fører
kabine til en besætning på 2-3 mand og to motor
gondoler, hvis forlængelse udgjorde to kroppe for
synet med hver sit sideror og forbundet med et fælles
højderor. Maskinen er senere set i Østerscområdet og
i Sibirien i flokke på op til 6 stk. Konstruktøren ken
des ikke, men siges at "ære Sukhoi.

Letplaner:

En speciel art taktiske rekognosceringsfly er hæ
rens artilleriobservationsluftfartøjer (A. O. P.), som
består af dels lette luftfartøjer (sportsluftfartøjsty
per ) dels helikoptere.

Det russiske luftvåben råder naturligvis over et
større antal lette luftfartøjstyper til elementær- og
overgangstræning. hvilke imidlertid ikke her har
direkte interesse. Vi vil nøjes med at betragte et
enkelt luftfartøj, som i udstrakt grad anvendes i
taktisk øjemed ved fronten : YAK 14, der samtidig
regnes for at være en af Ruslands bedste letplaner.

YAK 14. er et høj vinget, enmotoret monoplan med
fast understel og minder i udseende en del om de
engelske Auster-letplaner. YAK 14 begyndte at for
trænge det noget antikverede biplan PO-2 i 1949 og er
siden blevet produceret i stort antal både som elemen
tærtræner og taktisk forbindelses- og observations
luftfartøj. Der er i cockpittet plads til 4 personer på
2 sæder ligesom i den danske KZ 7; de vigtigste data
er iøvrigt følgende:

Maks.-fart: 200 km/t.
Marchfart: 165 km/t.
Praktisk tophøjde: 4000 m.
Rækkevidde: 1000 km.
Motor: 1 X 145 HK stjernemotor (M 11 FM ).
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Tornvægt : 800 kg.
Flyvevægt.: 1300 kg.
Lastkapacitet : 425 kg .
Længde X spændvidde: 8,5X12 m.

y AK 14 anvendes i en særlig version som arnhu
lanceluftfartøj .

Helikoptere.

I Korea-krigen har såvel russerne som vestmagterne
fået øjnene op for helikopterens store militære og hu
manitære værdi, idet dens særlige egenskaber gør den
velegnet til mange forskellige job, såsom taktisk re
kognoscering, nedslagsobservation, forbindelsestj ene
ste, ambulanceflyvning og sidst, men ikke mindst,
propagandaspredning over fjendtlige styrker (m ed
højttaler ) .

Skønt russerne har beskæftiget sig med »den ro
terende vingee lige fra Czartiden, viste det første al
vorlige resultat sig ikke før 1951, da ikke mindre end
8-9 eksemplarer af samme helikoptertype fløj over
Tushino-flyvepladsen ved Moskva.

Den nye helikopter er konstrueret af Mikhail L. Mil',
som i mange år har været beskæftiget med helikopter
konstruktioner. Maskinens motor er en 840 HK M-62
R stjernemotor. Dens ydre egenskaber kendes ikke.
Der er i cockpittet plads til 4-5 personer.

Forskellige andre typer helikoptere lige fra en
mandshelikoptere til store transporthelikoptere med
plads til 20 mand findes på eksperimentstadiet, men
så vidt vides er Mil's helikopter den eneste, som findes
i et større antal.

Patruljelu{t{artøjer.

Under »Iåne og leje« perioden erhvervede Sovjet et
antal amerikanske Catalinaluftfartøjer af typerne
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PBY-6 A, PB 2B og PNB til supplement af den version
af ældre årgang, som før krigen blev bygget på licens
i Rusland, PBY-5 (russisk betegnelse GST.)

Rusland råder altså i dag over et større antal Cata
lina'er, både flyvebåde og amfibieluftfartøjer, der an
vendes til søpatruljetjeneste. Ud over at bemærke, at
de fleste russiske versioner er bevæbnede med maskin
geværer, skulle nærmere omtale af den velkendte Cata
lina være overflødig,

TRANSPORTLUFTFART0JER

Sovjets militære transportluftfartøjer, der, som
nævnt i denne artikelseries indledende oversigt, er
underlagt luftvåbnets og marinens taktiske luftstyr
ker, er repræsenteret ved 6 kendte og et antal mindre
kendte typer, af hvilke en del har et tydeligt uden
landsk præg.

LI 2 er den russiske betegnelse for verdens kendte
ste og mest almindelige transportluftfartøj , Douglas
DC 3 Dakota, hvis militære versioner i U.S.A. går un
der betegnelsen C 47.

Maskinen blev under »Iån e- og leje« perioden sendt
til Rusland i et antal af flere hundrede til supplement
af den produktion, som allerede var påbegyndt på rus
siske fabrikker. De russiske versioner adskiller sig
fra de fleste amerikanske ved at have døren placeret i
styrbords side.

LI 2's vigtigste data er følgende:

Maks-fart: 370 km/t i 2600 m.
Marchfart : 300 km/t i 3000 m.
Praktisk tophøjde: 7.350 m.
Motorer: 2 X 1200 HK stjernemotorer (P ra t t

and Whitney ).
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Tomvægt : 7.700 kg.
Flyvevægt . 11.800 kg (høj st tilladte vægt: 14.100

kg).
Brændstof: ca. 3000 liter.
Rækkevidde (normal): 2400 km.
Længde X spændvidde: 19,6 X28,9 lll.

Besætning: 3.
Lastkapacitet : 2720 kg eller 28 fuldt udrustede

soldater.

IL 12 er den russiske udgave af de efterhånden tal
rige forbedringer af den yderst vellykkede Dakota.
IL 12 anvendes SOlll standard passager- og fragtluft
fartøj, men er tillige anvendt af det russiske luftvåben
som transportluftfartøj . IL 12 adskiller sig i udseende
fra LI 2 ved siderorets udformning og understellet,
der består af tre hjul. De kendte data er følgende:

Maks.sfart : 407 km/t i 2500 m.
Marchfart : 350 km/t i 2500 m.
Motorer: 2 X 1600 HK stjernemotorer (ASh-82

FNV).
Tomvægt: 9000 kg.
Flyvevægt : 17.250 kg.
Brændstof: 6.500 liter.
Rækkevidde : 3000 km ( rn ax .) , 1300 km (m ed 32

passagerer) .
Længde X spændvidde: 21,3 X 31,7 m.
Besætning: 3-5.
Lastkapacitet : 4000 kg (som passagerluftfartøj :

27-32 passagerer).

Den militære version af IL 12 er forsynet med to
døre, en almindelig dør i styrbords side og en dobbelt
dør i 'bagbor ds side beregnet til lastning.

IL 12 kom frem for første gang i 1946, efter at kon-
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struktionsarbejdet havde stået på siden 1943, da kri
gen var på sit højdepunkt. Konstruktøren Iluyshin,
kendt fra konstruktionen af flere velkendte bombe
luftfartøjer, modtog herfor den ligeså velkendte Sta
lin-pris .

Efterhånden er antallet af IL-12 luftfartøjer oppe
på adskillige hundrede, hvilket betyder, at luftfartøjet
sammen med forgængeren LI-2 udgør hovedparten
af Ruslands militære og civile lufttransportflåde. En
af de militære udgaver anvendes som slæbeluftfartøj
for transportglideplaner.

YAK 16 er mindre end de to nævnte transporttyper,
men minder i udseende en del om disse. Planet og
især højderoret er dog noget anderledes, hvilket for
den jævne fjernkender gør en forveksling vanskelig.

YAK 16 er et lille luftfartøj med bemærkelsesværdig
svage motorer og ringe lastkapacitet. I modsætning
til andre Sovjet-konstruktioner som LI 2 og IL 12 samt
i overensstemmelse med praksis i vesten har YAK 16
døren i bagbords side. Halehjulet er ikke optrække
ligt. Startdistancen er ca , 260 m.

Maks.-fart: 310 km/t.
Marchfart: 290 km/t i 1700 m.
Praktisk tophøjde: 5000 m (med een motor:

2300 m ).
Motorer: 2 750 HK stjernemotorer (ASh 21 ).
Tomvægt: 5000-5200 kg.
Flyvevægt : 6.400 kg.
Brændstof: 1800 liter.
Rækkevidde (norm al) : 1000 km.
Længde X spændvidde: 1-5 ,5 X 19,8 m.
Besætning: 2-3.
Lastkapacitet: 1360-1530 kg (som passagerluft

fartøj : 10 passagerer ).
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YAK 16 anvendes også som navigations- og radio
træningsluftfartøj .

Foruden de allerede nævnte standard transportluft
fartøjer , som alle anvendes af det russiske luftvåben,
findes enkelte typer, der anvendes til civilflyvning,
men hvis anvendelse inden for flyvevåbnet endnu ikke
er kendt. Der er her kun nævnt to mellemsvære, fire
motorede typer, som er af særlig interesse i denne for
bindelse:

TV 70 er en transportversion af den mellemsvære
bomber TV 4 (TV il), der igen er en kopi af den
amerikanske B 29. Som de væsentligste forskelle på
de to versioner kan nævnes, at kroppen på TV 70 er
lidt længere end på TV 4, og planet sidder lavere.
Hvorvidt en større produktion af TV 70 er startet,
eller maskinen endnu kun befinder sig på prototype
eller serietypestadiet. er uvist. Data som følger:

Maks.-fart: 515 km/t.
Motorer: -1X2000 HK stjernemotorer (ASh 90).
Rækkevidde (normal): 4000 km.
Længde X spændvidde: 36,3 X 43,0 m .
Besætning: 4-5.
Lastkapacitet : 72 passagerer.

IL 18 er konstrueret som passagerluftfartøj i civil
flyvningen og er så vidt vides ikke produceret i større
antal. Dataene er følgende:

Maks.-fart: 450 km/t.
Marchfart: 370 km/t.
Længde X spændvidde: 30,5 X 39,5 m.
Motorer: 4 X 1700 HK stjernemotorer (ASh-82) .
Rækkevidde : 3000 km.
Besætning : 5.
Lastkapacitet : 66 passagerer.
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PE 8, som under krigen var Sovjets eneste moderne
4-motorede bomber, anvendes nu ikke mere som så
dan, men er for de eksemplarers vedkommende, som
ikke helt er udgået, overgået til transporttjenesten.
PE 8's vigti gste data er:

Maks.-fart: 390 km/t.
Praktisk tophøjde: 8.800 m .
Rækkevidde: 4000 kril.
Længde X spændvidde: 23,3 X 39,5 m.
Besætning: 4.

GLIDELUFTFART0JER

Sovjetunionens uhyre udstrækning gør et stor t kon
tingent af mobile reservetropper nødvendigt, og på
grund af de »j ordisk ex forbindelsesmidlers ringe
kvantitet og langsomme tempo må der meget natur
ligt fordres en anden og mere mobil metode for
troppetransporter fra den ene del af landet til den
anden.

Forskellige oplysninger går ud på, at denne teori
el" ved at blive omsat til virkelighed i Sovjet, der i den
anledning har taget transportglideren i anvendelse
som et billigere supplement til de motordrevne luft
transports tyrker. Lige så naturligt ville det være, om
specialtropper blev uddannet til luftlandsætning bag
fjendtlige linier til støtte for de på jorden fremryk
kende hovedstyrker, og at russerne på den måde for
søger at forfølge talrige succes'er fra sidste krig.

Til trods for, at russerne allerede før sidste verdens
krig eksperimenterede med luftlandetropper og trans
portglidere. overlod de til tyskerne og de allierede
at prøve dette nye våben, som i alle tilfælde - med
undtagelse af et enkelt - viste sig yderst virknings
fuldt.
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Efter krigen har de russiske konstruktører fortsat
bestræbelserne med at udvikle egnede transportglidere,
og det vides nu, at i alt fald to typer bliver produceret
i store mængder. Typerne er en Yakolev og en Tsibin
konstruktion.

y AK-glideren er observeret i et stort antal over
Moskva på luftfartsdagen i 1949, hvor den blev slæbt
af IL 12 transportluftfartøjer. Planets længde og
spændvidde er ca . 18 og 26 m og maks. farten 2i8 un
der slæbning. Herudover haves ingen oplysninger.

TSIBIN-glideren måler ca. 2 m mindre i længde og
spændvidde end YAK'en og har en mindre lastkapaci
tet (i rumfang) end denne. Slæbemaks. farten er 232
km/t.

Tsibin er en af de mindst kendte af de russiske
flyvekonstruktører. Han var før krigen beskæftiget
med konstruktion af glideplaner og har i 1944 sam
men med en anden gammel glideplansingeniør kon
strueret KTs 20, en tung transportglider, som imid
lertid kun blev fremstillet i et lille antal til forsøgs
flyvning for den civile luftfart. Forskellige kilder be
retter tilmed, at en meget tung glider Ts 62 er blevet
prøvefløjet; den trækkes af en TU iO.

RUSSISKE FLYTYPER I ØSTBLOKKENS LANDE

Som et supplement til beskrivelsen af det russiske
luftvåben gives i dette afsnit en oversigt over de ty
per, som ifølge offentlig tilgængelige kilder anvendes
af de russiske vasalstater og forbundsfæller:

Albanien: Jagere: MIG 15.

Bulgarien : Bombere: PE 2, IL 2.
Jagere: YAK 9, LA 5 (udgået?).

Czekoslovakiet: Bombere: PE 2, IL 2.
Jagere: MIG 15, YAK 15, LA i, LA 5 (udgået? ) .
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Ungarn: Bombere: IL 10,
Jagere: YAK 9.

Polen: Bombere: PE 2, IL 10, IL 2.')
Jagere: MIG 15, YAK 15, YAK 9 P , YAK 7 B.

Folkerepublikken Kina: Jagere: MIG 15, LA 17, LA 9,
LA 7. Antal fly: ca, 1000 i slutningen af 1951.')

Nordkorea: Bombere: IL 10.')
Jagere : MIG 15?, YAK 9, YAK 3, LA 7.

Hertil kommer, at Jugoslavien fra samarbejdstiden
endnu er i besiddelse af følgende russiske flytyper:

Bombere: PE 2, IL 2.
Jagere: YAK 9, YAK 3 ( ?) .

De fleste vasalstaters transportIuftstyrker består
hovedsageligt af de russiske standardtyper : IL 12 og
LI 2 (Dakota ) , som begge tillige anvendes i stor ud
strækning af civiIluftfarten.

LUFTSITUATIONEN SOVJET/NATO

På baggrund af de europæiske NATO-landes spinkle
luftstyrker synes Sovjets luftvåben af enormt om
fang. Mod NATO's jagerstyrke på kun ca. 4000 jager
fly samt et mindre antal bombe- og attackfly, møn
strer det russiske luftvåben en samlet styrke på ca.
20.000 kampmaskiner. Disse er imidlertid spredt over
hele det russiske territorium, og kun 6-7000 fly me
nes at kunne sættes ind på en eventuel europæisk front
sammen med nogle hundrede mellemsvære bombefly
fra den strategiske bomberkommando.

Helt så fortvivlet som ovennævnte tal angiver, er
situationerr .dog ikke, idet der bag de samlede NATO

*) Plus et antal IL 26(28)-jetbomlJerc, som i den senere tid er
tilgået diverse vasalluftv åben.
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styrker står et efterhånden ret kraftigt amerikansk
luftvåben (ca . 10.000 fly ) og R.A.F., som efter en
nedgang til ca, 1·000 maskiner i de første efterkrigsår,
nu langsomt, men sikkert arbejder sig opefter. Her
til kommer den engelske og amerikanske flådes luft
våben, som udgøre flere tusinde kampmaskiner.

En ting kan dog slås fast. Se lv om NATO i givet
fald vil kunne mobilisere de fornødne luftstyrker i
løbet af nogen tid, vil styrkerne i første linie indtil
da være yderst utilstrækkelige. Med dette som bag
grund er det betryggende, at mildere toner fra Mo
skva for tiden synes at have erstattet den nervekrig,
som i de sidste år har været årsagen til de vesteuro
pæiske forsvarsbestræbelser. Vi må blot erindre, at
dette forhold kan ændres lige så hurtigt den ene vej
som den anden, hvorfor det ikke må berøre vore for
svarsbestræbelser på langt sigt. Derfor er det åben
bart, at NATO for at klare sig må tilstræbe en væsent
lig forøgelse af jagerstyrken.

Benyttede kilder :

Charles \V. Cain and Denys J. Voaden: MiIitary
Aircraft of the U.S.S.R.

J anes: All the World's Aircraft.
Les Flottes de Combat.
Ulf Ramm-Ericson: Moderrit Stridsflyg.
Preben Dahlstrøm : Fly.
The Oliservers Book of Aircraft.

Tidsskrifterne:

Flying, Flyg, Flyv, Flug-wehr und Technik, Flighl,
Aeronautics, Sveriges Flotta, The Illustrated Lon
don News og Air PictoriaI.
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Småglimt fra marinelitteratnreu om en tidligere gen
opbygningsperiode indenfor det danske søværn.

Af fuldmægt ig, sø\øjtnant (n) H onnens d e Li c h t e u b e r g.

Da orlogsflåden - Danmarks stolthed - i 1807
var bortført, toges der fra alle sider med kraft og iver
fat på dennes genopbygning. Det var dog af bekost
ningshensyn og af hensyn til en hurtig opbygning af
flådes tyrker til kampen mod engelske søstridskræfter
nødvendigt straks at koncentrere sig om bygningen a f
mindre krigsfartøj er, først og fremmest de bekendte
og meget brugbare kanonbåde, der viste sig som et
virksomt og relativt billigt våben.

I årene efter kanonbådskrigens afslutning fortsattes
så den videre genopbygning af vor orlogsf'låde, men
arbejdet skred kun langsomt frem, idet tiden var
stærkt præget af landets finansielle vanskeligheder ;
dog fulgte den ene flådepl an - den gang som nu
hurtigt efter den anden, og i disse planer indgik natur
lig vis også linieskibe (orlogsskibe) som den artilleri
stiske støtte for de mindre og lettere armerede far
tøjer.

Sejllinieskibenes æra i det 19de århundrede blev
dog kun kort. Dampmaskineriets indførelse, først i
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hjulskibene, senere som drivkraft for skibsskruen,
gjorde det i forbindelse med panserets fremkomst
snart af med de imponerende træskibskolosser. De
seneste af disse blev - ombygget til dampdrevne,
panserbeklædte træskibe - kun til nogle uharmoni
ske, tunge og langsomt sejlende underlag for de få
svære kanoner, som samtidig havde udviklet sig inden
for søartilleriet. Disse skibe måtte snart vige pladsen
for de første jern- og stålskibe, fra hvilke nutidens
orlogsfartøjer har udviklet sig .

Fra tiden før 1807 var der ved fredsslutningen i 1814
kun et orlogsskib (linieskib ), Gerners 64-kanonskib
PRINSESSE LOVISA AUGUSTA, tilbage. Dette skib,
bygget i 1783, fandtes dog ikke værd at bevare. Takke
lagen bestemtes til anden brug, medens skibet, som
reduceredes til blokskib, resten af sine dage anvendtes
som »Tyngsel« på dokkens bund, når denne var ledig;
det udgik 1829.

Det første linieskib efter flådens ran løb af stabelen
på Nyholm i 1810. Dette skib blev bygget efter Stibolts
tegninger til SEYEREN af resterne af de tre af eng
lænderne væltede skibe, som i 1807 stod på Nyholms
beddinger, og fik det allegoriske navn PH0NIX - fug
len, der rejser sig af asken. Dets stabelafløbning brug
tes som motiv til Det kongelige Teaters dekoration
ved en forestilling 26. marts 1811 til fordel for danske
krigsfanger i England. Arrangøren heraf var den be
kendte skuespiller og dannebrogsmand H. C. Knudsen,
den først dekorerede skuespiller i verden, som i disse
år ydede en stor national indsats for krigsfangehjælpe
arbejdet. Hverken dette skib eller det følgende, DAN
MARK (1817) , kom ud at sejle, idet udrustningen af
sådanne store skibe var for kostbar i den af penge
krisen prægede tid først i det 19de århundrede. DAN
MARK , der var bygget efter PRINSESSE CAROLINEs
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tegninger (Hoh lenbera ), brugtes dog som fangeskib
i krigsårene 1849 og 50. Disse to skibe hlev kasse
ret i henholdsvis 1843 og 1856.

I 1824 løb det tredie linieskib DRONNING MARIE
(MARIA) - opkaldt efter Frederik VI's dronning, 
Maria Sofie Frederikke, Prinsesse af Hessen-Kassel 
af stabelen, men først 10 år efter - i 1834 - kom
det ud på prøvetogt. DRONNING MARIE og de 5 føl
gende linieskibe var konstrueret af fabrikmester A.
Schifter,

Det var med en vis stolthed, at man da efter 26 års
forløb atter så Dannebrog vaje fra et linieskib. Det før
ste togt, der samtidig var besejlingstogt, gik til Fær
øerne og Island med prins Frederik, den senere kong
Frederik VI/, om bord. Skibet ledsagedes på denne
rejse af kadetkorvetten NAJADEN.

Den 13. juli samme år tørnede det store skib nogle
sten i Store Bælt, nord for Vresen - senere kaldet
»Dron ning Maries Pullere - og det blev herved stærkt
kølsprængt. Efter i 1848 at have gjort tjeneste som
kvarterskib for de slesvig-holstenske krigsfanger, blev
DRONNING MARIE i 1850 ombygget til dobbelt-fregat
og var som sådan på et kort togt i 1856. Derefter blev
det indrettet til logiskib for værnepligtige og tjente
siden som eksercer- og kaserneskib for først så sent
som i 1896 at blive hugget op. Dets gallionsfigur er nu
opstillet ved søndre takkelloftsbygnings nordgavl på
Holmen.

Linieskibet WALDEMAR fra 1828, som man ellers
var ret tilfreds med, blev meget lidt benyttet. Det var
krigsfangeskib i 1848-49-50, i 1855 var det under
sejl og som eksercerskib i sommermånederne statio
neret udfor Vedbæk, i 1861 og 64 brugtes det som
logiskib for værnepligtige, men allerede i 1869 blev
det ophugget.
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FREDERIK VI, som løb af stabelen i 1831, blev
ikke benyttet i dets første 30 leveår. Kommandoen
hejstes for første gang under krigsberedskabet i 1861,
og det var ligeledes under krigsudrustning i 1864. Ef
ter at have tjent som eksercerskib i nogle år blev det
ophugget i 1872. Dets smukke og rigt forsirede navne
brædt opbevares nu som vægdekoration i søartilleriets
kontorbygning på Holmen.

Det sjette linieskib fik navnet SKJOLD. Det blev
bygget i 1833 og blev betragtet som det smukkeste skib
i sin klasse, udgået fra vore værfter; ganske specielt
havde det et meget smukt dæk. SKJOLD var også et
særdeles godt manøvreskib, og man fandt nogen mere
anvendelse for dette skib end for dets forgængere. I
18:i6 var det på sommertogt i Nord- og Østersøen, og
under den første sønderjydske krig var det under
kommando i 1849 som erstatning for det senere om
talte CHR. VIII, og det var ligeledes udrustet i 1850.
Fra 1854-57 var det logiskib, og i årene 1858-60
gennemgik det en ombygning til skrue-linieskib, Dan
marks første og eneste. Det blev forsynet med en 300
HK dampmaskine fra Burmeister og Baumgarten i
København, og samtidig blev armeringen ændret fra
30 stk. 30-'fi:-dige og 54 stk. 1'8-'fI:-dige kanoner samt
10 haubitsere til 58 stk 30- fr-dige og 6 stk. 18- H-dige
kanoner.

Også SKJOLD var udrustet under krigsberedskabet
i 1861, ligesom det var under kommando i 1864. I 1873
udgik det af flådens tal for i 1876 at blive solgt til
England.

Kong Christian VlIIs navn var knyttet til to stolte
danske orlogsskibe, som begge ødelagdes under kamp.
Det første, linieskibet PRINS CHRISTIAN FREDERIK
(hygget 1804), brændte og sank efter en hæderfuld
kamp mod den engelske overmagt ved Sjællands Odde
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i 1808 , ved hvilken lejlighed bl. a. vor navnkundige
søhelt Peter Willemoes led heltedøden. Blandt mod
standerne i denne ulige kamp var også linieskibet
NASSAU, det tidligere danske HOLSTEN, der bort
førtes efter kampen 1801 som Nelsons eneste trofæ
fra slaget på rheden.

Forinden det næste skib, som stod på bedding under
navnet PRINS CHRISTIAN FREDERIK, nåede at løbe
af stabelen i 1840, va r prinsen imidlertid blevet Dan
marks konge under navnet Christian VIII, og skibets
navn blev derfor ændret i overensstemmelse hermed.
Selve afløbningen fandt sted på det nye kongepars
sølvbryllupsdag den 20. maj 1'840.

I 1841 blev det benyttet på et togt af den daværende
kronprins Frederik (Fr. VII), der som viceadmiral var
chef for en eskadre i Østersøen. I eskadren indgik des
uden kadetkorvetten FLORA og briggen ALLART.
Togtet sluttede med, at kronprinsen efter sin for
mæling med prinsesse Charlotte Marianne af Mecklen
burg-Strelitz førte sin brud fra Warnemitnde til Kø
benhavn om bord i linieskibet.

CHRISTIAN VIII fortsatte derefter sit prøvetogt til
Nordsøen og fik herunder ord for at være en udmær
ket sejler og et godt søskib. Den 12/3 1849 blev det
krigsudrustet og sprang eller - som det hævdes fra
flere sider - blev sprængt i luften af egen besætning
skærtorsdag den 5. april 1849 efter en ulykkelig
kamp mod slesvig-holstenske og preussiske landbatte
rier i Eckernførde fjord.

Danmarks sidste sejllinieskib, DANNEBROG, søsat
tes i 1850 på Nyholm, efter at det i 7 år havde stået på
bedding. Oprindelig skulle dette skib, som var armeret
med 72 stk. 30-'ti:-dige kanoner, have ført den regeren
de dronnings navn: CAROLINE AMALIE. Der skete
dog som bekendt et tronskifte inden stabelafløbnin-

Tidss k,' , r. Søv æsen . t2~ . Anrg. 32
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gen, og da den nye konge på daværende tidspunkt ikke
var gift, blev følgende 3 navne foreslået: FREDERIK
VII, DANNEBROG, DANNEVIRKE, h voraf kongen
bestemte sig for det midterste.

Det blev det 4de skib i rækken af den danske flådes
6 skibe, som har båret navriet DANNEBROG.

I bogen: »F laadens Skibe 1951 « omtaler forfatteren,
kommandørkaptajn R . Steen Steensen, at det første
DANNEBROGE, Ivar Huitfeldts, som sprang i luften i
Køge bugt 1710, var opkaldt efter dannebrogsordenen,
hvis insignier indgik i agterskibets ornamentering.
Det her omtalte linieskib DANNEBROG samt de to
kongeskibe fra vor tid er derimod opkaldt efter flaget.
DA~'NEBROG var et meget smukt skib, som gjorde

sine konstruktører, fabriksmester Andreas Schifter og
skibbygmester D. H. Punch, megen ære, og dets arme
rings enhedskaliber - 72 stk. 30- ft:-dige kanoner 
var et særsyn på de tider.

På sit første togt i 1853 besøgte skibet Karlskrona
og senere blev Kiel anløbet, »h vor man skulle søge
at indvirke på sternningen«, Kiel var jo det slesvig
holstenske oprørs arnested.

Chefen, dav. kommandørkaptajn C. E . van Dockum,
indbød til stor fest om bord, men Kiels damer afslog
invitationen. Efter samråd mellem chefen og oberst
inde du Plat, hvis mand var pladskommandant i
Altona, blevet større selskab, heriblandt herrer og
damer af Hamburgs diplomatiske korps, hentet pr.
ekstratog til festen om bord, som blev særdeles vellyk
ket, og det var sent, før jernbanetoget atter returne
rede til Altona med gæsterne.

DANNEBROG lettede straks efter og stod nordpå i
meget dårligt vejr, hvorunder det store skibs manøvre
dygtighed vakte megen beundring. Under rebning af
krydssejlet den 2/7 i Skagerak faldt en mand ned
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fra råen, tørnede skibssiden og faldt i vandet - hvor
han trods ihærdig eftersøgning fra fartøjerne var spor
løst forsvundet. Imidlertid tog stormen til i styrke og
under rebning af fokken styrtede en anden mand af
besætningen ned og slog sig ihjel. I faldet ramte og
lemlæstede han en kammerat på dækket.

Stormen nødte efterhånden linieskibet til at vende
om og søge ankerplads i læ af Skagen, og under stor
højtidelighed bisattes her den nedstyrtede orlogsgast.
Efter gammel skik blev liget båret skibet rundt af
kammerater i paradedragt med chefen i spidsen,
soldaterne fra soldatesken stod en Iuuje under våben
på batteriet, medens søfolkene blottede hovederne.
Selve begravelsen fandt sted på Hirtsholmene.

Efter Iorstøtning af masterne og opklaring af godset
lettede DANNEBROG nogen tid senere og n åede 4/7 ef
ter en hård sej lads mod N'Y.-lig vind den svensk-nor
ske eskadre udfor Norges sydkyst, hvor admiralsflaget
saluteredes og DANl'IEBROG indgik som en enhed i
den såkaldte »sk an din avisk e eskadre«. De tre nordiske
rigers flag vajede her samlet under fælles overkom
mando af den svenske admiral Krusenstierne, der
havde prins Oscar - den senere kong Oscar II af
Sverige-Norge - til flagkaptajn . Den danske kaptajn
løjtnant Wilde blev tilkommanderet admiralens stab,
ligesom en svensk søofficer gjorde tjeneste i DANNE
BROG.

På grund af koleraens udbrud i Danmark opløstes
denne nordiske eskadre dog ret hurtigt. Senere deltog
DANNEBROG sammen med fregatten HAVFRUEN og
korvetten VALKYRIEN i nogle øvelser i Østersøen,
Herunder slog lynet en nat ned i DANNEBROGs stor
mast, løb ud langs storr åen. fra hvis nok strålen med
en alens diameter slog ned i vandet. Råen blev ødelagt,
og godset ved nokken splintredes, medens 2 topsgaster
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blev let forbrændte. Om bord i HAYFRUEN kastedes 3
officerer omkuld ved lynnedslaget, den ene - chefen

- lå endda bedøvet i nogle minutter.
Også under krigsberedskabet i 1861 var linieskibet

DANNEBROG som så mange andre orlogsfartøjer
under kommando på et kort togt.

Tiden var imidlertid uigenkaldeligt og ubarmhjer
tigt løbet fra fortidens store og små sej Ikrigsskibe.
Skrue og panser havde revolutioneret kravene til sø
krigsmateriellet, sejlskibenes dage var talte.

I 1862 omdannedes vort sidste, stolte og smukke
sejllinieskib til panserkorvet. Man bortskar det øver
ste dæk og foretog forskellig forandring af skroget,
som beklædtes med "Ph tommer tykke panserplader.
Skibets prægtige gallionsfigur, en kvindeskikkelse med
dannebrogsflaget, som nu er opstillet udfor klein
smedien på Holmen, fjernedes sammen med de smuk
ke forsiringer på agterskib og spejl; det mørke pan
ser var ganske uden pynt, og skibet fik derved et ke
deligt og dystert ydre. Armeringen blev samtidig redu
ceret til 17 kanoner hvoraf 5 riflede, og der indsattes
en 400 HK dampmaskine i skibet.

Ombygningen afsluttedes i vinteren 1863-64, såle
des at panserkorvetten DANNEBROG kunne hejse
kommando den 30 /3 1864. Nogen egentlig krigshand
ling kom den dog ikke til at deltage i, den indgik i
eskadren i Østersøens østlige del og deltog i den ens
formige blokadetjeneste bl. a . udfor Neufahrwasser,
og var senere med i den store evolutionseskadre ved
Langeland under våbenhvilen.

Panserkorvetten DANNEBROG var igen under kom
mando i 1870 som eksercerskib i eskadre sammen med
PEDER SKRAM og LINDORMEN, men allerede i 1875
udgik den af flådens tal for i 1878 at blive omdannet
til kaserneskib. Som sådan husede den å r efter år sø-
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værnets værnepligtige; det "ar før kasernen på Ny
holm blev bygget. I 1896 brugtes det gamle skib som
skydernål under forsøg med brisantgranater og blev
så ophugget i årene 1897-98.

Med dette Danmarks sidste, store sejlkrigsskib, der
tjenstgjorde som sejllinieskib 1850-62 og som damp
panserkorvet 1864-78, standsede den videre udvik
ling af fortidens store sejl-»dreadnoughts« indenfor
den danske orlogsf'I åde. De ældre tiders poetiske frem
toninger med de hvide, .bugn ende sejl højt over de
hvidmalede batteriganges talrige kanonløb og med
skumomsprøjtede gallionsfigurer måtte nu vige plad
sen for den moderne tidsalders rygende skorstene og
grå panser.

Store nationale ofre var efter 1814 ydet for at søge
den danske sømagt genopbygget. Flådeplanernes hjør
nestene, linieskibene, var dyre, midlerne var små, og
anskaffelserne af disse store skibe skred derfor lang
som t frem. De store skibes uvirksomhed i denne gen
opbygningsperiode synes forbavsende, men de dårlige
finanser først i det 19de å rb un drede tillod ikke så
danne kostbare udrustninger, ligesom systemer og
ideer brødes indenfor ledelsen. Nogle holdt på først og
fremmest at få materiellet bragt i orden og flådepla
nernes rammer udfyldte, andre krævede de forhån
denværende skibe under kommando af hensyn til per
soneIlets uddannelse ganske særlig i betragtning af, at
tidens udvikling havde ændret mangt og meget. Det
var nu ikke længer godt sømandsskab alene, der spil
lede den store rolle indenfor flåden , nej, også teknik
ken begyndte at trænge sig på med stormskridt; damp
kraften og det moderne artilleri øgede kravene til per
sonellet, en ny epoke - den mekaniske tidsalder 
va r oprundet, hård og kantet mod sejlskibstidens blø-
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de, afrundede linier. Det kan være vanskeligt at afgøre,
hvorvidt det ene eller andet af nævnte synspunkter
var det rigtige; men det kan fastslås, at vor flåde un
der krigene i midten af forrige århundrede opfyldte
sin mission ved at hævde herredømmet til søs i vore
farvande.

Flådekalendere og marinehistoriske værker giver
os på forskellig vis indblik i svundne tiders udvikling,
skildrer epoker og begivenheder baseret på helt andre
forudsætninger end vor tids opfattelse af tilsvarende
forhold, men af hvilke vi trods alt kan drage lære med
det ene for øje: gennem kendskabet til fortidens fore
teelser - de være sig rigtige eller fejlslagne - at
bygge videre med forbedring af materiel og dygtig
gørelse af personel indenfor dansk søværn af i dag.

DA:" :-IEBHOG so m panser-korvet,
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Kaptajn Holger /(lingbel'g Krebs blev født den 23.
April 1872 paa St. Thomas som Søn af Købmand
Johan Henrik Klingberg Krebs og Hustru Louise Elisa
beth født Moe.

Han blev Kadet 1889, Sekondløjtnant 1893. Var med
Korvetten »Dagrnar« til Middelhavet og Konstantinopel.
Blev Premierløjtnant 1899 og var med Skonnerten
»Ingolf« til Vestindien 1900-1901, Næstkommanderende
i Inspektionsskibet »Beskytteren« til Færøerne 1902
03; med Krydseren »Hejmdal« til Middelhavet 1904
05 og med S/S »Birmas paa Rejse med Kong Frederik
den VIII til Island og Færøerne 1907. Næstkomman
derende i Inspektionsskibet »Islands Falk« til Island
1909. Blev Kaptajn s. A. Næstkommanderende i Konge
skibet »Dannebrog« 1911. Delingschef i Torpedohaads
flotillen 1913 i Eskadre.

Ansattes 1914 som Lærer på Kadetskolen i Søkrigs
historie og Taktik, hvilken Gerning han bestred til 1938.

Til Tjeneste i Flaadens Overkommando 1914-17.
Søgte afsked paa Grund af Svagelighed 1917.

Ansattes hos »De private Assurandører« 1919.
Krebs var en pligtopfyldende og samvittighedsfuld

Søofficer. Han var et sjældent retlinet, elskværdigt og
dog myndigt Menneske.

Sin største Indsats i Søværnet øvede han i de 24 Aar,
han var Lærer paa Kadetskolen. Ved stadige Studier
uddybede han sin Viden og fulgte med Udviklingen.
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I 1927 udkom hans Lærebog om første Verdenskrig,
»Verdenskrigens Søkrigshistorie«, et meget grundigt og
velskrevet Værk med taktiske Skitser over Søkampene.

Han blev Ridder af Dannebrog i 1917, Dannebrogs
mand i 1927.

Krebs blev i 1899 gift med Karen Maria Hansen,
Datter af Kammerraad Carl Th. Hansen og Hustru
Laura f. Hansen.

Han døde den 11. Oktober 1953 efter et længere
Sygeleje og bisattes i dybeste Stilhed. P. I.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Peterse n

og søløjtnant K. Rodholm.

Atlantpagten.
.ll..dl emslandenes militærbudgetter.

NATO',s sekretar-iat har offentliggjort følgende tal, der viser
medlemslan'dene.s udgifter en m ilitære form ål igennem -de 4 sid

stc år . Tallenc er i millioner US $.

1949/50 1950/51 1951/52 195215:1

Belgien .......... ....... .. 155.04 196.95 346.56 483,82

Canada ....... .. ....... .. . 441.20 763.30 1643.40 2125.70

Danmark ...... ... ..... .. 53.00 56.04 87.75 131.3 3

Frankrig ... .............. 1458.20 2041.00 3219.88 4047.02

Grækenland .. .. ......... 124.09 172.16 203.96 206.18

Italien ..... .... ........ ... 520.29 613.33 813.06 996.51

Luxembourg .. .. .... . .. . 2.79 4.15 8.16 9.82

Nederlandene .. ....... .. 230.83 228.45 309.80 423.75

Xorge ..... ... ... .. ........ 49.59 67.07 96.22 146.13

Portugal ... .. .... .... ..... 45.66 48.06 50.91 75.83
Tyrkiet, .. ... ....... .... .. 274.35 284.27 315 .99 324.13

Unitcd Kingdom ...... 2450.00 2750.00 4095 .00 4995 .00
U.S.A . ....... ............... 12809.00 21947.00 43374.00 49500.00

(R.U.S.I. maj 195 3 ) H.M.P.

England.
Luftfartøj med indstillelige plan er.

SHORT S.B. 5, det britiske ,foI's øgsl ll'f t fa r tøj med in dstil lel ige
pl aner, dCI' førstc gang var i luften i december- 1952 , har nu
gcnncmført et betydel igt antal flyvninger, Dcn vig ti gs te opgave

ved -disse forsøg Cl' at urider-søge de problemer, der opstår ved
anvendelse af luftfartøjer med »sw cp t-b ack e plancr .

De vanskel lghcder.vder hyppigst mødes, består i at bevare
fuld kontrol over luftfartøjcr mcd »swe p t-b ack« pl aner ve d
lave hast igh cder p å grund af en tendens, som luftstrømmen hal'
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til at :ob r y de af« omkring planspidserne, hvorved stahiliteten
forringes. Resultatet af Ior-søgsflyvningcrne, der er udført med
S.B. 5 vil blive gjort tilgængelige for hele den brttiske luft
fartøjsindustri.

S.B. 5 er konstrueret 'sål edes, at udover mulighederne for at
ændre »sw ep t-b aek« groa-den, kan også haleplanets -stilling æn
dres. Det er enten anbragt på toppen af halefinnen eller urider

fuselagens agterste del og dets vinkel med hor-isontplanet kan
ændres fra -;- 10 0 til + 10 0

• S.B. 5 fremdrives af en enkelt Rolls
Royce <DERWENT jetmotor, der sidder agten for piloten. Cock
pilet er udstyret med katapult,

(British Englncer-ing, maj 1953 ) . H.M.P.

Gasturbineforseq.

I almindelighed antages det, at England er 4 år længere fremme
end noget andet land, hva'd angår anvendelse llJfgast'llrbiner
i skibe. Følgende firmaer har p å delle område gjort en stor
indsats:

Metropolilan-Vickers Electrieal Co,
The Rover Co.
British Thornson-Houston
The Engllsh Electrie Co.
'V. H. 'A'l~ en, Sons and Co.
Rolls Hoyce.

Den første tilfredsstillende anvendelse af ga-sturbine i skibe
fandt sted i 1947, da MGB 5559 blev udstyret med en Metropo
Htan-Vlckers Gatric-enhed. Siden da er 2 MTB, BOLD PIONEER
og BOLD PAl'HFINDER også blevet udstyret med Metrovie
turbiner i forbindels-e med deres dieselmaskineri. Det forudses
allerede nu, al gasturbiner også vil blive installeret i større
orlogsskibe som fregatter, jagere, krydser-e og hangarskibe,
enten som eneste fremdrivning.smaskineri eller i forbindelse

med dampturbiner eller dieselmotorer.
Adrnlr-alty støtter selvfølgelig gasturbineudviklingen mest mu

ligt,og for-nyl ig 'er et nyt forsøgshus blevet opfør-t på National
Gas Turbine Establishment. Dette er blevet konstrueret således,
at forsøg kan udføres under forhold, der kommer virkeligheden
så nær som mulig. Hovedmaskineri med en HK -p å indtil 10.000
kan prøves her og yderligere udvidelser el' planlagt.

(Br it ish Engineerf ng, maj 1953 ) H.M.P.
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.llineudkigstjenesten.

Medlemmerne af Royal Navy's rnineudkigstjenestc, der nu
omfatter næsen 3000 kvtnder og mænd, vil snart blive unifor

meret. Uniformen vil komme til at bestå af »navy-blue« battle
dress (nederdel f'or kvinder), hue med mineudkigstjenestens
emblem {lg skulderstropper med distinktioner samt sko (kvin
der) eller .støvler (mænd),

Mineudkigstjenesten blev oprettet i januar 1952 med det for 
mål at holde farvandene omkring kysterne under observation
for miner, der i en fremtidig krig kastet ned fra luftfartøjer.

(The Admlralty News Surnmary, nr. 79. ) H.M.P.

K. R.( Th e Navy, august 1953 ) .

Neddykket sejlads.

Ubåden ANDREW',g 2500 sømils rejse fra Bermuda til England
under vandet, som har været omtalt i pressen, var på ingen
m åde en rekord, Den britiske rekord for undervandssejlads har
ubåden ALLIANCE (aJsamme kIlasse), som i november 1947

tilbragte 30 dage under vandet, idet den 'dykkede ved Las Palmas
og fortsa'tte rno'd syd over Equator, derefter mod øst og endelig
mod nord op til Freetown,

Imod denne præslation står den amerikanske ubåd PICKEREL's
proklamerede verdensrekord, som bestod i at sejle de 5.200
sømil fra Hong Kong til Pearl Harbour på 21 dage under van
det; det skete i 1950. Endelig har vi de tyske rekorder, af hvilke
den mest bemærkelsesværdige blev foretaget af U 977, der
sejlede i 66 døgn, om dagen i 50 m dybde og om natten i schnor
kel-dybde, dog med enkele stop på grund af havarier. samt
Admiral Don'i'tz" påstand om, at den nye type 21, som trådte

i tjeneste i marts 1945, kunne have sejlet fra Tyskland til Japan
uden at dykke ud.

Den engelske u'håd ANDRE\V havde ved sin undervandssej lads
kun til opgave at foretage schnorkel-forsøg, selvom forsøget
også i høj grad demonstrerede A-klassens udholdenhed i dyb
den og ef'Iekt ivit eten af dens maskineri. Under sejladsen hava
rerede en af rnasklner-nc, og båden måtte sejle 21h døgn på en
motor, før den anden var repareret. Hovedperiskopet havarerede
to dages sejlads fra Bermuda, og kort efter løb ubåden ind i en
voldsom storm, som varede i 20 timer, den før-ste af to perioder
af meget dårligt vejr. Der var kun to dage med stille vejr i hele
perioden, hvilket gjorde sejlads uden hovedperiskop yderligere

ri sikabel.
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Finland.

Forsvaret reorganiseret.
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Den 1. decemher 1952 tr ådte en ny forsvarsordn ing i kraft
Finland. Den medfører hetydelige organisatoriske ændringer

i den finske forsvarsorganisation. Men først og fremmest med
fører den en afslutning på det organisatioriske provisorium, der
har hersket .sid en .af'slutrilngen på krigen i 1944.

Den nye forsvarsordning medfører f'or det første en centrali
sering af forsvarets højeste led, overførelse af kystart illerlet
og luftværnsartilleriet fra henholdsvis marinen og flyvevåbnet
til hæren, o-pstilling af yderligere en svensksproget uddannelses
afdeling, samt at hæren overgår til den internationale br-igade
organisntion.

Forsvarsministeriet får ifølge den nye ordning en betydelig
s-tørre indflydelse på forsvarsmagten end hidtil. Hele den al
mindelige administration og økonomiforvaltning koncentreres
til ministeriet. Men derudover er inden for ministeriet oprettet
en hel ny afdeling, der skal beskæftige sig med rent mildtære
problemer angående beredskab, organisation, mobilisering og
rationalisering.

Forsvarsministeriet skal også beskæftige -sig med en del højere
udnævnelser. Således skal nu genenaler udnævnes af republik
kens præsident efter dndsttlltng af ministeriet. Tidligere foretog
forsvarschefen denne indstilling.

Hovedstaben er efter den nye ordning blevet væsentlig større,
både hvad angår organisation og arbejdsområder. Efter omor
ganiser-ingen er hovedstaben nu hele for-svarets centrale -stabs
organ (svarende til forsvarsstaben i Sverige).

Cheferne for mar-inen og flyvevåbnet har efter den nu gæl
dende ordning mistet meget af deres tidligere selvs-tændighed.

Deres stabe - marine- og flyvestaben - er blevet meget
reduceret, både hvad angår personel og arbejdsområder.

To nye stillinger er oprettet - som flåde- og flyveinspek
tører. De første indehavere bliver de tidligere chefer for mari
nen og flyvevåbnet.

Disse inspektører får i hovedstaben hvert sit kontor, der kom
mer til at beskæftige ~ig med en del af de opgaver, der tidligere
påhvilede marine- og flyves tab.

Trods det, at cheferne for marinen og flyvevåbnet har mi stet
meget af deres tidligere selvstændige stilling og stabene er hle
vet reduceret,samt at kystaetlfleriet og luftværnsartil1eriet er
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blevet overført til hæren, har marinen og flyvev åbnet dog i
princippet bibeholdt deres stilling som særf ige forsvarsgrene.

Hæren organiseres i 7 brigader, hvoraf en panserbrigade og
en svensksproget infanteribrigade.

;\Iilitært 'i nd deles Finland i 7 militærlen samt 27 militær
distrikter.

Antallet af fast ansatte befalingsmænd - officerer og un
derofficerer - holdes på samme niveau som før krigen, ca,

8500.

Graderne el' efter den nye forsvarsordning følgende :

Befalingsmænd

Generaler

St ahsoff'lcer-er

Overofficerer

Under
befalingsmænd

Hæren og flyvev åbnet

{

GCn er a l
Gcnera'llojtnant
Generalmajor

{

o vers te
Oversteliijtnant
Major

f
Kap ten
Premi årloj tnant

lLiij tn a n t

Fiinrik

overfiilt'Viibel
F ål tv åbel

Sergeant
lIversergeant
Undersergeant
Korporal

Marin en

Arniral
Viceamiral
Konteramiral

Kommodor
Kommender
Kornmendorkapte

Kaptenlcjtnant
Premiiirliij tnant
Loj tnant

Underliijtnant

overbåtsman
Båtsman
oversergeant
Sergeant
Undersergean t

Korporal

Hver mandlig bor-ger er værnepligtig fra det 17. til det 60. år.
dette tidsrum tilhører han enten de aktive tropper, reser

ven eller hjemmeværnet. Tjenestetiden er 240 dage, for de der
uddannes til reserveofficerer og -underofficerer dog 330 dage.
Efter uddannelsen overføres den værnepligtige til reserven, hvor
han bliver stående til det 45. år , hvorefter han overgår til hjem
meværnet. Det årlige værnepligtskontingent udgør for tiden
ca. 32.000, hvoraf 83 % eller 25.800 In dkaldes.

( Ku ngl , Kr-lgsvetcnsk. Akad, Handl. og Tidsskr. ) H.M.P.
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Atorndrivmaskiner-iet, der m åske med undtagelse a f dampma
skineriet er den største revolution i skibsfartens historie, synes
a t blive en realitet allerede i 1953, h vor den første atomdrevne

ub åd antages at blive fær-dig,
Arbejdet med at frcmst il le et .a tom m ask in er i til skibsbrug be

J(yndte i U.S.A . kort efter den første atornbombceksploslon.
Allerede i 1947 blev man klar over, at et atommasklnerl ikke
længere va r noget fantas iprodukt, men tværtimod stod tæt "ed
sin løsning, og et par å r efter sluttedes kontrakt om levering
af to a to m rna ski n er -l er til den første atomubåd, der fik navnet
NAUTILUS.

NAUTlLUS er p il ca, 2500 tons med et tredobbelt maskineri,
der foruden 'det nye atommaskineri omfatter de obltgatortske
diesel- og elektromotorer. Det samlede maskiner-i bliver derfor
en del tungere en d i en tilsvarende »alm in d eli g« ubåd; til gen
J(ældopnås dels besparelse j brændstofbeholdning og batterika
pacitet, dels et m indre rumkrav.

Atommaskineriet el' i princippet et dampmaskiner-i, hvor
varmeenergien tilføres en kedel fra atomreaktoren gennem et
lukket vandrørssystem. At omspaltningen foregår i atomreakt o
"en, der for at beskytte omgivelserne mod r-adioaktivitet er om
l(ivet af en .ty k blyskærm. som yder et væsentligt bidrag til
maskineriets store vægt. Fra de to kedler, der er beliggende
side om side går dampledninger til to turbinemaskinerier, der
hver består af en højtryks- og en lavtryksturbine. Som reserve
fol' atommaskineriet findes to mindre diesel- og elektromoto
rer, anbragt agten Io r turbinerne, men i samme maskinrum.
Til opladning af batterierne eller sejlads med dieselmotorer
neddykket findes en almindelig sehnorkeI. Atommaskineriet s
effekt menes at væ re mellem tre og fire gange den normale ef
fekt i ubåde af denne størrelse og skulle give uhåden en fart
på mindst 25 knob, men antagelig betydel igt mere.

NAU'PILUS's våben er elektr-iske, målsøgende to rpedoer, som
er anvendelig overfor såveloverfladeskibesom neddykkede
ubåde; men atomubådens enorme aktionsradius, der teoretisk

set er ubegrænset, eller i hvert Iald kun begrænset af besætnin
gens udholdenhed, åbner muligheder for anvendelse af ubåde
til mangfoldige opgaver som luf'tvarsl ing, raketangreb mod

fjendligt terr itorium, kommando-raids, Iorsyn ingstjcneste m.



512 Meddelelser fra udlandet.

m. , alt sammen opgaver, hvis udførelse ikke just er afhængig
af ubådens maskineri, men er blevet hetydelig lettet ved ind
førelse af atommaskinerdet.

»BrændstofpåfyMning«skal sandsynligvis ske på specielle
stationer eller på værft, hvor den »u dtøm te« reaktor løftes i
land og erstattes med en ny, som er f;yldt med ny,t »b ræ nds tof«:
uran. Til hver båd må således høre tre reaktorer, en om bord.
en på hasen, klar til at sættes om bord, og en til eftersyn eller
repanatlon.

Byggeprisen synes enorm, ikke mindre end 40 mill . dollars
(incl. atommaskinerf), hvilket er 4 gange så meget som for
en '»n orm al« ubåd af samme størrelse med amerikanske priser.
I dette store beløb indgår dog en mængde forsøgsudglfter, hvor
for den enkelte ubåd i en kommende serieproduktion a n ta geli g
bliver betydelig billigere.

Atomubådens største fordel , dens store udholdenhed, betyder.
at den i uger, måske måneder, kan forblive under vandet uden

kontakt med overfladen. Den vil således være egnet til sejlads
under is i 'a r k ti ske egne, hvorved områder, som hidtil har været
uberørt afsøkl'igen, vil kunne 'in,ddra g'es i fremtidige krigs

begivenheder. At den amerikanske flåde 'r egn er med atom
ubådens succes er utvivlsomt, og den næste atomubåd, der får
navnet SEA WOLF, er allerede nn under bygning.

(Collier's Magazine, december 1952 -
Sveriges Flotta, febr-uar- 1953. ) K. R.

Sejlads under isen.

Ovenfor er nævnt, at den atcrndrevne ub åd NAUTILUS vil
være i stand til at 'gen n ems ej le 'de ar1l'tis>ke fanvande unoder isen .
Til sammenligning kan meddeles, at ubåden REDFISH har
foretaget den hidtil længste sejlads under isen, idet den har
gennemsejlet en strækning på 22 miles p å 8 timer i en dybde
af 45 meter. I løbet ·a f disse 8 timer vær der intet tegn på hul
i isen, i hvilket ubåden kunne dykke ud, men endelig registre
rede sonarten et åndehul, som REDFISH kunne benytte sig af.

Den arktiske is dækker ca, 5.500.000 kvadratmiles <lg varierer
i tykkelse fra godt en til ti meter, mens havet nedenunder el'
ca. 3.500 m dybt, Der eksisterer ikke nogen ubåd i dag, som
kan forbltve <under 'Vandet tlæ n ge nok til at kunne 'foretage den
6000 miles lange rejse f'ra Amerika til Eunaslen og tilbage igen .
En sådan ubåd eksisterer først, når U.S.'S. NAUTILUS er fær
digbygget. (U.S. Naval Institute Proceedlngs, maj 1953. ) K. R.
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Taktiske betragtninger vedrørende slaget i Køge Bugt
1. juli 1677.

Af orlogskaptajn P. Ho l c k.

Når marinehistorikeren, cand. mag. Jørgen H. Bar
fod på grundlag af mangeårige arkivstudier i ind- og
udland kan bringe den opsigtsvækkende meddelelse,
at Niels Juel i slaget i Køge Bugt om bord på orlogs
skibet FRIDERICUS TERTIUS deltog i angrebet på
det under Stevns grundstødte svenske orlogsskib DRA
KEN og tvang dette t~l overgivelse, skylder han histo
rieforskningen en langt mere fyldestgørende doku
mentation end den, der er præsteret i det for nylig
af Marinehistorisk Selskab udsendte skrift: »Slaget
i Køge Bugt, Den 1. Juli 1677 « (tillige offentliggjort
i Tidsskrift for Søvæsen 1952).

I realiteten betyder en sådan oplysning nemlig intet
mindre end, at vor ypperste flådefører midt under en
løbende fægtning med fjenden opgiver flådeføringen
for en tid for at nedkæmpe en grundstødt havarist.

Da dette er i modstrid med de principper, Niels Juel
knap en måned tidligere gjorde gældende, idet han
i skrivelse af 2/6 1677 til rigsadmiralen anker over, at
flere af hans underhavende skibschefer undlod at følge
ham i slaget ved Møen (1/6) for at nedkæmpe redde-

Tidsskr. f . Søvæsen. 124. Aarg. 33
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løse skibe, hvis skæbne allerede var beseglet (Niels
Juels Copibog jfr. forhøret, C. Wleugel, Arehiv for
Søvæsenet 1829, s. 9), ,kan forfatterens antagelse ikke
"ære rigtig.

Da denne antagelse ej heller kan forliges med de
ældste danske beretninger og alle senere bearbejdelser
af slaget, må jeg indledningsvis fremkomme med nogle
betragtninger.

Når der, som i dette tilfælde, ikke foreligger egent
lige rapporter fra nogen af parterne, må den historiker,
der tager spørgsmålet op til fornyet behandling, i det
væsentlige bygge på tidligere forfatteres arbejder og
veje for og imod, når han mener at have fundet »nye«
oplysninger, som ikke synes at stemme overens med
de hidtidige fremstillinger. Det må nemlig her erin
dres, at de oprindelige historikere meget ofte har haft
et langt rigeligere materiale til rådighed ved affattel
sen af deres fremstillinger, end det umiddelbart frem
går af deres kildeopgivelser (f. eks. mundtlige beret
ninger fra deltagere eller øjenvidner), og at de derfor
allerede dengang har øvet en meget skarp kritik un
der udarbejdelsen af deres redegørelser.

En meget betydelig del af de håndskrifter, der nu
findes i offentligt tilgængelige arkiver og biblioteker,
og som tillægges stor historisk betydning, er netop
originaler eller afskrifter, som oprindelig har tilhørt
sådanne historikere og været grundlag for deres ar
bejder. Heri ligger også forklaringen på, at så mange
afskrifter af breve mangler datering, afsender eller
adressat og undertiden indledning eller afslutning,
idet afskriftens formål kun har været at give de reelle
oplysninger i tidsbesparende excerptform.

Det er selvfølgelig en ulempe for senere historikere
ikke at vide, hvilket materiale en forgænger har haft
til rådighed, men der kan i denne henseende ikke rettes
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behrejdelser mod de tidligste historikere. De skrev i
kraft af deres autoritet og havde ingen mulighed for
som nu at henvise til visse kilder, fordi tilgængelige
manuscriptsamlinger endnu ikke var oprettet. At op
trykke et overvældende kildestof som dokumentation
for deres udredning var en meget kompliceret sag,
der meget let kunne forflygtige den samlede oversigt,
fordi historikerne derved blev tvunget til at fremsætte
omstændelige kildekritiske kommentarer.

Den senere historiker har derimod den store fordel,
at han som udgangspunkt kan vælge den tidlige frem
stilling, som han anser for den bedste, og begrunde,
hvorfor han visse steder er kommet til et andet re
sultat, men han kan ikke på forhånd vid e, om de op
lysninger, han nu holder sig til, ikke også har været
kendt af forgængeren , som ved sin kritiske bearbejdel
se har forkastet dem, fordi han har siddet inde med
nu tabte oplysninger af endnu større værdi.

Dette er en af grundene til, at historieskrivningen
stadig er underkastet revision, og at det ofte forekom
mer, at den oprindelige fremstilling til syvende og
sidst viser sig at være den pålideligste,

Det forekommer mig derfor at være i det forelig
gende skrifts disfavør, at ikke en eneste sagkyndig
bearbejdelse af dette berømte søslag har fundet an
vendelse, idet forfatteren ganske forbigår de ansete
danske marinehistorikere og søofficerer C. Wleugel *),
H. G. Garde og C. baron Schaffalitzky de Muckadell's
fortræffelige redegørelser for slaget.

Forfatteren har vel underbygget sin fremstilling
med meget omfattende kildehenvisninger, men da det-

$) Kommandør Corn, Wleugels beskrivelse af Slaget i Kjl'lgebugt,
Arehiv for Søvæsenet 1829, s. 22-42, fremhæves af historikeren,
bibliotekar Chr. Brunn som den udførligste og pålideligste. (Niels
Juel og Hollænderne s. 70).

33"
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te ikke er det samme som dokumentation, når stederne
ikke citeres i tilstrækkeligt omfang, havde det været
meget ønskeligt, om der var afsat fornøden plads her
til, samt til bilag med rapporter, skrivelser m. m., for
dermed at formidle det interskandinaviske samarbej de
og fritage andre historikere for ved kostbare studie
rejser at gøre sig bekendt med originalernes ordlyd.

Af samme grund havde det været formålstjenligt di
rekte at oplyse, at vigtige udskrifter af Niels Juels
krigsraadsprotokol og Copibog med flere dokumenter
samt Horns konceptrapport findes optrykt i Chr.
Bruun: Niels Juel og Hollænderne, og samtlige akt
stykker fra Tryggevældeforhørene i Aarbog for Kø
benhavns Amt 1911. Denne sidste og andre af forfat
teren meget benyttede kilder har fået en altfor beske
den plads bagest i skriftet, hvor de, adskilt fra den
øvrige kildefortegnelse, let overses, således at læseren
ikke bliver tilstrækkeligt orienteret.

De hidtidige fremstillinger af slaget går i store træk
ud på, at den danske og den svenske flåde under skarp
fægtning sej lede side om side fra farvandet syd for
Falsterbo op mod Stevns, hvor det svenske orlogsskib
DRAKEN tog grunden. Admiral Horn detacherede en
styrke til skibets forsvar og drejede østover, medens
Niels Juel efterlod en lignende styrke under Marquor
Rodsten, der netop var stødt til flåden, og fulgte Horn.

Under den fortsatte kamp gennembrød Niels Juel
den svenske linie ombord på flagskibet CHRISTIANUS
QUINTUS og afskar de 7 agterste skibe. I det opståede
mele ble v CHRISTIANUS QUINTUS så hårdt med
taget, at Niels Juel måtte flytte flaget til FRIDERICUS
TERTIUS, der var kommet tilbage til flåden efter
at have bekæmpet DRAKEN. Da også Marquor Rod-
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stens øvrige skibe stødte til flåden efter at have for 
jaget de svenske, der understøttede DRAKEN, tog
svenskerne efter en kort kamp flugten. FRIDERICUS
TERTIUS var imidlertid ogs å blevet så beskadiget,
at Niels Juel måtte flytte flaget til CHARLOTTA AMA
LIA , med hvilket han optog forfølgelsen.

Magister Barfod mener derimod at kunne dokumen
tere, at Niels Juel allerede inden Stevns havde måttet
flytte flaget til FRIDERICUS TERTIUS, med hvilket
han engagerede og nedkæmpede det grundstødte DRA
KEN, hvorefter han forenede sig med flåden og gen
nembrød den svenske linie etc.

Hvad styrkeforholdene angår, kan jeg følge mag.
Barfod i dennes redegørelse, der støtter sig til H. D.
Linds og A. Zetterstens meget indgående undersøgel
ser, dog m å jeg protestere mod, at han s. 30-31 skri
ver, at Zetterstens opgivelse, at 4 svenske orlogsskibe
ikke indgik i den svenske flåde, er usikker og må bero
på nærmere undersøgelser. Disse undersøgelser burde
forfatteren selv have foretaget, thi den ansete svenske
marinehistoriker tager ikke fejl, og påstanden om, at
det 4de , GRIPEN, deltog i slaget, er forkert. Zettersten
nævner s. 493 og 495 udtrykkelig kompagniskibet
GRIPEN på 60 kanoner, medens GRIPEN, som mag.
Barfod beretter blev forjaget til Malmø red, ikke er
identisk med dette, men er en liden jagt på kun 8
kanoner.

Under nylig foretagne undersøgelser i Stockholm
har jeg i Flottans Arkiv I, 504: 4a . i det svenske ad
miralitets skrivelse til kong Karl af 14/7 1677 konsta
teret, at admiralitetet beklager tabet af 8 orlogsskibe,
der kan erstattes af de 8 skibe, som af forskellige
grunde ikke var ved flåden i slaget, nemlig: CARO
LUS, G6THEBORG, MARIA, NORDSTIERNAN, A
BRAHAM, GRIPEN, MÅNEN og LAXEN.
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Den danske flåde talte således i selve slaget 25 or
logsskibe og fregatter + 3 brandere i overensstem
melse med Horns rapport, og den svenske 30 orlogs
skibe og fregatter + 6 brandere, som opgivet i HAV
MANDENS journal (desforuden en del mindre skibe
på begge sider samt svenske transportskibe ) .

I overensstemmelse med Horns rapport og Rock
stroh (Aarbog f. Kbhvns. Amt 1911 s . 42) berettes s.
43, at Horn allerede aftenen før slaget stod op langs
Stevns, hvor ST . HIERONIMUS sent på aftenen løb
på grund udfor Eskesti , men når mag. Barfod dertil
føjer s. 45: »T idIigt næste morgen kom ST. HIERONI
MUS af grunden igen ved egen hjælp, hvorpå skibet
sluttede sig til den øvrige flåde «, er det sidste urigtigt.

I sin rapport til kongen beklager Horn, at han for
medelst uheldet måtte undvære dette skib, da han
indledede slaget.

Det lykkedes ikke HIERONIMUS at forene sig med
hovedflåden, og skibet blev formentlig isoleret ind
viklet i kamp med Marquor Rodstens eskadre og for
jaget til Malmø. Herom forklarer løjtnant Ludwig
Taube til det svenske admiralitets mødeprotokol 6/8
1677, at han udfor Malmø blev sendt i land for at skaf
fe både, der skulle bringe besætningen fra borde, men
at han ikke nåede tilbage, før skibet havde givet sig
(2/7) »hafwandes warit i Lee for fienden och alle dess
Brasser och Pomper warit sonderskutne, des Master
skadde, så at dee omoyeligen kunde gå ofuer Stach
och socht at komme till flottan igen, som deres inten
tion hafuer warite. Skibet havde fået mange skud
under vandet og var desuden meget læk, skippere og
constabler havde været drukne, den dag slaget stod,
ja, selv captajnen, som tillige med skibet er taget af
fjenden . (Flottans Arkiv, Amiralitetskollegium A.
protokol 16/i, 501,109: 1-).
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Efter at have berettet, at DRAKEN under slaget
»kom for nær til land og gik på grund«, hvorefter
Horn vendte med flåden , skriver mag. Barfod s. 47
48: »Niels Juel, der muligvis har forudset grundstød
ningen, besluttede sig til også at vende og således
følge den svenske flåde, og da CHRISTlANUS QUIN
TUS allerede på dette tidspunkt havde været så uhel
dig at få flere grundskud, 'Som forårsagede, at skibet
trak meget vand, flyttede han sit flag til FRIDERI
CUS TERTIUS fra Marquor Rodstens eskadre. Denne,
der dannede arrieregarden, havde som nævnt ligget
noget i læ af den øvrige linie, så den først var nået
op ved de sidste manøvrer. Med FRIDERICUS TER
TIUS deltog Niels Juel selv i angrebet på DRAKEN, og
det lykkedes ret hurtigt for ham at få denne til at
stryge. Han skriver senere herom til kongen, 'at "den
derpå kommanderende schoutbynacht til ingen anden
end til mig har villet give sig fangen, som hans skrift
lige attest og skal udvise«, hvorfor officererne fra
DRAKEN kom ombord til Niels Juel, medens denne
satte sin sekretær og 4 mand som prisernandskab
over på det grundstødte skib. Den øvrige vagt besør
gedes af landeværnet. e

Dette vigtige afsnit, hvor der kun er henvist til kil
derne: Prisepenge og Tryggevælde amt (s . 76), beror
imidlertid også på andre kildeoplysninger. hvor forfat
teren har udeladt alt, hvad der taler imod denne frem
stilling og gør sig skyldig i så mange fejlslutninger,
at sagen må udredes punkt for punkt, idet prisepenge,
der af forfatteren først er behandlet senere (s . 65) og
rent summarisk, ligeledes vil blive omtalt til sidst.

Mag. Barfod skriver endvidere s. 48, at der efter
opfordring fra Niels Juels sekretær blev sendt mand
skab fra land ombord på DRAKEN. Denne fejl stam
mer oprindelig fra Rockstroh, der i note s. 49 (Aarbog
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f. Kbhvns Amt 1911) oplyser, at det i henhold til sid
ste vidneforklaring var Niels Juels egen sekretær, og
dette gentages af Lind, der i Tidsskrift for Søvæsen
1918 s. 487 skriver, at de danske satte nogle matroser
om bord under Niels Juels tyske sekretær.

Den sidste vidneforklaring i Tryggevældeforhørene
lyder ordret:

»Peder Ladefoget lieutenant i Herføjle her for retten vedstoed,
at han var paa sohihet och hlelp at fangerne kunde komme
paa land, mens han iche at hafue faat noget af skibets ved
kommende anker, tackel eller toug, jche heller hafue seet no
gen at hafue taget deraf, mens denimod befahlede dem som
tflstede var, at de schulle lade schibet vere vberøffuct, som
fendr-ich Søren Jensen och Olle Nielsen sergiant hør-de saa
uelsom f,lere , huilchen hand bekreffted med eed, och Peder
Ladefoget tog venlig afsehead med hr. Niels JuC'1s secreterer-,
Niels Pedersen tilspurde de andre herrddzrnend, som nu tid
stede er, om de veed huem som kand hafue faat noget af takel,
to ug eller anker af samme erobrede skib DRAKEN, huortfl dj
samptlig suarede dem indtet at vere beuist, at dette saaledis
for retten passerH er, som arnptsehrlfueren well bemelte Niels
Pedersen hafuer hegler-t heschrefuen paa slet papier, des til
windisbyrd vnder voris forseiglinger.

Actum ut supra. 1677 torsdagen d. 2. agustj.e

Niels Juels sekretær overværede altså afhør ingen
som flådens repræsentant og for at bistå med mari
time oplysninger, men han har intet at gøre med den
i selve afhøringen nævnte tyske sekretær, hvilket vil
fremgå af følgende uddrag:

Overhopmand Jørgen Megensen forklarede, at han ikke
havde været under klinten og endnu mindre ude på DRAKEN,
da han havde nok at bestille med at holde skik på det utæm
mede folk og boetskikke de svenske fanger, »mens der samme
skib war jagit paa grund, och aff woris folck erobrlt (eorn

med sig fraa skibbed borttoeg majoren och ander-e fornemme
officerer etc.) och hafde sig paa skibbit effterladt en seeretar-lus
och flere haadsmend, korn samme seerefarlus i land och kla
gede at di suensche hafde gUfuen pris offuer Ø'lJ och win och
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brendewin som war i skibbil, och deraff druekil sig druckene,
saa ile ware vregerHg, at hand ingen raad kunde haffue med
dennem etc.«

Korporal Peter Hansen i Strøbye forklarede, at han
af sin kaptajn Lauers Ladefoged i Warpeløff var kom
manderet til at holde vagt i skibet, og da aftenen kom,
at de mænd her af herredet skulle afløses, måtte han
ikke komme bort for smeden i Tornbye ved navn Niels,
så han blev der om natten, og blev sat til at holde vagt
tillige med Peder Munch ~ och den thydsche secreterer
som war paa skibbit« og imidlertid om natten tog de
samme Bjæverskov folk, hvad de kunne få, og kastede
det i giøllen eller båden.

Der foreligger således et beediget vidneudsagn fra
overhopmand Jørgen Mogenseri om, at major (schout
bynacht) Taube*) og DRAKENS øvrige officerer ikke,
som mag. Barfod hævder, kom om bord til Niels Juel
på FRIDERICUS TERTIUS, men derimod blev ført i
land på Stevns, idet de efterlod (og bemyndigede) ski
bets sekretær og 4 udvalgte bådsmænd til at opretholde
skibsdisciplinen, (og underforstået) indtil landevær
net kunne møde op med fornødne befalingsmænd til
at overtage kommandoen.

Det siger sig selv, at hvis Niels Juels sekretær som
repræsentant for Niels Juel havde overtaget komman
doen på DRAKEN, ville han aldrig have forladt skibet
for at rekvirere flere folk, men sendt bud i land, og
ligeledes at han ikke ville have ladet sig fratage kom
mandoen af Bjæverskov-kompagniets befalingsmænd
for at blive sat til at holde nattevagt i kahytten uden

"') Taube var søofficer og udnævntes 19. januar 1676 til komman
dør. Som yngste tlagmand af admiralklassen fik han i 1677 rang af
major, en svensk admiralsgrad der indførtes 1628 (A. Zettersten:
Svenska Flottans Historia. 1522 - 1634 s. 36). Hans charge svarer der
for til schoutbynacht, og således betegnes han i Niels Juels skrivelser,
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at påtale dette på det alvorligste i forhøret, som han
overværede.

Endvidere ville det være ganske usømmeligt af for
hørslederen, herredsfoged Jørgen Mogenssøn Mørk i
Højstrup uden navns nævnelse at lade protokollere
den ubestemte betegnelse sekretær, når det drejede sig
om Niels Juels sekretær, der oven i købet var til stede.

Niels Juel selv beretter da også noget helt andet. I
skrivelse til kongen, dateret orlogsskibet CHARLOTTA
AMALIA "t il ankers imod Dragør d. 6. juli 1677 , skri
ver han: (Garde: Efterretninger etc. I, s. 220) (de
citererede tekster gengives med moderniseret retskriv
ning for at lette læsningen, medens passager er ud
hævede af hensyn til oversigten ved den senere tak
tiske bearbejdelse).

"Ell ers må Jes Eders Maj, aller underd. til kende give, hvor
ledes jeg imod forhåbning må fornemme, at hr. General-Admiral
Trornp ved sin kommando imod al raison har mine officerer
og folk befalet at aftræde fra min pr-ise GRØNNE DRA'CKE og
den igen med sine officerer og folk ladet besætte. Mens som der
på kommanderende, schoutbynacht til ingen anden end til mig
(som hans skrifHige attest og skal udvise ) har vdflet give sig
fangen, og desforuden hans underhavende Eders Maj. skib
NORSKE LØVE den tid ikke der omtrent har været, har Jeg ikkc
formodet sli g insolencier mig skulle bevises etc.e

Koncepten hertil, der er holdt i et djærvere sprog,
giver endnu mere udførlige oplysninger (Niels Juels
Copibog) .

»Eders Kongl, Maj. nødes jeg h ermed al lerunderd. at andrage,
at såsom jeg en prise den grønne Drage kaldet med mine
officercr og folk har ladet besætte til at sende den op til Kø
benhavn, som formedelst kontrær vind har måttet kaste anker
uden for Dragør, og nu uden al forh åbning måttet fornemme,
at General-Admiral Tromp ved sin kommando har mine officerer
og folk af bemeldte pr-ise der udjaget, og den' igen med sit
folk ladet b esætte, som mig meget frembt forekommer, eftersom
General-Admiralen ej har været i bataille, ej heller hans un-
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derhavende, Eders Maj's skib den Norske Løve været på en mil
nær hos bemeldte prise, og derpå kommanderende schoutbynacht
Taube til ingen anden har villet give sig fangen uden til mig,
eftersom han største skade af mig bekommet har, og derover
bemeldte skib måtte sætte an straks under Stevns, uanset at hr.
Adm. Jens Rodsten og kaptajn de Witt på Lindormen havde
folk did, har ·h a n all igevel til 'ingen sidbet villet overgive, mens
som min kaptajn kom der om bord og i mil navn hannem at
skulle give sig fangen, han har sig der udi ikke vægret, og er
derpå med 4 hos øverste officerer kommet til mig om bord og
præsenteret mig deres gevær, som de og skrJftlig har givet
mig under deres hænder, falder dentor ,til Eders Maj. min aller
underd. bøn, Eders Kongl. Maj. ville være mig så nådig at befale
mig mod slig insolerier ej måtte begegnes etc.e

Disse to dokumenter taler deres tydelige sprog, og
heraf kan udledes:

1) at Niels Juel tilføjede DRAKEN den største ska
de,

2) at DRAKEN ikke grundstødte af vanvare, men
blev tvunget på grund under kamp,

3) at Norske Løve (og dermed Marquor Rodstens
ekadre) ved denne lejlighed befandt sig omkring
4 sømil fra strandingsstedet,

4) at Niels Juel ikke satte sin sekretær og 4 mand
ombord på DRAKEN,

5) men derimod officerer og mandskab, efter at
skibet var kommet flot for at føre det til Kø
benhavn, eftersom der skal mere til at bringe
et stort skib uden besætning af grunden,

6) at schoutbynacht Taube og de 4 øverste office
rer da blev hentet ombord til Niels Juel fra DRA
KEN (herom senere),

7) at admiral J. Rodsten på TRE KRONER og kap
tajn Witt på LINDORMEN mente at kunne gøre
fordring på prisen og sendte folk ombord, dette
kan være sket under Stevns, men er sandsynlig
vis sket efter slaget. .
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Da efterretningen om DRAKENS grundstødning
nåede København, sendte admiralitetet, vistnok alle
rede 2/7, pramme til strandingsstedet tillige med de
to hollandske dykkere skipper Jan Claesen Dyck og
Isaach Davidsen van Enckhuysen, som Tramp havde
anbefalet og stillet til rådighed. 3/7 afsendtes kaptajn
Cort Muller med en skude til Stevns for at bistå dyk
kerne og optage de kanoner, der var styrtet udenbords
for at lette skibet, samt salvere og hidbringe DRA
KEN. Hvis han på vejen mødte NORSKE LØVE,
CHRISTIANUS QUARTUS (sic.) eller andre danske
orlogsskibe var han bemyndiget til at begære fornø
dent mandskab til assistance, proviant, sejl og andet
redskab. (Admiralitets Copibog General 1677 fol. 296
- 97.)

DRAKEN er formentlig kommet af grunden denne
dag, hvorefter det blev bugseret til København af to
galioter, og skibet har antagelig været på vej over
Køge Bugt, da Niels Juel 4/7 vendte tilbage fra for
følgelsen af den svenske flåde og tog det i besiddelse,
og det må ligeledes antages, at det forinden er passeret
af TRE KRONER og LINDORMEN, der sendte mand
skab over for at gøre det til prise.

Dette er, hvad der 'kan udledes af de hidtil fremdrag
ne danske dokumenter, men hertil kommer to hidtil
ubenyttede svenske aktstykker, der giver værdifulde
bidrag til belysning af begivenheden ved Stevns.

Det første er et brev, som schoutbynacht Taube 3/8
1677 i dansk fangenskab skrev til Over Commissarius
'i det svenske Admiralitets Collegium, hvori han an
moder Overcommissarius udvirke, at han bliver »ran
cionerat« (udvekslet), for at han kan demonstrere sin
uskyld overfor dem i Stockholm, der nu lægger skyl
den for, at slaget blev tabt, på dem, der nu er i fangen-



Kgl. svensk Sid .

Admiral Siiibladh
Gen. ;\1 aj. Schiinleben
Ohrist Koch
Obrist Lieutn . Maklier
Obrist Lieutn. Wrangel
Major Gagge
Capit. Horneman
Capit. Falkengreen
Capit. Gyrstrohrn
Capit, Jubhenfelt
Capit. Otto Rheinholt Bergh
Capit. Hylander
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skab, men Gud ved bedst, hvem som har været (for)
voldende.*)

Det er Taubes største trøst, at han har en god sam
vittighed og er sig bevidst, ingen fejl at have begået,
men at han næsten har vovet sig for nær fjenden for
at opfylde sin pligt, og han tager hele flåden til vidne
på, at han har kæmpet så hedt, som kanske nogen.
Broer min, som kommanderede HIERONIMUS, satte
selv livet til udi vor ulykkelige søslag, og hans skib
blev med (også) tagen, Gud give at jeg havde været så
lykkelig, så var jeg sluppet for de krænkende beskyld
ninger. (Flottans Arkiv, Amiralitetskollegiet E. Indk.
handl. II, 509, 3 a. 2).

*) I henhold til de gældende Søe-Krigs-Artikler, hvorefter Kongen
var forpligtet til inden å r og dag at ranzonere tilfangetagne med
andre fanger ell er i andre m åder, oprettedes 15/8 1677 i Egebro et
kartel om gensid ig udveksling, enten charge for charge eller mod
flere af lavere charge, subsidiært mod betaling af løsepenge cfter
fastsat »Hanconstaxt«.

22/8 foresloges følgende udveksling:
Kgl. dansk Sid~

General Major Duncam
General Major Rumohr
Obrist Tropp
Obrist Lieutn. Mfmchhausen
Obrist Lieutn. Ritzenstein
Major Røhrlingh
Capit. Roderigo
Capit. Brochdorf
Capit. Nørpstorf
Capit. Fischer
Capit. Ratzow
Capit. Barfocdh
Capit. Milken
Lieutn. Bliich er Lieutn. Sven Ingwerssen
Lieutn. Plettcnbergh Lieutn . Lilliehar
Fenrich Weinbergh Stuckjunck. Oloff Andersson

Kong Karl beordrede 20/8 1677 at lade de på en eller anden
fod i vort rige værende danske fanger, såvel officerer som gemenc,
samles og afgå til Dalarø, så at de måtte værc i beredskab til at
kunne d. 1. oktober overføres med fartøj til Copenhagcn, cftersom
fjenden på sin s ide har forpligtet vore fanger på samme termin
at afsende til Giitheborg. (Krlgsarkivct, Flottans arkiv, Kongl . breve
i avskrift 1652 -1724 nr. 54) .



526 DRAKENs erobring og taktiske betragtninger.

Som det fremgår af det andet aktstykke, blev Taube
snart efter srancionerate og indstillet til Amiral
Leutnant charge, hvilket må have forårsaget, at der
rettedes fornyede beskyldninger mod ham for at have
overgivet DRAKEN til danske bønder, og givet anled
ning til følgende udaterede erklæring til Kongen, der
må være tidligere end 13/5 1678, hvor Taube forfrem
medes til vice-amiral-lieutenant:

»Storm åch ti geste Konungh,

Allernådigste Herre.

Eders Kongl : Maij:t taktes i Nåder att vptaga, Når Jagh
migh f'ordr-letar in for des hogh Kongl: thron formed'elst denne
Min t>dmiuckeste bons'krifH att inkømma, till att afboya ifrån
rnlgh dee swåra beskyHningar, hwar medh Iagh fornummit hoos
Eders Kongl: Maij:t wara angifwen, som skulle Iagh A: o 1677
Vtj då fOce!oppen Sio Combat ernoth Kønungen i Danmark
Ynder Oommando hans Excell :ce Kongl: Rådetz, Faltmar-skal
ckens och General Arnrnlrals H:r Hendrich Horais intet hafua
giordt Min devoir, och således forhåUit som een trogen officiel"
af MJn quaHtet ågrrar och hoor, Vthan Iåtit det mig ombetroedde
Skiepp, DRAKEN benembd, Vthaf danska bonder migh ifrån
taga, Skohlandes altså genom dedta omiIda angifwande alldeles
wara råkat utj Eders Kongl: Maij :tz stoora Onåde: Såsom
nu Allernådigste Konungh och Herre, Jagh så myckit storr-e
orsak hafuer att dragaslijke Omillde och Ogrundade beskyll
ningar -til! hierta, som der igenorn synes migh all Min timme
lige w ållf' ård, Nembl: heder och åhra, Och ofuer allt Eders
Kongl: Maij :tz hogh Kongl: Nåde wara betagen; Altså Nodsakas
Jagh till Min exculpation Eders Kongl: Maij:t i all Vnderdånig
heet forst och Iråmbst med sanndngz gr-und att heråtta, huru
lede-s Iagh straxt ifrån hegynnellsen af forb :de Combat sokt
att Jempte des andre Commeuderade Skiepp af wår Esqadron
angr'Ipa Fienden effter ordre med stoor tapperheet, Medan Jag
nu mig således med honom hade engager-at, och effter Min
yttersta macht resisterat, !blef iagh ån tel : af Vngefahr 8 li 9 af
dee importaleste Skiepp tillijka Attraperat, emoth huilcka iagh
mlgh så Iånge hafuer def1fenderat, till des mitt Skiepp icke
allenast ganska blifuit r åttlosa, Vthan och ornsijder alldeles
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år råkat på grund, Når .dedta war skcedt bl e] iagh af 3 Danske
Skiepp och een brannare ansatt, Men dee afrige Conlunger-ade
sigh ig en med der-as flotta och forfolgde r åsten af Eders Kongl :
Maij :tz Skiepp, som foroenskulId att dee måste wara i!rån dem
Separerude och f'or-sklngr-ade, Men alla myckit råttlose sigh nod
wåndigt hafwa måst rdterera, O'Ch nårmare Swånska wallen
draga, I medler-tijdh sokte fuller Iagh aU glor-a dem som migh
hade bloqveradt all Moijelig skada, Men såsom Iag på g,rund
sittiandes ey mera kunnat Vthråtta, Jåmbw åll s'åg att wara
ifrån wår flotta alldeles abandonerat och .s ål edes iagh ey såg

till att Salvera huareken Skepp eller folck, Ty nodsakades iag
med Indrådande af Mine Vnderhafwande Officerare oss samptl :
med det allrede Vtj fiendens wåldh stående Skeppet att ()fwer
gifwa, warendes iagh sedan af sielfura Ammiralen tagen och
genom des Vthskickade af hiimptat, Men folcket hlef ,saU på
landet, Och ef.ter Skeppet wart så raltlost att och Intet den
r lngaste Segell kunde ops åttias, hafwa Sederrnera dee Danske
f'ådt Skeppet Vthaf grundet, Och genom 2ne galliother slappat
det t il l KiOpenhambn, Derfore att intet Skeppet med sina egna
Segefl kunde dijth Oppbri.ngas. Dedta Allernådigste Konungh
oeh herre, år Saksens sanfårdige sarnmanhangh och forlopp, och
formedel :n Conform med den relation och beråttellse, som Hans
Exell :ce H:1' Ammiral General om samma expedition i Vnder
dåndgheet hafuer goordt, hwar Votj Iagh forhåppas dylijk be

skyllningar Vthan seenare oskuld Jår wara tillfinuandes helst
Emedan, Eders Kongl . Maij:t Icke allenast kort dereff'ter migh
i Nåder ræncionerat, Vthan och Sedermera, till Ammiral Leut
nant Schargc allernådigst avancerat och vocerat; For-denskulldh
oøh Emedan alle Eders Kongl : Maij :tz t iånar-e ooh Vndersåthare
sigh af Eders Kongl : Maij :tz hogstberørnl ige r å ttr-ådigheet i
Vnderdånigheet hafua att hugna som ey tiJ.1åter att någcn
oskyll dig mycikit mindre genom ogrundade beskyllnlngar skaB
komma alt lidja, Jagh och h eller wiiI mista mitt lijf, an wara
Eders Kongl : Maij :tz ofuer alt æstlrner-ade vh og Kongl : Nåde
fOrlus'lig, Ty gior Iagh migh och har Vtinnan forsåekrat, Såsom
och hår med; allsom storeta Odmiuckheet beder, Eders Kongl:
Maij:t tåcktes, denne Min j Vnderdånigheet glorde exculpatfon

allernådigst alt Vptaga och effter Nådigst heprofwan de af Min
oskuld, mig samma Kongl: Nåde och ynnest å Ny jo Conferera,
som iagh till forende Jernpte andra Eders KongI: Maij :tz trogne
ti ånare hafuer possiderat och Nutit, huilcken intill d åden alt
conservera iagh mig effter Min yttersta krafft lår beflijta wdn-
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liiggia, Jembwåll Mitt godz och blodh ospardthaåua. Vtj skyJlig
ste devotion intill d åden ofor-ånder.lig framhardandes

Eders Kongl r Maijt :tz

Aller Vunderdårrigste och Tr-oplfchtlgste Tienare

Friederich Ewert Taube.e

Det må undre, at mag. Barfod ganske har overset
dette vigtige aktstykke, der ligger næst Horns kon
ceptrapport og de få beretninger om slaget i Flottans
handlingar avd. B. vol. 7.

Schoutbynacht Taubes erklæring er, som det frem
går af teksten, et udpræget forsvarsskrift og må læses
som et sådant, men det giver tillige meget væsentlige
oplysninger om tildragelserne ved Stevns.

Da Taube overfor den svenske Konge højtideligt
erklærer, at hans fremstilling er i fuld overens
stemmelse med sandheden og samstemmende med
amiral-general Horns relation og (mundtlige) beret
ning, kan pålideligheden ikke betvivles, eftersom man
i Sverige har været i stand til på det nøjeste at kon
trollere rigtigheden, først og fremmest gennem eskad
rechefen, admiral Wachtmeister og dernæst gennem
DRAKENS øvrige officerer, der ikke var forment at
skrive hjem fra fangenskabet eller muligvis allerede
var udvekslede.

Det er endvidere en kendsgerning, at Taube trods
tabet af det værdifulde skib blev forfremmet til vice
admiral-løjtnant i 1678 og til viceadmiral i 1691. Det
følgende år ophøjedes han til friherre under navnet
Taube af Odenkat og blev admiral 1-700.

Taubes erklæring falder i 3 afsnit, først hans
(Wachtmeisters) ekadres hårde engagement i den ind
ledende fægtningskamp op mod Stevns, dernæst et
tappert forsvar mod 8-9 fjendtlige skibe udfor Stevns
og endelig den håbløse kamp efter grundstødningen
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med 3 blokerende danske skibe. Erklæringen må end
videre læses 'i nøje tilknytning til, hvad der ellers vides
om slagets forløb, særlig fordi tidsfaktoren synes at
spille en så underordnet rolle i alle datidens beretnin
ger, at det, der tilsyneladende er foregået kontinuer
ligt, meget vel kan indeholde visse tidsmæssige afbry
delser, hvilket vil fremgå af den senere taktiske rede
gørelse.

Taube omtaler ikke, hvorfor han isoleret og uden
understøttelse blev angrebet af 8-9 skibe, men dette
fremgår indirekte af Niels Juels udsagn om, at han
med sit flagskib tilføjede DRAKEN den største skade.

Under den løbende fægtning op mod Stevns enga
gerede Niels Juel, som det ligeledes skal blive påvist
under den taktiske udredning, med corps de bataille
den svenske avantgarde (Wachtmeister) og tilføjede,
med CHRISTIANUS QUINTUS, DRAKEN så stor ska
de, at dette skib måtte søge ud af den svenske linie
og nærmere ind under Stevns, hvor det en tid lang
var i ildlæ og havde de forbisejlende svenske skibe
mellem sig og fjenden.

Da det agterste af Wachtmeisters skibe var passeret,
blev DRAKEN successivt angrebet af skibene i Jens
Rodstens eskadre, der ikke havde andre modstandere,
eftersom Horn på dette tidspunkt havde afbrudt kon
takten og var drejet østover. Overfor denne overmagt
måtte Taube give op og søge tættere til land, hvor ski
bet tog grunden, og det er denne episode der berettiger
Jens Rodsten til at tro, at DRAKEN var hans prise,
hvorfor han (4/7) efter slaget sendte prisemandskab
ombord, da DRAKEN var under bugsering til Køben
havn.

Under denne passagekamp havde Rodsten måttet
mindske sejl, og det er derfor rigtigt, når Taube erklæ
rer, at dennes eskadre derefter kenjungerede sig med

Tidsskr. f. Søvæsen . 124. Anrg, 34
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deres flåde og optog forfølgelsen. Efter denne episode
hengik der en vis tid, inden DRAKEN blev blokeret
og tvungen til at stryge flaget, thi af Taubes erklæring
ses, at de 3 skibe plus branderen kom andetsteds fra,
og fra dansk side vides, at de tilhørte Marquor Rod
stens eskadre, der var gået i angreb på Wachtmeisters
eskadre. At FRIDERICUS TERTIUS var det førende
skib i denne gruppe fremgår deraf, at dette skib fik
andel i prisepengene for DRAKEN, men at FRIDERI
eus TERTIUS på dette tidspunkt var Niels Juels
flagskib har ikke den ringeste sandsynlighed for sig.

Det fremgår med al ønskelig tydelighed af Taubes
erklæring, at alle øvrige danske skibe kenjungerede
sig med hovedflåden for at deltage i forfølgelsen af
den svenske flåde, alt medens DRAKEN endnu en
stund søgte at tilføje den blokerende styrke al mulig
skade, inden det nødedes til at stryge flaget, og ingen
vil vel for alvor mene, at Niels Juel som flådechef selv
tredie skulle have engageret DRAKEN og ladet sig
opholde ved den grundstødte havarist, medens hoved
flåden tog kampen op med fjenden, hvor så meget stod
på spil og felttogets fortsættelse i Skåne afhang af sla
gets udfald.

Taubes erklæring kuldkaster den hidtil hævdede,
men meget usandsynlige, fremstilling, at Horn deta
cherede Wachtmeisters eskadre til forsvar af det
grundstødte DRAKEN, thi Taube, der befandt sig
længst til luvart og derfor havde det bedste overblik,
kan selvfølgelig ikke berette, at han var aldeles aban
donneret, hvis hans egen eskadrechef Wachtmeister
virkelig var sendt ham til undsætning, så meget mere,
som han måtte ønske dennes støtte ved erklæringens
forelæggelse for Kongen.

Taube slutter denne del af sin erklæring med at skri
ve, at han efter samråd med sine underhavende office-
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rer så sig nødsaget til at overgive skibet, og at han
»sedan « blev taget ombord til selve admiralen d. v. s.
Niels Juel. Han holder sig altså strengt til kendsger
ningerne, at det var et detachement fjendtlige skibe,
der tvang ham til overgivelse, og ikke de danske bøn
der. Set fra hans side .er dette uangribeligt, strandvag
ten havde ingen som helst betydning i denne forbin
delse, kunne intet stille op overfor et orlogsskib og
rådede end ikke over et fartøj til at borde det. Som
selve sagen uvedkommende forbigår han alt det,
han ingen indflydelse havde på efter overgivelsen.

I Tryggevældeforhøret siges, at DRAKENS skibsbåd
kæntrede og sank i havstokken, medens sluppen blev
benyttet til landsætning af mandskabet. Overhopmand
J. Mogensen forklarer, at majoren og andre fornemme
officerer blev taget i land, og det er at formode, at
FRIDERICUS TERTIUS og de andre danske skibe,
som ikke ville lade sig opholde ved det grundstødte
skib, ved prajning har beordret Taube til at sende et
fartøj i land for at hente strandvagten, hvorefter de
er afsejlet for hurtigst muligt at forene sig med hoved
flåden.

Det må ligeledes formodes, at schoutbynacht Taube,
for hvem udviklingen vel også er kommet overrasken
de, overfor embedsmænd i land har nedlagt en skarp
protest mod denne fremgangsmåde og med megen
myndighed har gjort gældende, at hans og hans office
rers plads var på skibet, indtil de kunne overgive
deres værge til deres rette besejrer. Heri har han sik
kert fået medhold, da befalingsmænd fra Holmen
næste dag kom til strandingsstedet for at bringe ski
bet flot , og det er sikkert ved denne lejlighed, at han
til myndighederne i land har afgivet den af Niels Juel
omtalte erklæring, hvorefter Taube til ingen anden har
villet give sig fangen. Niels Juel, der ikke kender selve

34*



532 DRA({ENs erobring og taktiske betragtninger.

ordlyden, har selvfølgelig fået tildragelserne ved
Stevns refereret af Taube, efter at denne blev taget
om bord på CHARLOTTA AMALIA, og det er i over
ensstemmelse med den allerede afgivne attest, at Taube
så kraftigt har afvist at lade prisemandskab fra TRE
KRONER og LINDORMEN komme om bord på DRA
KEN , inden han personlig overgav sig til Niels Juel.

Der er en meget bemærkelsesværdig samstemmighed
mellem Niels Juels skrivelse til Kongen af 6/7 og
Taubes erklæring vedrørende DRAKENS overgivelse.

Hvis forholdet virkelig havde været så enkelt, som
mag. Barfod beretter, at Niels Juel personlig tvang
DRAKEN til at stryge og straks lod skibet besætte
med prisemandskab, samtidig med at DRAKENS offi
cerer toges om bord på hans flagskib, havde Niels
Juel selvfølgelig berettet dette til kongen og behøvede
ikke i stedet for at henvise til, at T aubes skriftlige
attest »og skal udvise, at derpå kommanderende
schoutbynacht til ingen anden end til mig har villet
give sig fangen«.

På samme vis kunne Taube over for sin konge fri
gøre sig for alle beskyldninger om at have overgivet
sig til danske bønder ved at præcisere, at han strøg
flaget for Niels Juel og straks blev taget om bord på
dennes flagskib, 'meden s han i erklæringen skriver,
at han »sedan « kom ·om bord til selve admiralen.

En meget vigtig faktor til belysning af spørgsmålet
om, hvilket skib (eller skibe), der var medvirkende
ved DRAKENS erobring, er selvfølgelig prisepenge
nes fordeling, og her skal det straks erkendes, at der
blandt prisesagerne findes et dokument, der er af
fattet på en sådan måde, at det ved første blik kan
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give et holdepunkt for, at Niels Juel fuldbyrdede erob
ringen om bord på FRIDERICUS TERTIUS.

Men når dette er sagt, skal det også siges at hidti
dige historikere, der har beskæftiget sig indgående
med spørgsmålet, har forkastet dette aktstykke som
dokumentarisk bevismateriale. H. D. Lind, der søgte
at trænge til bunds i sagen, henvendte sig i sin tid til
marinehistorikeren, daværende kaptajn Schultz i den
nes egenskah af redaktør af Tidsskrift for Søvæsen
samt til andre historisk interesserede søofficerer, uden
at der dog kunne opstilles en rimelig forklaring, og
det er først den nu fremdragne erklæring fra schoutby
nacht Taube, der i fuldt omfang belyser sagens rette
sammenhæng.

Når mag. Barfod vil overbevise marinehistorieforsk
ningen om, at den hidtidige fremstilling af vort be
rømteste søslag på et meget væsentligt punkt hviler
på en urigtig forudsætnig, må grundlaget forelægges
klart og koncist, og bevismaterialet være ubestride
ligt. Ingen af disse betingelser er opfyldt.

Forfatteren hævder s. 47, at Niels Juel bekæmpede
DRAKEN om bord på FRIDERICUS TERTIUS, og s.
65 dokumenteres, at Niels Juel fik kaptajns part af
DRAKEN. Udfra disse to passager, der ikke kommen
teres med en linie, medens der ofres sider på ret uvæ
sentligt stof, skal læseren altså føle sig overbevist,
medens forholdet er det, at forfatteren kører i ring
og sandsynliggør det ene med det andet og vice versa,
men noget bevis er dette ikke. Det forbindende led, at
FRIDERICUS TERTlUS som eneste skib fik prise
penge for DRAKEN, mangler, og da det heller ikke
meddeles i nogen af de trykte kilder, forfatteren hen
viser til, må det uvist af hvilken grund forudsættes
almindelig kendt. Her havde det dog været på sin
plads at henvise til et af de marinehistoriske arbejder,
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som forfatteren ikke har følt sig foranlediget til at
omtale.

Den desorienterede forsker må derfor begive sig til
Rigsarkivet for at granske de arkivalier, der angives
som primært kildemateriale, og undre sig over, om
forfatteren mon har ofret dem mer end et flygtigt
gennemsyn, thi i en så vigtig sag, og i et læg af så be
skedent omfang, skulle det synes utænkeligt at overse,
at der foruden det nys nævnte aktstykke findes 3 i
samme store format, som fortæller noget ganske andet,
end det forfatteren hævder.

Af disse 4 aktstykker, skal de 3, der er samhørige
og er gengivet in faksimile i denne afhandling, nu blive
gennemgået i store træk, medens det fjerde, der er et
sammendragningsregnskab for flere skibe i årets to
søslag, kan forbigås, da det udover at meddele, at
CHRISTIANUS QUINTUS fik prisepenge for de sven
ske skibe AMMARANT, ENGELEN och DRAGEN, kun
er supplerende.

Det første er en foreløbig beregning af prisepenge
til FRIDERICUS TERTlUS for DRAKEN, dateret 10.
maj (1678) og opregner 24 poster til et samlet beløb
af 2129 rdr., hvoraf chefen, kaptajn Iver Hoppes part
er 300 rdr. Niels Juel eller hans kaptajnspart nævnes
ikke.

Det må anses for ganske utænkeligt, at admirali
tetets commissariat, der har foretaget beregningen,
skulle have været uvidende om, at Niels Juel ved
DRAKENS erobring førte sit flag på FRIDERICUS
TERTIUS, hvis dette havde været tilfældet.

Det næste har titlen: »P r iis Schibett Dragen, Bedra
ger sig effter Tuxeringen foruden Ammunitionen, Naar
den 10de penge el' afdragen 21344 Rdr.

Aff huilchen Summa bereignes till Schibett Fride
ricus Tertius Officerer och Gerneene. Nemblig:
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Gen:Adm :Lieute for sin Capit :part 320 Rdr.

Capitain 320 »

etc. i alt 25 poster til et samlet beløb af 4203;~ »

Hvis man nu vil fastholde, at her står med rene ord,
at Niels Juel virkelig var på FRIDERICUS TERTIUS
ved DRAKENS erobring, må svaret blive, at det må
bero på en uheldig formuleret regnskabspost. der må
tilskrives, at commissariatet ved tilsvarende beregnin
ger for andre skibe benyttede ligelydende titelformu
larer, thi alt andet taler derimod.

Sammenlignes de to beregninger, vil man finde, at
antalle~ af befalingesmænd iøvrigt er lige, på nær at
den sidste har en overskydende styrmand, og at arkeli
mesteren på den første kaldes konstabel på den sidste.
Dette må tilskrives, at skibets bemandingsliste, efter
hvilken beregningerne er foretaget, er blevet revideret.

Niels Juel skulle i så fald være den eneste søofficer,
som ved flagflytningen overtrådte fra CHRISTIANUS
QUINTUS til FRIDERICUS TERTIUS, medens han
Iod sin personlige officersstab og andre betydende be
falingsmænd forblive på det sønderskudte CHRISTI
ANUS QUINTUS for til ingen nytte at sejle til Køben
havn, inden det egentlige slag tog sin begyndelse.
Dette er så selvmodsigende, at der ikke behøves at
ofres flere ord herpå.

Den eneste større forskel på de to beregninger er,
at den første opregner 199 bådsmænd, den sidste kun
134. Forklaringen må være den, at FRIDERICUS TER
TIUS affærdigedes fra København med et så betyde
ligt antal svenske bådsmænd, der var gjort til krigs
fanger i søslaget 1/6, at Niels Juel fandt det tilrådeligt
at foretage en ombytning ved at fordele en del på de
øvrige skibe (Ba rfod s. 19 ). FRIDERICUS TERTIUS
har således beholdt 65 svenske bådsmænd, som man
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selvfølgelig har fundet det urimeligt at tildele prise
penge for et svensk skib.

»

Rdr.480

1-08

13063

Sammenlignes prisepengene for DRAKEN med de
tilsvarende for MARS, hvor takseringen var nærlig
ens, nemlig efter fradraget af tiende penge henholds
vis 21,344 rdr. og 22,734, vil man se, at FRIDERICUS
TERTIUS's prisepenge på 4203 rdr. står i misforhold
til TRE L0VER's 10,357 rdr., hvilket må begrunde,
at endnu et skib har fået andel i prisepengene for
DRAKEN. Ligeledes at Niels Juels kaptajnspart på
320 rdr. ikke svarer til de 800 rdr., mag. Barfod op
giver (s. 65).

Dette bekræftes af den tredie liste, der har titlen:
»Pr iis Schibett Dragen effter Taxeringen foruden
Ammunitionen, Naar dend Tiendepenge affdrages 
21344 Rdr.

Aff huilchen Summa tilregnes Schibett Christianus
Qvintus officerer och Gemeene, nembligh. «

Gen:Lieut: Admiral sin Capitains part

4. post: 1 Secreterer

etc. i alt 29 poster til et samlet beløb af

Heraf kan udledes den slutning, at Niels Juel i
henhold til schoutbynacht Taubes skriftlige erklæ
ring for, at han kun ville overgive sig til Niels Juel,
som rimeligt er, har fået fuld kaptajnspart på 800
rdr. for DRAKEN, men at dette beløb af regnskabs
mæssige grunde er fordelt. på de to lister med hen
holdsvis 320 og 480 rdr.

Af listerne kan endvidere udledes, at Niels Juels
sekretær ikke, som mag. Barfod mener, fik komman
doen på 'DRAKEN, da skibet blev besat, thi han er
ikke opført under FRIDERICUS TERTIUS, og at den
(tyske ) sekretær, der nævnes i Tryggevældeforhørene.
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var DRAKENS egen sekretær, thi FRIDERICUS TER
TIUS havde overhovedet ingen sekretær. Ligeledes at
FRIDERICUS TERTIUS ikke formåede at besætte
DRAKEN med officerer, thi foruden chefen fandtes
kun 2 løjtnanter, som absolut ikke kunne undværes
under skibets fortsatte deltagelse i slaget, eftersom de
kommanderede hver sit batteri.

Den 4de liste giver en samlet oversigt over de prise
penge, der tildeltes CHRISTIANUS QUINTUS for AM
MARANT, ENGELEN og DRAGEN. (Alle lister findes
samlet: Søetaten XIV, »Byt tepenge« 1677-78).

Hermed er det dokumentarisk godtgjort, at Niels
Juel førte sit flag på CHRISTIANUS QUINTUS, da han
gennembrød den svenske linie, og at han først flyttede
flaget til FRIDERICUS TERTIUS, da dette skib stødte
til fladen efter at have tvunget det grundstødte DRA
KEN til at stryge flaget, hvilket er i fuld overensstem
melse med alle andre foreliggende oplysninger.

Efter episoden ved DRAKEN skriver mag. Barfod
s. 49: »Efter vendemanøvren (ved Stevns) fortsatte
Niels Juel i sydøstlig retning på parallel kurs med sin
modstander. Han var stadig i læ , men den svenske
linie var nu kommet i uorden, og affæren med DRA
KEN havde moralsk svækket svenskerne. Da der i
den svenske linie var opstået et hul, luffede han og
stod bi-de-vind for styrbords halse ned gennem åb
ningen med FRIDERICUS TERTIUS som førende skib.
Dette blev slagets afgørende moment. Vinden, der var
gået vestligere, og på dette ,t idspunk t nærmest var vest,
tillod denne manøvre, og Niels Juel udnyttede - sto
lende på sine skibschefers dygtighed - genialt situa
tionen«.

Da mag. Barfod hverken på kortskitsen eller i tek
sten har gjort noget forsøg på at forklare, hvorledes
det har været taktisk muligt for Niels Juel som flåde-
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chef at skære ud af kamplinien for at nedkæmpe det
grundstødte DRAKEN og derefter at genindtage sin
plads, skal jeg ikke fremsætte de mange betragtninger
herimod, som dette kunne give anledning til, men
holde mig til selve gennembruddet.

At bryde gennem en fjendtlig linie er kampmæssigt
set en yderst farlig manøvre, hvor det særligt gælder
at udnytte fartoverlegenheden for at afkorte den tid,
hvorunder det gennembrydende skib, der i opløbet
kun kan benytte stevnskytset, er udsat for en øde
læggende langskibs beskydning fra to modstandere.

En opluvning til bi-de-vind i et hårdt drej tager
imidlertid den i forvejen ringe fart af skibet, kræver
betydelige mandskabsstyrker til hurtig indbrasning for
ikke at få sejlene levende eller bak, og umuliggør be
tjeningen af dæksbatteriet med videre.

Under den skitserede situation, hvor begge flåderne
nærmest sejlede rumskøds, kræves sejltilsætning, mu
ligvis kun at lade fokken falde, og en så ringe opluv
ning for at skønse ned gennem et opstået hul i fjen
dens linie, at der ikke skal sættes folk til braserne.
Det gennembrydende skib udsættes ikke direkte for
langskibs beskydning og er ikke berøvet brugen af
bredsidebatterierne, der straks kan bringes i anven
delse efter det påfølgende affald.

Da gennembruddet imidlertid ikke fandt sted på
nogen af de her anførte måder, jfr. de senere taktiske
betragtninger, skal jeg ikke opholde mig længere her
ved, men kun bemærke, at selve forfølgelsen ikke skete
tæt syd om Falsterbo Rev, men henad Møen, hvorved
pladsen for det erobrede skib SVENSKE LØVE er
afsat 15 sømil forkert på skitsen (Enighedens jour
nal) .

Mag. Barfod skriver s. 70, at den i anledning af
sejren udførte kærnpemedaille på bagsiden har som
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symbol et billede af det svenske orlogsskib MARS, der
stryger for CHRISTIANUS QUINTUS. Dette er ikke
rigtigt. Billedet forestiller den virkelige tildragelse, at
MARS strøg for TRE LØVER, og det symbolske ligger
derfor i et andet plan, end forfatteren har tænkt sig.
Det er den svenske krigsmagt, symboliseret ved krigs
guden Mars, der underkaster sig Danmarks våben:
De tre Løver.

Mag. Barfod omtaler slet ikke universitetskobber
stikkeren Joh. Husman's kendte lejlighedsstik af sla
get, der dog må anses som det mest aktuelle billede,
eftersom det fremkom straks efter begivenheden og
henviser til den i marginen trykte tekst (Dan Paulli's
relation) , medens dansk-norske skibe er betegnet med
tal og svenske med bogstaver.

Selvom billedet, der har det store kampmele efter
gennembruddet som hovedmotiv, er belastet med ad
skillige fejl, fordi der er lagt større vægt på helheds
kompositionen med de mange skibe end på overens
stemmelse mellem kurser, sejlføring og vindretning,
flagføring m. v., er det dog bygget over de beretnin
ger, som dengang forelå, og det giver i hvert fald to
meget vigtige oplysninger.

Yderst til højre ses det grundstødte DRAKEN efter
ladt alene under Stevns, og centralt i billedet Niels
Juels flagskib CHRISTIANUS QUINTUS i nærkamp
med admiral Clerck's flagskib SOLEN og iøvrigt om
ringet af svenske skibe, thi i København var man ikke
i tvivl om, at Niels Juel gennembrød den svenske linie
ombord på CHRISTIANUS QUINTUS.

Da Niels Juel overtrådte på FRIDERICUS TER
TIUS, sendtes det havarerede CHRISTIANUS QUIN
TUS til København, og løjtnant Mathias von Paulsen
beordredes at afgive mundtlig rapport til admiralitetet
om slagets hidtidige forløb. Grundet på modvind og
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skibets beskadigelser kom det først til ankers udfor
Dragør natten til 3/7, og løjtnanten er formentlig rejst
videre over land, thi 3/7 beordrer admiralitetet løjt
nant Henrik Jacobsen Christiansand til straks at af
sejle med jagten PAPEGØJEN direkte ,til orlogsskibet
CHRISTIANUS QUINTUS, som nu ligger her udi Ren
den ved Dragør, og did ankommen anmelde sig hos
captajnen derpå kommanderende Pieter Beesemacher
og straxen indtage udi jagten så mange kvæstede folk ,
som han udi jagten kan føre og kaptajnen hannem
vil medgive og straks til København. (Admiralitetets
Copibog General).

Nyhederne var selvfølgelig snart ude over hele byen
og giver sig følgende udslag i et franskskrevet brev
(formentlig et diplomatbrev ), der uden adressat eller
afsender findes som afskrift i Stockholm. (Flottans
handlingar, sjøexpeditioner, vol. 7, fasc. 9.):

"A Coppenhague le 13 luillel 1677 (ny stil = 3/7 dansk tid ).

Les deux Iflottes s'estarrt approchåes l'vnede l'autre le j .er
luillet on entendit aussytost vnepouuantable bruit de Ca~on,

et nos Gens s'estans meslez parrny les Ennemls, et ayant separe
19. de leurs Vaisseaux du reste de leur fl otte, on commenca des
deux costez auec la derniere Vigeur. L'Adrnlral Ioul ayant este 
longternps enuirormå de six Vaisseaux ode I'Ennemy quj cher
choient ode s'approcher auec leurs briulots de 'Son bord, aprez
luy auoir lire asse inutilernent plus de 500 Volees de Canon,
Iesd.' Vaisseaux se rettrerent, et jlz sont comme le reste de la
Hotte pounsuiuis par les notres. Comme le vaisseau Christian 5.
que montelt l'Aodmiral Joi.il a eS'te {or,t maltr-aitte, jl l'a enuote
j cy pour l 'y faire reparer,et jl monte a present le Frederik 3.
a quj jl fait porter .le pauillon Admiral. Les Vaisseaux cydessous
ont es te pris par les nostres. Le 1\1a l'S -de 72. pieces de Canon,
Iules Caesar de 60, Le Loup Volant, Le Dragon Verd; et vn
laet d 'auls, et le Saturne, et L'Ours ont estå bruslee ou eoulez
a fonds auee 400. hammes et 66. pieces de Canon.

Trois Vaisseaux des Ennemis entre lesquelz e stol t, La Clef
leur Vaisseau Admiral quj s 'cstolent retirez auec vn Vent
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fauorable pour palsser le Sund, ont este rencontrez par l'Admiral
Tromp quj arriua ·h ier , et aprez vn Combat, d'vn quartd'heure
vn desdits Vaisseaux ayant este bruste, comme on la veu des
tours de cette vlble, les deux au tres neommez le Jupiter et le
Soleil se sontrendus Ianmiet.

Nous auons nouuelle du Camp de Malrnoe que no s Gens en
auoint caba n donn e les approches, mais qu'jlz tenoient pourtant
eneore cette place comme hloquee.

Aujourdhuy a cinq heureson a arnene jey 400. Suedois quj
out este pris sur le vaisseau le Dragon.«

At disse oplysninger om selve slaget stammer fra
CHRISTIANUS QUINTUS ses deraf, at det påfølgende
flagskifte til CHARLOTTA AMALIA ikke omtales, da
det skete, efter at skibet var afsejlet til København og
ikke kunne observeres fra dette, ligesom det af sam
menhængen fremgår, at det var CHRISTIANUS QUIN
TUS, der blev omringet af de 6 svenske skibe og led
så stor skade, thi hvis skibet, som mag. Barfod for
moder, var afferdiget allerede ved Stevns, kunne det
ikke berette om gennembruddet og den påfølgende
hårde fægtning, der foregik i betydelig afstand og var
skjult i den tætte krudtrøg.

Taktiske betragtninger.

Den hidtidige taktiske redegørelse for slaget hviler
hovedsagelig på de nærligt enslydende danske beret
ninger, fordi de få tildragelser, der nævnes i Horns
rapport af 4/7 syntes at være for upræcise til at brin
ges i fuld overensstemmelse med de oplysninger, der
hidrører fra danske øjenvidner, og der er fra svensk
side ikke fremkommet væsentlige indvendinger her
imod udover, at de først opgivne svenske skibstab
påviseligt var overdrevne, hvilket selvfølgelig, omend
med forbehold, er berigtiget i de senere bearbejdelser.

Den hidtil gældende redegørelse, der holder sig nøg
ternt og redeligt til de originale tekster, har derfor

T'idssk r, r. Søvæsen. 124. Aarg.
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været anset for at komme sandheden så nær, som det
har været muligt, men den indeholder en meget væ
sentlig svaghed, idet den ikke giver nogen reel be
grundelse for, hvorfor Horn drejede østover ved Stevns
og detacherede en styrke til understøttelse af det der
grundstødte orlogsskib DRAKEN.

Dette er så meget mere bemærkelsesværdigt, som
Horns rapport overhovedet ikke omtaler DRAKENS
grundstødning, men derimod HIERONIMUS grund
stødning sammesteds natten før slaget, og det er der
for højst sandsynligt, at Horn ved affattelsen af rap
porten (4/7) endnu ikke har kendt de nærmere om
stændigheder ved skibets erobring, og at denne episode
derfor ikke har haft den ringeste indflydelse på hans
dispositioner.

Der er derfor al mulig grund til at underkaste den
påståede forbindelse mellem DRAKENS grundstød
ning og Horns opgivelse af fremstødet mod Køge Bugt
en nøjere undersøgelse.

Da DRAKEN blev tvunget til at sætte på land udfor
Eskesti, var den et af de forreste skibe i den svenske
linie og syntes på ingen måde truet, fordi skibet lå
længst til luvart i farvandet og havde hele den sven
ske flåde mellem sig og fjenden , og den svenske flåde
var mer end talstærk nok til at engagere samtlige dan
ske skibe og forhindre nogle i at krydse sig op til ha
varisten, hvad der løvrigt på det pågældende tidspunkt
ikke var nogen sandsynlighed for, at de skulle forsøge.
DRAKEN var ej heller alvorlig truet fra land ; med
sit overvældende artilleri og sin betydelige velbevæb
nede mandskabsstyrke kunne skibet afvise ethvert
bådsangreb. der kunne præsteres fra Stevns.

Der kan ej heller påvises nogen tvingende grund for
Horn til netop at detachere skibe fra avantgarden
(W ach tmeister ) til DRAKENS forsvar, da disse skibe
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på det givne tidspunkt alt havde passeret strandings
stedet. De måtte derfor afbryde den løbende fægtnings
kamp for at vende og søge tilbage. Derved ville der
blive skabt en ganske uholdbar taktisk situation på
selve drejningsstedet, hvor Horn netop måtte ønske
at have de bedste manøvremuligheder. De hidtil af
Wachtmeister engagerede danske skibe, der selvfølge
lig ikke fortsatte sejladsen uden modstandere, og som
ifølge beretningerne ikke fulgte de detacherede skibe,
ville selvfølgelig straks og uden at sejle sig ad læ til
søge den svenske hovedflåde og have en oplagt chance
til på modgående kurs at doublere denne i en meget
kritisk situation, hvor de svenske (tidligere ildlæ)
batterier var delvis ubesatte formedelst sejlenes be
tjening under vendemanøvren.

Horns afdrej fra Stevns kan heller ikke, således
som man har søgt at forklare det, være foregået som
en kovending ved kontramarch til modsat kurs inden
om den dansk-norske linie, for derefter at holde
østover agten for denne, thi det er en taktisk umulig
hed at foretage en så kompliceret og pladskrævende
manøvre på nært skudhold af fjenden. Man må nemlig
gøre sig klart, at der opereres med svære orlogsskibe
og meget lange kamplinier. Den ældste kendte danske
signalbog : »Gen eral Seigner og Ordres« (før 171O)

foreskriver for Ordre de March, eller Bataille om
Dagen: »F or at seigle udi Orden, vil Distancen imellem
Skibene vel i Agt tagis efter Veyrliget, paa det de icke
skal komme hver andre om Bord, og de dog kand være
vel sluttet, helst udi Linie de Bataille, vil Generalen,
at imellem hver Skib skal være Distance Toe tredie
Deel af en Cabels Længde; tilstæder Veyrliget, at de
kand seigle tættere, er det bedre-s.

Den svenske flåde regnede med noget større afstand.
Et seinebrev udstedt af Lorentz Creutz 3/5 1676 fore-

3' '''• ,l
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skriver, at skibene udenfor Landzort skal gøre deres
bedste at komme »u th i sin Seglations Rang och di
stans Nembl. ungefer en KabelIs L ångdhe, og i seine
brev af 9/6 1678 at »udi warande Slage der vejret er
»lij deligit« (tåleligt), skal hvert skib ligge ungefer en
kabellængde efter hver andre.

De to svenske eskadrer, hvormed Horn foretog
vendemanøvren, kan således regnes at have haft en
længde på 3-3% km.

Med de herskende vindforhold og den sædvanlige
sejlføring under fægtningskamp (merssejlene på rand,
d. v. s. strakt i rebtaljerne) har marchfarten ligget
omkring 2 knob. (Den samlede udsejlede distance
fra 4 morgen til 4 eftermiddag, herunder de sidste
timers hård forfølgelse i friskende kuling udgør ca.
25-30 sømil). Dette vil altså sige, at der medgik over
en halv time, før det sidste danske skib passerede
drejningspunktet. I Haandbog i Nordens Søkrigshisto
rie s. 194 anslår baron Schaffalitzky de Muckadell
manøvrens varighed til op imod en times tid, og det
var iøvrigt den ringe marchfart, der muliggjorde ordre
givning over lange distancer med rofartøjer eller
jagter.

Det må anses for udelukket, at Horn ganske uomtalt
i samtlige beretninger skulle have foretaget en så ha
sarderet manøvre, under hvilken han var nødsaget til
at tage folkene fra kanonerne for at betjene sejlene
og herunder udsætte sig for langskibs beskydning
på klos hold, hvor fjendens bredsider ville rasere dæk
og rejsning og jage folkene fra deres poster, medens
de først drejende skibe samtidigt ville maskere ilden
for de efterfølgende.

Da det imidlertid er en kendsgerning, at Horn de
tacherede en styrke og drejede østover ved Stevns,
må der have foreligget sådanne omstændigheder, at
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dette har været muligt. men hidtil er det ikke lyk
kedes marinehistorikere at koordinere de foreliggende
dokumentariske oplysninger på en sådan måde, at der
kan gives en uangribelig forklaring herpå.

Den oplysning, der har voldt de største vanskelig
heder, findes i HAVMANDENS journal, hvor det siges,
at J ens Rodstens eskadre var forrest og Marquor
Rodstens sidst i linien, og da HAVMANDEN var i den
sidstnævnte eskadre, må det anses for udelukket, at
der foreligger en forveksling af de to eskadrer.

Når jeg i det efterfølgende optrækker helt nye ret
ningslinier for slagets taktiske forløb, hvor jeg under
tilbørlig hensyntagen til samtlige foreliggende oplys
ninger og med indgående redegørelse for de taktiske
muligheder og konsekvenser søger at dokumentere
rigtigheden heraf, beder jeg læseren foreløbig se bort
fra HAVMANDENS journal, hvorefter jeg længere
fremme i redegørelsen skal påvise, at HAVMANDENS
journal på overbevisende m åde passer ind i helheds
billedet, men vel at mærke først fra det tidspunkt
HAVMANDEN selv tog aktiv del i slaget, hvorved alle
hidtidige uoverensstemmelser bringes ud af verden.

Det dokumentariske grundlag for udredningen er
følgende:

1. Orlogsskibene ENIGHEDEN og HAVMANDENS
journaler.

2. Dan Paulli's Extraordinaire maanedlige Relatio
ner og Jørgen Gøede's Ordinaire Post-Tidinger
(sær tryk 14/7 & 10/7, Kgl. Bibliotek) sammen
holdt med gengivelsen på Husman's kobberstik
af søslaget (bilag 1 ).

3. General admiral Henrich Horn 's rapport af 4/7
(bilag 2 ).
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4. Schoutbynacht Taube's tidligere meddelte erklæ
ring.

Af hensyn til dokumentationen er de passager, hvor
til der senere henvises, fremhævede.

Enighedens journal (rettet for en datoforskydning i
journalen, idet slagdagen urigtigt opgives som 30/6).

29/6 1677, Om morgenen blev holdt en general passlaring.
Middag gik vi med flåden under sejl, vinden NV. kursen SV,
imod aften kom vi med flåden igen tB ankers, havde »dett hose
af Stevns: W: N fra os , lå på 10 favne vand, 'im od solens
undergang blev der holdt igen en gen. passl ar-ing.

30/6 Om morgenen 'Var vinden NV. om middagen -l øh vinden
VSV, de Svenske fOI'fulgte os, vi havde dem SSV Ifra os, 1 mil.

1/7 Morgen vind S. medbramsejls kuling. Den svens-ke flåde
var dog ,t il Iuvant fra os, vi ,S'til1ede os str-aks udi en sf agorden,
begyndte omtrent imellem 5 og 6 klokkeslet i en hård »Ge
Iechte 'at komme, sloge lystigt på hinanden så længe det varede.
Ragede også en part skibe skadeløs. Omtrent middag tog de
svenske flugten, og vi har Iystigen forfulgt dem, omtrent kl. var
3, fik vi en hdrd kulte med regn, dog har vi med Guds synder
Uge nåde og lykke, inden kl. var 4 en svensk prise erobret, kal
det iden svenske Løve, gementeret med 48 stykker, 'Så havde vi
Møen SV. fra os, omtrent 1 mil, og Majestætens skibe jagede
den endda hårdt efter, Den gang vi havde denne forbemeldte
prise klar, og of1ficererne udhentede og i .E n igh eden ombord
fønt, gjorde vi 'Vores yderste bedste at komme til flåden igen,
stillede vi vores kurs NO t. N om, vinden var NV. kom .dog
om tr en t midnat hos vores skibe.

Havmandens Journal.
29/6 1677. Vinden NV. med en stiv kulte, generalen passiaret,

har 'Vi rangeret med slupperne, og efter middag lettet anker og
rangeret med skibene. Om de -h ød ? og 'er .t il ankers kommet
imellem Møen og Stevns på 11 favne. Gen. passrarede.

30/6 Vinden S. vind med laber kulte, vi har lettet ankel' og
har vi med flåden rangeret og er straks til anker kommet på
9 favne. Eftermiddag har vl lettet anker igen m ed hele flåden ,
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og har vi luveret slag over slag op vesten s, ved 5 klokken har
vi set den svenske <flåde til luvart i fra os, omtrent 2 mil, om
Natten har vi holdt med små 'Sejl for v a n det den hele :nat.

1/7 Vinden søderlig med godt vejr. Med dagen begyndte vi at
slå med Svensken, han var stærk 36 sejl, og var af vores
eskadrer føret hr. admiral Jens Rodsten og general Juel imellem,
og Mark. Rodstenagter. Og har vi så med harmen gående
holden indtil eft. dagen har Svensken måttet løbe, og har vores
flåde taget ... (ej udfyldt) .skib i f'na fharn 'og brændt 3 stykker
som er i brand skudt, og om natten har vi holdt i for vandet
med f.låden,

Den danske beretning i uddrag (den fuldstændige
beretning se bilag 1). D. L juli kl. 4 om morgenen
var begge flåder ikkun et kanonskud fra hinanden, og
bemøjede sig på begge sider om luven. Uanset nu de
Svenske med deres stykker vores hel let kunne nå, og,
som forbemeldt, havde fordelen af vinden, vores og
om natten formedelst strømmen og vinden snart en
halv mil fra hinanden var adspredte og kommen til læ,
ville de Svenske dog ej komme nærmere, og gjorde ikke
et skud, førend hr. admiral Juel gik dem så nær, at
de blev tvunget at svare, og da gik slaget først for sig,
hvorpå straks i den anden vending et svensk skib på
60 stykker, kom under Stevns på grund, som vice
admiralen med 5 skibe ville sekundere, hvorved den
svenske flåde nogenledes blev separeret, og som nogle
af vore danske skibe, som ved strømmen var fra flåden
uddreven, eben kom dertil, blev disse 6 svenske ved
hr. admiral Marqvard Rodsteen og viceadmiral Span
attakeret, og endog de Svenske gjorde al tapper mod
stand og på begge sider længe og skarp fægtede, måtte
de dog på det sidste tage flugten . .. Imidlertid gjorde
hr. admiral Marqvard Rodsteen sit bedste igen at
komme til flåden, som ved den tredie vending lykke
des så, at 16 sejlere af de Svenske, hvoriblandt var 7
orlogsskibe og som menes viceadmiral Gustaf Sparre,



552 DRAI{E;';s erobring og taktiske betragtninger.

fra de andre blev afskåret, hvilke vel i begyndelsen
gjorde miner de Danske at afoarte, men når de så, det
var alvor betænkte de sig og tog flugten. Og omend
skønt det vel havde den anseen, som Gud aIIermæg
tigste os allerede sejren havde forlenet, begyndte dog
slaget igen heftigt ... På hr. admiral Juels skib CHRI
STIANUS QUINTUS blev sejlene nedskudt, og skibet
ganske reddeløs, så han derinde havde 5 fod vand,
måtte kvifere og hidopsende, hvorfor han overtræde
på et andet skib FRIDERICUS TERTIUS . .. blev heftig
beskudt, så at skibet 3 fod vand bekom ., . og forme
delst samme skibs lethed måtte hr. admiralen på tredie
skib CHARLOTTA AMALIA overtræde, og med sam
me siden fjenden forfulgte .. . så de således ungefær
22 sejlere er echaperet . . .

Horns rapport i uddrag (den fuldstændige rapport
se bilag 2.)

Og gik combatten an d. 1. juli om morgenen ret i
solens opgang, og varede omtrent til kl. 4. eftermiddag,
fjenden mødte os med stor resolution ... var de os i an
tal og styrke af skibe en god del overlegen . . . at de var
28 store skibe, foruden andre mindre, og kunne vi
grant skønne, at nogle timer derefter, som combatten
begyndte, 8 gode skibe ankom fra København, og sig
til de andre føjede. I denne kamp blev vore skibe me
get reddesløse, de som endnu kunne holde luven blev
formedelst Guds nådige hjælp og vor højeste flid sal
verede, så reddeløse som de end var, men hvad som
kom i læ eller på grund, blev i stikken, og fandtes
intet middel dem at hjælpe, thi vi kunne ikke længere
resistere, men måtte drage os ud af kampen, hvilket
skete med så god orden, at de mest redde/øse sendtes
forud ... alene skibet SWENSKE LEYONET, kaptajn
Coijet begik en stor galenskab. som han har at for-
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svare, idet han var forude hos de reddesløse og in
salvo, vender han om og går tilbage til mig og Klerck
forbi og lige ind i fjendens flåde, hvor han uden syn
derlig modstand lod sig tage.

Disse og tidligere nævnte aktstykker giver følgende
oplysninger, hvorpå den taktiske fremstilling må ba
seres:

1. at den dansk-norske flåde talte 28 skibe (d.v.s.
25 orlogsskibe + 3 brandere (Horns rapport ).

2. at den svenske flåde talte 36 sejl (30 orlogs
skibe + 6 brandere) (Havmandens journal).

3. at flåderne fik føling med hinanden ved sol
opgang (kJ. 4), men at den egentlige fægtning
begyndte kJ. ca. 5% (Enighedens journal) og
at Marquor Rodstens eskadre da var ca. 2 sø
mil i læ (danske beretninger).

4. at Horn satte 2 brandere ind (danske beret
ninger, jfr. Arehiv for Søvæsenet 1829 s. 30
samt svensk tabsliste).

5. at Horn observerede en eskadre på 8 skibe i Køge
Bugt, som han antog kom fra København
(Horns rapport).

6. at DRAKEN blev slået ud af CHRISTIANUS
QUINTUS (Niels Juels Copibog og prisepenge) .

7. at DRAKEN tog grunden under Stevns efter
at være blevet angrebet af 8-9 danske skibe
(Taubes erklæring).

8. at Horn detacherede 5 skibe til understøttelse
og sev drejede østover - 2' vending (danske
heretninger ) .
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9. at Marquor Rodstens eskadre eben kom til
(dan ske beretninger), men var ca. 4 sømil
fjernet fra strandingsstedet (Niels Juels Copi
bog).

10. at Niels Juel ligeledes drejede af og fulgte
Horn (underforstået i de danske beretninger)
2' vending.

11. at Niels Juel derefter gennembrød den svenske
linie og afskar 7 orlogsskibe, 3' vending (dan
ske beretninger).

12. at DRAKEN imedens blev blokeret af 3 danske
skibe, der tvang det til overgivelse (Taubes er
klæring), at et af skibene var FRIDERICUS
TERTIUS (prisepenge) .

13. at Marquor Rodsten efter at have bekæmpet de
detacherede svenske skibe søgte hovedflåden ,
hvorefter den svenske flåde tog flugten, men
genoptog kampen (danske beretninger).

14. at forfølgelsen blev optaget ved middagstid og
foregik henad Møen (Enighedens journal og
Horns rapport).

15. endvidere, at hele farvandet i læ af flåderne
var sløret af krudtrøg, således at Chr. V fra
Skanør kun kunne følge slagets gang gennem
kanontordenen, der trak mod syd (Frieden
reichs Christian den 5tes Krigshistorie. 2. del
s. 53 og 54, jfr. li. G. Garde: Niels Juel 1842
s. 91-92 samt udenrigssekretær Biermans med
delelser til danske ambassader, Chr. Bruun:
Niels Juel og Hollænderne s. 69).

I det følgende henvises til disse punkter.
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Slagets t-ste fase, løbende fægtning på vestlig kurs.

Ved daggry søndag d. 1. juli 1677 befandt den dansk
norske flåde sig nærlig midtfarvands noget sønden
for linien Falsterbo-Stevris med l' eskadre (Marquor
Rodsten) et par sømil i læ (nordligere ) .

Som det fremgår af de danske beretninger, tog Niels
Juel initiativet, idet han i spidsen for de to luvarteste
eskadrer for en SSV-lig brise holdt skarp bi-de-vind
ned mod den svenske flådes tete og k!. ca. 5 Y:! enga
gerede den forreste del af den svenske linie. Herved
tvang han Horn til at holde en vestlig kurs ind mod
sydkanten af Stevns og afværgede alle svenske forsøg
på at sejle foran om den dansk-norske flåde for på
NV-lig kurs at afskære denne fra Køge Bugt og fra en
luv position at tvinge den til kamp i relativt åbent far
vand.

Styrkeforholdet under denne fase af slaget har så
ledes været 17 danske skibe mod 29 svenske, idet
HIERONIMUS endnu lå ved Stevns efter at være
kommet flot.

Når Horn ikke kunne gøre sin betydelige overmagt
gældende og sætte de agterste uengagerede skibe ind ,
skyldes det følgende omstændighed.

Under den skarpe fægtning udvikledes en tæt krudt
røg, som drev nord på og lagde et røgslør over hele
farvandet og derved skjulte Marquor Rodstens bevæ
gelser.

Horn ønskede stadig at beholde luven og risikerede
ved at lade sin agterste flådestyrke falde af og dub
lere Niels Juel fra læ, hvad der var kneben tid til på
det relativt kort stræk over mod Stevns, at Niels Juel
ville afbryde hovedengamentet og falde over denne.

Udsigten til at omgå den danske tete og fastholde
denne var dermed forspildt , og kampen ville udvikle



556 DRAI<ENs erobring og taktiske betragtninger.

sig til en forfølgelseskamp med dennes uberegnelige
følger, hvor Niels Juel i hvert fald for en tid ville
være overlegen og kunne sætte den i læ værende
eskadre (M. Rodsten) ind. Det ville blive en jagt nord
på i Sundet, hvor Horn af flere grunde ikke ønskede
at kæmpe. En betydelig del af den svenske flåde ville
være jaget, svært medtagne havarister ville uhjælpelig
gå tabt, og selvom det skulle lykkes at tilføje fjen
den meget betydelige tab, ville stillingen efter kampen
med en ilde tilredt flåde i det snævre farvand og den
hollandske auxiliærflåde i anmarch være overordent
lig prekær.

Niels Juels dristighed at engagere den svenske flåde
fra en læ position med kun 17 skibe havde altså til
følge, at han under slagets første fase afparerede Horns
forsæt om at afskære den dansk-norske flåde fra Køge
Bugt og dermed fra København, samtidig med at han
tvang nærlig halvdelen af den svenske flåde til uvirk
somhed og engagerede sig på lige fod med de øvrige
skibe (se kortskitse s. 568-69).

Slagets z-den fase , branderangreb og kursændring
mod Stevns NO-pynt.

Da Horn hverken kunne forbisejle sin modstander
eller frigøre sig for Niels Juels pres, der stadig tvang
ham til at holde en uønsket kurs , måtte han, inden
han kom for langt ind under Stevns, skaffe sig ma
nøvrefrihed, og han besluttede sig da til at sætte 2
(eller 3) brandere ind mod den danske tete, flagskibet
CHRISTIANUS QUINTUS (4) .

Overfor et så farligt angreb måtte Niels Juel dreje
af for at undgå de katastrofale følger og muliggøre
brandernes uskadeliggørelse enten ved beskydning el
ler ved at give storbådene, der sædvanligvis slæbtes
på den ildlæ skibsside, lejlighed til at bugsere dem
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bort. Horn opnåede derved sin hensigt og drejede
til nordlig kurs netop fri af Stevns NO-pynt, medens
Niels Juel snart efter luvede op og under skarp fægt
ning søgte at presse den svenske flåde ind mod klinten,
idet der sejledes for nærlig en halv vind, eftersom vin
den var gået vesttigere.

Da Horn med corps de bataille befandt sig nærlig
på højde med Højrup på Stevns fik han til sin store
overraskelse melding fra avantgarden (Wachtmeister )
om, at en eskadre på 8 store skibe observeredes kom
mende nord fra i Køge Bugt, og formoder, at det er
forstærkninger fra København (5), medens det i virke
ligheden var Marquor Rodstens eskadre.

Vi vil nu følge denne eskadres hidtidige (sandsyn
lige) bevægelser. Da slaget begyndte var Marquor Rod
stens eskadre i læ af hovedflåden. og som det hedder
formedelst strøm og vind adskilt nærlig ~ mil (2
sømil) fra flåden. Fra denne position havde M. Rod
sten kun ringe mulighed for ved krydsning at vinde op
til flåden, med mindre han gjorde meget lange stræk
for derved at undgå tabet i højde ved mange stag
vendinger. Straks efter slagets begyndelse drev tætte
røgrnasser nord på og slørede farvandet, men M. Rod
sten kunne dog følge flådens bevægelser gennem ka
nontordenen, og da disse tydeligt, som ventet, trak
nord på langs Stevns, forcerede han sejl og holdt ind
i selve Køge Bugt for at opnå en fordelagtig luv posi
tion, hvorfra han kunne støde til hovedflåden og brin
ge fjenden under dobbeltild, når denne holdt op forbi
Kalkgrunden.

Udfra vor viden om, at Niels Juel i dagene før slaget
lod foretage store evolutionsøvelser ved Stevns (HA V
MANDENS journal ), må det anses for sandsynligt, at
Marquor Rodsten handlede efter tidligere modtaget
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direktiv, eller at Niels Juel ved slagets begyndelse
med fartøj har meddelt ham sine planer og beordret
ham til at søge denne position.

Det var ved passagen fra det slørede farvand ud i
det fri , at Wachtmeister observerede eskadren 5-6
sømil forude, og gennem Horns konceptrapport (Chr.
Bruun: Niels Juel og Hollænderne s. 118), hvor det
hedder: »kom till dee Danske bak om Kogerwijk een
esquadron af 8 st o store skepp«, får vi at vide, at
Rodsten fortsatte kursen ind i Køge Bugt og derefter
drejede ud.

Slaget 3-die fase. Horn detacherer Wachtmeisters
eskadre, DRAKEN tvinges på grund.

Horn, der på dette tidspunkt er presset hårdt ind
mod Stevns af den dansk-norske hovedflåde uden mu
lighed for afdrej, beordrer den forreste eskadres or
logsskibe (Wachtmeister) til at gå til angreb.

Denne disposition kommer selvfølgelig ikke Niels
Juel overraskende og han beslutter sig til at følge
\Vachtmeister, men da denne får et naturligt for
spring ved tilsætning af sejl, eftersom Niels Juel først
kan begynde sejltilsætningen, når han ser modstande
ren udføre denne, ligger Wachtmeister i spidsen, og
Niels Juel på CHRISTIANUS QUINTUS kommer der
ved på højde med et af de næstfølgende skibe DRA
KEN, som under det påfølgende engagement får så
hård en bekomst, at det må skære ud af linien og
søge tættere til land i ly af de efterfølgende skibe.

Slagets å-de fase. Horn drejer østover og Niels Juel
gennembryder den svenske linie.

Medens Wachtrneister forcerer frem , bibeholder
Horn imidlertid den reducerede sejlføring, og da Jens
Rodsten (arrieregarden), der ikke har anden ordre
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og formedelst krudtrøgen ikke kender årsagen til den
pludselige fartforøgelse, følger Niels Juel, frigøres
den svenske hovedflåde efterhånden for fjendens pres,
og Horn drejer efter passagen af det agterste skib
østover i frit farvand.

Niels Juel, der ligeledes formedelst krudtrøgen ikke
kan se, at Horn holder sig tilbage, men som stadig
hører skydning agterude. hvor DRAKEN successivt
beskydes af de passerende danske skibe (7), får rap
porteret agterfra at kontakten med Horn er ophørt.
Da han bliver klar over situtationen, beslutter han sig
til straks at dreje af og genoptage engagementet, me
dens det overlades Marquor Rodsten at optage kampen
med Wachtmeisters skibe.

Horn, der formentlig har ventet at finde Marquor
Rodstens eskadre i den store banke af krudtrøg, der
langsomt driver østover, øger sejlføringen for at følge
dennes yderkant, således at han straks kan kaste sig
over den isolerede styrke, når denne kommer fri af
røgskjulet. Da han observerer Niels Juels manøvre,
mindsker han sejl for at genoptage kampen og vel
også for at have sigtbart farvand forude med tilstræk
kelig manøvrefrihed til at undgå det forventede møde
med Marquor Rodstens eskadre, thi det fremgår tyde
ligt af hans rapport, at han er overbevist om, at han
(nu) er underlegen i skibstal.

Niels Juel, der har fordelen af vinden, mindsker
imidlertid ikke sejl for at dreje op langs den svenske
linie, men forcerer overraskende i spidsen for corps
de bataille gennem den svenske linie foran det 7-de
agterste orlogsskib og engagerer fra modsat side, me
dens Jens Rodsten drejer op og dublerer nordfra.
Denne dublering er vist på kortskitsen s. 568, hvor
skæringspunktet mellem hovedkurserne markerer det
nylig passerede gennembrudssted.
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Horn må nu også brase op for at komme sin be
trængte arrieregarde til undsætning, og i det påføl
gende mele, hvor der blev kæmpet med stor hårdnak
kethed på begge sider, blev Niels Juels flagskib CHRI
STIANUS QUINTUS en tid lang angrebet af 6 svenske
skibe, af hvilke flere må have tilhørt admiral Clercks
eskadre, som ikke tidligere havde været i kamp.

Marquor Rodstens eskadre havde imidlertid efter
voldsom kamp splittet Wachtmeisters styrke, der alle
rede var ret medtaget efter den forudgåede fægtning.
KALMAR, MERCURIUS og HIERONIMUS, det sidste
så ilde tilredt, at det næppe kunne holde sig flydende,
flygtede tillige med jagten GRIPEN nord på i Sundet
uden at blive forfulgt og mødte her deres skæbne den
næste dag udfor Malmø. De øvrige forsøgte under fort
sat kamp at forene sig med den svenske hovedflåde.

Da man under denne aktion havde observeret endnu
et stort orlogsskib (DRAKEN) med vajende flag under
Stevns, sejlede FRIDERICUS TERTIUS, LINDORMEN
og et tredie skib samt en brander (12) ned til dette
og tvang det, som tidligere nævnt, til at stryge og over
give sig til strandvagten, hvorefter også disse skibe
forenede sig med hovedflåden.

Marquor Rodstens eskadre blev således den sidste,
der sluttede sig til flåden i selve hovedslaget, hvorved
den tilllige blev den agterste, hvilket altså er i fuld
overensstemmelse med HAVMANDENS journal, der
selvfølgelig ikke kan udtale sig om den del af kampen,
hvori den ikke deltog, og som var skjult af krudtrøgen.
Dette stemmer tillige med beretningerne, der siger,
at Marquor Rodsten og Span, der hidtil havde været
separeret, eben kom til efter DRAKENS grundstød
ning, og hermed er den anstødssten fjernet, som i de
sidste 150 år har voldt marinehistorikerne så meget
hovedbrud.
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Med Marquor Rodstens genforening med hoved
flåden ændredes situationen. Alt eftersom skibene
nærmede sig, måtte svenskerne forberede sig på at
møde de nye modstandere og sætte sejl til, et forhold
som i beretningerne udlægges som flugt (13), men
hvis formål var at formere ordnet slaglinie for at
kunne imødegå angrebet, thi kampen genoptoges, lige
ledes efter beretningerne, derefter med stor hidsighed.

Da flagskibet CHRISTIANUS QUINTUS imidlertid
havde lidt så stor skade på skrog og rigning, at det
ikke længer var kampdygtigt, flyttede Niels Juel flaget
til FRIDERICUS TERTIUS, der straks efter blev udsat
for så voldsomme angreb, at dette middelmådige skib
med flere grundskud og 3 fod vand i lasten ikke kun
ne følge flåden, hvorfor Niels Juel flyttede flaget til
CHARLOTTA AMALIA og optog forfølgelsen af den
nu vigende fjende, der søgte at unddrage sig nær
kamp ved flugt, hvorunder Horn drejede SSO i for at
dække de havarerede skibes retræte til svensk farvand.

Under forfølgelsen skar SVENSKA LEYONET, uvist
af hvilken grund, ud af flåden og blev erobret af ENIG
HED 4 sømil fra Møen, men trods hidsig jagt og ivrig
skydning med stevnskytset lykkedes det ikke at op
sejle flere fjendtlige skibe, og ved mørkets frembrud
tahtes den svenske flåde af syne med kurs mod Born
holm.

At give en indgående taktisk bedømmelse af slaget
lader sig vel næppe gøre med de få konkrete oplys
ninger, der foreligger, men visse synspunkter kan dog
gøres gældende.

Begge flådechefer ønskede kamp; Horn fordi han
havde ordre dertil og måtte udnytte den gunstige lej
lighed til med overlegne styrker at tilføje modstande-

T'idssk r. f. Sevæsen, 124. Aarg, 36
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ren et afgørende nederlag, inden den hollandske auxili
ærfl åde, som han vidste var i anmarch, nåede frem.
Niels Juel fordi han var overbevist om, at han i kraft
af egen dygtighed og af den af ham opøvede flåde
disciplin og kampmoral var i stand til at bibringe
fjenden så følelige tab, at den dansk-norske flåde der
efter kunne hævde herredømmet i farvandene uden
den hollandske hjælp.

Horn, der ikke kunne regne med, at Niels Juel ville
indlade sig i kamp i åbent farvand, men tværtimod
måtte gå ud fra , at fjenden ville forholde sig defen
sivt i Køge Bugt, indtil den hollandske hjælpeflåde
udlignede styrkeforholdet, var nødsaget til at foretage
et hurtigt og om muligt overraskende fremstød ind i
dette snævre farvand inden den forventede retræte
til Drogden. Dette fremstød måtte på den anden side
foretages under meget gunstige vindforhold og ikke
være dybere, end at eventuelt havarerede svenske skibe
kunne undkomme til Østersøen, da de ellers ville gå
tabt.

Niels Juel, der vår bundet af forholdsordren om
ikke at hasardere flåden før den hollandske flådes
ankomst, måtte på sin side sikre sig imod at blive af
skåret fra København ved et fjendtligt indfald i Køge
Bugt, og hans taktiske dispositioner måtte derfor gå
ud på at beherske linien Stevns-Falsterbo for alt efter
vindforholdene at presse fjenden over mod den ene
eller anden landgrund og derved berøve ham hans
manøvrefrihed og tvinge ham til kamp under ugun
stige omstændigheder.

Når det i de trykte beretninger hedder, at de Danske
inden slaget formedelst strøm og vind var separeret
112 mil fra hinanden, må dette forstås som en popu
lær forklaring, thi det kan med føje anses for sand
synligt, at Niels Juel netop tilsigtede et forsvar i dyb-
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den, der både kunne sikre ham mod overraskelser un
der retræte og berede fjenden vanskeligheder.

I dagene før slaget havde Niels Juel på det nøjeste
udviklet sine tanker vedrørende situationen for skibs
cheferne og indøvet taktiske evolutioner og rangering
med flåden 29/6 og 30/6, såvel med selve skibene
som med ro fartøj er. Når Chr. Bruun i Niels Juel og
Hollænderne s. 70 bestrider, at flåden rådede over
skærbåde. tager han fejl, idet norskbyggede skærbåde
ofte anvendtes som skibsbåde for de større orlogs
skibe.

Da Niels Juel sent på aftenen før slaget holdt dybt
ind i Køge Bugt, var det, som Horn skriver i sin rap
port, for at give den i nogen afstand forfølgende sven
ske flåde den tro, at han søgte en oppervold her (for
derfra at have luven), medens han benyttede natte
rnørket og den sydlige brise til uset af fjenden at sejle
sig over i den modsatte side af farvandet, hvorfra han
begunstiget af den udviklede krudtrøg overraskende
kunne dirigere Marquor Rodstens eskadre ind i Køge
Bugt for derfra at møde Horn under dennes forven
tede fremstød forbi Stevns.

Det var således denne eskadres tilstedeværelse i læ,
der betingede at Niels Juel så overlegent kunne benyt
te sin egen ellers så ugunstige læ position til ufor
tøvet at engagere hele den svenske flåde og kuldkaste
Horns planer, der vel netop har været at holde sin
flåde samlet til Stevns var passeret for derfra at sende
den ene del vesten om og den anden østen om den
dansk-norske flåde som omgående bevægelser for at
hindre retræte uden kamp, hvad HIERONIMUS grund
stødning på Stevns lader formode.

Nu blev forholdet det modsatte. I stedet for at kunne
udfolde sin overmagt, så Horn sig ved Stevns stillet
overfor en situation med truende dublering af den

36"
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svenske avantgarde og corps de batailIe og en fuldstæn
dig indeslutning af den eskadre, som han formodede
befandt sig tæt ved i røgsløret. Hans disposition at
beordre \Vachtmeister frem for at dække afdrejet var
derfor bydende nødvendig.

Handlede Horn således rigtigt, var Niels Juels ordre
til Marquor Rodsten om at engagere Wachtmeister ik
ke mindre rigtig, thi Niels Juel måtte absolut sikre
sig ikke til luvart at have en flyvende eskadre, der
senere kunne falde ham i ryggen og bringe ham under
dobbeltild .

At mødet mellem Rodsten og Wachtmeister fandt
sted i selve Køge Bugt er uden for enhver tvivl, thi
det fremgår af Niels Juels kopiskrivelse til kongen, at
NORSKE LØVE ikke har været DRAKEN nærmere
end 4 sømil, og af de trykte beretninger, at Rodsten
og Span (NORSKE LØVE) eben kom til. Da eskadren
selvfølgelig opererede samlet, vil det sige, at den ikke
tidligere i slaget har været forenet med hovedflåden
og ej heller har været på skudhold af DRAKEN under
passagekampen.

At FRIDERICUS TERTIUS med 2 skibe og en bran
der dirigeredes til det ved Stevns grundstødte DRA
KEN kan vel næppe siges at være en fejl , eftersom
man ikke på den lange afstand kunne være klar over
dette skibs hjælpeløse tilstand, men måtte sikre sig
imod at intet større orlogsskib kunne få mulighed for
fra en luv position at gribe ind i hoveds laget. I den giv
ne situation havde det dog været mere formålstjenligt
at dirigere dem direkte til hovedflåden, som netop da
var hårdt trængt og havde undsætning behov.

Af Taubes beretning kan dog læses, at aktionen har
været ret kortvarig, uden at FRIDERICUS TERTIUS
gav sig tid til en besættelse af skibet efter flagstryg
ningen, men blot sikrede sig at officerer og befalings-
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mænd gik fra borde og overgav sig til strandvagten,
hvorefter styrken forcerede sejl for at slutte sig til
hovedflåden. FRIDERICUS TERTIUS er vel netop
kommet så belejligt, at Niels Juel kunne flytte flaget
til dette skib, der må have været det største, der var
i nærheden.

Den af Niels Juel tilsigtede situation ved Stevns
blev således slagets egentlige vendepunkt, hvor han
samtidig med at vinde luven opnåede at separere den
svenske avantgarde fra hovedflåden og tvang Horn
over i defensiven for derefter at gennemføre det over
raskende og afgørende gennembrud af den fjendtlige
linie, som førte til den endelige sejr, efter at Marquor
Rodstens heldigt gennemførte kamp med Wachtmei
stel' så nogenlunde havde udlignet styrkeforholdet.

Det må selvfølgelig undre, at datidens beretninger
lægger så ringe vægt på denne episode, og i virkelig
heden giver et så fortegnet billede af situationen, at
det har vildledt historieforskningen lige op til vore
dage. Forklaringen må imidlertid være den, at søtaktik
var et felt , som dengang kun dyrkedes indenfor en
snæver officerskreds. Kendskabet hertil erhvervedes
bedst gennem erfaring, og derfor sendtes danske sø
officerer i betydeligt antal i udenlandsk orlogstjeneste
for at bivåne de store kampagner, (Niels Juel havde
som bekendt gjort flere å rs orlogskrigstjeneste) og
emn et behandledes så godt som aldrig i den samtidige
litteratur.

Datidens relationer, som selvfølgelig ikke havde
fortrolige indberetninger til rådighed, måtte derfor
skaffe sig underretning ved at udspørge deltagere i
slaget og bearbejde det indsamlede materiale på en
sådan måde, at det var forståeligt for almenheden.
Meget afhang derfor af, hvem der gav oplysningerne,
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thi det må atter erindres, at den megen krudtrøg
begrænsede overblikket til kun de nærmeste omgivel
ser, særlig for de i læ værende skibe. Når dertil kom
mer, at man ikke kendte fjendens motiver og hensig
ter under forskellige situationer, er det let forståeligt,
at alt ikke senere kan stå for en saglig kritik.

Hvis oplysningerne i det foreliggende tilfælde hoved
sagelig hidrører fra skibe i den agterste danske eskad
re, var forholdet det, at da Wachtmeister forcerede
frem, kunne man ikke se Marquor Rodstens eskadre
nord for Stevns, hvorimod man ser DRAKEN skære
ud af linien og sætte på grund, samtidig med at Horn
drejede østover med hovedflåden, og den forestilling
er da nærliggende, at Wachtmeisters eskadre netop
sendtes frem for at understøtte DRAKEN, under hvil
ket den derefter blev angrebet af Marquor Rodsten.

Relationerne lagde derimod langt mere vægt på
slagets resultat, der selvfølgelig forherligedes, uden
at der dog tilsigtedes overdrivelser. Her gør et lignende
forhold sig gældende på den måde, at hvert enkelt
skib, som i krudtrøgen passerer et synkende eller
brændende skib, ved noget at berette, thi netop i den
svovlgule luft får sådanne ulykker helt andre dimen
sioner. Disen udvisker overgangen mellem skibsskrog
og havfIade, således at et synkende skib synes at ligge
dybere i vandet end i virkeligheden, og mandskabets
travlhed ved pumper og vandlangning understreger
den synkende tilstand. Et brændende skib udsender et
flammeskær, der får den omgivende krudtrøg til at
gløde, og røgrnasser, som skjuler sejl og rejsning, sy
nes så uhyggedystre. at skibets skæbne anses for beseg
let, og så kan årsagen være en ret uskyldig brand, som
flammer op og tegner sig fantastisk stor, men er rela
tivt let at bekæmpe.
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Heri ligger forklaringen på, at fjendtlige tab som
regel overdrives, således som der kan nævnes mang
foldige eksempler på efter næsten alle større søslag.

Når historieforskningen ikke forlængst har bragt
de virkelige forhold for dagen, skyldes det letforklar
lige årsager. Den egentlige marinehistoriske forskning
i Norden og i mange andre lande tog først 'sin begyn
delse noget før 1800 og kulminerede 1830-40, hvor
stoffet stort set var færdigbehandlet, men allerede
dengang var meget af det vigtigste kildemateriale
gået tabt. For krigsbegivenhederne i 1677 eksisterede
ikke længer svenske skibsjournaler og kun to danske,
hvorfor man måtte ty til relationerne med deres fejl,
almene historiske værker og spredte manuscripter.
Resultatet måtte selvfølgelig blive stærkt nationalt be
tonet, hvor hvert land holdt på sit under henvisning
til kilderne.

Den rent videnskabelige marinehistoriske forsk
ning er af langt nyere dato og fik først mulighed for at
udvikle sig derved, at rigsarkiverne gjordes tilgænge
lige for international forskning og sammenlignende
studier samt inddragning af værdifuldt kildemateriale,
som til ringe nytte havde været arkiveret i ubearbej
det tilstand inden for flådernes forskellige admini
strationsgrene, og som efterhånden foreligger med
gode arkivregistraturer.

Det er påfaldende, at de svenske tab i døde og
sårede var så store og de danske så relativt små, når
det betænkes, at der kæmpedes hårdt på begge sider
fra tidlig morgen til sen aften, og to af de danske
flagskibe blev udsat for usædvanlig hård beskydning
af flere modstandere på een gang. Ligeledes at det
i selve slaget lykkedes at erobre eller uskadeliggøre
a dskillige svenske skibe, medens forfølgelsen af den



o
z
;:)er: ~ =~_ ~"2>

"..• ;;;o/ ./r ..··_··,·····t.r·,__ __"'

...........
.....

...........



(~ (::::)

(J~~.>

QQ,,

SVENSKA LEJONET erobres

! r r ! , ! , ! , , ,

O 1 2 3 .,. S 6 7 8 9 IO km

c
'"s

'::.":: ....

..........

.6;".;;..•...........

~•....
....

NJ : Niels Juel
MR: MarQuor Rodsten
JR: jens Rodsten

H : Henrik Horn
w: Wachtmeister
c: Hans Clerck

1/7 1677



570 DRAKENs erobring og taktiske betragtninger.

slagne og medtagne fjende ikke gav tilsvarende resul
tat.

Det er sagt, at de svenske besætningers uddannelse
var utilfredsstillende, og at de stod tilbage i kanon
skydning, men dette kan næppe have været hoved
grunden, når kun eet svensk skib DRAKEN blev slået
ud under den nærlig 6-7 timers fægtningskamp, og
svenskerne præsterede et så hårdnakket forsvar i den
påfølgende nærkamp som tilfældet var.

Årsagen må derfor søges andetsteds og bero på selve
materieIlets kvalitet. Det er en kendsgerning, at de
større danske orlogsskibe gennemgående var meget
sværtbyggede, og det var dem, der gjorde udslaget.
Disse skibes konstruktion skyldtes Cort Adeler, der
havde lagt hovedvægten på skibenes egnethed som ha
tailleskibe, hvorfor han havde været nødsaget til i no 
gen grad at slå af på fordringerne til deres letsej
lenhed, der ikke spillede nogen rolle under selve kam
pen, men først gjorde sig gældende, når det drejede
sig om at opsejle eller forfølge fjenden.

Skibene var byggede af udsøgte materialer og vel
forbundet tømmer, de havde en betydelig stabilitet
for at afgive et roligt underlag under skydning, dæk
kene var ryddelige og kanonafstanden så stor, at der
var rigelig plads til kanonbetjening. Dækshøjden
var ligeledes stor, og der var tilstræbt den bedst mu
lige ventilation for at befri batterierne for den yderst
generende, svovlholdige krudtrøg, der angreb ånde
drættet og udmattede besætningerne. Skibene havde
fortrinlige sø- og manøvreegenskaber og kunne i hårdt
vejr føre sejl, men i løjt vejr var de tunge og lang
somme.

Da jeg ikke har et tilsvarende kendskab til de sven
ske skibes egenskaber, må jeg udtale mig med forbe
hold . Dimensioner og armering siger nemlig ikke alt,
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men en del viden kan dog indhentes ad anden vej .
De svenske skibe var meget skarptbyggede og præste
rede under krigsoperationerne det foregående år en
bedre sejlads end de danske, men kunne ikke sejle
fra disse i hårdt vejr, de synes at h ave været mere
ranke og noget uroligere under skydning. Sverige
foretrak tredækkere med stort kanontal som flagskibe ,
medens Cort Adeler holdt på svære todækkere.

En af Sveriges fremtrædende skibskonstruktører,
Francis Sheldon, gik 1686 i dansk tjeneste, men hans
skibe var utilfredsstillende. De var for ranke og for
svagtbyggede til at føre den svære armering, der kræ
vedes, og han blev afskediget 1690.

Skal man dømme efter skydningens resultater under
slaget, kan det formodes, at de svenske, særlig under
de indledende faser, hvor de regnede med deres tal
mæssige overlegenhed, sigtede højt for fortrinsvis at
skade rejsning og takkelage og derved fastholde mod
standeren på kamppladsen og forhindre den retræte,
som man havde formodet ville finde sted, medens
man fra dansk side stilede efter at ramme skrog og
batterier for hurtigst muligt at nedbryde fjendens
kampkraft og dermed udligne styrkeforholdet. Under
meleet har begge parter sikkert bestræbt sig efter det
sidste, men her har de noget sværere byggede danske
skibe afgivet en bedre beskyttelse for mandskabet.

Under forfølgelsen var vinden frisket så meget, at
de danske skibe normalt ikke skulle have vanskelig
hed ved at følge de svenske, men her synes disse at
høste fordelen af den ravage, de tidligere havde for
voldt på modstanderens takkelage, og som først gjorde
sig rigtig gældende når der skulle pranges sejl, således
at de ikke kunne opsejle fjenden.

Såvidt vides blev der ikke efter slaget rejst anklage
mod nogen dansk skibschef for ikke at have udvist
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mod og tapperhed under aktionen udover, at der så
sent som 19/11 1679 blev rejst tiltale mod kaptajnerne
Zacharias Hansen Bang (ch ef for HAVMAND El\"),
Lauritz Nielsen FaIckenberg (chef for WRANGELS
PALAIS) og Jan van Vlierden (Flieringen, chef for
POSTILLIONEN ) samt branderkommandørerne Cor
nelius Bastiansen Poels og Jacob Pietersen van Am
sterdam for ikke at have gjort deres devoir 1/7 1677
(Admiralitetets Forhandlingsprkl . fol. 268), uden at
der kom noget ud heraf, bortset fra at kaptajn Bang
»blev pardonneret paa en Forbedringe. Hans skib
HAVMANDEN bedømmes af Niels Juel som et lidet
skib, som hverken kan sejle eller drive, og som
ingen force kan gøre (Niels Juels rapport af 27/5
1676 ). Heri har man vel også forklaringen på, at
HAVMANDENS journal ikke mæler et ord om slagets
begivenheder udover den vigtige meddelelse om fjen
dens styrke og den uheldigt formulerede danske flåde
orden, der som tidligere omtalt hidtil har vildledt hi
storieforskningen.

Tiltalen giver endvidere den positive oplysning, at
Niels Juel rådede over 3 brandere mod tidligere antaget
2, og at WRANGELS PALAIS, der var afferdiget fra
København 28/6 også nåede frem til kamppladsen,
hvad man ikke tidligere har ment, og selvom skibet
ligesom CHARITAS først kom til ved slagets slutning,
bringer det den danske styrke op på 27 skibe i fuld
overensstemmelse med den danske regerings medde
lelse af 7/7 1677 til de danske ambassadører og resi
denter udenlands, hvor det anføres, at den danske
flåde talte 27 fechtende skibe foruden brandere, gali
oter og advis. (T.K.V.A. Nederlandene C.).

I samme meddelelse opgives den svenske flåde til 36
fechtende skibe foruden brandere, galioter og advis,
og da den ifølge Chr. Bruun : Niels Juel og Hollænderne
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s. 69 er forfattet af generalauditør Meyer, skulle man
formode, at tallet er fremkommet som resultat af de
over krigsfangerne afholdte forhør. Da der imidlertid
ikke findes nogen fortegnelse over skibsnavnene. er det
umuligt at påvise uoverensstemmelserne, og den ene
ste sandsynlige forklaring, jeg kan give, er, at der i
tallet er medregnet de armerede transportskibe, der
overførte de 600 soldater, som om morgenen blev for
delt på de svenske orlogsskibe (Horns rapport), og
som muligvis har fulgt flåden i slagets begyndelse.

Indtil der fremkommer nye oplysninger, må det stå
fast, at HAVMANDEN, der ved Horns afdrej fra
Stevns havde lejlighed til at tælle skibene enkeltvis,
opgiver styrken til 36 sejl (altså inc1usive brandere),
fordi dette stemmer med Horns erklæring til kong
Karl om, at den formodede tilkomst af 8 store (dan
ske ) skibe i Køge Bugt gjorde ham underlegen i skibs
tal (HIERONIMUS " ar på dette tidspunkt afskrevet
som tabt ).

Gennemgås slagets faser og de svenske dispositioner
under de forskellige situationer, må det erkendes, at
Horn ingenlunde var den middelmådige og ubeslut
somme flådefører, der gjorde sig skyldig i store fejl
greb, således som eftertiden hidtil har bedømt ham,
jeg vil snarere sige tværtimod.

Der hører resolut dristighed til i et ukendt og van
skeligt farvand at foretage en natlig sejlads tæt under
Stevns for ved daggry overraskende at være på pletten
og foretage et overrumplende angreb. At forsøget mis
lykkedes, skyldes som meddelt, at HIERONIMUS tog
grunden udfor Eskesti og derved alarmerede strand
vagten, der tændte bavnerne langs Stevns Klint.

Det var ikke mangel på initiativ, der afholdt Horn
fra straks ved daggry at modtage Niels Juels udfor
dring til engagement, men udelukkende det forhold,
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at Niels Juel krydsede hans planer, der gik ud på at
stå op i Køge Bugt og samtidig fuldt ud at beholde
luven, thi Horn og hans stab var selvfølgelig, ligesom
de danske, klar over, at vinden efterhånden ville gå
om i NV.

Tidspunktet for indsættelsen af branderangrebet
synes også velvalgt under hensyn til den ønskede
kursændring.

Det påtvungne afdrej kan vel også betegnes som en
elegant måde at klare en yderst kritisk situation. At
ofret for at redde flåden fra en katastrofal dublering
ved at detachere Wachtmeister blev så alvorligt, kunne
Horn umuligt forudse, han måtte regne med en sand
synlig jævnbyrdighed og kunne i hvert fald ikke afse
flere skibe til formålet. At DRAKEN så hurtigt blev
slået ud, betød en al vorlig svækkelse af den detachere
de styrke, men betyder intet ved 'bedømmelsen af den
trufne dispositions rigtighed, thi det skete efter at
ordren var iværksat, og selvom Horn har set skibet
komme i vanskeligheder og muligvis har forudset, at
det måtte gå tabt, havde han ingen midler til at redres
sere. De 3 tilbageholdte fregatter var selvfølgelig et
minus, men det må her betænkes, at en svær orlogs
flåde, der er berøvet sin avantgarde og opererer nær
den fjendtlige base, ikke kan begive sig ind i et sløret
farvandsområde, hvor der muligvis kan træffes ga
lejer, der uset er nået frem , uden en eclairererrde for
postgruppe, og denne kunne ikke i hast etableres af
de øvrige fregatter, der indgik i selve kamplinien.

Det er vist ikke for meget sagt, at Horn her spillede
Niels Juel et puds ved at frigøre sig for kontakten,
men til gengæld overraskede Niels Juel ham ved derpå
at gennembryde den svenske linie og afskære den ag
terste part. Alle beretninger er enige om, at Horn trods
den opståede forvirring imødegik denne alvorlige situ-
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ation med stor viljestyrke og udfoldede en kampvirk
somhed af sådan voldsomhed, at Niels Juels flagskib
nær var faldet i hans hænder.

Da Marquor Rodsten nu stødte til, måtte Horn være
klar over de katastrofale tab, han havde lidt, men ikke
desto mindre tog han også kampen op mod den ny
modstander og bandt derved den danske flåde til en
forfølgelse, der sikrede havarister og transportskibe
mulighed for at bjerge sig.

Det er såvist ingen dårlig flådefører , som trods
svære skibstab formår at holde kampånden oppe til
det sidste og redde sine havarister overfor en så dyg
tig og beslutsom modstander som Niels Juel.

Niels Juel udnyttede med fremragende dygtighed
alle de muligheder der var for at forene den ham på
budte defensiv med offensive overraskelser for der
med at bringe den overlegne fjende i sådanne situatio
ner, at denne intetsteds kunne udfolde sin overmagt.

Han narrede Horn ved om morgenen at være i det
østlige farvand, hvor denne ventede at møde ham ved
Stevns, og slog straks initiativet ud af svenskernes
hænder ved i ca. 5 timer at udmanøvrere nærlig halv
delen af deres magt og fra læ at påtvinge fjenden en
uønsket kurs, vel noget af det mest geniale, der nogen
sinde er præsteret i et søslag.

Niels Juel forhalede efter bedste evne den svenske
opmarch for ved Stevns, hvor Horn ventede at høste
sejrens frugter, at møde ham med en overvældende
magtkoncentration.

Efter at have spillet på alle lækampens strenge sik
rede han sig i det afgørende øjeblik, hvor han havde
separeret den svenske avantgarde, luven og foretog
trods underlegenhed i skibstal det berømte gennem
brud, der blev afgørende for slagets udfald, og under
den senere forfølgelse tabte han intet øjeblik hoved-
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målet af syne: at slå fjendens hovedflåde fremfor at
gøre priser.

Niels Juel tog kampen op med en overmægtig fjende
og en værdig flådefører. og han vandt med den emi
nente dygtighed, hvormed han til enhver tid var situ
ationens herre, en glorværdig sejr, og det er fuldt ud
fortjent, når den engelske marinehistoriker John Char
nock i det ansete værk: History of Marine Architec
ture, vol. II (1801) s. 367 skriver: »Juel, whose abili
ties appear to have placed him as a meteor for the
whole maritime world, of that time«.

Meddelelse fra redaktøren.
Cand. mag. Jørgen H. Barfod har m eddelt redaktionen, at

han vil indsende et ind læg i anl edning af ovens t åe n de artikel.
På gr u n d a f allerede trufne dispositioner vil dette først kunne
optages i tidsskriftets februar h efte 1954 .
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Bilag 1.

(Teksten til universitetskobberstikker Joh. Husman's
lejlighedsstik af Slaget i Køge Bugt).

Egentlig IAfritznnig om Det store Søe-Slag, som er holden
imellem den Kongl, 'Danske og Svenske Filode under Hans
Excellentz Hr. Nids Juels, og Hr. Hendrich Horns Commando,
Aar 1677. den liste Jml ii dmellem Falsterboe og Stevens.

Elfterat den Adl er-høyeste gode Gud havde den lste Junii nest
forleden, ved Hans Kengel. Majests. Flode under Hr. Admiral
Høyædle og Velbaarne Hr. Niels Juels Cornmando, forleent Hans
Majestæt en ynskelig Seyer mod den Svenske Flode fra Gotten
borg under Admiral Sjobladt,saa a-t samme Fire de bedste
Skibe tillige med Admira'len blev erobret og hid opbragt, for
uden en Deel andre smaa af Jagter og Brander, item det store
Skib Calmars Casteel ·i Grund skudt, og Resten, som undslap
temmelig Ude ruineret og tilreed, haver mere velbemeldte Hr.
Admir'a,l Juel med Hans Kongølig Majestæts Flode sat imellem
Dragøe og Kiøge, formedelst hvis som paa Skibene i samme Søe
Bataflle var beskadiget, igjen at reparere. Men efter-som strax
sikker Kundskab indkom, at den store Svenske Hoved-Flode
under Hr. Rigs-Raadet og Feldt-Marskalk Hendrich Horns Corn
mando var i Søen udløben, og des fonuden paa 8 Skibe, som
var tilbage bleven, flittig arbeydet, hvor imod de Hollandske
.A!uxiliar-Skibe, og Hr. Admiral Grev Tromp imod Fonhaabnnlg
saa længe udeblev, og med den Contrari Vind eysaa hastig
kunde formodes, thi haver mand her til Kiøbenhavn endeel
af Hans Majests, Ordog-Skibe ved mueligste Flid udrustet og
samme ,t ill ige med begge Admiralerne Hr. Marqvard og Jens
Rodsteen til Floden udsendt, som da tilsammen var 25 Orlcg
Skibe, og Fregatter, med hvilke Skibe Hr. Admiral Juel for
modede, næst den Høyestes Bistand, Fienden, som da alt Bor
ringholm var passeret,at imødegaae.

Som nu den Svenske Flode alt kom nærmere, og Hr. Admiral
Juel vel formerkte, lIJtdet uden Slag ey vilde æfløbe, har han
forbedret ·aBe Adrniraler og Captainer om Bond, og dennem
alvorlig formanet, først med deres Underhavende at paakalde
Gud, fra hvem ald Seyer og Lykke komme, og siden hver sin
Eed og Pligt imod sin Konge og Fædreland at betragte, og

eftersom velbemeldte Hr. Admiral ey endnu nogen fuldkom
men Ordre havde bekommet, slg med Fienden udi nogen Aetion

Tidsskr. f. Søvæsen. 124. A(\r~. 37
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al indlade, haver hand et eget Bud til Hans Kongel. Majost.
affærdigt med al lerurider-danigst Forwikring, at enhver i Flodcn
saavel Officerer som Gemeene havde fr-it Mod og ynskede ikkun
Fienden, om Leyllghed .gaves, .at matte angribe, førend de andre
8 Svenske Skibe tB dennem kunde udkomme, hvilket Hans
Køngel. Majest. sig a llernaadigst lo ed befalde, og Lil den Ende
Hans Exccll. Hr. Baron Jens Juel til Floden udsende, med Ordre
ey ulleene ved Kr lgs-Haadet æt være overværendes, men end og
ved Bataillen, om det der til komme skufle, som velbemeldte
Hr. Baron Juel med allerunderdanigst Flid haver efterlevet og
ved denne Occassion sin underdanlgste Iver og Troeskab for sin
Konge og Fædreland noksom beviset, dragende paa en Advis
Jagt, paa hvilken hand saa snart Slaget .angik sig loed over
sætte, fra et Skib til et andet seylende, og enhver til Tapper
hed og mandig Mod opmuntrede. Hr. Admiral Juel som den
Kongel. Plode denne gang en Chef commanderede, deelte den
samme j 3 Eskvadres, hand selv førtc Batall len, Admiral Hr.
Marqvard Rodsteen Avantgarden og Admiral Jans Rodsteen
Arrieregarden. Vlce-Admlr-al-Elagget blev førdt af Velbaarne
Christian Bielke, Peter Morsing og Hendrich Spaen; Floris
Carstensen, Johan Eilersen og Matthias Pihl vare Sehout by
Nachter.

Den Svenske Flode beetaaendcaf 46 Seylere, hvor iblandt 36
Krigs-Skibe og Fregatter, og Il igemaade i 3 Esqvadres, under
Hendrdch Horn som General-Admiral, item Admiral Klerck og
Wachtmester afdeeH, kom den 30 Junii under Møen til Ankers,
paa hvilken uden Matroser omtrendt 4000 Soldater under Grev
Carlsen og Oherste Nolli Comrnando, skal have været, af hvilke,
efter Beretning, de 1000 paa Lante-Hilen skal være i Land sat,
og Resten paa Floden beholdtes, formedelst dermed om Victo
rien paa deres Side havde faldet, Siælland og Møen at infestere
og siden sig med Floden imeHem Siælland og Skaane at Iegge,
Den Svenske Admiral loed og ved en udsendt Vice-Admiral og
tvende Skibe imod vores Flode bravere, men saa snart de tven
de af vore Skibe, som imod dem blev commanderet, formerkte,
vendte de Ryggen og retirerede sig imod deres Flode, som be
gyndte at komme vores nærmere, men som Dagen, naar begge
Floderne kom hinanden i Sigte, var forløben, gi orde vores Flade
smaa Seyl, i Meening om Natten fra de Svenske Luven at be
komme, men de Svenske glor-de det samme og beholdte Luven.

Den 1ste Julii Klok. 4re om Morgenen var begge Floderne
ikkun et Canon Skud fra hinanden, og bernøyede sig paa begge
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Sider om Luven, de Danske den at vinde og de Svenske den at
beholde, men som det paa vor Side ey vilde gelinge, gav Hr.
Admiral Jue! Lø.ssen med 3 Skud til Tegn at hand de Svenske
forvartede. Uanseet nu de Svenske med deres Stykker vores
heel læt kunde naae, og, som forbemeldt, hafde Fordeelen
af Vinden, Vores og <om Natten formed elst Strømmen og Vinden
snart en halv Miil fra hinanden vare adsprede og kommen til
Læ, vilde de Svenske dog ey komme nærmere, og gjorde ikke
et Skud, førend Hr. Admiral Juel gik dem saa nær, at de blev
tvungen til at svare, og da gik Slaget først for sig, hvorpaa strax
i anden Vending et svensk Skib paa 60 Stykker, kom under
Stevns paa Grund ,som Vice-Admiralen med 5 Skibe vilde se
cundere, hvorved den Svenske Flade nogenledes blev separeret,
og SO'm nogle af vore Danske Skive, som ved Strømmen var
fra Floden uddreven, eben kom dertil, blev disse 6 Svenske
ved HT'. Admiral Marqvard Rodsteen og Vice-Admiral Spaen
attaqveret, og enddog de Svenske giorde ald tapper Modstand
og paa begge Sider længe og skarp fægtedes, maatte de dog paa
det sidste tage Flugten, saa at 3 der-af nemlig Mercurdus, Hiero 
nymus og Calmar sig til Malmø, gandske reddesløse skøt, reti 
reret og tv ende kom paa Falsterboe-Riv, hvoraf det ene ved
Majestætens Skib Charitas siden blev erobret og det andet skal
være echaperet, de to andre Cæsar og Mars, blev ved Vice
Admiral Bielke og Schout-hy-Nacht Carstensen forfuldt og
erobret. Imidlertid giorde Hr. Admiral Marqvard Rodsteen sit
beste Iglen at komme til Floden, som ved den t redie Vending
Iykkedes saaa t 16 Seylere af de Svenske, hvoriblandt var 7
Orlog-Skibe og som rneenes Vice-Admiralen Gustaf Sparre, fra
de andre bleve afskaarne, hvilke vel i Begyndelsen giorde Miner
de Danske af afvarte, men naar de saae det var klvor betænkte
de sig og tog Flugten. Og omendskøndt det vel da havde den
Anseen som Gud Allermægtigste os allerede Seyren havde for
leenet, begyndte dog Slaget igien heftigt, og blev paa begge Si
der med saadan Hitzighed og Magt fægtet, saa det ikke er at
beskrive, i det paa begge Sider tillige med gandske Lage blev
givet Fyr, og de Svenske, som var tvungen til at holde Stand,
fægtede de med stor Hitzighed, hvorover paa begge Sider ey

skeede ringe Skade, og de Svenske Skibe bleve saaledes tilreed
at de det skal mindes. Paa Hr. Admiral Juels Skib Chr-isfianus
Quintus blev Seglene nedskøt, og Skibet gandske reddesløs, saa
han derinde havde 5 Foed Vand, maatte qvitere og hidopsende,
hvorfra hand overtræde paa et andet Skib Fridericus Tertius,

37'"
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paa hvilket velbemeldte Hr. Admiral af to Svenske Vice-Admi 
raler till ige foruden andre blev attaqveret og heftig beskat, saa
at Skibet tre Foed Vand bekom, men blev af begge Captainer
Drejer og Gedde,som dertil var ordineret, meget vef secunderet,
hvorfor de tillige med største Parten af de andre, som sig meget
vel haver holdet, høylig er al berømme, og Ior-medelst samme
Skibs Lethed maatte Hr. 'Adm ir a len paa tredie Skib 'Charlotta
Annalfa over-træde, og med samme siden Fienden forfuldte. Ad
miral Marqvard Rodsteen blev hans Stang afskøt og Admiral
Jens Rodsteen har forlaaret hans Ga'lion og Bogspreed, og Vice
Admiral Bielkes Skib har lidt paa Takkel og Seyl flux Skade,
og den Norske Løve som sig heel vel og tafifer eomporterede,
miste sin Stang og fik nogle Skud i Vandgangen, saa det haver
maattet hid opslcikkes. Som nu Slaget saaledes ved u-sædvanlig
Furie nogle 'Stun der havde varet, og Natten imidlertid er indfal
den, haver de Svenske sig deraf og den indfaldne favorable
Vind betlent, og sig paa F1lugten begivet, såtlende ane Seyl bi,
saade saaledes ungefehr 22 Seylere store og smaa er echaperet,
efterat .de af vores Flade indtil hen under Borringholm er vor
den ,for.følget : Og sum de Svenske, u-anseet Hr. Admiral Juel
glor-de adskillige Løsungs-Skud efter dem til Tegn, at de skulde
staae, u-rnueljgt var at bringe IS,tand, ey heller Apparentz
at 'Vore .de rn kunde indhente, eller ved Sikkerhed længer forfølge,
havendes adskillig Mangel paa Rundholts og Tougver-k, thi
haver sig vores Flade tilbage begivet, hvis som fattes Igien at
Iade reparere. Mand slutter at de Svenske, formedelst mangfol
dige Døde og Qvæste paa deres Skibe, sig ey iglen havde tord
sætte, saasom mand i den sidste Vending 'Vel kunde rnerke
at de fattedes paa 'F olk, Stykkerne og Skibene at regiere, der
tvivles og meget paa at alle Skiibene som undslap skal til Sver
rig hlemkomrne, eftersom noksom er bekiendt, atendeel var
saaledes tilreed, at de neppelig kunde flyde paa Vandet, og der
for til det ringeste i Aar neppelig i Søen meer skal udkomme.

Efter-at, som fonhen 'bemeldt, og tre Svenske Capital-Skibe
St. Hieronymus, Mereur-lus og Calmar .fra Hoved Floden var af
skaaren og ey kunde komme over Falster-Rif, haver de tragtet
igiennem Sundet at echapere, men det eene kom paa Grund
for Malmøe, hvorfor de alle Tre satte sig saa nær Byen som de
kunde. Imidlertid fornam Hans Kongel, Majestæt i Leyren for
Malrnøe, at Hr. General-Admiral Grev TI'om'P med 10 Hollandske
Auxfliar-Skjbe i Sundet om Søndag Aften var ankommen, hvor
for de strax blev beordret samme tre Svenske Skibe at attaqvere,
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hvorpaa den 2 Julii om Aftenen nogle Hollandske Skibe ankom,
og gik Capitain Cornelius Tieloos med Skibet Campen strax løs
paa samme tre Svenske, og blev secunderet af Capitain de Jonge
paa Skibet Ostervtig 'Og en Brander, de Svenske værgede sig 4
a 5 Timer i Begyndelsen heel vel , af Slottet blev og skudt,
men naar Branderen ankom, sprang det Svenske og F'lndskc
Folk af MercurIus, hvorpaa Sehout-by-Nacht Anckerhielm com
manderede, største Parten over (Borde, og bemeldte Schout-hy
Nacht .t lbligerned Major Fichting over de Svenske Soldater, blev
og druknet, og forbemeldte Skib Mercurdus ,før en de omtrent 70
Canoner, blev af Capitain Tieloos erobret, derpaa attaqverede
Captain Tieloos Skibet Hieronymus paa 70 Stykker, og erobrede
samme Iligernaade, efterat Capitain Tauhe, som derpaa comman
der-ede, tilforn var Jhielskudt vorden. Men Capitæin Bouman paa
Skibet Calmar, førende 60 Stykker, vilde ey saa længe tøve, men
salverede sig og en Deel af sit Folk med Sohlupper og Baade
til Malenøe og stak selv Skibet i Brand. Hvilket alf saaledes
Hans Kengel. Majest. selv ved Strand-Siden anseet ha-vel', og
om Morgene selv været ude paa Skibene dem at besee. En liden
Jagt paa 8 Stykker, kaldes Griben, salverede sig paa Grund
under Malmøe,

Paa den Danske Side, hvorfor den allerhøyeste gode Gud billig
er at takke, er ikke det ringeste 'Skib, enten lidet eller stort, ble
ven eller forgangen, e:,. heller nogen Oher-Officerer, uden Capi
tain Jacob Philipsen, som i Hovedet er qvæst, og en Lieutenant
ved Navn Jens Pedersen Aalborrig, som Beenet er afskløt vor
den. Tallet af de døde og qvæste Matroser og Soldater paa alle
Skibene, kan ey til 300 beløbe, som er Guds synderlig Beskler
melse, eftersom paa de erobrede Svenske Skibe Cl' ved 500 Døde
og 3000 Fangne, og er synderlig Guds Haand at see, at paa
Skibet Cæsar er over 100 Døde, og paa Mars mod 200, hvor
imod paa Vdce-Admiral Bielckes og Søhout by Naeht Plorrs
Carstensens Skib, som dem erobrede, ey er paa hver 20 eller 30
u-anseet de sidcn bemeldte Skibes Erobring igien gik til Floden
og den gandske Dag fægtede.

Hans Kengel. Majestæt haver udi anseende, som udi denne
holdene Sø e-S lags, saavelsorn den forrige af Hr. Niels Juel be
viste allerunderdanig tro Tjeneste, Tappenhed og berømmelig
Conduite AHernaadigst benaadet hannem med General-Admiral
Leutenants Charge, og i andre Maader om sin Kengel. Naade

Ior-sikret, og derforuden Allerohristeligst forordnet, at udi Hans
Majests. Riger og Lande for saadan erholdene herlig Victoria til
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Gud Allermægtigst skal giøres Bøn og Taksigelse, eftersom de
Svenske med Forlust af saa mange skiønne Skibe, Officerer og
Gemeene, deslige i Øster-Søen neppelig er bleven hørt, Os den
fulde Victoria haver maat over-lade, og sig til deres Skiær reti
rere, hvorved deres f'anl ige Krigs-Dessein for denne gang, Gud
være lovet, Kræbsgang er ganget.

Det er ellers noget ærkværdigt, at Høystbemeldte Hans
Kengel. Majest, altid i denne Krig den første Dag IMaaneden
til Søcs lykkelig haver været, saasorn Anno 1676 den 1 Ma] l
naar Gulland ved Hr. Admiral Juel blev erobret, og den 1 Junii
samme Aar den store Søe-Batallie ved General-Admiral Grev
Tromp vundet, og nu dette Aar den 1 Junii og 1 Julii tvende
henl ige Vdctorfer Ul Søes mod de Svenske ved Hr. Admiral Juel
er erholdt ; Hvad den gode Gud fremdeles vil forleene staar til
at forvendte, Gud allene vi herfor giver Æren og Taksigelsen.

Af de Svenske Skibe ere disse efterlfølgende den lste Juli i
i Slaget erobrede:

1. Dragen med 64 Sykker blev i Slaget af General-Admiral
Lieutenant Hr. Niels Juel nød til at sætte sig paa Grunden
.u den for Kløge, og stryge Flaggen,og eftersom det samme
Skib var besat med velbemeldte Hr. Jucls Folk, er det og
bleven 'tvungen at seyle til KiØhenhavn.

2. Cæsar med 60 Stykker, er tagen af Vice-Admiral Christian
Bielcke.

3. Mars med 72 Stykker blev tagen af Sohout by Naeht Flor-is
Carstensen.

4. Den flyende Ulf med 56 Stykker, blev tagen af Capitain
Johan von Wochen under Skaanør.

5. Den Sv enske Løve med 52 Stykker blev greben i Flugten af
Capitain Andreas Drejer.

6. og 7. St. Hieronymus med 72 Stykker, og Mereur-lus med
66 bleve om Natten tagne under Malmøe, æf de Hollandske
Capitainer Tiloos og Jonge.

8, 9 og 10. Den grønne Drage med 8 Stykker, som hør-de Grev
Pentus de la Garde til, item den Stralsundske Pucenelle med
4 Stykker og en Skude med 54 Soldater blev i Slaget tagen

aif Commis Fahrer Bagge Knudsen.
11. 12 og 13. Tre FætalIie Skuder.
14. Capi tain Hendrich Nyeman af Aalborg, erobrede en Galioth

med nogle Svenske Betlente.
Ophrærrdt og fordervede ere:
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15. Det Skib Nye Calmar med 66 Stykker, som først i Aar er
kommen fra Bakke-Stokken, cpbrændtes uden for Malrnøe.

16. En Jagt, som kaldtes Griben, med 8 Stykker, strandede der

sammesteds.
17. En anden hvorpaa var Secretereren, som skulde antegne

hvad der passerede i Slaget, blev saa skudt at den sank.
18., 19., 20. Tre Brand-Skibe opbrændtes o·g gjorde ingen

Skade.
21.Saturnus med 64 St ykker, skal, som Fangerne kand berette,

være ophrændt i Slaget.

22. Jupiter med 60 Stykker skal tillige med et andet Skib være
slunken,

Liste paa de Svenske Officerer, 'h vi lk e paa de erobrede Skibe
ere fangne.

Major eller Sehoutby Nacht Friedrich Taube
Major Matthias Dunqvercher
Commandeur Erik Petersen
Obrister Lieutenant Wrangel
Capitain Jonas Gtildenadlcr
Capitain Johan Lowenf'eld
Capitain Friderich Coyet
Capitain Pfelssius
Capibain Claus Wintz
Capitain Magnus Svendsen
Capjtain Tune Ribbing

item
2 LandCapitainer og 4 Lieutenanler
4 Skibs-Præster
18 Skippere
16 Styre-Mænd
3000 Matroser og Soldater
Major Ankerhiem, og Major Ficht.ing, over
de Finniske Soldater, som med meget
Folk for Malmøe er druknet.
Commandeur Georg Due, ihlølskudt

Lieutenanter
Andreas Dorsch
Lars Andresen
Gidcon Nimmers
Gustaff MUller
Johann Taube
Andreas Giil denstaag
Andreas Ronnebohm
Martinus Berg
Peter Jung
Andreas Carling
Isaac Gromann
Lars Flinta
David Steenberg
Cornelrus Volcker
Niels Uhre
Adam Speck
Jacob Hook
Mathias Grabbe
Samuel Berig'

Samuel Carlson
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Bilag 2.

(Riksarkivet, Stockholm: Skrivelser til Konungen,
Karl XI.s tid). Fåltmarskalck och General Ammiral
Hennrich Horn's Rapport.

Oland 4 julij 1677.

Stormechtlgste Konungh,

Allernådigste Herre.

Eders Kongl, May:ttz alfernådigste ordres till vnderdånigst
follie, ar Jagh medh des ohrlogzflåtta sedan mitt forre vnder
dåndgste nfsånde breff wijdare avancerat till att sokla den
Fiendtlige flåttan, och den samme att .attaquera t Den 29. passato
kumme wij under Moen , ihwarest Jagh for Contrarie windh
skuldh moste fiillaanekar om Landet, min brandwacht gaf
inthet longt der effter alarm teckn, och någre wåre frembste
Skepp, gofwe teckn att see så månge Skepp, så man inthet annat
tånekia kunde, an att fienden medh sin heela Ilåtta till rnigh
avancerade, Derfore Iåt Jagh lyffta anckar till alt draga mlgh
soder om Moen, på det, att om fienden kommit hade, Jagh
då Loofwen af honom hafua kunde, men sedan det stgh uthwlj
ste, att det war ett blindt alarm, salte Jagh der sammestådes
for anckar, oeh Iågh så Ofuer natten in till 30. Junij, Då om
morgenen ohngef'ehr ernellan 7. och 8. wånde slgh wådret till
wår Faveur, derfore Jagh 000 uthan drcgzmåhl gaf Sein att
lyffta anckar, och gi orde segel till att avancera på fienden, hwil
ken medh sin flåtta låg ernellan Palsterboe och Stefwen, Wij
komme ån dtl.n moth afftonen så nåhr ,att wij grant kunde
see flåttan liggia for anckar, foruthan någre som wore under
Segel, J alles som wij rakna kunde till 28. Segel stareke; men
då wij narmare komme, glngo dee alle till segels, och uthi een
battalie ordre drogo sigh tHlbakar in i Kogerwljk, .dijt wij
dem folgde, i Iijka order på deres wånstra sijda, och sklckade
sigh så , alt Ammiral Wachtrneister med sin esquadron f'ick
avantguarden, der på Jagh Iolgde, oeh Ammiral Klerek på migh,
det warade så intill seent på natten, då oss den olyckan h ande,
att een af w åre Iornembste Skepp, nembl. Hieronymus råkade
på grund, hwilket forolde den olyckan Jagh des foruthan hade,
det slgh tree gode Skepp, såsom Carolus, Maria och Gibthehorg,
hwiilke på å th skill ige tijder på Brandwaeht fram for flåttan uth
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commanderade wore, af oforslchtigheet sigh så l ångt från
fl åttan begiifwit .hade, att dhe inthet mehr flåttan finna kunde,
hwHket for mig een stoor afsaknadt war, doch trll åth mig inlhet
den begir Jagh hade min N åd'igste Konungz ordre prompt och
aveuglement att effterkomma deres ankompst, dan doch owiss
war, att f'årwåntta, 000 den gode och Favorable winden till
lyckelig expedilion abt forsumma, gick altså i den gode for
håpnrng, Eders Ko ngl, May :tt een god och nyttigh trenst till

att giotra, i Jesu narnpn, foort, doch med aprohation af dhe
andr-e Arnh-alerne oeh dhe fornem'bste ooffieerare, hwiLke inthet
mindre an Jagh gebirigh wore Eders Kongl, May:ttz tienst att
befordra, och såsom redo cift'er den Dølfbear-tion den resolution
fattat war Pienden att angrijpa, och all nod-ig order gifwen,
så wåll oeh till att ån dt r a, der så l ågenh eeten gofwes, till hwil

ken ånde Jagh kort tillforende, l åt fordehla på alle Skeppen,
øffter proportion, dhe 600 Knechterne som tHI Pommern De
srinecade åhre, det wårcket så mycket båttre att facilitera, uthan

wijdare samptahl på fienden 100s , Och giek combatten an den
1. lulij om mårgenen r- åt t i Solenes upgång, och warade unge
f'åhr in till kl åckan 4. eff'ter middagen, Fienden rnotte oss medh
een stoor resolution, oeh foruthan det, att dhe så nar widh
deres hambuer och eglt Landh for oss toor avaritage hade, wore
dhe oss med antahl oeh styrkia af Skepp een god dehl ofuer
lagen, som wij och i gå:hr af n ågre Engliske Skeppare, dhe som,
åfwen då combatten p åstodh, Sundet passerat hade, den effter
r åttelsse <iingo, att dhe wore 28. store Skepp, fou~hen andre
mindre, Och kunde wij grant skonla, att någre timmar der
effter, som combatten begyntes 8. gode Skepp ankomme ilfrån
Kiiipenhæmbn, och sigh till dhe andre fogade ; J warande
combart blefwe wåre Skepp mycket redliiiise skutne, dee som
an kunde hålla Lofwen, wore fiirmedelst Gudz n ådige tillhielp
och wår hogste flijl Salverade, så redeliise som dhe oeh wore,
men hwadh som i L åå kom och på grundh, blef i stioket, och
fans Inge medel dem atl hlelpa, ly wij kunde Inthet Iångre rcsi

setera, ruthan moste draga oss uthur combatten. hwilket skedde
med så god ordre, sedan wij dhe redlosseste foruth hade, att
ehuru fienden med een så starck fUtta, oss f Ol'lfolgde in till
Bornholm, som oss ieke den ringeste skada giii ra kunde, alle
nast e t t Skepp Swenske Leyonet be:dt a f Capilen Coijet comen
derat begick een staar galenskap. hwilket han Låhrer hafua till
a t t fiirswara, J det han forutih war hoos dee reedlosa, och in
Salvo, w ånder han om och .går twcrt tillbakar mig och klereken
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fiirbij och gerad in i fiendens f'låtta, der han mthan någon syn

nerlig resistence Hit taga sigh bort, hwilket det storste fiirtrect

war att ansee. Jagh kan så pertinent inLheL fatta i pennan

min relation, om alt hwad passerat ar, som Eders Kongl. May rtt,
uthan twifwel ås t un dar , hafuer dheI"fiire gott funnet iifw er st en

grefwe Gustaff Carlson och Majoren Klerck till Eders Kongl.

May rtt atL af'sån.da, af hwilke Eders Kong]. May:tL om alt acu
ratere och h åbtre heråttelsse hafua kan, a n slgh med pennan

giora låther, Det går mig hiigt till hiertat och sinne, att denne
expedition inthet lyckeligare till min Nådigste Konungs tienst
aflupen ar, och Jagh ånnu lefwa må ste, mia Nådigste Konungh

een sådan oangenårnb raport att giiira, hwilket inthet uthan

tåhrar ooh ett bedriifwadt rnodh skeer, men såsom Jagh i mitt

samwedt for-såkr.adt ar, att Jagh har giordt mitt basta effter'
yttersLe kraffter, och så wijda Jagh fii rstådt hafuer hwadh min

Underdånige plicht Iordrar, och een troegen Undersåthare och
tienare anstår, så har Jagh oeh den Underdånigste tillfiiI'Sicht
till Eders Kongl, May:ttz Nåde och r-åttr-ådigheet, att mig denne

olyckan Inthet tillriiknas må eller i n ågon måtto Lill ondo

ungfilla Iåtha, uthan saker-ligen troo, atL Jagh i denne occasion,
inthet mindre an i månge flere uthan eget herom att såija,

har till Eders Kongl, May:tLz så w åll som des fiirfllders tienst

haff t mitL Lijf och blodh ospardt, oøh inthet hogre ånnu åstun
dal' a n dhen åh r an ,i Eders Korrgl, May :tLz tienst mina dagar att
ånda såsom

Allernådigste Konung oeh Herre

Eders Kongl. May :Uz

Allerunderdånigste oeh
trooplichtigste tiiinare

Hennrdch Horn.

Amiral Skeppet Victoria
widh anckrandet fiir Norr-e

udden af l}hland d. 4.

lulij Anno 1677.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnant K. R o clh o l m,

England.

Helikoptere til angreb pd ubdde.

Den engelske flåde planlægger udvikling af helikoptere, som
skal anvendes ikke alene til ub ådssøgntng, men -tillige til an
greb mod fjendtlige ubåde. Den anvendte helikoptertype vil an
tagelig blive en af de eksisterende større konstruktioner.

Hensigten er at anvende helikoptere på patrulje 'i kort af
stand fra skibene, mens patruljetjenesten i længere afstand
skal klares af Fairey Gannet-masklner og af landbaserede fly.

Den nye helikopters konstruktion og udrustning er endnu
hemmelig, men antagelig skal dens våben bestå af bomber, dyb
dehomber og sonobøj er,

(Air Pietoral, maj 1953. )

Holland.

K.R.

Nybygninger.

En af Hollands nye krydsere, DE RUYTER, har begyndt sine
prøveture. Skibet kan med fuld ret kaldes en af verdens mest
moderne kryds-ere, idet det helt Igennem er udrustet med auto
matisk artilleri, med en ildledelsesudrustning af topklasse og
med et moderne antiuhådsvåben. Desuden erlwnstruktionen
præget af et velgennemtænkt beskyttelsessystem. Ai"tillCl"iai'me
ringen er for kanonernes vedkommende udelukkende af Bofors'
konstruktion og omfatter 8-152, 8-57 og 8-40 mm automat
kanoner. Deplacementet (standard ) er ca. 9000 tons og f,ail'len
omkring 33 knob,

Det engelske -t idssk r i ft »Th e Naou« har .a n gtvet deplacementet
til 8350/9475 tons. Hertil må føjes følgende bemærkninger: På
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grund af den ringe forskel mellem de to opgivne deplacementer
er det sandsynligt, at ilet laveste deplacement er standdardde
placementet og det største konstruktions deplacementet, hvilket
betyder, at rnaks. deplacementet ligger mellem 10.000 og 11.000
tons. Det 'opgivne standarddeplacement antages dog at være af
ældre dato og betydelig forøget på grund af forskellige kon
sbruktionsændrfnger.

De øvrige deplacementer vil derfor blive tilsvarende større.

(Sveriges Flotta, 7-8/1953 og The Navy, maj 1953.)

K.R.

U.S.A.
Frisk luft i Pentagon.

Straks efter at den tidligere president for General Motors
Corp., Charles Erwin Wllson, havde tiltrådt sit embede som
forsvarsminister, satte han sig i sit kontor, ringede på en klokke
og sagde kort til den tililende adjulant: »La d os så se at kom
me igang!«

Det ses allerede nu, at Char-lie Wilson og hans stab ikke har
spildt tiden. I løbet af 17 uger har de fået gennemført følgende:

1. Nedskæring ,i forsvarsministeriets civile funktionær-stab
med næsten 40.000 (for det meste ved at undlade at antage
nye for den normale afgang) .

2. Annulering eller standsning af U.S.A.'s erril.itære byggepro
gram med krav om fornyede overvejelser.

3. En radikal ændring af planerne for mobilisering af indu
strien (,fr a »b r oa d-h a see-sy s tem et, med spredning af for
syningsskfldernc til »u a r r ow -b a see-sy s tcme t, med begræn
sede Iorsyn lngskflder, hovedsagelig ved store korporatio
ner).

4. Heorganisation af forsvarsminster.iet (dog ikke vedtaget
endnu). 'Denne plan går ud på at skabe en mere strømld
niet organisation, idet de civile chefer i ministeriet får
mere magt, ligesom formanden for Joint Ohiefs af Staff
får udvidet myndighed.

5. Nedskæring af forsvarets budget for 1953/54 med 5.2 mil
liarder liL
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6. Valg af ny Joint Cbiefs ol Staf], der skal bestå af
Admiral Radford (formand).
General Hidgway (chef for hæren )
Admiral Carney (chef for marinen )
General Twirring (chef for flyvevåbnet ).

Derudover er der skåret betydeligt ned blandt Pentagoris 950
mere eller mindr-e effektivt arbejdende kommiteer eller udvalg,
hvilket 'b l. a. er gået ud over Murtitions Board og Research and
Devellopment Board, og i stedet er antaget 6 nye Assistant
Secretarles.

Der er navnlig grund til at fæstne sig ved den øgede magt,
der er tildelt formanden for Jes. In-dtil nu har Joint Chiefs
virket som et ikke videre fasotøme-et r åd, der kun sjældent tog
klare beslutnlnger, men oftest dcorn t il resultatet ved »s tud e
handlere værnene imellem.

Hidtil er det navnlig mærInen, der har protesteret mod dette
nye »p r øj ser sy s tem« med en øverste chef for det s-amlede for
svar. Argumentet lhar været, at dette :o pr øj s isk e« system er
for usrnidlgt <til at kunne frembringe nogen 'Sund strategi. Den
virkelige frygt vær dog nok, at marinens interesser under en
forsvarschef almindeligvis ville være blevet klemt inde mellem
hærens og flyvevåbnets.

Det er muligt, at dette er en af grundene til at den nye »cJhair
man« er blevet en admiral.

Sammenholdt med det nedenfor anførte om nedskæring af
Strategic Air Command er det af betydning at erindre sig i
denne forbindelse, at Admiral Radford var en af de ivrigste
forkæmpere af marduens modstand mod loven om :o u n if ica t ion «
og mod flyvevåbnets Straieqic Air Command.

Den største del af de ovenomtalte budgetnedskæringer hid
rører fu-a flyvevåbnets 'budget. Flyvevåbnets mål på 143 Wings
inden 1956 anses af ministeren for urealistisk og uopnåeligt,
ligesom han ikke kan godtage, at det er nødvendigt for Strate
gic Air Command at nå 57 wings.

Alt i alt må det siges, at den nye forsvarsminister ved at
søge gennemfør-t Detroit-metoder i bureaukratiets højbor-g,
Pentagon, har skabt røre omkring forsvarsministeriet, men der
er måske noget sundt i tanken at anvende industri- og forret
ningsmetoder og -filosifi i :o den største Iorretnlrig verdens .

(Time, 1/6 og Newsweek, 25/5 1953. ) H.M.P.



Marinens Bibliotek.

Xyerll"ervelser i oktober 1953.

Nudansk Ordbog I-II. Kbh. 1953. 80. H.
Madariaqa, Salnador de: Europas Portræt. Kbh. 1953. 80. H.
NallY Mail vol. L 111. Index. 268 s. Wash. 1952. 80. H.
Hatulbook ror dental equipment maintenance and repair. III. Planer.

Index. 364 s. Wash. 1952. 80. H.
Aircra{t Welding. 111. Index. 288 s. Wash. 1953. 80. H.
Cargo Handling. III. Index. 266 s. Wash. 1953. 80. H.
Manual ror Buqlers U. S. Navy. 111. 7 os. Wash. 1953. 80. H.
Betænkning anoaaende Danmarks Tiltræden af de internationale

Søvejsregler. 92 s. Kbh. 1953. 80. H.

Forsvarets nelfærdetjeneste og forsvarets civile tjenestetidsundervis
ning, Bestemmelser for. Bilag. 14 s. Kbh. (1953). 80. H.

Thomas, P. D.: Conformal projections in geodesy and cartography
U. S. Dep. of Commeree. III. Index. 142 s. Wash. HJ52. 80. H.

Andersen, E.: Practical formulas for accurate calculation by rela
tive long distances of geographical eoordinates. 40 s. Kbh.
1953 . 40. Siw .

Egedal, J. : The lunar-diurnal variation of the magnetic declination
in Rude Skov. 1908-51. 17 s. Kbh. 1953. 40. SI,a.

Yayer, J.: Caracteristiques hydrographiques de I'Oubanghi, III. Kort.
Bruxelles. HI5!. 80. Ska.

Poqqio, U. Ro: Situaciou de sondas por angulos horizontalcs. III.
42 s. Cadiz. 1952. 40. Ska.

Wave reporting manual for tide observers in the scismic sea warn
ing system. III. 36 s. Wash. 1953. 40, Ska.

U. S. fl'allY Hydrographic Office. III. 46 s. Wash. 1952 . 40. Ska.

Introduetion of thc Japanesc Hydrographic OfTice. III. 16 s. Tokyo.
195? 40. Ska.

Diretoria de Hidrografia e Navegacao, III. 39 s. Rio de Janeiro u.
a . 40. Ska.

Beobachtungen auf den dcutsehen Feuerschiffen der' Nord- und
Ostsee. 160 S. Hamburg. 1953. 80. Ska,



Marinens Bibliotek. 591

Noe-]....ygaard, A.: A group of Liparite occurrenees in Vatnajokull,
Ieeland. Kort. III. Tavler. 59 s. Kbh. 1952. 40. Ska,

Views of the Battles of the Third Duteh War. 10 kol. Plancher.
1908. fol. H.

Dillou, Wilh. Henry: A Narrative of my Professional Adventures.
Kort. Portræt. Index. 468 s. Lond. 1953. 80. H.

Blinkenberq, A. : Dansk-Fransk Suppleringsordbog. 188 s. Kbh. 1953.
80• H.

Warren. C. E. T. and James Benson : Ahove us the Waves. III.
Index. 256 s. Lond. 1953. 80. H.

Thostrup, Chr. Bendix og Martin Ellehauqe : Danske Hæderstegn.
III. App. 98 s. Kbh. 1953. 40. H.

Munch-Petersen, Valfrid Palmgren og Ellen Hartmann: Svensk-dansk
Ordbog. Kbh. 1941 ff. 80. H.

Hvass, Hans: Fisk i Farver. III. Reg. 112 s. Kbh. 1953. 80. H.
Rockstroh, K. C.: Nogle yderligere Meddelelser om det militære

Sundhedsvæsen i Danmark i ældre Tid. 45 s. Kbh. 1913.
80. H.

Cousteau, J. Y. og Fr. Dumas: Den tavse Verden. III. 160 s. Kbh.
1953. 80. H.

Madsen, Emil: Udsigt over Hærordningens vigtigste Grundsætninger
og Forhold. 368 s. Kbh. 1880 80. H.

Durassier, Ed.: Aide-Memoire de I'Offlcler de Marine. 512 s. Paris .
1888. 80. H.

Termann, F. E. og J. M. Pettit: Electronic measurements. III. 707
s. N. Y. 1953. 40. SAo

British Standard Specifikation nr. 46, part 2. 2 hefter. III. London.
80. SAo

Nyerhvervelser i november 1953.

Gustafsson, Nils: Øresundstolden. Hellerup, 1953 . 8°. H.
C. F. : Samtale i de Dødes Riige ... .. . Kbh. 1745. 8°. H.
Berqersen, Olav: Fra Henr-ik Bielke til Iver Huilfeldt. 754 s.

Trondheim, 1953.8°. H.
Bekker, Cajus: Kampf und Uritergang der Kriegsmarine. IIl.

278 s. Hannover, 1953.8° . H.
Gordey, Mich el: Visum li! Moskva. 296 s. Kbh. 1953. 8°. H.
Mikkelsen, Einar: Fra Hundevagt li! Hundeslæde. Kort. 200 S.

Klfu. 1953. 8 0. H.
Williumson , Geoffrey: Changirig Greenland. III . Index. 280 s.

London, 1953 . 8°. H.
Salvemini, Gaetano : Prelude to '\\'0ri d War II. Index. 520 s.

London, 1953. 8°. H.
Grossett, Harry: Down to the Ships in the Sea. III. 250 s. Lon

don, 1953.8°. H.



592 Marinens bibliotek.

Trap, J. H.: Danmark. 5. udg. Frederiksborg amt. III. 296 s .
Kbh. 1953.8°. H.

Warren, Allan: Dansk-tysk teknlsk ordbog. 196 s. Kbh. 1953.
8°. H.

Marineloreningen i Danmark. Vort Søværn, vor Søfart. III. 488 s.
Kgs, Lyngby, 1949. 4°. H.

Vore gamle Tropekolonier Bd. II. Red af J. Brøndsted. IB. 578 s.
Kbh. 1953. fol, H.

Strachey, Gent, William: The History of Travel! into Virginia
Britania (1612).222 s. London, 1953.8°. H.

Letts, Malcolm: Mandeville's Traveis, Text and Translations I 
II. m. Index. 554 s. London, 1953. 80 . H.

Mars, Astair: Unbroken. The story of a submarine. Planer. Kort.
London, 1953. 8°. H.

Consiructionman (Navy Training Courses ), Il! .Index. 308 s.
London, 1953.8°. H.

Pipe [itter 3 & 2. (Navy Trwiniug ·Courses). 'III. Index. 438 s.
London, 1953. 8°. H.

Katalog over thøger i Udenr-igsminlster-iets bi ·bliotek. II Europa
exel. Danmark. 292 s. 1953 . 4° . H.

Meddelanden 59 fr'ån Foreningen for Stockholms fasta Forsvar.
IB. 94 s. Stockholm. 1953. 4 0 . H.

Euster, Warren: Under fjerne Himle. 288 s. Kbh. 1953. 8°. H .
Carson, Rachel L.: Fra de store Vande. Et hillede af Oceanernes

liv. 152 s. Kbh. 1953. 8°. H.
Therkildsen. Kjeld Rask: Grønland-Greenland. Kort. Hl, 128 s.

Kbh. 1953 . 4 0 . IH.

Jane's Fighting Snips 1953-54. IB. 462 s. London, 1953. 8°. H.
250 lystige Viser ogenkelte sørgelige Sange I-II. IB. Reg. Kbh .

1953.8°. H.
Verdenslitteraturen, hvem skrev hvad. Politikens Litteratur

haandbøger. Ill. 512 s. Kbh. 1953.8°. H.
Mothes, Oscar: Dictionaire Technologique Francais-Allemand

Anglais. 612 s. Wiesbaden, 1874. 4°. H.
Mothes , Oscar: Technologisøhes Worterbuch. Deutsch-Englisch

Franzoslsch, 744 s. Wiesbaden, 1879. 4 0 . H.
Grant, E. L.: Statistical quality control, IB. Index. N. Y. 1952 .

4°. Sø.
Juran, J. M.: Quality contr-ol handbook. Ill. Index. 800 s. X. Y.

1951. 4°. Sø.
Repori ol the North AHantic Council Ministerial Meeting held

in Paris 23-/25-April 1953.




