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Indledning til 125. årgang.

Med nærværende hefte indledes den 125 . årgang af
TIDSSKRIFT FOR SØVÆSEN) der blev grundlagt af
de to unge søofficerer, kaptajnerne P. U. Bruun (1785
- 1833) og L. de Coninck ( 1788- 1840 ) , og hvis første
årgang bærer årstallet 1827. Tidsskriftets egentlige
alder er således 127 år ; men da der i enkelte år af dets
tilværelse ikke fandt nogen udgivelse sted, er jubilæ
umsårene blevet knyttet til årqanqsanqiuelsen ,

Tidsskriftet er Danmar.ks ældste setartsblod og var,
indtil den første udgivelse af DANSK SØFARTSTI
DENDE i 1893, også det eneste. Det er tillige et af ver
dens ældste søfartsblade, idet - såvidt vides - kun
det franske »Annales Maritimes et Coloniales « (grund
lagt 1809) er ældre.

Oprindelig blev tidsskriftet udgivet privat, men i
1856 erhvervedes det af See-Lieutenani-Selskabei, og
siden 1889 er det officielt udgivet som dettes organ.

Udover ovenstående meget summariske bemærknin
ger vil der ikke i tidsskriftets spalter ved denne lej
lighed fremkomme en redegørelse for dets historie, da
det siden 100. års jubilæet i 1929 forløbne tidsrum an
ses for at være for kort til at motivere et supplement
til den dengang offentliggjorte beretning. Derimod
har redaktionen bedt den forrige redaktør, komman-

Tidsskr. f. Søvæsen. 125. Aarg. 1
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dørkaptajn E. J. Saabye, om på de følgende sider at
fremsætte aktuelle betragtninger om tidsskriftet, lige
som en af See-Lieuinant-Selskabets mødeaftener i in
deværende måned helliges dette.

Fremfor alt markeres 125. års jubilæet dog med ud
givelsen af et særligt register for perioden 1929-1953
(100.-124.. årgang) udarbejdet af kommandør H. E.
Foss. Der er grund til at hæfte sig ved ordet »særliqt«,
da omhandlede register fremtræder som 5. del af et af
kommandøren samtidigt fuldført SAMLET TIDS
SKRIFTS-KARTOTEK, hvis øvrige 4. dele, hver omfat
tende 25 årgange, til sin tid - efter på tilsvarende
måde at være udarbejdet i registerform - vil fore
ligge i manuskript.

Allerede for år tilbage fremkom tanken om at søge
et samlet og hensigtsmæssigt ordnet tidsskrifts-regi
ster (1827-1953) udarbejdet med henblik på at af
hjælpe det savn, som manglen på et sådant faktisk
medfører bl . a. i forbindelse med udnyttelse af tids
skriftet i studieejemed. og efter nærmere drøftelser
mellem selskabets bestyrelse og redaktionen desan
gående, henvendte formanden for See-Lieuienant-Sel
skabet sig til kommandør Foss og forespurgte, om
kommandøren ville påtage sig arbejdet. Kommandø
ren, der nærede sympati for tanken, påtog sig nelvil
ligst opgaven, som det iøvrigt vil være selskabet be
kendt.

Oprindelig var det tanken at foretage en udgivelse
af det samlede register under eet. Dette har imidlertid
på nuværende tidspunkt vist sig økonomisk uover
kommeligt, hvorfor man har valgt at indskrænke sig
til en udgivelse af førnævnte 5. del, der selvsagt for
de fleste vil omfatte det mest aktuelle stof. Men også
de øvrige dele vil til sin tid blive tilgængelige, da del
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er tanken at arkivere disse i manuskript ved Marinens
Bibliotek.

Det foreliggende arbejde, der er resultat af indgå
ende studier af tidsskriftets indhold i dets helhed, og
som repræsenterer en påskønnelsesværdig indsats i
selskabets interesse, vil gennem den nu udgivne 5. del
blive nærmere kendt af selskabets medlemmer, idet
disse hver vil modtage et eksemplar. Derfor vil der
ikke her blive bragt en detailleret anmeldelse, men der
skal med den givne anledning fra tidsskriftets side
udtales en varm tak til kommander Foss for det store
og veludførte arbejde.

Redaktøren .

1"



Opfylder Tidsskrift for Søvæsen sin mission'?
Af kommandørkaptajn E. J. Saabye.

Når forfatteren af nedenstående har turdet efter
komme redaktionens ærefulde opfordring til at åbne
Tidsskriftets 125' årgang med en artikel efter eget
valg, skyldes det for en stor del, at hans samvitighed
vedrørende Tidsskriftet i de seneste år ikke er den
bedste. Thi hvem er vel nærmere til at sørge for, at
et tidsskrift opfylder sin mission end den ansvarlige
redaktør?

Erfaringen har imidlertid belært mig om, at den
daglige kamp for at holde kurs og fart optager redak
tøren så stærkt, at han har svært ved at analysere
problemerne og nå til konklusioner af virkelig værdi.

Til gengæld kan en tidligere redaktør - måske
bedre end de fleste andre - støttet af sine erfaringer
og frigjort for den daglige byrde tillade sig at filoso
fere lidt over vort gamle tidsskrifts virksomhed hidtil
og i fremtiden.

Det er ikke hensigten at komme ind på Tidsskriftets
historie, som forudsættes bekendt, og som iøvrigt for
de første 100 år findes beskrevet på dets egne sider.

Det vil dog være rigtigt lige at minde om, at Tids
skriftet ikke oprindelig var knyttet til Søe-Lieutenant
Selskabet, men blev udgivet privat af unge søofficerer
under navnet »Archiv for Søvæsene.

Dette blev fra 1889 udgivet af Søe-Lieutenant-Sel
skabet, og dets virksomhed har herefter været fastlagt
i selskabets love.
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For at kunne behandle det spørgsmål, som danner
overskriften til denne artikel, er det nødvendigt at
have de gældende bestemmelser for øje. Disse findes
i Søe-Lieutenant-Selskahets love §§ 1, 15 og 27, der
lyder:

§ 1.
Selskabets formål er: ved udveksling af tanker,

anskuelser og oplysninger at fremme de kundskaber,
som kan gavne den danske marines officersstand.

Alt, hvad der direkte eller indirekte kan bidrage til
maritim og militær oplysning, vil være dets virksom
hed vedkommende.

§ 15.
(a) »T i d s s k r i f t f o r S ø y æ s e n e er selskabets

organ og medlemsblad.

(b) Tidsskriftet udgår som regel 1 gang om måne
den og redigeres overensstemmende med selskabets
formål. Tidsskriftet skal desuden bestræbe sig for at få
bidrag også fra mænd uden for selskabet, hvis ord og
kundskaber kan gavne vort sølivs forskellige grene.

(c) Tidsskriftet redigeres af en af selskabet for 1 år
ad gangen valgt redaktør, der har det juridiske ansvar
over for presseloven og er ansvarlig over for selska
bet for, at tidsskriftet redigeres overensstemmende
med selskabets love og på økonomisk måde.

(d) Valg af redaktør finder sted på første møde i
Iorsarnlingsåret, og hans funktionstid regnes fra nytår
til nytår, dog således, at han forestår udgivelsen af
januarheftet.

(e) Til assistance for redaktøren vælges samtidig et
redaktionsudvalg, der som regel ikke bør overstige
5 medlemmer. Ved valget, der er gældende for et år
ad gangen, skal det tilstræbes at få repræsenteret de
forskellige specialer inden for marinen (f. eks. stra-
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tegi og taktik, artilleri, sørninevæsen, flyvevæsen, un
dervandsbåde, skibbygning og maskinvæsen) , således,
at det speciale, der ikke måtte blive repræsenteret det
ene år, så vidt muligt bliver dette ved næste års valg.

(f) Redaktionsudvalgets opgave er at bistå redaktø
ren ved tilvejebringelse af stof samt at holde tidsskrif
tet il jour med udviklingen inden for det speciale, de
enkelte medlemmer af redaktionsudvalget repræsente
rer. Som regel sammenkalder redaktøren redaktions
udvalget en gang hver måned for at drøfte stoffets for
deling samt øvrige spørgsmål tidsskriftet vedrørende.

(g) Redaktøren foranlediger redaktionsudvalget sup
pleret, såfremt et eller flere af dets medlemmer er
fraværende på grund af længere tids udkommando,
sygdom el. lign.

(h) Samtidig med valg af redaktør og redaktionsud
valg vælges som regel et af redaktionsudvalgets 111:.ed
lemmer til som redaktørsuppleant midlertidigt at vare
tage redaktørens forretninger under dennes eventuelle
fraværelse. Såfremt ingen frivillige hertil måtte fin
des blandt redaktionsudvalgets medlemmer, vælges
redaktør-suppleanten blandt selskabets øvrige hjem
meværende medlemmer.

(i) Tvivlsspørgsmål opstående mellem redaktøren
og forfatteren eller andre personer i anledning af tids
skriftets redaktion henvises til afgørelse af et Vo l d 
g i f t s r å d, der består af formanden i Søe-Lieutenant
Selskabet samt 2 af dette valgte medlemmer, der væl
ges for 1 år ad gangen.

(j) Ved årets begyndelse affatter redaktøren i for
bindelse med formanden i selskabet et budget for
tidsskriftets næste årgang, hvor arkantallet og honora
rerne fastsættes. Redaktøren aflægger hvert år beret
ning til selskabet om tidsskriftets virksomhed samt
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regnskab over indtægter og udgifter ved tidsskriftets
udgivelse.

(k) Selskabet giver tidsskriftet et årligt tilskud for
hvert medlem i selskabet. Tilskuddets størrelse fast
sættes på forsamlingsårets første møde (jvf. § 27).
Ved hjælp af dette tilskud og tidsskriftets øvrige ind
tægter skal der bringes balance i dettes regnskab.
Fremkommer der et enkelt år et underskud på tids
skriftets regnskab, skal budgettet for det følgende år
lægges således, at underskuddet indvindes. Fremkom
mer der et overskud på regnskabet, vil dette være at
overføre til tidsskriftets konto for det følgende år.

(l) Redaktøren lønnes af selskabet med et årligt ho
norar, hvis størrelse fastsættes af formanden og redak
tøren i forening for et år ad gangen. Honorarets stør
relse meddeles af formanden på forsamlingsårets før
ste møde (jvf. § 27). For dette honorar er han forplig
tet til at udføre alt med tidsskriftet'S udgivelse for
bundet arbejde såsom: korrekturlæsning, affattelse af
det årlige indholdsregister m. m.

Den, der i redaktørens fravær fungerer som redak
tør, modtager det redaktøren tilkommende honorar i
forhold til den tid, han fungerer.

§ 27.
På f o r s a m l i n g s å r e t s f ø r s t e m ø d e er ar

bejderne følgende:
Formanden giver en oversigt over selskabets virk

somhed i det forløbne år, anmelder af- og tilgang af
medlemmer, samt fremlægger de reviderede regnska
ber, som i mindst 8 dage skal have været tilgængelige
for medlemmerne.

Formanden stiller forslag om størrelsen af det år
lige kontingent og om selskabets tilskud til tidsskrif-
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tet samt meddeler størrelsen af det for det kommende
år fastsatte honorar til redaktøren.

Formanden giver meddelelse om den ugentlige for
samlingsdag og mødetiden.

Redaktøren giver en oversigt over tidsskriftets virk
somhed.

Valg af revisorer, redaktør, redaktør-suppleant,
samt medlemmer til redaktionsudvalget og voldgifts
rådet for »Tidssk rift for Søvæsen«.

Betragter man § 15, som for nemheds skyld her er
opdelt med bogstavbetegnelse, vil man se, at spørgs
målet vokser i omfang og betydning. Det kan nemlig
ikke behandles, uden at § 15 diskuteres og vurderes.

Da § 15 danner grundlaget for Tidsskriftets virk
somhed, vil det være rimeligt at undersøge, om en
eventuel kritik af Tidsskriftet ikke i virkeligheden
bør rettes mod Søe-Lieutenant-Selskabets love.

Man vil da bemærke, at Tidsskriftets mission er
sammenfaldende med Søe-Lieutenant-Selskabets mål,
således som dette er defineret i § l, til hvilken der
indirekte er refereret i § 15 (b).

Men herved må Tidsskrift for Søvæsen's mission
siges at være tilstrækkelig klart defineret, samtidig
med at der er givet meget frit spillerum for redaktio
nen med hensyn til valg af stof.

Efter således at have fastslået, at opgaven er klart
defineret, kan vi diskutere selve hovedspørgsmålet.
hvorefter det vil være nødvendigt at vende tilbage til
§ 15 i Søe-Lieutenant-Selskabets love.

Hvad kræves der i dag, for at et sømilitært tidsskrift
kan have læsernes udelte interesse?

Det samme som for 125 år siden - nemlig at det
er vel redigeret, og at de enkelte artikler er indholds-



Opfylder Tidsskrift for Søvæsen sin mission? 9

rige og velskrevne. J a, det lyder simpelt, men er det
langt fra. For 125 år siden var »Archiv for Søvæsene
og senere i mange år Tidsskrift for Søvæsen det ene
ste sømilitære tidsskrift, som var tilgængeligt for dan
ske søofficerer. Det var en tid med 'en meget betydelig
åndelig udvikling, som bl. a. gav sig udslag i, at dan
nede mennesker dengang på en måde var mere dan
nede end nu og derfor skrev langt bedre for sig. En
hver vil erkende, at f. eks. H. B. Dahlerups artikler
eller afhandlinger er uovertrufne i tankens og stilens
klarhed.

I dag myldrer det med militære tidsskrifter på alle
for os tilgængelige sprog, mange af dem med store
økonomiske midler, og vort beskedne, traditionelle
lille hefte har svært ved at hævde sig i konkurrencen.

Her kommer lovens § 15 (a) os til hjælp, idet den
fastslår, at Tidsskrift for Søvæsen er selskabets or
gan og medlemsblad. - Dette er af afgørende betyd
ning i vurderingen af dets resultater. Tidsskrift for
Søvæsen er først og sidst til for selskabets medlem
mer og behøver altså ikke deltage i konkurrencen med
andre tidsskrifter med langt større resourcer.

Hermed indskrænkes spørgsmålet til at gælde op
fyldelsen af missionen over for medlemmerne.

Man vil måske sige, at det ville have været lettere
at have sat dette i overskriften, men jeg tror, diskus
sionen og konklusionen har sin betydning. -

Hvorledes kan man bedømme, om medlemmerne
er tilfredse eller utilfredse. - I min tid som redaktør
har der kun foreligget eet tilfælde af skriftligt til
kendegivet utilfredshed, som konkluderede i, at ved
kommende frabad sig at få sin nekrolog i Tidsskrif
tet; men det beviser selvfølgelig ingenlunde, at der har
været almindelig tilfredshed .
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Imidlertid er en velbegrundet kritik den bedste
spore til forbedring, og redaktionen er i denne hen
seende ikke blevet ansporet af medlemmerne. § 15
(d ) og § 27 henlægger alle forhandlinger om Tids
skriftet til forsamlingsårets første møde, til hvilket der
erfaringsmæssigt kun er det absolutte minimum til
stede - fortrinsvis tidligere formænd for Søe-Lieute
nant-Selskabet. Denne eksklusive forsamling er altid
i vennesæl stemning og har endogså gentagne gange
forhøjet honorarerne, men har kun sjældent inspire
ret til ny dåd ved kritik eller forslag til forbedringer.
Forøvrigt har forsamlingen paa § 27-mødet gennem
en længere årrække overskredet sin kompetence, idet
den efter diskussion og afstemning har fastsat redak
tørens honorar. Dette er i strid med § 15 (e) , ifølge
hvilken honorarets størrelse fastsættes af formanden
og redaktøren i forening, hvorefter formanden (jvnfr.
§ 27) meddeler beslutningen på årets første møde.

Til gengæld må det være tilladt på samtlige redak
tørers vegne i de sidste 30 år at beklage den måde.
hvorpå den i § 15 (e), (f) og (g) nævnte opgave er ble
vet løst. Redaktionsudvalget - som i praksis kun
sammenkaldes ved ganske særlige lejligheder - har
ikke været nogen positiv støtte for redaktørerne. Kri
tikken rammer i ligeså høj grad redaktørerne, som
ikke har formået at udnytte dette hjælpeorgan. Kon
klusionen må blive en kritik af selve §§ 15 (e), (f)

og (g), som foreskriver en virksomhed, der i praksis
ikke har kunnet føres igennem.

Det her anførte giver anledning til følgende bemærk
ninger vedrørende Søe-Lieutenant-Selskabets love:

a) Tidsskriftets formål er tilstrækkeligt klart defi
neret gennem henvisning i § 15 (a) til § 1.
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b) 'I'idsskrdftets opgave er begrænset til medlem
mernes kreds. Dette udelukker naturligvis ikke,
at artikler i Tidsskriftet kan give genlyd i langt
videre kredse, hvilket i almindelighed kun vil
bidrage til at bevare den prestige, et l25-årigt
tidsskrift uvilkårligt har.

c) Lovens § 15 bør revideres, således at der tilsik
res redaktøren virkelig støtte fra personer med
speciel viden.

d) Lovenes §§ 15 og 27 bør revideres, således at
der kan blive mulighed for at diskutere Tids
skrift for Søvæsen's virksomhed i en større for
samling end tilfældet erfaringsmæssigt har væ
ret.

Lad os forudsætte, at der er rådet bod på disse
mangler. Er derved kritikken forstummet? Nej, der
vil stadig lyde kritik mand og mand imellem, således
som det vist altid bør være tilfældet. - Desværre får
redaktøren alt for sjældent denne kritik at høre, men
den lyder vel omtrent således:

Tidsskrift for Søvæsen er kedeligt, umoderne, dår
ligt format, præget af nogle få, flittige medarbejdere,
uinteressant billedstof, for meget eller for lidt om
bestemte emner (f. eks. politik, flådeøvelser. historie,
navigation), forretningsmæssigt dårligt administreret
etc.

Da ingen af disse områder er blevet angrebet skrift
ligt eller »officielt«, er der intet konkret at imødegå,
men måske vil det være rimeligt at fremføre eksemp
ler på forbedringer, som vil kunne gennemføres uden
lovændringer og uden udgifter.

Valg og fordeling af stof er altid afhængigt af et
skøn, men jeg skal henlede opmærksomheden på em-
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ner, som efter min mening burde behandles, og som
kan påregne interesse.

Først et gammelt men glemt emne: en årlig artikel
svarende til tidligere tiders »Ved årsskiftet« eller »Til
hageblike. Hvis dette emne bliver behandlet på rette
måde af en kyndig og myndig pen, vil det være sik
ker på at blive modtaget med største interesse - også
uden for medlemmernes kreds.

Efter Danmarks tilslutning til Atlantpagten vil det
også være rimeligt i Tidsskrift for Søvæsen at følge
med i NATO's vurdening af vore bestræbelser. I det
hele taget er der forbavsende stor uvidenhed om vor
stilling, forpligtelse og arbejde inden for NATO. Selv
om meget er mørklagt af klassifikation, vil der til sta
dighed være stof, der kan bearbejdes og offentliggøres.
Der er i virkeligheden brug for en vel placeret, fast
NATO-medarbejder.

Et emne som »Allieret stabsarbejde« er af største
interesse, og Tidsskrift for Søvæsen ville yde en meget
værdifuld indsats ved at behandle dette arbejde rent
historisk - f. eks. ved eksempler fra sidste verdens
krig og krigen i Korea.

Hvad angår søkrigshistorie, strategi og taktik har
Tidsskrift for Søvæsen fuldstændig svigtet efter sid
ste verdenskrig. Trods det kæmpemæsige materiale,
der er til rådighed, er det ikke lykkedes at få nogen
til at behandle det i Tidsskriftet.

Årsagen kender vi alle: overvældende arbejdsbyrde.
- Måske ville det være en ide at knytte en nærmere
forbindelse med lærerne i disse fag ved Søofficerssko
len og Forsvarsakademiet, således at de forelæsninger,
der udarbejdes, kunne komme læserne af Tidsskrift
for Søvæsen til gode. -

Ved en revision af redaktionsudvalgets virksomhed
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kunne man tænke sig sådanne lærere nært knyttet til
Tidsskrift for Søvæsen,

Et emne som selve forsvarssagens hi storie og ud
vikling i vort land ville være af største interesse, sær
lig hvis det blev behandlet af forskellige sagkyndige i
en serie af artikler.

Man bør ligeledes erindre ordene i lovens § 1: »Alt
hvad der direkte eller indirekte kan bidrage til mari
tim og militær oplysning . . .«. Heri ligger for Tids
skrift for Søvæsen et vink om også at benytte andre

end rent militære medarbejdere, hvilket vil være sær
lig rimeligt i en tid, hvor det militære personel er så
hårdt presset af tjenstlige pligter, at det vanskeligt kan
påtage sig skribentvirksomhed. Delte vink er forøvrigt
gjort til en pligt gennem § 15 (b), sidste punktum.

Endelig skal siges et par ord om Tidsskrift for Sø
væsen's økonomi (jvnfr. § 15(c)) . Det er klart, at et
tidsskrifts format og udstyr i høj grad er påvirket af
dets økonomi. Tidsskrift for Søvæsen er relativt fat
tigt, idet det lever fra hånden og i munden og ikke kan
tillade sig nogen udstyrsmæssig ekstravagance.

Økonomi kan som bekendt kun forbedres på 2 må
der : 1) formindskelse af udgifter og 2) forøgelse af
indtægter.

Hvad angår 1) da kan det næppe forsvares at spare
yderligere, idet f. eks. formindskelse af antallet af
klicheer straks vil resultere i »kedeligeree stof, og
papir og trykkeriarbejde må have en vis standard for
overhovedet at opretholde prestigen.

Det eneste, der synes at være mulighed for, er at
udnytte den fælles administration af forsvarets inten
dantur til at opnå tilladelse til at købe papir af de
meget store lagre, forsvarsministeriet indkøber til
værnene.
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Med hensyn til 2) findes der kun to variable ind
tægtskilder, abonnement og annoncer.

Muligheden for at udvide abonnementet er ikke
stor og vil kun betyde lidt, idet en forøgelse af op
laget medfører forøget papirforbrug og øgede tryk
nings- og forsendelsesomkostninger.

En offensiv for annoncering vil eventuelt kunne
give resultat, men bør, for at have mulighed for at
lykkes, planlægges og gennemføres af fagfolk. De be
skedne forsøg, redaktionen selv har foretaget, har
ikke givet nævneværdige resultater.

Vil man efter at have gennemlæst disse bemærknin
ger, finde noget svar på det i overskriften stillede
spørgsmål?

Nej, ikke et konkret svar, men omtrent følgende:
Tidsskrift for Søvæsen må siges i hovedsagen at op

fylde sin mission, således som denne fremgår af Søe
Lieutenant-Selskahets love. Tidsskriftets opgave bør
også fremtidig holdes bundet til Søe-Lieutenant-Sel
skabet, og Tidsskriftet bør være dette selskabs organ
og eneste offentlige talerstol.

Søe-Lieutenant-Selskabet og redaktionen bør i for
ening søge at afhjælpe de svagheder, som er antydet i
ovenstående.

Som en ren personlig bemærkning skal til slut
anføres, at jeg holder af vort Tidsskrifts fordringsløse
udstyr og dog let kendelige titelblad, og det er mit
håb, at det i denne ærværdige ydre skikkelse kan
holde sit indre væsen ungt samt fremover afspejle de
problemer og tanker, som til enhver tid har beskæfti
get medlemmerne af det selskab, hvis organ og med
lemsblad det er.



En rekapitulation af oplysningerne om

sø E-LIEUTENANT-SELS KABETS
HEN RIK GERNER-portræt.

Ved fuld mægtig, søløjlnant (H) Honnens de Lichlenberg.

Ved Søofficersforeningens og S0E-LIEUTENANT
SELSKABETs indflytning i 1942 i Søkvæsthusets
rummelige lokaler fik selskabet i den smukke »Konge
sal« en værdig ramme om sit snart 170-årige virke
indenfor det danske søofficerskorps' udvikling.

En vis stemning af værdighed og tradition har altid
præget selskabets møder, som nu i næsten 165 år har
fundet sted med det smukke HENRIK GERNER-por
træt som samlende midtpunkt.

Beklageligvis har vor tids unge søofficerer kun sjæl
dent tid og lejlighed til at fordybe sig i det ærværdige
selskabs historie gennem tiderne, endsige beskæftige
sig med dets ejendele m. v. Af den grund kunne det
måske have sin betydning her at opfriske den spar
somme viden, der haves om det, der stadig regnes for
S0E-LIEUTENANT-SELSKABETs største og værdiful
deste klenodie: det berømte portræt af »Selskabet s
medlem og lærer«, som med sine kloge og smukke træk
lyser den indtrædende i møde fra »Kongesa lens s
endevæg.

Portrættet af fabrikmester, kommandørkaptajn
Henrik Gerner, officers nr. RR . 400 (f. 1742, t 17871 ),

') Såvel over gravkammeret som på epitafiet i Holmens k irkes
kapel og på soklen til det S.L .S. tilhørende eksemplar af Will e
rups buste af Henrik Gerner i Søkvæsthusets NIELS IUEL-sal er
fødselsåret fejlagtigt angivet til 1741.
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(TIL H. C. SNEEDORFF)

er, sådan som vi kender det i dag, indrammet i en oval
guldramme, der igen er indsat i en mørkfarvet, rektan
gulær plade kantet med en smal liste. På denne fin
des følgende inskription - delvis over og under den
ovale guldramme :

1. Maleritekst af i dag.

H. GERNER
SELSKABETS MEDLEM

OG LÆRER

HILS DIT SELSKAB AF UNGE OFFICERER
OG SliG DEM, AT JEG AGTER DEM, AT JEG
PAA MIN DØDS SENG ANBEFALER DEM
AT BLIVE VED AT GAA FREM MED
ENIGHED, SAA VILLE DE KUNNE GØRE
NYTTE.

Om dette portræt, hvorunder SØE-LIEUTENANT
SELSKABET i disse mange år har holdt eine møder,
fortælles på side 9 i s Meddeletser af Søelieutenant-Sel
skabets Arkiv«, 1884, følgende - som formentlig støt
ter sig til en artikel i »Ny t Arehiv for Søvæsenet«,
ultimo august 1851 , af daværende premierlieutenant
A. B. Rothe, RR. 1062 (f. 1825, t 1874):

» ••. Officerernes geniale og velvillige Lærer,
Kommandør Henrik Gerner, døde den 27de Decem
ber 1787 2 ) .

') Henrik Gerner interesserede sig imidlertid 'ikke alene for
videnskaben og for søofficerernes uddannelse, men hans inter
esse omfattede tillige mandskabet og dets velfærd. Det er vist
således ret ukendt, at han selv udvalgte og for egen regning ud
gaven samling af de da eksisterende sømandssange, betitlet:
Sange til Tidsfordriv for danske Sømænd, formentlig den første
af sin art herhjemme,

(Axel Iuel, UNDER DANNEBROG, okt. 1928 ).
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Om den Deltagelse, der fra Selskabets Side blev
vist i Anledning af dette Dødsfald, vides intet som
helst; kun udvise Regnskaberne, at der i Februar
1788 er givet et ubetydeligt Tilskud til det Portræt
af den højt ansete Afdøde, der bestandig har været
og endnu er i Selskabets Besiddelse. At Tilskuddet,
som bemærket, var ringe, beviser formentlig, at en
almindelig Subskription har været sat i Gang. Por
trættet er udført af Professor Jens Juel, og da det
i 1789 var fuldført, bekostede Selskabet Rammen
samt Gardiner 3) med Tilbehør af Snore m. m.

Dette Portræt med sin karakteristiske Ramme,
hvorpaa foroven staar:

»H. Gerner , Selskabets Medlem og Lærer«

og forneden den afbrudte inskription:

2. Tekst 1884.

»Hils det Selskab af unge Officerer og sig dem,
at jeg agter dem, at jeg paa min Dødsseng anbefaler
dem at blive ved og gaa frem med Enighed, saa
vil ...«

trænger ikke til yderligere Beskrivelse ...«

Inskriptionen her er gengivet i en af samtiden mo-
derniseret form, idet den på den gengivelse af maleri
et, som indleder »Meddelelserne«, og som er vist paa
næste side, i virkeligheden lyder:

') Om en sådan gardinophængning foran maleriet kan end
ikke Nationalmuseets IV. afdelfng give nogen forklaring. Hvor
vidt det blot har været en almindelig støvbeskyttelsesforanstalt
ning i et lokale, som kun blev benyttet Hl et ugentlig møde 
eller om gardinernes tilsidedragelse er indgået som et led i for
mandens mødeåbningsceremoniel vides ikke, kun udviser de
gamle regnskaber, at der i 1827 blev bekostet en r-epar-ation af
jernstængerne til gardinerne foran Henrik Gerners portræt.

Tidss kr. f. Søvresen. 125. Aarg. 2
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Fig. 1. Portrættet med inskriptionen 1884.
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3. Gamle billede.

HILS DET SELSKAB AF UNGE OFFIECERE OG
SIG DEM: AT lEG AGTER DEM, AT lEG PAA MIN
D0DSENG ANBEFALER DEM AT BLIVE VED, OG
GAAE FREM MED ENIGHED SAA VIL

medens Rothe i 1851 fremsatte den i en 4de form:

4. Rothe.

»Hils det Selskab af unge Officiercr, og siig dem,
at jeg paa min Dødsseng anbefaler dem at blive
ved, og gaae frem med Enighed; saa vil ...

- meer fik han ikke [remfert, det var hans sid
ste Ord . ..«

Gennem denne sidste tilføjelse hævder Roihe og
senere mange med ham, at den berømmelige udtalel
se var Henrik Gerners sidste ord, idet han ikke fik
fuldført den påbegyndte sætning, men så at sige døde
med ordet »uil« på sine læber.

På side 13 i samme værk (Meddelelserne af 1884)
er endvidere anført:

»Bombardem entet 1807 var ejheller for Søelieute
nant-Selskabet uden skæbnesvangre Følger. Man
mente at redde dets Arkiv samt Gerners Portræt
fra den overhængende Fare ved en Flytning til
Gammelholm ; Arkivet blev imidlertid ødelagt af
de Engelske, hvorved altsaa ogsaa alle Afhandlin
gerne gik tabt, men Portrættet led dog ingen Over
last. Havde man imidlertid roligt ladet alt forblive
i Selskabets Lokale paa Amagertorv, kunde det
have været frelst.

Den 19de Januar 1808 samledes Kapitain L.
Fabricius, Premierlieutnanterne C. Liiiken, C.

2'"
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Wulff og W. Evers for at optage en Fortegnelse
over Selskabets Ejendele, og da det ikke kunde ven
tes, at Medlemmerne vilde blive i Stand til at sam
les for det første, besluttede man sig til at opsige
Lejligheden. Møbler og Effekter bleve flyttede til
Gammelholm, hvor Klædningsforvalter Ipsen mod
tog dem til Opbevaring, og Gerners Portræt blev
afleveret til »Arch ivet« . . . 4).

I spørgsmålet om den »afbrudte Inskription« (se
foranstående illustration) kontra '<len nuværende (fig.
3) må man ikke overse en beretning i Personalhisto
risk Tidsskrift, fjerde række, 1. bind, 1898, side 41 og
videre, hvor der under titlen:

»Kom m anderk aptetn Henrik Gerners Dedsleie den
26.-27. Dec . 1787. Beskrevet af H. C. Sneedorff. Med
delt af Kammerherre, Oberstløjtnant C. J. Ankers

gives een fra det tidligere anførte, ret afvigende for
klaring, ligesom sentensen her forekommer i en 5te
form:

Det hedder heri, at Henrik Gerner ved middagstid
den 26de december - »da han i Instrument Mager
Lerras Nærværelse havde paaklædt sig for at gaa til
Vice Admiral C. F. Fontenay (RR. 227, f. 1723, t 1799)
for at begjære sin Afsked eller derom advare ham«
- blev han overfaldet af et hold over ryggen og gen
nem 'b rystet , og af sin tjener blev han ledet til sengs,
kopsat af en tilkaldt barhersvend. ligesom også lægen,
justitsråd Hen-nings blev tilkaldt - tillige også ad
miral Fontenay, provst Tybring og lieutenant Snee
dorff.

' ) Ved »Arch ivet« forstås der her uden tvivl Søkort-Arkåvet,
der pli den tid rll pli Gammelholm, hvor nu Nationalbanken er
b eliggende.
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s Gern er begyndte da at tale som den, der tilkjende
giver sin sidste Villie ...«

Han anbefaler Fontenay at tage sig af de unge :
Sneedorf], Høyer, Jessen og Hohlenberg og siger bl. a.:

»... Jeg beder Dem sørge for, at mine Papirer ej
kommer i Røveres Hænder. Jeg testamenterer dem
til Jessen og Hohlenberq «.

Til lieutenant Sneedorff sagde han:

5. Sneedorff.

»Hils dit Selskab af unge Officerer og siig dem, at
jeg agter dem, at jeg paa min Døds Seng anbefaler
dem at blive ved at gaae frem med Enighed, saa ville
de kunne gjøre Nutie «.

Efter trøsteord af provsten og admiralen m. fl. kom
lieutenant Hohlenberq kl. 2 (14) og Gerner rettede og
så nogle ord til ham.

Der følger derpå referat af alle de samtaler, som den
døende førte med forskellige, der dels var kommet til
stede af sig selv, dels mødt efter tilsigelse fra Gerner,
som ogs å modtog den hellige nadver fra provst Ty
bring, der var kommet tilbage igen. Sygdomsanfaldet
forværredes dog hurtigt. KI. 12 (midnat) udtalte Ger
ner selv til svenden, som kom for at våge hos ham:
»J eg er død til Navlen«.

KI. 0300 den 27de talte han atter med Jessen og an
dre, tog til slut den førstnævntes hånd og trykkede
den til sit bryst med heftighed .....

(Her ender manuskriptet, der altså mangler beskri
velse af Gerners allersidste øjeblikke. Der vedligger en
af admiral Fontenay skrevet seddel, hvori de ord gjen
tages, der var vexlede mellem ham og den syge. De sid
ste ord, denne sagde til admiralen var: »Deres Excel-



22 HENRIK GERNER-portræt.

lence, tænk paa min Kone - naar mine papirer skal
efterses, vil ieg, at min gode Svoger Jacoby selv er
med«. 5).

På samme seddel er der til sidst med Sneedorffs
håndskrift tilføjet følgende ord:

»Admiral Fontenay forsikrede Gerner, at alt det
begjærte skulde han til Punkt og Prikke - saavidt
det stod i hans Magt - opfylde.«

Ifølge denne beretning skal Henrik Gerner altså ha
ve udtalt de ord, som i dag stål' at læse under hans
portræt i dues fulde ordlyd - og gjort det umiddel
bart efter, at han ramtes af sygdomsanfaldet (Apo
pleksi) - medens han først udåndede tidligt næste
dags morgen (27. 12. 1787).

Det er formentlig denne beretnings fremkomst i
1898, der foranlediger kaptajn J. S. Hohlenberq, RR.
1103 (f. 1833, t 1918), på den tid bibliotekar ved Ma
rinens Bibliotek - måske også fordi hans bedstefader
forekommer i beretningen om dødslejet - til på mødet
i S0E-LIEUTENANT-SELSKABET den 8de januar
1901 at stille forslag om, at mellempladen ble v restau
reretog ført tilbage til sin antagelig oprindelige skik
kelse, hvorved teksten blev forøget til dens nuværende
fulde ordlyd, (se side 16 ).

Hohlenbergs skriftlige forslag er desværre i dag ikke
længere at finde i S.L.S. arkiv, det kan kun ses, at sel
skabet hertil har bekostet fremstillingen af en tegning
05 kr.), men man m å formode, at han som biblio
tekar har kunnet underbygge forslaget særdeles væg
tigt, dels ved Sneedorffs beretning om dødslejet, dels

") Meddeleren, oberstløjtnant A.nker, var nordmand, hvilket
også fremgår af ortografien.
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ved henvisning til den mindetale over Henrik Gerner
af gehejmestatsminister Ove Malling ved »det Kgl.
Landhusholdnings Selskabs overordentlige Møde den
19. Martii 1788, ... da selskabets patron, Hans Kon
gelige Høihed Kronprindsen doer var nærværende. .. «.
Både Gerner og Malling var præsidenter i dette selskab.

Talen findes i bogform med »T illæg af historiske
Efterretninger om den Afdødes Levned, Arbejder, Død
o.s.v.e, trykt i København 1788, og den her givne om
tale slutter sig ganske nøje til Sneedorffs føromtalte
beskrivelse af Gerners dødsleje. På side 97 hedder det:

6. Malling .

. . . Selskabet af Søe-Officeerer, om hvilke jeg har
nævnet i det Foregaaende, bad han ved Lieutenant
Sneedorf hilset, og dets Medlemmer forsikret, »at
han agtede dem, at han paa sin Dødsseng anbefalede
dem at blive ved at gaae frem med Eenighed, da Sel
skabet vilde stifte Nytte« ...

Det skal her lige indskydes. at Henrik Gerner 
ifølge Sneedorffs beretning - fra dødslejet den 27de
december kl. 0300 pålagde Jessen den næste formiddag
at meddele Malling, at han var forhindret i at være
præsident, han var da endnu så klar, at han nøje kun
ne opgive Mallings adresse.

På side 104 i tillæget er under »Æ rem in derne, der
reistes ham eller er ved at reises ham« anført:

i ) At Selskabet af Søe-Officeerer, hvilket han, som
meldt, erindrede paa sin Dødsseng, har givet hans
Portrait, malet af Hr. Professor Juul, Plads i dets
Forsamlingsværelse med en passende Indskrift;
ligeledes er hans Brystbillede opsat i Landhus-
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holdnings-Selskabet, og i Selskabet for Efterslæg
ten . ...

Malling har altså i 1788 været bekendt med, at ma
leriet er bestilt samme år, og med planen for dets op
hængning m. v. Imidlertid har den ovale ramme som
sådan ikke kunnet forenes med den påtænkte inskrip
tion, og derved ops'tår mellempladen med den her 'be
handlede sentens, som altså stammer fra tiden om
kring 1789.

Hohlenberqs forslag må i alle tilfælde have været
velbegrundet og overbevisende, thi på det før nævnte
møde i S.L.S. vedtog forsamlingen at lade den mellem
inder- og yderramme væren de mellemplade 'restaurere,
ligesom teksten blev givet den fulde ordlyd og malet
op med andre typer samt en anden, mere moderne
ortografi - alt for en bekostning af kr. 97,50.

Når der nu fra visse sider hævdes, at tekstens fulde
ordlyd ikke er den originale, må man samtidig have
for øje, at nuværende kontreadmiral F. Kjølsen på
side 201 i »Søe-Lieuten an t-Selskabet 1784--1934«, det
af den daværende formand, nuværende kontreadmiral
E. M. Dahl, redigerede festskrift i anledning af sel
skabets 150 års jubilæum, fremsætter den fulde ordlyd,
omend i en ny, divergerende form af den berømte sen
tens:

7. Kjølsen/Dahl.

»Hils det Selskab af unge Offiecerer og siig dem:
at jeg agter dem, at jeg paa min Døds Seng anbe
faler dem at blive ved, og gaa frem med Enighed
saa ville de kunne gjøre Nyt'te «.

Ligeledes er det værd at bemærke, at ved selskabets
125 års jubilæum i 1909 skrev daværende premierløjt
nant, senere kommandør L. Dornennille de la Cour som
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formand for S.L.S. en artikel i Tidsskrift for Søvæsen,
1909, side 513, hvori han refererer til de føromtalte
»Meddelelser af 1884« - »... med enkelte tilkomne
Rettelser ...«, bl. a. indflettes tilføjelsen af 1901.

I denne artikel er de berømte linier i teksten og på
et foran indsat samtidigt fotografi af maleriet gen
givet således:

8. la Cours tekst .

. . . »Hils Dit Selskab af unge Officerer og sig dem,
at jeg agter dem, at jeg paa min Døds-Seng anbe
faler dem at blive ved at gaae frem merl Enighed,
saa vill e de kunne gøre Nyttee .

9. la COUl"S maleri.

Fig. 2. Inskriptionen af 1909 efter 1914.

Man bemærker, at la COUl" i sin tekst har et enkelt
»i « i det 8de ord, hvor maleriet har 2 i'er, og ligeledes,
at maleriets tekst er skrevet med versaler, medens ar
tiklen, der er trykt med almindelige store og små typer,
er det eneste sted, hvor der er anvendt stort D i Dit
Selskab.

Udformningen af 1909 ligger imidlertid meget nær
den admiral Kjølsen har brugt 25 år senere, og den,
der i dag er at læse under maleriet i Søkvæsthuset,
idet dog både kommandør la COU/'s tekst og gengivel-
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sen af maleriet i 1909 har en bindestreg i Døds-Seng,
som nu er forsvundet.

Der foreligger altså her 9 næsten eens, men dog
alligevel fra hinanden indbyrdes afvigende gengivelser
af Henrik Gerners sidste ord til S0E-LIEUTENANT
SELSKABET.

Man fristes derfor til at spørge, hvad er nu den rig
tige - eller måske bedre: hvorledes er disse forskellig
heder opstået?

Der skal dog her først erindres om , at man i ældre
tider ikke tog det så nøje med ortografien, de samme
ord kan i gamle dokumenter ofte findes stavet på flere
forskellige måder p å samme side - dette må haves
for øje, når man tænker på de 9 forskellige udgaver af
sentensen.

Af disse er nr. 6, Mallings, med vished den ældste;
nr. 5, Sneedorffs kan være skrevet senere, men dog
inden hans død i 1824. Selvom Mallings form ikke er
en ordret gengivelse, så rummer den dog alt, hvad
Sneedort], øjenvidnet, fremsætter, ikke mindst de
omstridte ord: saa ville de kunne gjøre (stifte) Nytte.
Og der kan derfor Ikke herske nogen begrundet tvivl
om, at rekonstruktionen af maleriets inskription i 1901
har været fuldtud berettiget - den fulde ordlyd er
identisk med Henrik Gerners ord og tanker.

Et andet af de punkter, hvorom der gennem årene
har været tvivl, og som er blevet stærkt diskuteret er ,
om teksten har lydt:

I. »at blive ved at gaae frem med Enighed« - eller
som

II. »a t blive ved, og gaa frem med Enighed«.

Kommaet og ændringen fra at til og giver jo en væ
sentlig forskel i meningen. Både Malling og Sneedorff
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benytter form I, medens det, som må regnes for den 
måske lige så gamle - i hvert fald den 3die-ældste
form vi kender, nemlig det s Gl. Billede«, har form II.
Det må formodes, at nr. 4, Rotlie, i 1851 har støttet sig
til den sidstnævnte, selvom han mangler en sælning,
og hans ortografi og tegnsætning er noget afvigende
fra maleriet med den afbrudte inskription. Form nr. I,
fremsat 3 år efter selskabets stiftelse, er jo betinget af
en mærkbar fremgang, som ønskes fortsat, medens
form nr. II snarere synes at være den udtalelse, det
ønske, der er værd at give til el ungt, fremadstræbende
selskab med store arbejdsformål: l) at blive ved, 2) og
gå frem - .

Hvorvidt Rothe kan tages som »kronvidne« i spørgs
målet: at kontra og - kan diskuteres. Som før nævnt
fremkom Retlie med sin artikel om S.L.S. i »Archiv for
Søvæsenet« li august 1851 som et forsøg på at puste liv
i det i den forudgående periode midlertidigt hensyg
nende selskab, men hans nøjagtighed svækkes jo på
grund af den manglende sætning.

Selv var han den gang ikke medlem af selskabet, til
hvilket tilgangen i en lang per-iode havde været ret
ringe. Muligvis har han ikke haft lejlighed til at få
noget nærmere at vide gennem overlevering, da han
først blev medlem af S.L.S. året efter. Kort sagt, trods
sin prisværdige interesse må Rothes forklaring om den
afbrudte inskription skydes i baggrunden, medens hans
»og« må antages at være fremkommet gennem afskrift
efter det gamle maleri, h vor et tidligere »al« ved en
restaurering på trods af Mallings og Sneedor{fs til
sva-rende ord meget vel kan være ændret til det mere
logiske »og«.

En forvekslingsmulighed kan også ligge i udtalen
af at og og (aa') , der til tider kan lyde ens.



28 HENRIK GERNER-portræt.

Om de ovenanførte forskelligheder er at sige, at ma
leriinskriptionen givetvis er blevet frisket op gennem
årene. Af selskabets regnskabsbøger fremgår det, at der
ihvert fald i 1831 og i 1871 er ofret - 1ste gang 10,
2den gang 20 rigsdaler på restaurering og opforgyld
ning af Gerners portræt med ramme. Da billedet sær
lig i de første år var ude for mange flytninger, kan det
såvel herigennem som under den lange »oplægnings
periode- på Søkort-Arkivet have lidt nogen overlast, og
ved de heraf følgende reparationer kan den tidligere
omtalte flothed med hensyn til nøjagtighed i stave
måden meget vel have gjort sig gældende.

Fæstner man sig nu ved tekstforskellen mellem
Sneedorff og malerigengivelsen af 1884, specielt dit i
den første og det under maleriet, synes der at være
nogen logik i det førstnævnte, den ældste udgave,
hvor Ganer i en personlig og direkte henvendelse til
Sneedorf{ vedrørende selskabet, i hvis oprettelse og
trivsel denne har været en bærende kraft, bruger for
men dit selskab. Dette dit kan pa maleriet under en
reparation meget let være blevet til det, som Rothe
senere skriver af - skønt »det Selskab« er en ganske
intetsigende og udansk form.

Denne antagelse af sådanne ældre, ganske utilsigtede
ændringer i maleriinskriptionen bekræftes gennem
synlige beviser på tilsvarende forhold selv så sent som
efter 1909. Såvel la Cours tekst som malerigengivelsen
af 1909 har som tidligere nævnt en bindestreg i ordet
»D øds-Seng«, som i dag mangler p å maleriet, hvis tekst
ellers er meget nær identisk med de to sidstnævnte
former.

Af selskabets regnskaber fremgår det, at maleri og
ramme fik en oppudsning før jubilæet i 1909, hvorefter
det fremstod som anført på side 25, la Cours Maleri.
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Senere sker det imidlertid, at træpladen revner, an
tagelig på grund af den tørre centralvarme i Odd Fel
low-palæets bygning, ihvert fald ses der på et fotografi,
der er taget efter 1914 (fig. 2), 2 meget tydelige, lod
rette revner forneden i træpladen, men senere, for
mentlig med henblik på 150 års jubilæet er disse ska
der blevet udbedret.

Ved en nøjere betragtning af inskriptionen i dag, ses
sporene af denne reparation meget tydeligt. Under vis
se vinkler træder de over de tætnede revner påførte
lakstriber meget tydeligt frem, og man kan også se, at
det har været nødvendigt at opforgylde de nærmest
stående bogstaver. Tilsyneladende er de oprindelige 
kunstigt, men meget smukt - krakelerede bogstaver i
pålagt bladguld repareret ved opmaling med alminde
lig, glat guldbronze, således at disse nu står i en blan
kere glans end de øvrige.

Det drejer sig om bogstaverne:

AT J
S
A

V

2den
3die
4de
5te

linie
linie
linie og
linie (Se Fig..'1)

Den revne, som gik ned mellem disse bogstaver, har
foruden V'et netop »taget« bindestregen foran S'et, og
det er uomtvisteligt, at bindestregen er »faldet ud « ved
en senere reparation. Når noget sådant kan ske i vor
tid, hvad kan der så ikke være sket af den slags »t ryk
Iejl« i de forudgående 125 år?

Mange af de andre forskelligheder i ortografi, tegn
sætning m. v. skriver sig sikkert fra tilsvarende re
parationer, eksempelvis kan anføres formerne: Offi
cerer, Offiecere og Officierer; ordet sig forekommer
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Fig. 3. Portrættet og inskriptionen 1954.
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både med eet og to i'er; Dødsseng i eet og to ord samt
som før nævnt med og uden bindestreg. Man skal vist
ikke lægge alt for meget i de skiftende tekster, deres
forskelligheder skyldes givetvis sprogets udvikling og
datidens vaklende ortografi i forbindelse med sløseri
under reparationerne.

Der kan på basis af det foran anførte ikke herske
nogen tvivl om, at formodningen om, at Henrik Gerner
ikke fuldførte sætningen, men døde med ordet vil på
sine læber, er uhistorisk - begge de ældste kilder, Mal
ling og Sneedor{{, angiver den fuldstændige inskrip
tion som Gerners udtalelse fremsat dagen før døden
indtraf - og heroverfor kommer Rothe til kort.

Men hvorledes er da denne afbrudte inskription
fremkommet - og hvornår?

Dette spørgsmål vil næppe nogensinde kunne besva
res med sikkerhed, hvorfor det efterfølgende kun må
tages for at være formodninger, der her er fremsat
som et forsøg på at angive en mulighed for gådens løs
ning.

l dag - efter 1901 - er »Mellempladen e af træ,
men brudfladen i den afbrudte inskription, således som
den ses på gengivelsen af maleriet (fig. l), er i sig selv
et stærkt bevis for, at den oprindelige »Mellemplade«
ikke var af træ. Dels vil en træplade ikke revne med
et sådant uregelmæssigt brud uden at sammenføjnin
gerne (smgl. »Revn erne« på fig. 2) i den tilbageblevne
del ville kunne spores, dels ses der på det gamle bil
lede en tydelig skyggevirkning mellem pladens over
flade og den blottede bagklædning; dette i forbindelse
med den udpenslede marmorering på pladens overfla
de tyder snarere på, at det drejer sig om lærred med
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pudslag, der er spændt over en træplade (bagklædnin
gen) og kantet med en simpel træliste.

Meddelelserne af 1884 siger os, at portrættet ingen
skade led under bombardementet i 1807. I 1808 blev
det afleveret til opbevaring på Søkort-Arehivet for en
længere årrække, og under denne opmagasinering kan
det meget vel have lidt nogen overlast, hvorved puds
laget f. eks. kan være revnet eller blot skørnet.

I de første å r efter 1815, da selskabet atter træder
i virksomhed, flyttes der meget rundt, og under disse
flytninger kan man let tænke sig, at det nederste - i
forvejen fra opmagasineringens tid svækkede - styk
ke upåagtet knækker helt af eller »sm u ldrer « bort. Det
derved beskadigede lærred med pudslaget er ikke gan
ske let eller billigt at restaurere, i hvert fald tænker
ingen her i efterkrigstidens økonomisk vanskelige de
pressionsperiode på at lade skaden udbedre. Årene går
og efterhånden opstår så myten om, at Gerner døde
med ordet vil på sine læber, en forklaring, der god
tages og viderebringes ganske ukontrolleret af Roihe.
og som endog har »spøget « helt op i vor tid.

Det kan i denne forbindelse nævnes, at der er tyde
lige spor af, at man under en af de senere restaurerin
ger (før 1884) har puslet lidt med de sidste bogstaver
i den afbrudte inskription. Ved nærmere eftersyn vil
man her se, at der er dobbelt afstand mellem bogsta
verne VI og L, medens bogstavet I alle andre steder i
denne inskription står endog meget tæt til det efter
følgende bogstav. Sandsynligheden taler her for, at der
oprindelig har stået VILLE (sådan som også Sneedor{{
og den nuværende tekst har det), men at det oprinde
lige brud er gået midt igennem det andet L, hvorfor
man for ligesom at få en pænere afslutning har repare
ret lidt på brudfladens skæring med tekstlinien og har
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rettet VIL til VI L ved at trække L'et lidt tilhøjre, så
ledes at tekstens afslutning kom til at svare til Rothes
konklusion.

lover et halvt århundrede har Henrik Gerners skøn
ne portræt så haft sin plads i det nu hensovede Søe
Mllitaire Kaart-Archiv og Biblioteks-Selskabs lokaler
i Nyboder (Krokodillegade 22), der i årene 1827 til
1882 var stillet til rådighed som mødelokale for S.L .S.
I 1882 flyttede selskabet til søofficersforeningens da
værende lokaler i Larsens Selskabslokaler, den nu
værende ESSO-'bygning, Skt. Annæ Plads nr. 13 (tid
ligere Prins Vilhelm af Hessens palæ - deraf datidens
øgenavn: »P rin s Larsen« for selskabslokalerne;
men det vides, at maleriet ikke »flyttede med «, i hvert
fald ikke straks.

I 1885 fik søofficersforeningen lokaler i Koncert
palæets nordre sidefløj, Bredgade 28, og da S.L.S. nu
havde til huse her, fik maleriet sin plads, senest på
foredrags- og spisesalens østre endevæg, indtil det i
1942 blev ophængt i Søkvæsthusets »Kongesal«.

I selskabets historie (1934) læses følgende :

»F ra den tidligere Værtinde, Fru Larsen, modtog
Selskabet i en Aarrække paa Aarsdagen for Henrik
Gerners Fødsel (5/7) en Buket Evighedsblomster til
Maleriet, i hvilken Anledning Selskabet senere som
Tak for denne smukke Opmærksomhed skænkede
Fruen et Eksemplar af Preislers Kobberstik af Jens
Juels Maleri af Henrik Gerner -e .

I tilslutning hertil bør også nævnes, at der på det
tidligere omtalte møde i selskabet i januar 190~ også
blev debatteret, hvorlænge fru Larsens evighedsbuket

Tidsskr. f. Søvæsen . 125. Aarg, 3
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skulle hænge, ligesom det ved denne lejlighed endog
var på tale helt at f jerne maleriets yderste ramme
(Mellempladen), som man hævdede ikke var køn.

Som det vil fremgå af citatet fra »M eddelelsern e af
1884« på side 17 er S0E-LIEUTENANT-SELSKABETs
her behandlede portræt af Henrik Gerner udført på
bestilling i 1789 af professor Jens Juel, der i 1785 hav
de malet ægteparret Gerner. Denne original til Henrik
Gerners her omtalte portræt fandtes tidligere på Sta
tens Museum for Kunst i København sammen med
portrættet af hans hustru, Charlotte Sophie f. Rasch
(f. 1736, t 1808).

Den berømte kunstner var bekendt for at male flere
udgaver af sine vellykkede portrætter; således skriver
Kunstmuseets direktør, Leo Swane, i Dansk Biografisk
Leksikon om Juels portrætter: »... ofte var der Brug
for flere Eksemplarer, og han selv eller snarere Elever
ne under hans Vejledning udførte da Gentagelserne«.

På Kunstmuseets kartotekkort til 'Portrættet af Hen
rik Gerner er anført: »••• egenhændig Gentagelse fin
des i Søofficersforeningen, desuden flere Værksteds
kopier ...« - en sådan forefindes bl. a. hos højeste
retssagfører C. Ballhausen, Gentofte.

Statens Museum for Kunst har i 1951 udlånt origi
nal-maleriet til Randers Museum, medens 'bill edet af
fru Gerner for tiden (1953) er udstillet i museet. I
efteråret 1909 afholdt »Kunstforeningen« en udstilling
i København af Jens Juels portrætter, hvortil var lånt
S0E-LIEUTENANT-SELSKABETs eksemplar af ma
leriet (Jens Juels egenhændige kopi af 1789). Dette i
forbindelse med originalbilledets deponering i et pro
vinsmuseum kunne tyde på, at S.L.S.' billede har væ
ret anset for at være det bedste.
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En nyere kopi af det bekendte billede, malet af Chr,
Benjamin Olsen, 1928, til anbringelse i søofficersmes
sen i værkstedsskibet HENRIK GERNER (1928-1943) ,
løsnede sig fra sin ophængning, da skibet 29/8 1943
blev sænket på Holmen. Maleriet gik i drift ud af ski
bet og videre gennem Flådens Leje, hvor det blev fisket
op et par dage efter. Det beror nu hos chefen for kyst
flåden i stationsskibet HEKLA .

Ud over Jens Jucl s por-træt af Henrik Gern er m. fl. kopier fin
des der et stik af J. J. Preisler fils af 1785 efter dette portræt og
under stikket en latinsk inskription.

Et eksemplar af dette stik har siden 1788 haft sin plads sam
m en med portrætter a f det kgl. Landhusholdningsselskabs øvri
ge præsidenter i selskabets præsidieværelse - i dag på Rolig
hedsvej nr. 26 i København. Et andet eksemplar af dette stik
findes i Efterslægts-Sel skabet.

Eksemplarer af den af »Flaaden s Billedhuggere, F. C. Willerup,
signere de og 1788 daterede buste af Henrik Gerner findes , som
tidligere anført, i »Søkvæsthuset« (tilhørende S.L.S .), på Orlogs
værftets kontor og på Handels- o'g Søfartsmuseet p å Kronborg
( deponeret h er a f Søoffieersforeningen) .

Samtidige søofficer er lod sl å en mindemedalje, og for et legat,
stiftet af gehejmeråd E. C. E. Schack (fundats af 17g2 ), er der
siden uddelt den så kald te Gerners medalje som flidspræmie for
søkadetterne ved afgangseksamen. Reversen på den sidstnævnte
medalje har en lidt anden tekst end mindemedaljen og en in
skription i r anden; begge har ~ fo rkert fødeår for Gerner.

I J ægerspris slotspark har arveprins Frederik 'i sin tid Ladet

rejse en mindestøtte for Henrik Gerner udført i norsk marmor
af Wiedewelt, o g i anledning af 100 året for Gerners død udgav
S.L.S. i 1884 et af kommandør P. E. Gjødesen udarbejdet minde
skrift, hovedsagelig Ibaseret p å Ove Mallings tekst. Foruden den
nes m indetale ov er Henrik Gerner kendes også en mindetale
holdt i (det patrdotiske f ) selskab '29. maj 1788 af Tyge Rothe.



Søe-Lientenant-Selskabets Prisspørgsmål
for 1954.

1. Hvorledes bør søofficersuddannelsen tilrettelægges
inden for rammerne af forsvarsloven af 1951, dels
på søværnets officersskole, dels efter udnævnelsen
til søofficer.

2. Hvorledes vil søværnet kunne opnå nødvendig tak
tisk luftstøtte.

3. En studie over motortorpedobådes og/eller motor
kanonbådes operative muligheder som selvstændigt
våben og i samarbejde med større enheder.

4. Der ønskes en redegørelse for basebebov for mo
tortorpedobåde og/eller motorkanonbåde.

5. Der ønskes en fremstilling af danske undervands
bådes operative muligheder og deraf følgende 10
gistics-problemer, (gentaget fra 1953).

6. Kanonens nødvendighed i dansk søforsvar,
7. Hvorledes bør de forskellige personelkategorier

søværnet uddannes og ·anvendes.
8. Hvilke typekrav bør stilles til en kanonbåd i dansk

søforsvar med særlig henblik på dens deltagelse i
invasionsforsvaret i indre farvande, og hvorledes
skal et sådan fartøj anvendes i samarbejde med
andre enheder.

9. Der ønskes en studie efter frit valg over et emne,
som kan have betydning eller interesse for søværnet.
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Ved besvarelsen af eet eller flere af disse spørgs
mål bør der lægges vægt på at gøre denne besvarelse
så kortfattet som overhovedet muligt, bl. a. fordi en
sådan kortfattet besvarelse vil have mulighed for en
langt større udbredelse blandt selskabets medlemmer.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at man ved be
svarelsen bestræber sig for at give denne en størrelse,
der skaber mulighed for, at den kan optages som en
artikel i Tidsskrift for Søvæsen, eventuelt, hvis ka
rakteren af besvarelsen gør offentliggørelse uhensigts
mæssig, at den kan udgives i form af et særtryk,
der kun tilstilles medlemmerne. Hvor det er muligt, bør
derfor en besvarelse ligge inden for rammerne 20-50
sider i tidsskriftet.

København, december 1954.

.11. Krarup ,
Formand.



Nekrolog.

Kaptajn Louis Vi/hem Otto Toermoes blev født den
11. juni 1869 i København som Søn af Generalløjtnant
Carl Madsenius Vilhem Tvermoes og Hustru Anna
Petra Henriette født Munthe af Morgenstjerne.

Han blev Kadet i 1886, Sekondløjtnant 1890, Pre
mierløjnant 1885 og var i 1897.,---98 med Skonnerten
»Ingolf« til Vestindien. I russisk Tjeneste 1901-03 og
blev 1904-05 udsendt af Marineministeriet til Krigs
skuepladsen i Østasien under den russisk-japanske
Krig. Var i 1907 Næstkommanderende i Krydseren
»Geiser« paa Artilleri- og Torpedoskole, derefter Eskorte
skib for S/S »Birma«, hvormed Kong Frederik d. VIII
foretog Rejse til Island. Blev Kaptajn 1908. Med Pan
serskibet »Peder Skram« i Eskadre 1912 og Næstkom
manderende i Panserbatteriet »Skjold« under Vinterud
rustning 1912-13. Under Sikringsstyrken 1914-18
Næstkommanderende i Panserskibet »Herluf T rolle«

1913-14 og i 1916 Cheffor Vagtskibet »Thor« i Sundet.
Afskediget efter Ansøgning i 1918. Ansat som Kaptajn
i Flaadens Reserve 1927-32.

Tvermoes tog Translatøreksamen i russisk i 1917
og ansattes efter sin Afsked i Overformynderiet.

Tvermoes var en elskværdig, kultiveret og retlinet
Officer med særprægede Meninger, idet han, som flere
Officerer, der har været i fremmed Tjeneste, senere
bevarede Præget herfra.
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Han blev Ridder af Dannebrog i 1913.
I 1904 gift med Ella Johanne Antonie de Fine Skibsted,

Datter af Godsejer, karakteriseret Kaptajn i Søetaten,
Ulrich Anton de Fine Skibsted og Hustru Carla Hede
vig Berling født Møller.

Tvermoes døde den 3. December 1953 og blev bi
sat i Stilhed.

P. I.



Boganmeldelser.

Albert Normann: »Operation Goerlord«.

The Military Service Publishing Company, Harrisburg, Philadelphia
1952, 230 s. kort, ur, 8°.

I sit forord til »Operati on Overlord« skriver gene
ral Walter BedelI Smith, at dr. Normans bog er inter
essant, dels ved sin rent historiske værdi og dels ved
den lære, den bringer ud til dem, der ulykkeligvis må
beskæftige sig med fremtidige »Over lords«. Derudover
er den yderligere læseværdig ved det eksempel, den
giver på allieret samarbejde, med heraf følgende strå
lende resultater.

Bogen er delt i 4 dele, hvoraf de 3 første beskæftiger
sig med planlægning og forberedelse, medens den 4.
ret kortfattet beskriver udførelsen.

1. del beskæftiger sig med de strategiske problemer,
af hvilke det vigtigste var, hvor modoffensiven skulle
sættes ind mod det af fjenden besatte territorium. Her
gjorde som bekendt navnlig to opfattelser sig gæl
dende, idet den britiske middelhavsstrategi stod over
for amerikanernes kanalstrategi. Endvidere beskrives,
hvorledes det militære samarbejde mellem U.S.A. og
England allerede i 1940 tog sin begyndelse, idet en
amerikansk militærmission i juli måned ankom til
London for at føre forhandlinger med de britiske
værnschefer.
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Efter U.S.A.'s indtræden i krigen i december 1941
udviklede dette samarbejde sig til dannelsen af Com
bined Chiefs of Sioi], der herefter med ansvar over for
U.S.A.'s præsident og Englands premierminister traf
de store strategiske afgørelser, herunder beslutning om
invasionen i Nordafrika i november 1942 og invasio
nen over Kanalen.

I januar 1943 besluttedes det at oprette et engelsk
amerikansk planlægningshovedkvarter, der som ene
ste opgave skulle have planlægning af invasionen i
Europa fra England. Hovedkvarterets chef blev gene
ralløjtnant F. E. Morgan fra den engelske hær, og
det første møde holdtes 17. april 1943. Hovedkvarteret
benævntes COSSAC (Chief of Staff to the Supreme
Allied Commander ) .

Herefter beskrives hvorledes COSSAC gik frem med
planlægningsarbejdet. erfaringerne fra angrebet på
Dieppe, udviklingen af invasionsudstyr, navnlig land
gangsfartøjer. kunstige havne og PLUTO.

2. del omhandler organisations- og kommandofor
hold og kommer også ind på de vanskeligheder, der
herunder opstod. Den 10. januar udnævntes general
Eisenhower til Supreme Commander for »Over lorde,
den 15. januar skiftede COSSAC navn til SHAEF (Su
preme Headquarters Allied Expeditionary Force) og
snart efter bekræftedes de allerede planlagte komman
doforhold for invasionen, herunder de engelske og
amerikanske armeers placering i armegrupper og flå
destyrkernes organisation i 2 task-forces, The Western
Task Force under kontreadmiral Alan G. Kirk, U.S.N.
og The Eastern Task Forces under kontreadmiral Sir
Philip Vian og med Admiral Sir Bertram Ramsay som
A llied Naval Com mander-in Chief Expeditionary Force.
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J 3. del omtales den afsluttende planlægning og de
problemer, der opstod. Mange faktorer måtte tages i
betragtning, navnlig af forsyningsmæssig art. Således
regnedes med et krav på 1 million tons forsyninger i
løbet af de første 17 dage.

Med hensyn til valg af dag og tidspunkt besluttedes
det at sætte H-tid til ca. 1 time efter daggry og så vidt
muligt 3 timer før højvande. Dette ville medføre,
dels at der var mindst 30 minutter og højst 60 mi
nutter til rådighed for afsluttende lu ft- og flåde
bombardement, dels at undervandshindringer og mi
ner blev synlige over vandet. Endelig skulle der natten
før D-dag være månelys, således at luftbårne tropper
kunne landsættes nær afgørende mål.

Det bedste tidsrum, hvor disse 3 betingelser var
sammenfaldende var L uge i juni. Af hensyn til luft
bårne tropper måtte vinden ikke overstige 30 knob.

Alle forhold taget i betragtning besluttedes det den
8. maj at sætte D-dag til den 5. juni, idet den dog
kunne udsættes 1 dag og kun i yderste nødvendighed
til den 7. j uni. Tidspunktet ansattes til mellem 0630
og 0745.

Af andre betydningsfulde områder omtales de hårde
og meget realistiske invasionsøvelser, der afholdtes i
England, og det vigtige tonnageproblem. der medførte
dannelsen af flere nye organisationer: BUCO (The
Build Up Control Organisation), TURCO (The Turn
Round Control Organisation), MOVCO (The Move
ment Control Organisation), COTUG (The Control
Tug Organisation ) og COREP (The Control Repair
Organisation) .

Blandt større fartøjer, der påregnedes klar til D-dag
var 10 APA , 471 LCA, 176 LCJ, 770 LCT, 240 LST,
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120 LCVP og 144 LCP. (vedr . forkortelserne: se tids
skriftet 1948 pag. 264).

Med hensyn til forsyning fra luften regnedes med
en daglig transport af 1000 tons fra D-dag til D +14,
der øgedes til 3000 tons ved D + 30. Også artilleri
ammunitionsforsyningen omtales, og om AIA-forsva
ret oplyses, at dette koncentreredes om udskibnings
havnene med højdepunkt,324 'kanoner , i Solent-,Ports
mouth-, Southampton-, Isle of Wight-områderne. Ply
mouth havde 100, Newport 84 og Cardiff 56, medens
der i områderne ved Yarmouth, Lowestoft, Ipswich,
Harwich og Hastings var placeret 100 dummy-kano
ner.

Hvad angår evakuering af sårede, beregnedes det, at
hvis et skib under overfarten blev sænket, ville 42 %
af tropperne gå tabt, og hvis det beskadiges, ville tallet
være 12 %. Tab blandt luftbårne tropper beregnedes
til 25 %.

For så længe som muligt efter landsætningen at få
tyskerne til at tro, at det drejede sig om en diversion
med det formål at få tyskerne til at trække reserver
væk fra Pas-de-Calais, foretoges forskellige vildleden
de manøvrer. Dummy-landgangsskibe anbragtes i øst
engelske havne ved Dover og Themsen, miner udlagdes
på begge sider af Doverstrædet, og større enheder af
hæren, der var beregnet til senere anvendelse, anbrag
tes over for Cap Griz Nez. Men den vigtigste manøvre,
der foretoges , var udsendelsen af falsk radiotrafik.
Man vidste, at tyskerne lagde stor vægt på opsnap
ningen af de allieredes radiotrafik i England for der
ved at kunne bestemme styrke og position for deres
enheder. Det bestemtes, at særlige signalafdelinger
skulle udsende radiotrafik, som svarede til den, der
normalt fulgte med øvelser og bevægelser for styrker,
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der forberedte sig til invasion. Dette indebar opstilling
af ikke eksisterende divisioner og højere kommandoer
indtil armegruppe og udførtes indtil flere uger efter
D-dag. Det blev en fuldendt succes og var i høj grad
medvirkende til, at tyskerne stadig ventede den store
invasion i Pas-de Calais-området, og derfor ikke turde
forstærke deres hære i Normandiet.

4. og sidste del omtaler endelig udførelsen af den
store plan, selve invasionen og tiden, der fulgte . Man
hefter sig navnlig ved omtalen af de store luft- og
flådebombardementer (fra 8 slagskibe og monitorer,
22 krydsere og ca. 100 jagere) langs den 50 miles lange
invasionskyst og forbavses ved at høre, at kun 14 %
af de tyske kanonstillinger blev sat ud af funktion
ved bombardementet, hvilket dog sikkert ik ke skal
tages som et mål for den virkelige effektivitet.

Til slut skal kun anføres , at der som appendici med
følger liste over de mangfoldige former for landgangs
fartøjer, liste over kodenavne i forbindelse med inva
sionen samt en udførlig bibliografi og et dækkende
indeks, samt utallige kildehenvisninger.

Bogen fortjener ikke mindst på grund af sin omtale
af de planlæggende stadier at blive læst af mange of-
ficerer. H. M. P .

Nauticus 1953.
Jahrhuch fur Scefahrt und Weltwirtschaft. Udgivet af Kapltån zur

See a. D. Alfred Schulze-Hinrichs.
29. årgang. Mange afbildninger og skitser, 25 hilleder og 23 tabeller,

E. S. MitlJer og Sohn G. m. b. H./Darmsladt. 8° . Kr. 23,40 .

Storadmiral T'irpitz - skaberen af »Nau t icus« .
sluttede sine erindringer om verdenskrigen 1914/18
med ordene: »Das deutsche Volk hat die See nicht
verstanden «, Om storadmiralerne Rader og Donitz
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efter krigen 1939/45 har sagt noget lignende eller
måske indskrænket sig til at udtale: »Das O.K.W. hat
die See nicht verstanden«, skal her ikke undersøges
nærmere. Derimod skal det fastsl ås, at har det tyske
folk og O.K.\V. manglet forståelse af sømagtens be
tydning, skyldes det ikke mangel på tysksproget oply
sende litteratur om dette emne, idet årbogen »Nauti
cus«, der udkom 1. gang 1899 og i 1952 udkom for
28. gang i den 1. efterkrigsudgave, stedse har set det
som sin fornemste opgave at belære om sømagtens be
tydning, om søfart og verdenshandel. Målet var at få
læseren til at tænke i storrum, i kontinenter og oceaner,
og udgiveren, Kapitan zur See a.D, Alfred Schulze-Hin
richs, ser det nu ydermere som en opgave at vise, at
bærerne af den internationale handel og transport ikke
er de enkelte nationer, men allierede stater og folke
grupper, og han vil hjælpe tyskerne til at se deres
nationale interesser i en europæisk ramme.

Emneudvalget i årbogens 29. udgave »Nauti cus
1953 « viser, at hovedvægten er lagt på international
økonomi og søfart set under det europæiske fælles
skabs synsvinkel.

L afsnit omhandler handelsskibsfart og luftfart og
indeholder følgende emner:

1. International handel og søfart.

Beskriver den snævre forbindelse mellem handel og
søfart og den sideløbende udvikling af handelsomsæt
ning og skibstonnage fra 1900-1950.

.2. Tysklands, Italiens og Japans handelsflåder efter
den anden verdenskrig.

Viser udviklingen af handelsflåderne i de tre tidli
gere allierede og besejrede lande efter krigens afslut
ning, og hvorledes de atter er på vej mod at blive vig-
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tige faktorer i international søfart og konkurrenter til
andre søfarende nationer.

3. De skandinaviske landes handelsflåder.

Omhandler Norges, Danmarks og Sveriges handels
flåders vækst efter krigen, og hvorledes kvaliteten er
stigende. Mange tabeller og statistiske oplysninger.

4. En tysk luftfarts betydnJing [or international trans
port.

5. Helgolands betydning for skibsfart og fiskeri og
dens genopbygning.

II. afsnit behandler international økonomi og inde
holder følgende kapitler:

1. Atlanterhavområdets økonomiske enhed.

2. Kontinental-Europa og international ernæringsøko
nomi,

3. Det sonjetrussiske økonomiområde.

En beskrivelse af sovjetblokkens industri, handel
og transportvæsen.

III. afsnit hedder sømagt og indeholder:

1. Marinepolitisk ooersiat,

der viser udviklingen af flåderne med hovedvægten på
USA, England og Sovjetunionen. En omtale af en
kommende tysk marine viser, at man kun regner med
en flåde med skibstyper, der er egnede og nødvendige
for søkrigsførelse i Nord- og 0stersø, altså ingen han
garskibe, slagskibe og krydsere og med en mandskabs
styrke på 12000 mand. Yderligere omtales NATO-orga
nisationen og øvelser, marinepolitik og den kolde krig
samt krigen i Korea.
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2. Søpoliti i Vest- og Østtyskland.

En beskrivelse af organisation, sammensætning og
skibstyper i de to områders søpoliti.

3. La mer contre la Ture.

En interessant redegørelse for den evige modsæt
ning, kontinentalmagt mod sømagt. Omtale af Rus
lands fremtrængen mod havet. Aldrig i russisk histo
rie har imidlertid adgangen til det frie hav været så
nær som nu, hvor forfatteren mener, at Ruhrområdet
og Nordsøadgangene måske nok ville være risikoen
for en krig værd.

Beskrivelse af den »totale« kombinerede land-, luft
og søkrig, som den udvikledes af USA i Stillehavet,
og i hvilken der måske ikke længere er plads for et
selvstændigt luftvåben, thi ikke blot de taktiske krav,
som hær og flåde vil stille til luftvåbnet, men også den
stategiske planlægning og den operative udførelse vil
hos den øverste ledelse til søs og på land også natur
nødvendigt gælde for krigen i luften.

4. Højhedsrettigheder i kystfarvande.

En gennemgang af de folkeretslige problemer i for
bindelse med landenes territorialfarvande og de ret
tigheder, der kan udøves. Kapitlet slutter med en over
sigt over de forskellige zoners bredde i de forskellige
lande herunder territorrialfarvand, sikkerhedszoner,
toldzoner og fiskerizoner. Mange ved, at Sovjetunio
nen håndhæver en 12-sømilegrænse, men mon det ikke
vil overraske at høre, at Costa Rica, Peru og San Sal
vadore har fastsat en 200 sømils grænse.

5. Selvstyrende og fjernstyrede raketter.

Her gives en interessant oversigt over udviklingen
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af de forskellige former for raketter, mange tegninger
og billeder samt overskuelige tabeller.

IV. afsnit hedder Navigation og indeholder neden
stående kapitler:

1. Det tyske hydrografiske institut.

2. Teleteknik inden fol' søfarten.

Medens Decca, Loran og Consol blev beskrevet i
1952 udgaven, beskæftiger man sig iår med udvikling
af radar og giver herunder en udtømmende oversigt
over de tekniske og navigatoriske problemer i forbin
delse hermed. Artiklen slutter med en sammenlig
nende tabel for de i USA og England byggede kommer
cielle radartyper med oplysninger bl. a. om impuls
længde, bølgelængde, måleområde, rækkevidde, PPI
diameter, antennebevægelse og rørbestykning.

V. og sidste afsnit indeholder en omfattende række
af statistiske tabeller vedrørende international økono
mi og handel.

Det ovenfor i korte træk - (hvert afsnit fo-rtjente en
særlig anmeldelse!) - omtalte indhold af sNauticus
1953« vil vis-e, at de fleste af emnerne indgår i syntesen
for sømagt. Idag hvor opbygningen af det danske sø
værn går for sig i et forceret tempo, der kun levner
den enkelte ringe tid til at beskæftige sig med forhold
uden for hans indre cirkler, er det betydningsfuldt, at
bøger som »Nauticus« (og ikke at forglemme »Bras
seys Annual«) gør det muligt at udvide horisonten
og følge med i en udvikling, der stadig går frem, uden
at anvende uoverstigelige spand af tid derpå.

Bogen være hermed anbefalet på det varmeste for
enhver. der interesserer sig for begrebet sømagt.

H.M.P.



De arktiske is-øer.
Ved orlogskaptajn (sp .) Janus Sørensen.

Nedenstående artikel er i uddrag oversat fra »J ou r
nal of the Aretic Institute of North America«, Volume
5 nr. 2, juli 1952, og Volume 5 nr. 4, december 1952,
og bringes af Tidsskrift for Søvæsen efter velvillig
tilladelse fra nævnte institut.

På sFørste Alaska videnskabelige konference«, af
holdt i Washington D. C. i november 1950, blev
U.S.A.F.s arbejde i forbindelse med opdagelsen af de
usædvanlig store ismasser og påfølgende observationer
af deres bevægelser i det arktiske ocean for første
gang publiceret. Den største af disse ismasser er hen
ved 300 kvadratmiles (naut. miles) i areal (lidt større
end Falster), og som følge af deres størrelse og ens
artethed blev de først omtalt som »f lyden de« øer, se
nere som is-øer.

Fra luften adskiller is-øerne sig let fra pakisen ved
deres ensartede udseende og slående regulære over
fladeform. Deres overflade er furet og »bølgeformet«
med brede, adskilte fordybninger. Afstanden mellem
»bølgedalene« er en halv mile eller mere regnet fra
bund til bund og de er ujævnt paralleltløbende fra
den ene ende af øen til den anden. Der er ofte ligesom

Tidsskr. r. Søvæsen . 125. Aarg - 4
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antydning af et dræningssystem med små strømme
skærende de større fordybninger. Det mest karak
teristiske er dog øernes evne til at holde deres form
over en periode af år, hvilket tyder på stor tykkelse
og hårdhed. I modsætning hertil sønderbrydes og om
dannes almindelig pakis uopholdelig under påvirk
ning af skruningerne, og selvom enkelte svære is
skosser kan forblive næsten uændrede i adskillige år,
kan de ikke tydeligt skelnes fra de omgivende isflager,
som de nøje ligner.

Is-øerne kan inddeles i to grupper: få større øer,
som driver i det arktiske ocean, og en række små øer,
der har fundet vej ind i kanaler og stræder i det ca
nadiske arkipelag. De hidrører sikkert næsten alle fra
nordkysten af Ellesmere Island, hvor der er »bølge
Iormet« is visende det samme særprægede overflade
udseende.

Siden 1946 har U.S.A.F. fulgt driften af 3 større is
øer i polbassinet. og den 19. marts 1952 gjorde man
landing på T.3., den mindste af disse, som da var ca. 2
breddegrader fra nordpolen. På dette tidspunkt var en
anden is-ø - T.2. - ved en fejltagelse antaget at
være T.3.; den var beliggende ca . 40 miles vest for
sidstnævnte is-ø.

Den følgende beretning omhandler opdagelsen af de
to øgrupper, henvisninger til mulige is-øer i beretnin
ger fra tidligere rejsende og nogle spekulative fortolk
ninger om deres oprindelse.

Opdagelsen af is-øer under U.S.A.F.s flyvninger over
det arktiske ocean.

Den 14. august 1946 blev en enorm masse drivis,
betydeligt tykkere end almindelig pakis og mere end
200 kvadratrniles i areal, observeret mindre end 300
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miles nord for Point Barrow (ca. n ·gO'n. 156°00'w.)
af en luftfartøjsbesætning fra 46. Strategic Recon
naissance Squadron, Fairbanks. Alaska. Denne første
observation blev foretaget ved radar, og ismassen blev
betegnet Target X (skjold) og senere T. 1. Dens til
stedeværelse blev klassificeret som hemmelig, og der
opstod nu spekulationer om dens mulige oprindelse
og sandsynlige fremtid.

Gennem de næste 3 år blev T. 1. observeret mange
gange af luftfartøjsbesætninger enten direkte synlig
(visuelt) i de sjældne klartvejrsperioder eller ved ra
dar i mørke, samt når den var dækket af lave skyer.

Da T. 1. stadig bevægede sig længere bort fra den
rutinemæssige luftrekognosceringsrute, mistede man
kontakt med den i 22 måneder efter den sidste ob
servation 6. oktober 1949. Den nye position i august
1951 var 86·05'n. 72°00'w. eller over 1400 miles fra
den først rapporterede position 76°15'n. 160015 'w., se
fig. 1. Is-øen T. 1. måler anslået 15 X 18 miles, og af
form ligner den en pilespids. Der blev ikke gjort lan
ding på T . L , og de karakteristiske enkeltheder kunne
derfor ikke fastslås i detaiIlcr.

Selvom rutinemæssige rekognosceringsflyvninger
blev fortsat fra marts 1947, blev der ikke opdaget flere
is-øer. (Opdagelsen af T. 3. under en kombineret
U.S.A.F./R.C.A.F . flyvning i april 1947 var på det
tidspunkt ikke kendt).

Dette var imidlertid ikke tilstrækkeligt bevis for, at
andre is-øer ikke eksisterede, fordi direkte observa
tion af pakisen i omtrent 10 måneder af året faktisk
ikke var mulig på grund af mørke eller skydække.

I slutningen af maj 1950 begyndte besætningerne i
58th. Strategic Reconnaissance Squadron en plan
mæssig eftersøgning af andre is-øer langs med det
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regelmæssige »P ta rm igan weather flight track « nord
for Alaska, benyttende radar som det vigtigste hjælpe
middel.

Denne eftersøgning fortsatte uden resultater, indtil
den 21. juli 1950, da en anden is-ø, T. 2., ca, 300
kvadratmiles i areal, blev opdaget ved direkte visuel
observation på 86° 40'n. 167°00'e. T. 2. var i virkelig
heden blevet opdaget og fotograferet 2 dage tidligere
af et andet af U.S.A.F.s luftfartøjer, men rapport her
om var, som nævnt, på det tidspunkt endnu ikke n ået
frem. I en afstand af 75 miles blev den skelnet fra
den omgivende pakis ved sin afvigende farve .

På nærmere hold var den karakteristisk på grund
af sin anseelige størrelse - 17 X 18 miles - og den
bølgede overflade. Parallelle render løb fra den ene
ende af øen til den anden. Disse syntes at være fyldt
med vand og forbundet ved strømme af rindende
van d . (Det viste sig imidlertid senere ved flyvninger
i lav højde, at alle renderne var bundfrosne).

Opmuntret af det gode resultat den 21. juli 1950
blev yderligere eftersøgninger iværksat. Bestræbelser
ne blev belønnet, da T. 3. otte dage senere blev ob
serveret på 75 °24'n. 173 °00'w. Den var lille i sam
menligning med T. 1. og T. 2. - en nyreformet is
masse ca. 4,5 X 9 miles (lidt større end Samsø). Denne
radar observation blev bekræftet ved direkte visuel
iagttagelse den 24. august 1950. På T. 3. er de karak
teristiske rygge og fordybninger mere udtalt end på
de to andre store is-øer.

I september 1950 var is-øerne T. 2. og T. 3. emnet
i en særlig rapport »Floating islands in the Aretic
Ocean-e, som dannede grundlaget for Lt.Colonel J. O.
Fletcher's afhandling på »F ir st Alaskan Science Con
ference «. Denne rapport lod mange spørgsmål ube-
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svarede. For besvarelsen af vigtige spørgsmål, her
under is-øernes 'antal og mulige oprindelsessteder,
planlagdes en omfattende rekognoscering af det arkti
ske ocean. Det blev foreslået, at området af havet nord
for Alaska og det canadiske arkipelag skulle udfor
skes metodisk i forbindelse med rutinemæssige vejr
rekognosceringer ved mulige mindre ændringer af
ruterne.

Femten særlige ptarmigan-flyveruter blev foreslaaet
for afsøgning - håde visuelt og ved radarobservation
- af sektorerne mellem meridianerne 30 0 w og 180 ·",
i det arktiske ocean.

Da effektiviteten af eftersøgningen var afhængig
af sigtbarheden fra luftfartøjerne i 18000 fods højde,
valgtes månederne marts og april for disse flyvninger,
fordi de faldt på den årstid, hvor der både var dagslys
og minimum af skydække. Eftersøgningen påbegynd
tes den 14. marts 1951, og rekognosceringsprogram
met fortsatte indtil den 30. april, da den sidste plan
lagte flyvning var udført, men ingen nye øer blev
opdaget.

I tilknytning til denne serie af flyvninger har der
været udført een rekognosceringsflyvning om måne
den for at kontrollere de kendte is-øers rute. En af
disse flyvninger var arrangeret for at udforske kyst
landet fra Prince Patrick Island, se fig. 2, til Grøn
lands østkyst. Fotografier og rapporter fra canadiske
observatorer havde allerede ladet formode, at is-øerne
måtte hidrøre fra nordkysten af Ellesmere Island.

Den 19. marts om natten startede en B-29. Betyde
lige vanskeligheder, der også omfattede svær overis
ning over Brooks Range, og kontrære vindforhold hin
drede, at den planlagte rute kunne dækkes fuldstæn
dig. Imidlertid blev flyvningen så langt fra mislykket.
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Meget af kystlinien af Ellesmere Island fra Nansens
Sund til vendepunktet ved Ward Hunt Island var dæk
ket af furet (ridge) is lignende den i T. 3. Denne is
strakte sig også ind i nogle af fjordene, og fotografier
blev taget af flere lovende områder. På turen tilbage
opdagedes en is-ø i Prince Gustaf Adolf Sea. Den var
ca. 2 miles i diameter og næsten cirkulær af form.

Heldet under denne flyvning tilskyndede eskadril
len til at planlægge en lignende flyvning senere i sæ
sonen, når virkningerne af sommerens afsmeltning var
en kendsgerning.

Den 1. august 1951 var vejret fortrinligt til en ny
flyvning. Ombord i en B-29 vejrrekognosceringsma
skine var foruden besætningen en fotograf og to spe
cielle observatorer: Dr. Terris Moore, præsident for
Alaska universitetet, og Mr. Maynard Miller fra det
amerikanske geografiske selskab.

Flyvningen til Ellesmere Island forløb uden begiven
heder af nogen art, og vejret var vedvarende fint
m. h. t. visuelle observationer. Det meste af kystlinien
blev både fotograferet og filmet. Isfoden eller den mod
kystlinien liggende fastis (shelf is) 1) var mere tyde
lig nu, end den havde været i marts, og strakte sig
5-10 miles ud fra kysten. Grænselinien mellem den
fa-ste, bølgeformede iskant og den løse pakis var tyde
lig. På 73°w. havde iskanten (med Ward Hunt Island
i centrum, se fig. 4) en udstrækning af mindst 50 miles
længde og 10 miles i bredde med et lignende overflade
mønster som T.3., hvilket ukendt af observatørerne
første gang blev iagttaget under en kombineret
U.S.A.F./R.C.A.F. flyvning i april 1947, ca. 300 miles

' ) shelf is = en flad, usædvanlig Iang og smal Ismasse, fast
gjort hor-izorrtalt liggende ind til den ved kysten værende Isf'od.
(O.A.) .
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wsw. for dette område. Som resultat af flyvningen den
lo. august 1951 blev det fastslået, at is-øernes oprin
delse kunne stamme fra den mod kysten liggende
fastis udfor det nordlige Ellesmere Island.

Ved anduvningen af Ward Hunt Island blev en stor
ismasse iagttaget ca. 50 miles nord for øen. Det viste
sig at være T. 1. , som ikke havde været observeret i
22 måneder.

En undersøgelse fra flyvning i lav højde blev udført
i to løb fra en højde af ca. 250 fod. Overfladen var
overraskende jævn med det bekendte glatte, bølge
formede mønster. Der syntes at være rindende vand
i en del af de små tværgående afløbskanaler, medens
vandet i de større, paralleltløbende fordybninger eller
render var bundfrosset. Der var ingen nævneværdig
forandring i størrelse eller form af is-øen, siden den
sidst var set i 1949.

For at fuldstændiggøre denne flyvnings sukces blev
T. 2. observeret på 87 °07'n. 25°00 'w. få timer efter at
T. 1. var set, og en lavflyvnings-undersøgelse udførtes.
T. 2. har en [ævnere overflade end T. 1., og alle render
og strømme var frosne.

Bemærkninger til lav{lyvnings-observationerne.

Gennem de sidste fire år har fem observationer fra
lave højder været foretaget over de 3 store is-øer.

T. 1. og T. 2. har således begge været observeret to
gange, begge i august måned. Luftfartøjsbesætninger
ne var forbavset over deres glatte overflade og mangel
på vand sammenlignet med den omgivende pakis. Fra
100 fods højde kunne det ses, at kammene på højde
ryggene kun er 2-3 fod højere end fordybningerne
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på 1'. 1. og kun tommer højere end fordybningerne på
1'.2.

Maynard Miller bemærkede som resultat af obser
vationerne: »Ved lavflyvning var vi i stand til at ob
servere, hvor utrolig jævn 1'.2. var. Den jævne over
flade kan måske forklares ud fra den kendsgerning,
at smeltevandet, både fra overfladesmeltningen og fra
strømningerne i kanalerne, i sommermånederne bli
ver indesluttet i linieformige fordybninger (se fig 3).
I slutningen af sommeren eller om efteråret vil sådant
smeltevand atter fryse, og den bølgeformede struktur
af overfladen bliver følgelig reduceret. Denne proces
bliver muligvis gentaget, måske uden at al den blå is
- frosset i løbet af de foregående år - vil smelte
igen i de følgende sæsoner. (Dette kan især fore
komme, såfremt øen brækker af og driver mod mere
nordlige himmelstrøg). Under alle omstændigheder
er det muligt at danne sig et billede af dette vekslende
kredsløb af smeltning og frysning, hvilket ikke alene
udvirker en jævnere overflade, men ogs å i betydelig
grad forøger hele is-øens styrke.e

1' . 3. blev observeret fra lav højde i maj 1951, endnu
før afsmeltningen kunne væ re påbegyndt. Hele øen
var dækket af et lag sne. Ujævnhederrie var meget mere
udtalt end på 1'. 1. og 1'. 2., dog var overfladen endnu
relativ glat med ligeløbende fordybninger og kamme.
1'. 3. har en mere udpræget lighed med den omtalte
shelf is i det nordlige Ellesmere Island end T. 1. og
T. 2., som synes at have været betydeligt mere udsat
for vejrets påvirkninger.

De piloter, der har foretaget fly vninger i lav højde
over øerne, var næsten alle enige i deres udsagn om,
at en nødlanding med sikkerhed kunne gøres på alle
tre is-øer, specielt på T . 2.
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Is-øernes bevægelser.

T. 1., T.2. og T.3.s bevægelser er vist på fig. 1. De
noget uregelmæssige ruter, disse øer har fulgt, er ud
jævnet for at kompensere fejlagtig navigation. Astro
nomiske stedbestemmelser er ofte umulige på de høje
bredder på grund af dagslys- eller tusmørkeforhold.

En rekognosceringsflyvning viser, at den arktiske
pakis var meget brudt og åben 50-100 miles af ky
sten med en overfladedækning omkring 8/10 til IO/IO
i området nordost og nord for Hobeson Kanalen og
nord for den østlige del af Ellesmere Island, se fig. 2
- derefter var der mere solid is op mod polen, stedvis
brækket eller revnet.

Medens en fuldstændig undersøgelse af T. 3. endnu
ikke har været mulig, har man vished for differerende
bevægelser ,for pakisen og is-øerne. Det samme er også
bemærket med de andre is-øer. Den store driftshastig
hed af T. 3. synes imidlertid at være den samme som
pakisens. Is- øernes drift har været temmelig uregel
mæssig, idet de gør en fart af 2 eller flere miles i
døgnet og derefter med nedsat fart til mindre end
1 mile pr. døgn. Gennemsnitshastigheden er imidlertid
skønnet til at ligge fra 0,9 til 1',3 mile pr. døgn.

Is-øernes drift viser nordgående tendens, når isen
er vest for 170 0

' s, og nord for 75 ° n. br., følgende en
bue mod polen eller dens nærhed og derefter sydpå
mod det nordamerikanske kontinent. Medens T. 2.s
bevægelser ikke er registreret efter august 1951, viser
plotningen, at da T. 2. var nord for Kap Morris Jessup,
83°40'n. 34°18'w., var den sandsynligvis i kanten af
Østgrønlandsstrømmen og m å "ære indfanget i en
hvirvelstrøm eller malstrøm mellem denne og den
strøm, som fører ned mod Robeson Kanalen - og/el-
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ler langs med nordkysten af Ellesmere Island og vi
dere vestover. T. 3. bevæger sig nu i en rute, der kun
er lidt vestligere end den kendte rute for T. 2.

Igennem en periode af 38 måneder (14. august 1946
- 6. oktober 1949), hvor T. 1. regelmæssig har været
fulgt, bevægede øen sig over en distance af 1400 miles
med en gennemsnitshastighed af ca. 1,2 mile pr. dag.
Da øens bevægelse fra 6. oktober 1949 til 1. august
1951 ikke er kendt, er den efterfølgende position ikke
ineluderet i beregningen, se fig. L

T.2. har været observeret i en meget kortere peri
ode end T. 1., og fig. 1 viser kun øens bevægelse gen
nem 57 uger. I det tidsrum var T. 2. nord for 86 ° n. br.,
og den bevægede sig under de ca. 460 miles drift ca.
1,1 mile pr. døgn.

I løbet af de 54 uger, T.3. har været under fortsat
observation (fra 4/12 1950 til 18/12 1951) har den
bevæget sig henved 500 miles med en hastighed af 1,3
mile pr. døgn. I en periode af 39 uger (fra 27/4 1947
til 29/7 1950) er T. 3. drevet fra et punkt ca. 40 miles
nord for Kap Isachsen til pladsen 75°30'n. l75 °00'w.
Den eneste mellemliggende position var n Ol·5'n. 121 °
OO'w. nær vestkysten af Prins Patrick Island, se fig. 1.
Den formentlige driftsretning, vist ved den stiplede
linie i kortet, viser, at T. 3. har drevet ca. 1200 miles
med en hastighed af 1,0 mile pr. døgn, hvilken fart
synes rimelig.

Det er bemærkelsesværdigt, at der er en nordlig
bevægelse af is-øerne ved passage af 175°w. 19d. Der
synes også at være en bestemt nedgang i farten, så
snart de kommer ind i området nord for Grønland, og
endelig viser det sig, at der må være en strøm, som
oprindelig førte is-øerne fra Ellesmere Island og Grøn-



De arktiske is-øer. 61

land til området nord for Point Barrow, ca. 71°30'n.
156°00'w.

Direkte synlige observationer såvel som radar-ob
servationer har vist, at is-øerne hyppigt har åbent
vand på en eller flere sider. Dette er også tilfældet,
når der ikke er åbent vand andet sted i umiddelbar
nærhed. Dette giver formodning om, at driften af is
øerne er forskellig fra pakisens driftshastighed. Det er
velkendt, at isfjælde snarere driver med havstrøm
mene end ved påvirkning af de vinde, som bevæger
pakisen. Is-øerne vil antagelig opføre sig ligesom is
fjældene, og deres bevægelser skulle derfor være en
værdifuld faktor i afgørelsen om retning og hastighed
af understrømmene i det arktiske ocean, fordi is-øerne
er lette at se og genkende.

Man må drage den slutning, at i en periode af 1~3

år, igennem hvilke de 3 store øer har været under
regelmæssige observationer, har de tilnærmelsesvis
bevæget sig med en gennemsnitshastighed af 1.2 mile
pr. døgn og har fulgt, som det viser sig, en cirkulær
rute fra nord for Ellesmere Island langs kanten af
det canadiske arkipelag til 75°n.br., derefter vestpå
til 175 0 meridianen og videre nordpå i en bue mod
nordpolsområdet.

Yderligere oplysninger fra flyvninger og luftfotogra
fier i Canadian Arctic.

Interessen, som vaktes gennem U.S.A.F.s arbejde i
plotning af T.1., T.2. og T.3.s bevægelser og fotogra
fier taget af disse øer, førte til en fornyet undersøgelse
af bestemte fotografier taget under tidligere flyvnin
ger i Canadian Aretic.
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Under en kombineret U.S.A.F./RC.A,F.-flyvning den
27. april 1947 var en stor isflage med et usædvanligt
»bølget« overflademønster fotograferet på 79°50'n.
l04'OO'w., ca. 30 miles nord for Isachsen Peninsula,
EIlef Ringnes Island , se fig. 2. Der var ved den lejlig
hed stor diskussion om dens oprindelse. Lignende
fastis klos af land (shelf ice) havde været set og foto
graferet af den samme besætning ved nordkysten af
Ellesmere Island tre dage tidligere, og man antog der
for, at isflagen var et stykke landfast is, der muligvis
stammede fra det nordlige Ellesmere Island, hvorfra
det måtte være brækket løs for derefter at d rive med
pakisen. Ved at sammenligne fotografiet med de tre
store is-øer fandtes det, at flagen tydeligt kunne iden
tificeres som T .3.

En is-ø, fotograferet den 9. juli 1948 fra et U.S.A.F.
luftfartøj beskæftiget med kortlægningsfotografering.
efter en fælles canadisk-amerikansk overenskomst,
viste sig nu også at "ære T. 3. Dens position var da 77 0

15'n. 121 'OO'w. nær vestkysten af Prins Patrick Island,
se fig. 1. Disse observationer kunne herefter sammen
holdes med den kendte tilstedeværelse af T . 3., der
første gang blev set af 58th Strateqic Reconnaissance
Squadron, U.S.A.F., den 29. juli 1950.

U.S.A.F.s luftfotografier afslørede yderligere to is
øer i det arktiske ocean, men ingen af disse kunne
identificeres som nogen af de tre »T«-er .

En var fotograferet den 28. juni 1948 på 82 0 45'n.
104 0 30'w. - ca. 100 miles nw. for Kap Stallworthy,
Axel Heibergs Land. Denne is-ø, som ikke siden har
været set, var ca, 7-8 miles lang og 6--7 miles bred.
(Det er dog muligt, at det er den samme is-ø set af
U.S.A.F. nær T.3. i marts 1-952).
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Den anden ø, som også har været »tabt« siden
1948, er af særlig stor interesse, fordi fotografierne
ikke alene viser øen, men også stedet, fra hvilket
den sandsynligvis kom. Den var først fotograferet i
juli 1947 ca. 5-10 miles fra nordkysten af Ellesmere
Island, udfor Kap Columbia, ca. 83°10'n. 70000'w., se
fig. 2. (Denne ø er vist liggende i Robeson Kanalen
(nr. 8) World Aeronautic Chart. Den mindre is-ø
liggende østenfor blev ikke fundet ved en omhyggelig
undersøgelse af luftfotografierne).

Den samme serie luftfotografier viser endvidere en
position nær Kap Nares, Grønlands nordkyst, ca. 82°
30'n. 46°30'w., hvor en stor ansamling shelf is tydeligt
viser at være brækket af, og i hvilken is-øens to sider
kan passe ligesom et stykke af et puslespil. Mellem
rummene har været fyldt med almindelig glat fastis,
og omridset af den brudte kant har ikke ændret sig,
siden R.C.A.F. fotograferede kysten i juni 1950.

Overfladen af denne ø lignede meget T.l.s, og den
var omtrent af samme størrelse og således en af de
største set til dato. Den var fotograferet igen i maj
1948, da den var 20 miles øst for dens tidligere posi
tion og omtrent i samme afstand fra kysten. Antages
det, at den har haft konstant driftshastighed, er det
meget sandsynligt, at øen er brækket fra iskanten i
1946. Det er interessant at bemærke, at denne is-ø
bevæger sig mod øst. T.l., som også drev østefter i
det samme område, men lidt længere fra land, synes
nu at bevæge sig langsomt vestefter, se fig. 1.

T,l. blev observeret af U.S.A.F. den 23. december
1951 få miles fra kysten af Ellesmere Island. Den
28. april 1952 observerede en R.C.A.F.-maskine øen
ca. 50 miles vest for denne position på 83°25'n. 72°
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OO'w. Dens form var vedblivende uændret, og bereg
ninger, udført ved løb tværs over øen, antydede, at
den var 17 miles lang og 13 miles bred, noget mindre
end oprindelig rapporteret, Dens overflade syntes at
være meget jævn og man skønnede, at det i en nød
situation ville være praktisk muligt at gøre en »Wheels
down landing«. Palcis i form af skrueis var dynget
op i en højde af 10-15 fod langs kanterne. Ingen del
af øens rande rakte over den omgivende pakis, og det
er meget tvivlsomt, om den totale tykkelse af isen
oversteg 70 fod.

Den 25. april 1953 blev T.1 under en rekognosce
ringsflyvning rundt Ellesmere Land observeret. T.1
blev fundet ved indløbet til Yelverton Bay i rv. pejling
308°, 27 miles fra Mitchell Point, ca. 100 miles længere
vestpå langs Ellesmere Island's kyst end positionen den
28. april 1952. Dens form og størrelse var uforandret.

Der er mulighed for, at T.1 vil grundstøde i vest
siden af Yelverton Bay øst for Alert-pynten, da den
kun er 5 miles fra land, og dens vestgående bevægelse
synes således at blive spærret af Alert-pynten.

Gennemgår man nogle af R.e.A.F.s trimetrogene
Iotograrler-) af de canadisk-arktiske øer, er få små
is-øer fra tid til anden blevet bemærket. En mere
indgående eftersøgning var derfor nødvendig. Som
resultat af denne undersøgelse blev der fundet 28 is
øer varierende i størrelse fra ~ mile til 7-8 miles
diameter såvel som en betydelig del brudstykker.

2) Optagelser ,fra ;:J i et luftfartøj indbyggede kameraer, der
samtidig t ager henholdsvis 'et lodret og et skråhillede Ul hver
s'ide,således at de .3 hilleder BIsammen dækker et areal !fra
horisont til horisont. 'Disse optagelser tages fra .s tor højde, sæd
vanfigvis fra 6000 meter (Q ..A.).
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Fig. :l.

En del af T 1 taget fra lav højde. I baggrunden Ellesmere Island.

De var fordelt som følger, se fig. 2:

Aretic Ocean: 3
Nansen Sound - Eureka Sound: 3
Peary Channel: 5
Prince Gustav Adolf Sea: 1
Maclean Strait: 3
Byam Martin Channel: 1
Hecla and Griper Bay: 4
Peel Sound: 1
James Ross Strait: 3
Victoria Strait: 4

Der er ingen tvivl om, at andre is-øer vil kunne
findes på luftfotografierne. Den udførte eftersøgning

Tidsskr. f. Søvæsen. 125. Aarg. 5
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(fortsættes)

har på ingen måde været udtømmende, selvom de
sandsynlige områder var godt dækket.

Endvidere var fotografier af alle områder ikke til
gængelige. For eksempel var der ingen flyveruter,
der krydsede M'Clure strædet eller Melville sund, og
dækningen af Mc.Clintock kanalen var langt fra god.
Det menes imidlertid, at de fleste øer vist på fotogra
fierne er blevet lokaliseret. Der blev ikke fundet is
øer i kanalerne øst for Ellesmere Island, selvom det
må anses for sandsynligt, at nogle vil drive østpå og
ned i Robeson kanalen. Der blev heller ingen fundet
i M'Clure strædet, men dårlig dækning gjorde obser
vation usikker. Det er dog sandsynligt, at de, der når
Prince Patrick Island uden at blive ført ind i det cana
diske arkipelag, muligvis vil drive ud i det arktiske
ocean i 'Stedet for at drive ind i M'Clure strædet. Den
fremherskende bevægelsesretning er, som det måtte
ventes, syd og sydost efter.

Nærmere redegørelse for is-øerne i det canadiske
arkipelag vil ikke blive gjort til genstand for omtale
her i tidsskriftet, da interessen nærmest samler sig
om de 3 større is-øer.

MeIIdeleIse.
Som bebudet i ttdsskrrftets december hefte 1953 har cand.

mag. Barfod tilkendegivet at ville Indsende et indlæg m ariled
uing af artiklen »DRAKENs erobring etc.«. Dette bnimges på
efterfølgende sider,

Det vil ses, at den opståede diskuss-ion om de Ifroa et historisk
synspunkt Tnteressante problemer har antaget en meget 'skarp
form, hvilket - til r-edakttonens beklagelse - er en afvigelse
fra den 'Sædvane, der i almindeldghed har hævd i t tdsskrjf'tet,
jfr. bl. 13.. redaktionene bernærkndng i j ,anuar heftet 1952 pag. 126.

I .a nl edni ug af det foreliggende dndlæg har or-logskaptajn
P. Holck meddelt vat ville indsende et gensvar, der tilligemed
evt. afsluttende bemærkninger påregnes optaget ~ april-heftet.

Red.



Historieforskning og kildekritik
vedrørende

slaget i Køge Bugt 1. juli 1677.
Af marinehistorikcr, can d. mag. J. H. Barfod.

Orlogskaptajn P. Holck har i nærværende tidsskrifts
nr. for dec. 1953 søgt at tilbagevise enkelte punkter i
det af mig forfattede Marinehistorisk Selskabs skrift:
Slaget i Køge Bugt d. 1/7 1677 (T.tS. juli 1952) . I
det følgende skal jeg kort redegøre for mine studier
vedrørende de angrebne punkter.

Principielle fakta .

Beklageligvis er det nødvendigt allerførst at rette
visse væsentlige misforståelser, som orlogskaptajnen
gør sig skyldig i med hensyn til det historiske stu
diums udvikling samt historieforskningens teknik og
metode. På dette område bør en forfatter af historiske
skrifter nemlig være uangribelig, såfremt han ude
lukkende vil søge sandheden.

Orlogskaptajnen skriver s. 567: »Den egentlige
marinehistoriske forskning i Norden og i mange an
dre lande tog først sin begyndelse noget før 1800 og
kulminerede 1830-40, hvor stoffet stort set var fær
digbehandlet ... «, og senere på samme side skriver 01'-
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løgskaptajnen : »Den rent videnskabelige marinehisto
riske forskning er af langt nyere dato ... <. En skelnen
mellem en egentlig forskning og en rent videnskabe
lig forskning synes højst ejendommelig ikke mindst,
når der står, at stoffet stort set er færdigbehandlet,
inden den videnskabelige forskning begynder.

Sagen ligger sådan, at man skelner mellem historie
forskning, videnskabelig historieskrivning og populær
historieskrivning. Videnskabelig historieforskning må
selvsagt ligge til grund for videnskabelig historieskriv
ning, hvorimod dette ikke er absolut påkrævet for po
pulær historieskrivning. Historieforskningen er i sig
selv videnskabelig, idet den forudsætter en metodisk
og kritisk gennemgang af det forhåndenværende ma
teriale. Allerede f. eks. H. G. Garde foretog en sådan
bedømmelse af sit materiale til marinens historie i
1832 udfra datidens forudsætninger.

Orlogskaptajnens skelnen mellem egentlig og viden
skabelig forskning er således uden bund i virkelig
heden, og det er også forkert, når orlogskaptajnen
hævder, at stoffet stort set var færdigbehandlet i 1830
- -40, thi i så fald ville marinehistorien have været
flere slægtled forud for al anden historieforskning
herhjemme. I denne forbindelse skriver orlogskaptaj
nen s. 514: »Det m å nemlig her erindres, at de oprin
delige historikere meget ofte har haft et langt rige
ligere materiale til rådighed ved affattelsen af deres
fremstillinger ... «. Det er, jeg må sige desværre, en
fundamental misforståelse, der ofte har været skæbne
svanger også for andre forfattere. Tidligere historikere
har nemlig haft det langt vanskeligere, end vi har det
i dag, med hensyn til fremskaffelsen af kilder. Arki
verne var ikke så godt ordnede, kilderne lå mere
spredte på flere arkiver og ofte i privateje, og kend-
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skabet til de steder, hvor man skulle finde de nødven
dige kilder, var derfor selvsagt langt ringere, end del
er nu. At en historiker, som nævnt af orlogskaptajnen
s. 514, kunne bygge på »f. eks. mundtlige beretninger
fra deltagere eller øjenvidner -e m å vist siges at være
overordentlig sjældent. løvrigt savner udtrykkel »op
rindelige historikerc« en nærmere forklaring.

Det kan derfor slås fast, at historieforskningen hel
digvis er gået fremad gennem hele det 19. og 20. årh.,
ikke mindst fordi historikeren har haft stadig bedre
hjælpemidler til rådighed. Indenfor marinehistorien
er vi desværre et stykke bagud, og stoffet er endnu
langtfra færdigbehandlet, thi det er kun få perioder,
der blot tilnærmelsesvis i store træk er udforsket. For
klaringen ligger i, at kun så få akademisk uddannede
historikere har beskæftiget sig med marinehistorie.

I sit ,indlæg berører orlogskaptajnen endvidere ofte
historieforskningens metode og kildekritik, og be
mærkningerne herom har rystet mig. De går stik imod
al historieforsknings inderste væsen, og det er med
beklagelse jeg tænker på, at de retningslinier, han an
"iser mig, kan være fulgt af ham selv i hans tidligere
artikler og arbejder. Lad mig gå ud fra orlogskaptaj
nens sætning s. 515: »Den senere historiker har der
imod den store fordel, at han som udgangspunkt kan
vælge den tidligere fremstilling, som han anser for
den bedste, og begrunde; hvorfor han visse steder er
kommet til et andet resultat . . . «. Ja, det er netop det
ulykkelige, der tidligere er sket indenfor mnrmehisto
rien. En sådan fremgangsmåde kan kun blive til
populær historieskrivning, aldrig videnskabelig, og den
benyttes derfor aldrig af en historiker.

Videnskabelig historieforskning med forudgående
forskning kan klin baseres pi't kildekritiske undersø-
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gelser. At en historiker i sine arbejder kan henvise til
tidligere historikere, som måtte have enten afvigende
eller sammenfaldende opfattelser, er en ganske anden
sag. Forskningen skelner mellem levning og beret
ning. Ved levning forstås de af fortidsmenneskene
endnu bevarede frembringelser, mens beretningen er
en omtale af et eller andet. F. eks. er en del af et skib,
et våben eller et dokument en levning, der må kilde
kritisk behandles m. h. t. fundforhold , materiale, tek
nisk udførelse m. m . for at fastslå levningens oprin
delse og kildeværdi. Er levningen 'talende, som f. eks.
et dokument, må man herefter kildekritisk undersøge
beretningens historiske værdi.

Beretninger må altid vige for levninger, hvis de er
indbyrdes modstridende. Beretninger deles i primære
og sekundære. En beretning er sekundær, når den
henter sin viden fra beretninger, som vi endnu har,
d. v. s. når forfatteren af den ikke har større viden,
end vi også kan skaffe os, mens en primær beretning
enten stammer fra et øjenvidne eller bygger på vidner,
som vi ikke kender. En primær beretning må altid gå
forud for en sekundær beretning, idet det altid må
være vor opgave at søge at nå frem til førstehånds
vidnet og derved frigøre os fra de fejltagelser eller
mangler, som en sekundær kilde kan være behæftet
med.

Når vi først har udvalgt vore primære beretninger,
gælder opgaven derefter at bedømme disses værdi ud
fra vidnets forudsætninger og hans evne og vilje til at
opfatte og gengive. En historiker, der lever samtidig
med de begivenheder, han skildrer, må bedømmes på
grundlag af den kritik, han underkaster sine forskel
lige vidner, og den forståelse, hvormed han behandler
sin samtid og dens liv. Derimod stiller vi andre krav til
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de ældre historikere, der er senere end begivenhederne,
men endnu ikke kender til den moderne kildekritik.
Lad mig her citere historikeren Kr. Erslev, (moderne
dansk kildekritiks fader, prof. ved Kbh.s universitet
1883-1916) »Historisk Teknik« s. 62: »Der ønsker vi
(d.v.s. moderne kildekritiske forskere) helst at have
en nok nøjagtig, men ret naiv genfortæller, og vi fryg
ter den mere kritiske, der underkaster det stof, han
arbejder med, en indgribende bearbejdelse. Det lyder
underligt med så modsatte krav, men det hænger
sammen med de ældre historikeres mangler.«

Enhver kan vel herefter se det forkerte i orlogskap
tajnens bemærkning om, at det taler i mit skrifts dis
favør, når jeg »ganske forbigår de ansete danske
marinehistorikere og søofficerer C. Wleugel, H. C.
Garde og C. baron Schaffalitzky de Muckadells for
træffelige redegørelser for slaget.« Hvor fortræffelige
de end er, vil de kun være sekundære kilder og må be
dømmes som sådanne. Også orlogskaptajn P. Holcks
arbejder vil være sekundære kilder, og efter at han
her har fremdraget sit syn på kildekritikken, kan det
ikke undre, at jeg og andre historikere i fremtiden må
omgås disse arbejder med en vis varsomhed.

Mit skrift: Slaget i Køge Bugt d. 1/7 1677, behand
ler såvel slagets forhistorie, styrkeforholdet mellem
modstanderne, selve slaget og dets følger på ialt 79
sider, inel. kildefortegnelse. Når denne størrelse på
skriftet skulle overholdes, ville det vist forekomme ret
besynderligt, om der skulle afsættes særlig stor plads
til netop de spørgsmål, som orlogskaptajnen ønsker
særligt belyst med gengivelse af dokumenterne in ex
tenso og kildekritisk fremlæggelse af stoffet. Det ville
sprænge skriftets rammer og er derfor et ganske ubil
ligt forlangende, hvorimod jeg meget gerne redegør



72 Historieforskning og kildekritik .

særskilt for mine studier her. Hvad iøvrigt angår
skriftets form må jeg oplyse, at det er almindeligt, at
man i videnskabelige arbejder giver omfattende kilde
henvisninger, som i mit skrift, mens man kun meget
sjældent gengiver kilderne som bilag. Dette må over
lades til specielle kildepublikationer, da det jo ellers
ganske ville sprænge et hvilket som helst arbejdes
rammer og økonomi. Jeg beklager, at orlogskaptajnen
har foretaget »kostba re studierejser« bare for min
skyld. Det ville dog have været lettere om orlogskap
tajnen havde sat sig i forbindelse med mig og her fået
kildernes fulde ordlyd, da jeg i stor udstrækning har
affotograferet disse.

Orlogskaptajnen skriver videre om Aarbog for Kø
benhavns Amt 1911 : »Den n e sidste og andre af for
fatteren meget benyttede kilder har fået en alt for
beskeden plads bagest i skriftet, hvor de adskilt fra
den øvrige kildefortegnelse let overses, således at læ
seren ikke bliver tilstrækkeligt orienteret.« Orlogs
kaptajnens bedømmelse af dette er helt forkert. Som
det er sædvanligt i historiske arbejder, er kildeforleg
neisen opdelt i utrykte og trykte kilder, og efter side
henvisningerne er anført andre arbejder, som også er
af værdi, men hvortil der ikke er henvist i skriftet.
Disse er ikke benyttet som kilder, da de er sekundære,
og til disse hører blandt andre Aarbog for Københavns
Amt 1911, idet jeg her er gået bagom denne direkte til
de primære kilder i rigsarkivet, på hvilke årbogens
oplysninger er baserede.

Skriftet Slaget i Køge Bugt d. 1/7 1677 er udarbej
det så vidt muligt efter primære kilder. Trykte kilder,
der altså hovedsagelig er sekundære, er kun benyttet
efter en bedømmelse af udgiveren og udgiverstedet.
F. eks. vil de dokumenter, som orlogskaptajnen har
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offentliggjort i T. f. S., kun i begrænset omfang kunne
benyttes i videnskabeligt arbejde på grund af de man
ge fejl, der kan være påløbet. Teksten kan være tydet
forkert, idet man må huske, at det dels er skrevet
med gotisk og dels i gammelt sprog, og under tryk
ningen kan desuden være påkommet trykfejl.

De i slaget deltagende skibe.

Tilsyneladende . har orlogskaptajn P. Holck ikke
læst mit skrift med helt uhildede øjne, thi der fore
kommer i hans citater forskellige misforståelser, som
jeg mener kunne være undgået, dersom han nøje
havde læst, hvad der står. Skibslisten over de i slaget
deltagende svenske skibe er ikke bygget på de sekun
dære kilder, H. D. Lind og Zettersten, som hævdet af
orlogskaptajnen, men derimod på samtidige lister,
hvortil jeg henviser (s. 30 i mit skrift) . På de områder,
hvor listerne imidlertid ikke giver klar besked, har
jeg støttet mig til Zettersten, selvom denne på dette
punkt ikke har angivet sine kilder. Dette har jeg des
værre måttet gøre, fordi jeg ikke havde lejlighed til at
foretage en »kostba r studierejses til undersøgelse af
spørgsmålet. Jeg vil mene, det er ærligt at forelægge
sagen sådan, og den kan i hvert tilfælde ikke affær
diges med udokumenteret at erklære, at »den ansete
svenske marinehistoriker ikke tager fejl e. Derimod
tager orlogskaptajnen fejl på følgende punkt: Det
svenske kompagniskib GRIPEN på 60 stk. deltog nem
lig ikke i slaget, det findes heller ikke på min skibs
liste, og orlogskaptajnen fremlægger tilmed selv doku
menteret bevis herfor (s. 517). Derimod deltog jagten
GRIPEN på 8 stk. , hvilket hos mig angives bl. a. s. 29
og s. 31, og mærkeligt nok også af orlogskaptajnen
selv s. 517 .
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Med hensyn til ST. HIERONYMUS har orlogskap
tajnen øjensynlig også læst kilderne med et noget
forudindtaget standpunkt, thi i Generalkrigskommis
sariatets breve under Landetaten for 1674--79 (i pak
ken om Tryggevælde Amt) ligger udskrifter fra for
hørene vedr. DRAKENs og ST. HIERONYMUS grund
stødning (disse er ikke, som hævdet af orlogskaptaj
nen, alle gengivet i Aarbog for Københavns Amt 1911),
og her står tydeligt om sidstnævnte skib, at det »om
aftenen tilforn var løbet på grund og dog om morge
nen kommet af igen. e Desuden læser orlogskaptajnen
helt forkert i Horns brev, når han påstår, at denne
beklager, at han måtte undvære skibet under slagets
begyndelse. Brevet er gengivet som bilag 2, s . 584, ved
orlogskaptajnens artikel, og man kan her i de fire
sidste linier på siden læse, at ST. HIERONYMUS sent
på natten gik på grund, og at Horn desuden havde den
ulykke, at 3 brandvagter havde begivet sig så langt
fra flåden, at de ikke kunne finde den. Der står intet
om, at skibet ikke deltog i slaget fra dets begyndelse,
men man må huske, at Horn i hele brevet søger at
fremholde alle de uheld, der er tilstødt ham, for derved
at undskylde sit nederlag. Vi må derfor holde os til
forhørene, der siger, at ST. HIERONYMUS kom af
grunden om morgenen.

Orlogskaptajnen fremholder løjtnant Ludwig Tau
bes forklaring af 6/8 1677 ('S. 518), hvori denne om
taler, at ST. HIERONYMUS var kommet i læ af fjen
den og derfor søgte mod Malmø. Dette beviser dog
intet om, hvornår skibet kom af grunden, men passer
netop på den beskrivelse, jeg selv har givet (s. 50 i
mit skrift) om M. Rodstens eskadre, der bekæmpede
DRAKENs sekundanter med held, »idet tre af dem,
ST. HIERONYMUS, MERCURIUS og KALMAR, kom
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i læ af de danske skibe og således afskåret måtte und
fly ved at stå nordpå gennem Sundet ... e,

Schouibunachi Taube og Niels Juels sekretær.

Side 519 skriver orlogskaptajnen om min beskri
velse af DRAKENs kamp ved Stevns: »Dette vigtige
afsnit, hvor der kun er henvist til kilderne: Prise
penge og Tryggevælde Amt (s. 76), beror imidlertid
også på andre kildeoplysninger, hvor forfatteren har
udeladt alt, hvad der ' taler imod denne fremstilling,
og gør sig skyldig i så mange fejlslutninger, at sagen
må udredes punkt for punkt ... «, Hertil må jeg be
mærke: Jeg har ikke udeladt det mindste, der kan tale
i fremstillingens disfavør, og mine slutninger er ba
serede på et kritisk studium af kilder, hvortil jeg har
henvist. Med tanke på det foran anførte om orlogs
kaptajnens behandling af historiske kilder synes hans
kritik at skyde over målet.

Men lad os alligevel se på kritiken punkt for punkt.
På opfordring af Niels Juels 'sekretær blev der sendt
mandskab ombord 'på DRAKEN. Orlogskaptajnen
skriver herom, at »denne fejl stammer oprindelig fra
Rockstroh ... e. Jeg vil gerne endnu engang under
strege, at min kilde er ikke den sekundære kilde,
Rockstroh, men de primære Ik~lder, udskrifter af for
hørene vedr. DRAKENs plyndring. Her synes orlogs
kaptajnen atter at lægge en bestemt forudfattet me
ning til grund for sin tydning. I den af orlogskaptaj
nen selv gengivne vidneforklaring (s. 520) afhøres
Peder Ladefoged, der forklarer, at han advarede mod
plyndring, og for at understrege, at der ikke foregik
plyndring, mens han var til stede, og for at bekræfte,
at Niels Juels sekretær var orienteret om hans ordre,
tilføjer Peder Ladefoged, at han tog venlig afsked med
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Niels Juels sekretær. Denne udtalelse er en del af
vidneudsagnet, hvis formål for Peder Ladefoged er
at fastslå , at mens han var ombord på skibet, gik alt
roligt til. Mon man i en vidneforklaring nogen sinde
ville skrive. som af orlogskaptajnen påstået, at efter
afhøringen tog vidnet venlig afsked med en af de til
stedeværende i salen. Nej, i vidneforklaringen står
kun, hvad der har interesse for sagen.

Desuden står der under afhøringen af Jørgen Mo
gensen (gengivet i orlogskaptajnens artikel s. 520) ,
at da DRAKEN var jaget på grund og erobret »af vores
folk «, og da man på skibet havde efterladt en sekretær
og fire bådsmænd, kom samme sekretær i land for at
bede om hjælp til skibets bevogtning. Den sidste del
af sætningen har orlogskaptajnen besynderligt nok
ikke fundet det ulejligheden værd at citere. Når J. Mo
gensen erklærer, at skibet blev erobret »a f vores Iolk e,
mener han selvfølgelig mandskab fra den danske flåde,
for skibet blev ingenlunde erobret af bønderne. Der
står tilmed i parentes efter »vores folk «: »som med sig
fra skibet borttog majoren og andre fornemme offi
cerer«, og hermed menes, at de blev taget ombord på
den danske flåde. Den opfattelse, som orlogskaptajnen
har, at officererne først blev taget i land og senere
bragt ombord igen, har ingen bund i virkeligheden,
hvilket også tydeligt fremgår af schoutbynacht Tau
hes egen forklaring.

Schoutbynacht Taubes brev har P. Holck gengivet
s. 526-28, og heri står intet om, at han har været i
land hos landeværnet. Havde han det, skulle han nok
have bemærket det. Derimod skriver Taube om sin
deltagelse i slaget, at han var nødt til at give skibet i
fjendens vold, og at »j eg siden af selve admiralen blev
taget og afhentet af hans udsending e ( mid t på s. 527).
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Hvordan dette kan misforstås, er mig ubegribeligt.
Taube skriver netop i brevets begyndelse, at han vil
forklare alt dette for at modbevise, at skibet blev
taget af bønderne. At det siden blev besat af bønderne,
havde han ikke noget at gøre med. Niels Juels brev
af 6/7 1677 (gengivet s. 523) omtaler nøjagtig det
samme.

Jeg forstår ikke, hvorfor orlogskaptajnen gør sig så
megen umage for at borteliminere generende kilder
uden dog at sætte andet i stedet end sine egne teorier.
Han angiver således ikke nogen anden kilde, der kan
modbevise den primære kilde, HAVMANDENs journal,
der angiver flådeordenen til at være: Jens Rodsten,
Niels Juel og Marquard Rodsten. Som også angivet i
mit skrift var M. Rodstens eskadre i læ af den øvrige
flåde, og i første fase af kampen deltog således på
dansk side kun Jens Rodsten og Niels Juel r-i nævnte
orden. Der er derfor intet besynderligt i, at Niels Juel
i den agterste af disse to eskadrer har haft lejlighed
til at give DRAKEN dødsstødet, da den var grundstødt
ved Eskesti. Det er derfor en forkert udredning af,
hvad der står i mit skrift, når orlogskaptajnen vil på
stå, at jeg mener, at Niels Juel har opgivet flådeførin
gen for at bekæmpe en havarist. Selvfølgelig har han
ikke det, og han har heller ikke haft grund til det.

CHRISTIANUS QUINTUS var under kampens første
del blevet stærkt beskadiget, hvilket er overordentlig
naturligt, da fjendens ild fortrinsvis søges rettet mod
admiralskibene. Niels Juel måtte da gå over på FRI
DERICUS TERTIUS, der hidtil havde været uskadt,
fordi det først nu kom til kamppladsen med Marquor
Rodstens eskadre. Med FRIDERICUS TERTIUS deltog
Niels Juel selv i angrebet på DRAKEN, hvorefter han
foretog sin vending efter den svenske flåde. Orlogs-
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kaptajnen formoder endvidere (s. 531), at de danske
skibe, og heriblandt FRIDERICUS TERTIUS, ikke har
villet lade sig opholde, hvorfor man har beordret Tau
be til selv at hente strandvagten i land. Her er jeg
delvis enig med orlogskaptajnen, thi det er omtrent
det, der ifølge kilderne sker. Her er dog ingen grund
til at formode, thi fra de førnævnte kilder ved vi, at
Niels Juels sekretær og 4 bådsmænd blev sat ombord,
og det er dem, der har skaffet yderligere prisemand
skab fra landeværnet, mens Taubeblev hentet ombord
til Niels JueI. Men når orlogskaptajnen selv mener, at
man har sendt bud i land, hvorfor vil han da have
mig til at mene det, som han skriver s. 521: »Det siger
sig selv, at hvis Niels Juels sekretær, som repræsen
tant for Niels Juel, havde overtaget kommandoen 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 kommandoen
af Bjæverskovkompagniets befalingsmænd for at blive
sat til at holde nattevagt i kahytten uden at påtale
dette på det alvorligste i forhøret, som han overvære
de. « Jeg skriver intet om alt dette, der er noget, or
logskaptajnen uvist hvorfor, tillægger mig.

Når orlogskaptajnen endvidere formoder, at schout
bynacht Taube blev sat i land, og når han mistyder
nogle aktstykker og udelader dele af andre for at be
vise, at Niels Juels sekretæ r ikke var på DRAKEN,
kan det efter min mening kun være for at få alt til at
passe ind i egne teorier, der som ovenfor nævnt klart
modbevises af dokumenterne.

Niels Juel skifter skib ved Stevns.

Orlogskaptajnen skriver s. 533: »Når mag. Barfod
vil overbevise marinehistorieforskningen om, at den
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hidtidige fremstilling af vort berømte søslag på et me
get væsentligt punkt hviler på en urigtig forudsæt
ning, må grundlaget forelægges klart og koncist, og
bevismaterialet må være ubestrideligt. Ingen af disse
betingelser er opfyldt,« Og senere følger på grundlag
af to citater fra mit skrift: »Udfra disse to passager,
der ikke kommenteres med en linie, medens der ofres
sider på ret uvæsentligt stof, skal læseren føle sig
overbevist ... «. Disse to udtalelser fremtræder samlet
som en vel hård og kategorisk dom, der ikke forekom
mer mig at stå i rimeligt forhold til de beviser herfor,
som orlogskaptajnen fremfører. Går man imidlertid
sagligt til bunds i orlogskaptajnens indvendinger, er
situationen da også en ganske anden.

For det første er det et spørgsmål, om det, at Niels
Juel nedkæmpede DRAKEN ombord på FRIDERICUS
TERTIUS eller CHRISTIANUS QUINTUS, eller med
hvilket af skibene han gennembrød linien senere, eller
på hvilket tidspunkt han skiftede skib, er mere væ
sentligt, end det orlogskaptajnen kalder »ret uvæsent
ligt stof«, uden dog klart at angive, hvad der menes
hermed. For det andet kan jeg i en samlet fremstil
ling, som den mit skrift udgjorde, ikke ofre flere sider
på dette enkelte punkt, uden at helhedsbilledet ville
gå tabt og skriftet få slagside. Men jeg er glad for
her at få lejlighed til nærmere at redegøre for dette
punkt i fremstillingen.

I mit skrift henviser jeg til den pakke, søetaten XIV,
Adm. som domstol 7, Beregn. ang. prisepenge 1677
-78, som også orlogskaptajnen har fremdraget en
kelte aktstykker fra. Han skriver, at man må »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 beskedent omfang skulle det synes utænke-



80 Historteforsknlng og klldekrttik.

ligt at overse, at der foruden det nysnævnte aktstykke
findes 3 i samme format, som fortæller noget ganske
andet end det, forfatteren hævder.« Dette er urigtigt,
thi jeg har ikke kun henvist til eet aktstykke, men til
lægget som helhed.

Abner man det af orlogskaptajnen omtalte »Iæg af
så beskedent omfang« finder man imidlertid ikke 4.
men 10 forskellige aktstykker, som jeg selvfølgelig alle
har brugt i mine overvejelser. Orlogskaptajnen har
således i sin kritik af dette punkt i mit skrift udeladt
omtalen af aktstykker, der er nødvendige til forstå
else af sammenhængen, desuden har han undladt at
omtale en vigtig tekst, der står bag på et af de foto
grafisk gengivne akt styk ker (s . 535), og endelig har
han af en samling sammenheftede dokumenter kun
omtalt et enkelt af disse (fotograf. gengivet s. 534)
uden at nævne, at dette var hæftet sammen med andre
aktstykker af værdi for tydningen. At orlogskaptajnen
endvidere bygger en del af sit angreb på, at 2 af akt
stykkerne er skrevet til forskellig tid, skønt et kri
tisk eftersyn hurtigt kan fastslå deres samtidighed, er
uheldigt, men noget sådant er en ofte forekommende
fejl hos amatører.

Lad mig til vej ledning betegne de omtalte aktstyk
ker med bogstaver:

A. er en samlet opgørelse over skibenes t.axer-ing samt bytte
pengene til hvert skib.

B. er byttepengene opstillet for officerer og gemene for h vert
skib.

C. er en speciel ber-egning af pr-lsepenge for ADMIRANT, ENGEL
GABRn~L og DRAKEN. Det er tre løsblade, hvoraf de to er
gengivet SQm forskellige aktstykker på side 5"35 og 537 i P .
Holcks artikel. Men enhver kan vel se, at de to blade hører
sammen.
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D. angiver byttepenge bil hvert skibs søfolk, til a-dmiralerne og
til landfolket. En enkelt si-de heraf er af P. Holck aftrykt

side 534.

E. Er en opstilling, der angiver, hvorledes prisepengene for de
enkelte priseskibe er fordelt.

F. er en oversigt over admiralernes og skibschefernes prisepenge.

G. er en speciel afregning for Niels Juel.

H. er de originale dokumenter for prisernes taxering.

I. er en summarisk oversigt over prdseslclhenes taxering, prise
pengene til officerer og gemene samt 3 måneders gage tB de
deltagende 'Skibe .

R. er en udregning af prisepenge til hvert af de danske skibe,
og papirerne har et omslag, hvorpå der er en extrakt over,
hvad der tilkommer officererne.

Af disse dokumenter må først fremdrages dem, der
ved datering eller på anden måde har et mere officielt
præg, og vi må herefter vurdere de andre forarbejder
eller kladder. Af praktiske grunde indskrænker jeg
mig her til at behandle de tre skibe ADMIRANT, EN
GEL GABRIEL og DRAKEN, der har en særlig til
knytning til det foreliggende spørgsmål.

Aktstykke H. angiver taxeringerne således:

ENGEL GABRIEL taxeret 28/61677 til 7.658 r-dl. 3 mrk. 2 sko
ADlIURANT taxeret 30/61677 til 12.818 rdl. 1 mrk. 6 sko
DRAKEN taxeret 18/71677 til 23.116 rdl. 4 mrk. 1'1 sko

Af G. får vi desuden følgende at vide om Niels Juels
andel (som gengivet i mit skrift si. 65) :

Tiende Kpl.'s part
ENGEL GABRIEL 765 rdl. 4 mrk.}
ADMIRANTE 1281 rdl. 4 mrk. 640 rdl.

DRAKEN 23'711 rdl. 3 mrk. 800 rdl.

For m etalstk .
800 rdl,

895 rdl.

Aktstykkerne C. og K. hører sandsynligvis på en
eller anden måde sammen, da oversigterne er opstillet
ganske ens, og da C. indeholder netop det, K. mang
ler i at være fuldstændig. De er dog skrevet på for
skellig slags papir. Her behøver vi dog kun at inter-

Tidsskr. f. Søvæsen, 125. Aarg.
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essere os for C. Dette aktstykke består af tre løse
blade, af hvilke orlogskaptajn Holck har omtalt de to .
På C. 1 står hvilken sum af DRAKENs prisepenge.
der skal gå til FRIDERICUS TERTIUS og på C. 2
hvilken der skal gå til CHRISTIANUS QUINTUS, og
på C. 3 prisepengene til CHRISTIANUS QUINTUS for
ADMIRANTE og ENGEL GABRIEL. Desuden angiver
C. 1 admiralernes prisepenge for alle tre skibe samt
summen af posterne på C. 1 og C. 2, hvilket er et
uomstødeligt bevis for, at de tre akter hører sammen.
De er desuden skrevet af samme hånd på samme
måde. Og herved falder hele orlogskaptajnens »bevis
førelse« fra hinanden, da han netop sætter disse do
kumenter op mod hinanden. Kort kan det gengives
således:

(C 1) DRAKENs taxering, når tiendepenge er fra-
draget ..
heraf beregnes til FRIDERICUS TERTIUS

(hvoraf til Niels J uel for sin kaptajnspart
320 rdl.).

f,!1 .344 r-dl,
4.203'{. rdl.

(C. 2). drer-af beregnes til CHRISTlANUS QUINTUS '13.063 rdl,

(hvoraf til Niels Juel for sin kaptajnspart
480 rdl. ).

(C. 1) admiraler, viceadmiraler og schoutbynacht
beregnes efter ar t ikler ne af disse tre skibe 3.760 rdl.

udsat til enker, der har mistet deres
mænd i slaget '2'18 rdl.

iaH '21.344 rdl.

(C 3) ADMIRANTE og ENGEL GABRIELs taxering
når tiendepenge er fradraget 18.428 r-dl,

beregnet til CHRISTIANUS QUINTUS
efter artiklerne .. 18.4i28 rdl.

(hvoraf til Niels Juel for sin kaptajnspart
640 rdl.),
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Af disse akter ses, at CHRISTlANUS QUINTUS har
fået alle pengene for ADMIRANTE og ENGEL GA
BRIEL, og at Niels Juel fik kaptajns part heraf. End
videre at pengene for DRAKEN har måttet deles og
derfor ikke har kunnet opstilles sammen med de to
andre skibe. DRAKENs penge er blevet delt mellem
FRIDERICUS TERTIUS og CHRISTIANUS QUINTUS
ligesom Niels Juels kaptajnspengeogså er blevet det.
Begge skibe har altså deltaget i bekæmpelsen af DRA
KEN, og Niels Juel har været først på det ene og der
efter på det andet under kampen, hvilket også vil
fremgå af skildringen i mit skrift 'side 47. Niels J uel
skiftede flagskib, medens han var ved Stevns, og han
deltog således også med FRIDERICUS TERTIUS i
bekæmpelsen af DRAKEN.

løvrigt er officererne ligesom mandskabet opført i
regnskabet ved de skibe, de oprindelig tilhører, selv
om de skulle skifte under slaget. Derfor kan man ikke
af regnskaberne her se, hvilke officerer, der evt. måtte
være flyttet med Niels Juel. Jeg kan iøvrigt ikke se,
hvorledes dette evt. skulle bevise noget om, på hvilket
tidspunkt flytningen skulle være 'sket, som antydet
af orlogskaptajn Holck side 538. Bemærkningen om
»en uheldig formuleret regnskabsposte er lidt søgt.

Det tredje dokument, som orlogskaptajnen omtaler
s. 533 og 536, er af mig her angivet ved aktstykke D.
Orlogskaptajnen bemærker hertil, at Niels Juel eller
hans kaptajnspart ikke omtales i beregningen af prise
pengene til FRIDERICUS TERTIUS for DRAKEN og
tilføjer: »Det må anses for ganske utænkeligt, at ad
miralitetets commissariat, der har foretaget beregnin
gen, skulle have været uvidende om, at Niels Juel ved
DRAKENs erobring førte sit flag på FRIDERICUS
TERTIUS, hvis dette havde været tilfældet.e

li"
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Orlogskaptajn Holcks udtalelse viser her en uviden
skabelig omgang med kilderne. Det af orlogskaptajnen
affotograferede aktstykke er en enkelt side af en sam
ling protokolagtigt sammenheftede dokumenter, der
ligeledes angiver byttepenge for alle de andre skibe.
Ved ingen af disse skibe er admiralernes parter nævnt,
selvom commissariatet nok har været klar over, at de
har været med ombord. I samme dokumentsamling fin
des derimod en speciel opgørelse for admiralerne og
for landfolket. I denne står selvfølgelig også Niels Juel
angivet, nemlig således:

Niels Juel for metalstykker i kahytterne 11695 rdl.
hans pa rt af byttepengene 20765 rdl.

Fra aktstykke G ved vi, at de 1695 rdl. angiver 800
rdl. for metalstykker i ADMIRANTEs kahyt og 895 rdl.
for metalstykker i DRAKENs kahyt. Desuden kan vi af
G. se, at de 20.765 rld. angiver:

tiendepenge for alle skibene 12.887 rdl.
for CARITAS og FORTUNA, mod at han fornøj er

de i disse skibe interesserede .. 6.438 rdl.
hans kaptajnspart for ADMIRANTE og ENGEL

GABRIEL •. .. .•.. 640 Tdl.
h ans kaptajnspart for DRAKEN 800 rdl.

ialt 20.765 rdl.

Blader man endvidere i D. hen til CHRISTIANUS
QUINTUS' byttepenge for ADMIRANTE og ENGEL
GABRIEL dat. d. 25/4 1678, vil man se, at Niels Juel
heller ikke er nævnt her. Efter orlogskaptajnens teori
skulle Niels Juel da heller ikke have været med til
erobringen af disse skibe.

Det kan vel næppe være nødvendigt at trætte læse
ren med flere beviser fra aktstykkerne, men lad mig
til sidst henvise til orlogskaptajnens bilag 1 side 582,
hvor de erobrede skibe omtales. Her står for DRAKEN:
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»DRAGEN m . 64 stk. blev i slaget af genadrnljt. Niels
Juel nød til at sætte sig på grunden uden for Køge og
stryge flaget , og eftersom det samme skib var. besat
med velbem. hr. Niels Juels folk er det og bleven tvun
gen at sejle til København.«

Orlogskaptajn Holck behandler også bådsmandstal
lene og finder ud af, at der må have været 65 svenske
bådsmænd på FRIDERICUS TERTIUS. Når man ikke
fuldt ud er kl ar over tallenes betydning på alle de 10
aktstykker, hvad jeg heller ikke er, vil det ikke være
muligt at udlægge dem. Der er desuden ikke kun to
forskellige 'opgivelser, som anført af orlogskaptajnen,
men tre, og disse er følgende:

Aktstykke Aktstvkke Aktstykke E
B. C, K r5 evt . for begge

skibe?
UHR!ISTIANUS QUINTUS
FRIDERICUS TERTIUS

485
134

390
199 595

Horns vending flugten - Niels Juels medaille.

Med hensyn til den svenske admiral Horns vending
fra Stevns kan jeg ikke se nogen forskel i det, jeg har
beskrevet, og det, som orlogskaptajnen fremfører. Da
vendingen er sket agten om Niels Juels eskadre, der
var den s rdste og 'ikke den næstsidste (se side 77),
kan der ikke fremk.omrne den vanskelige manøvre,
som orlogskaptajnen urigtigt beskriver som min op
fattelse s. 547, men netop den situation, som han selv
senere beskriver s. 559. Orlogskaptajnen har tilsyne
ladende her, for at ville demonstrere sin større tak
tiske viden, ønsket at lægge andet i min tekst, end
der står.

Videre i sin artikel nævner orlogskaptajn HoIck
SVENSKE LØVE og hævder, at forfølgelsen ikke skete
tæt syd om Falsterbo, men at svenskerne først er søgt
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syd på , før de gik mod øst som vist på skitsen s. 568
- 569, og begrunder dette med en henvisning til ENIG
HEDENs journal (s. 541 og 561). Hertil er at be
mærke, at der blev taget 2 skibe under flugten; det
ene, FLYGANDE 'VARGEN, som orlogskaptajnen iøv
rigt slet ikke omtaler, gik på grund ved Falsterho rev,
og det andet, SVENSKE LØVE, blev erobret af ENIG
HEDEN, hvis journal angiver, at »så havde vi Møen
SV fra os omtrent 1 mil «. Flugten, der ifølge admiral
Horn foregik samlet, kan da enten være foregået
direkte mod øst eller først mod syd. Jeg har anset det
for naturligst, at svenskerne straks er flygtet mod øst,
og at FLYGANDE W ARGEN under denne flugt er
blevet stikkende på Falsterbo rev, mens SVENSKE
LØVE er vendt tilbage igen og da på et eller andet
tidspunkt erobret af ENIGHEDEN. Denne mærkelige
vending omtales hl. a . i Horns brev (s. 584-585).

På side 542 hævder orlogskaptajnen, at det danske
skib på Niels Juels medailIe er TRE LØVER og ikke
CHRISTIANUS QUINTUS. På dette specielle område
erkender jeg orlogskaptajnens betydelig større viden,
men jeg henstiller, at man tilgiver mig, n år jeg an
moder om et bevis for påstanden, om at det ikke er
CHRISTIANUS QUINTUS, men derimod TRE LØVER.
Med det bevis mener jeg et historisk bevis hvilende på
primære kilder.

Amaterhistorikere.

Alt i alt er det mit indtryk af orlogskaptajn P.
Holcks artikel, der fylder 73 sider, at han lidt for
ivrigt har bestræbt sig for at rette en kritik mod mit
lille skrift på ialt 79 sider. Orlogskaptajnens iver synes
således at have medført nogle mindre saglige bemærk
ninger, samt at han er kommet til at udelade aktstyk-
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ker, der ikke har passet til hans tilsyneladende forud
fattede teorier. Men dette er ikke usædvanligt for ama
tører, der ikke behersker den nøgterne kildekritiske
fremgangsmåde. Videnskabeligt må man altid starte
en opgave blank, uden forudfattede meninger, og der
efter bygge op på de primære kilder, idet man frem
for alt ikke må lade sig bortlede af senere beretnin
ger. Målet er jo at søge den historiske sandhed.

Jeg værdsætter i høj grad de folk, der drevet af
kærlighed til fortidsminderne og et stort fond af lokal
viden har samlet materiale af den ene eller anden art.
Amatører i historie har ofte ydet sagkundskaben me
get store tjenester og gavnet forskningen . Mange ar
bejder kan sidestilles med historikerens, men mange
andre har virket mod deres hensigt ved at vise mangel
på forståelse af historieforskningens udvikling og den
elementæreste kildekritik. Disse uheldige amatørarbej
der har ofte forvirret den læge læser på grund af vel
formede og tilsyneladende overbevisende argumenter,
og har derved uden forfatterens egen vilje skadet mere
end gavnet.

Det er mig magtpåliggende at fastslå, at jeg absolut
ikke vil undervurdere den amatørrnæssige forskning,
men min ret indgående tilbagevisning af orlogskaptajn
Holcks »teorier« er blot gjort for at råbe et vagt i
gevær overfor enhver, der med urette kalder sig for
sker eller søger at give det udseende af at være det,
når forskningens mest elementære grundregler ikke
følges. Amatørens værdi ligger først og fremmest i
indsamlingen af stof eller i hans specialkendskab på
et bestemt område, men han må i hvert tilfælde sætte
sig nøje ind i den kildekritiske metode, før han sætter
sine »teorier e op mod den videnskabelige forskning.



Nekrologer.

Premierløjtnant, Gesandt Niels Johan Wulfsberg
Høst blev født den 3. Januar 1869 i København som
Søn af Smedemester, Kaptajn P. Wulfsherg Høst og
Hustru Amalie Catharina, født Jansen.

Han blev Kadet i 1885, Sekondløjtnant med Kon
gens Æressabel i 1889 og var derefter med Skonnerrten
»St, Thomas« til Middelhavet 1889-90. Gennemgik
Hærens Officersskoles ældste Klasse, Artilleriafdeling,
1890-93 og blev Premierløjtnant 1894. Blev Værfts
ingeniør 1895 indtil 1905, hvor han søgte Afsked for
at 'over tage Stillingen som Direktør i Det Forenede
Dampskibsselskab.

Med anerkendt Dygtighed deltog han i D.F.D.S. Le
delse indtil han i 1921 trak sig lti lbage sammen med
den adm. Direktør, fordi han af Hensyn til Selskabets
Konsolidering ikke vilde bøje sig for et Aktionær Krav
om større Udbytte. Han var Formand for Bestyrelsen
for Helsingørs Skibsværft 1914-21 og Medlem af
Fragtnævnet under første Verdenskrig.

Dansk Udenrigstjeneste blev efter samme Krig be
tydeligt udvidet, og da der blev lagt megen Vægt paa,
at der valgtes Mænd fra Erhvervslivet, fik Høst Tilbud
om og modtog Ansættelse som dansk Gesandt i Ja
pan i 1921. To Aar senere blev han Gesandt i den ny
dannede czekoslovakiske Republik, tillige i Belgrad
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1924--30 og i Warszawa 1928. I 1934 søgte han sin
Afsked, men blev boende i Czekoslovakiet, hvor han
havde en stor Vennekreds, indtil Tyskerne besatte
Landet i 1938 .

Efter sin Hjemkomst fik han overdraget Ledelsen
af Statens Udvandringskontor, et vanskeligt og me
get krævende Embede under Besættelsen,

Til Trods for, at han var passeret de 70 Aar, gik han
med Ildhu ind for den skandinaviske Samlingstanke
og var en af de ledende Mænd inden for Landsorgani
sationen »Det frie Nord-e, der støttedes af »F onden
af 1942 «. Trods Besættelsen medvirkede Høst i en virk
som Propaganda for den nordiske Enhedstanke, og selv
om Høst ikke fik sine Forhaabninger fuldt opfyldt,
saa naaede han dog at opleve en betydelig Udvikling
af Samarbejdet mellem de nordiske Lande.

Men ogsaa det syd-slesvigske Spørgsmaal laa ham
varmt paa Sinde. Han var Medstifter af »Sydslesvigsk
Udvalgs, og blev i 1947 Formand for dette, og ogsaa
her satte han vidtgaaende Maal for Sydslesvigs Frigø
relse, som ganske vist ikke opfyldtes. men hans Ger
ning har ogsaa her sat sine Spor.

Først da han var 81 Aar gammel, trak han sig til
bage 'fra det offentlige Liv, men forblev til det sidste
en levende, interesseret Personlighed.

Som Iremgaar af oveastaaende hørte Høst til de
Søofficerer, der i fremragende Grad har gjort den
Stand Ære, hvortil han hele sit Liv følte sig knyttet.
Dette gav sig bl. a. Udtryk ved, at han stadig forblev
Medlem af Søe-Lieutenant-Selskabet og ved den Venlig
hed og Tillid han altid viste yngre Søofficerer, Han
forenede i sjælden Grad idealistiske Livsmaal med
praktisk Realitetssans. Igennem sit mangesidige Livs
virke forblev han en helstøbt Personlighed.
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Høst blev Ridder af Dannebrog i 1909. Dannebrogs
mand 1916, Kommandør af Dannebrog 1920 og Kom
mandøraf 'Dannebrog af første Grad 1928.

Høst blev første Gang gift i 1893 med Ane Louise
Fussing, Datter af Murermester Hans Fussing og Hu
stru, Claudine Theodora, født Kiern. I 1918 anden
Gang gift med Ingeborg Charlotte Budtz-Jørgensen,
Datter af Tandlæge Rudolf Jørgensen og Hustru Dag
mar, født Fussing.

Han døde den 21. December 1953. Bisættelsen fore
gik i dybeste Stilhed.

P.l.

Kommandør Knud Krieper von Lowzow blev født
den 28. Marts 1889 paa Faurgaard som Søn af Hof
jægermester Ernst Frederik Georg von Lowzow og
Hustru Johanne 'Vilhelmine Cornelia, født Krieger,

Han blev Kadet i 1905, Sekondløjtnant 1909 og var
med Skonnerten »Ingolf« til Vestindien 1909-10,
Blev Premierløjtnant 1910. Under Sikringsstyrken
1914--18 var han bl. a. med Inspektionsskibet »1s
lands Falk« ved Island og Chef for Torpedobaade,
og i 1919-22 Chef for Undervandsbaade. Blev Kap
tajn 1920. Var med Orlogsskibet »Niels Juel« paa
Prøvetogt i 1923 og derefter paa Togt med dette til
Sydamerika. Chef for Torpedohaadsdivision i Eskadre
og Vintereskadre 1924--25. Blev Orlogskaptajn 1926
og var i 1926, 27 og 28 Chef for Torpedobaadsflotillen
i Eskadre. Chef for Inspektionsskibet »Beskytteren« til
Færøerne 1928-29, Chef for Værkstedsskibet »Henrik
Gerner« 1929, Næstkommanderende i Kystforsvars
skibet »Herluf Trolle« i Eskadre 1930. Skoleofficer ved
Officersskolen 1930-32. Chef for Inspektionsskihet
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sFyllae til Island og Færøerne 1932 . Blev Komman
dørkaptajn 1932 . Chef for Inspektionsskibet »Beskyt
terene paa Fiskeriinspektion 1933. Chef for Inspek
tionsskibet »Hvidbjørnen« til Island 1934 og 35. Chef
for Skibsdivisionen og for Eksercerskole i 1936, Chef
for Søværnets Kaserne 1937-39. Blev Kommandør
1939. Chef for Marinestationen Slipshavn 1939 til Be
sættelsen 1940. Chef for Kvartermester og Underkvar
termesterskolen 1941-45, Ohdf for Jydske Marine
kommando 1945-46, Ohef for Søofficersskolen 1946
49, Ohef for Øvelsesdelingen i September 1947 og Chef
for Skoledelingen for Søkadetter m. fl. Sommeren
1948. Var Formand for Skolekommissionen af 1947 .
A·fsked 1949 .

Virkede i 3. Udskrivningskreds 1950. Formand for
Københavns Amatørsejlklub 1949 og 1950. Under hans
Ledelse opførtes det nye Klubhus ved Svanemøllehav
nen.

Som fremgaar af foranstaaende, tildeltes der Low
zow en Række ansvarsfulde og betydningsfulde Ud
kommandoer, hvorved han bl. a . erhvervede 'sig megen
sømandsmæssig Erfaring. Lowzow var en meget ret
linet, pligtopfyldende og samvittighedsfuld Officer,
der stillede store Krav til sig selv. Som Chef for Sø
officersskolen vaagede han over de gamle Traditioner,
som Formand for Skolekommissionen havde han det
brydsomme Hverv at 'Skulle planlægge nye Veje, der
dog atter skulde omlægges ved den seneste Personel
organisation.

Paa Kommandør Lowzows Initiativ blev den Kon
takt, der eft er 2den Verdenskrig var oprettet mellem
de nordiske »Søk rigsskoler e, udvidet til at omfatte
gensidige Studiebesøg af Kadetter ved de andre nordi
ske Søkrigsskoler og til et aarligt, nordisk Kadetstæv-
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ne, hvor Kadetdelingerne mødes til Sports- og Idræts
stævner.

Lowzow modtog i 1918 for en Redningsdaad Me
daillen for druknendes Redning. Han blev i 1927
Ridder af Dannebrog, senere Dannebrogsmand og i
1946 Kommandør af Dannebrog.

Han blev i 1923 gift med cand. polyt, senere Korps
chef for Kvindelige Marinere og Medlem af Folketin
get, Komtesse Marie Antoinette Bille-Brahe-Selbye,
Datter af Lensgreve Hendrik Bille-Brahe-Selbye og Hu
stru Ellen, født Basse Fønss.

Lowzow døde den 25. Januar 1954 og bisattes fra
Bispebjerg Krematorium den 27. Januar s. A.

P.I.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Pe t e r's e n

og søløjtnant K. Rodholm.

Atlantpagten.
NATO's flanker.

Set fra vestmagternes side dannes begge NATO'·s fl anker af
tremagtsgrupper : Norge, Sverige og Danmark i nord og Tyrkiet,
Grækenland 'Og Yugoslavien i svd. Hver af disse grupper bevogter
vandveje - Sundet og bælterne i nor-d og Dardanellerne i syd 
ad hvilke Sovjet kan nå de store have. På trods af den geogr-a
fiskeafs·tand er det dette forhold, som lænk'er de to grupper
sammen i en etorstrateglsk forbindelse, der kan bhive af afgø
rende betydning for Europas fortsatte eksdstens,

Overfladisk set udviser de to grupper store ligheder. I begge
tilfælde er to af landene i NATO, det .tredje ikke. I begge til
fælde er grupperne knyttet sammen ved vedtagne overenskom
ster. Men dermed ophører Iighederne.

Det nylig grundlagte Nordiske Håd er først og fremmest en
løs konsultativ pagt uden militær betydning, medens den i
Ankara undertegnede Balkanpagt binder de tre sydlige stater
sammen i et virkelrgt 'forsvarsforbund. Der findes her nu mu
lighed f'or 'fælles planlægning, øvelser, udrustning m. m.. Der er
ingen grund til all tro, at en yugoslavdsk division i tilfælde af
krig ikke ligger lige så fast i SACEUR's hånd som en luxem
bourgsk bataillon.

HV1ad angår race, religion og Iivsopfattelse danner de tre nor
diske lande en praktisk enhed på højeste kulturelle niveau og
med en høj industriel kapaeitet, hvor tyngdepunktet dog ligger
i Sverige. Kvaldtatdvt bedømmes soldatermæterlalet som regel
godt, Idet man dog tør betvivle, at de danske og nor-ske tropper
i SHAPE betegnes sorn elitesoldater.

Kvantitativt kan Danmark-Norge opstille ,112--113 divlsdoner,
utilstrækkelige søstridskræfter og ubetydeljge lufts tyrker. Den
svenske styrke beregnes til 25 divisioner, eøstr-Idskræfter, der
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svarer til 'h af de russiske Øster-sø- og Ishavsfl'ådcr samt det
3. 'st ø r s te luftv åben i Europa. Den nordlige flanke m å set fra
NAT.O's side være en kilde til stadige bekymringer.

I syd er billedel ganske anderledes. Man kan vel næppe tænke
sig -s tørre modsætninger end mellem det diktatortske Yogosla
vien,det konsti tutlonclle, kristne konger-ige Grækenland og den
hcllstaml t lskc, tyriti'sl,e republik. Hvad angår so ldaterrnaterta
lets kvaltret kan man med 'fuld føje tale om virkeldge eliteaf
delinger. Styrken beregnes til 60 divisioner, og sø- og luflstyrker
må betragtes som anselige,

Set fr -a 'Cl russisk synspunkt el' begge omr åder potentielle

angrebsobjekter. En åbning af Dardanellerne må betragtes som
yderst værdlf'uld. Kr-igserfurlngerne fra den 2. verdenskrig kunne
tyde på, at 'delte mål kunne nås nogenlunde let, men forholdene
er .i -dag på mange punkter ganske ændrede, således at el russisk
angreb på Balkan og Tyrkiet må bedømmes som en vanskelig
operat-ion, der vil binde store styrker i lang tid. Det vil selv
følgel,ill være meget ubchagel.igt 'for vestmagterne .at have russi
ske ubåde i Middelhavet, men det ville dog være muligt at hin
dre sådanne fartøjer i at komme ud på oceanerne. Nogen krigs
afgørende 'be ty dn ing vil besiddelsen af udløbet fra Sortehavet
ikke have, og man kan spørge sig selv, om operationen overhove
det vil kunne betale sig.

I nord er forholdene langt bedre for russerne. De dansk-norske
styrker er af en langt mindre størrelsesorden og den russiske
udgaugssttltlng meget gunsrlg for et angreb på de svdltge sund
kyster. J:bning af udløbene fra Østersøen byder også på helt an
dre muligheder for russisk søkr-lgsførelse end en hvilken som
helst fremgang ved Middelhavets østlige kyster,

For den samlede krigsførelse vil en flytning af russiske f lyve
baser til Skandinavien og af radarstationer til Norges vestkyst
byde på langt større fordele end et tilsvarende kraftopbud på
Balkan kan give, Et russisk angreb på Danmark-Norge med
samteidig respekoteren af -svensk .n eu t r alltet er en militær ano
mali. Teor-etisk kan ·det vel tænkes, at der findes politiske kom
binationer, der vil få den russiske militærledelse .t il at angribe
Nordnorge, uden at Sveriges grænser krænkes. Men i virkelighe
den er det svært 'at at 'f·inde kombinationer, der kunne motivere
en sådan fr-emgangsmåde.

Et hvilket 'som helst russisk angreb mod en af flankerne vil
udløse en 3. verdenskr-ig. I 'h vil ken form og udstrækning og
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hvoru år NATO kan bringe en vaklende flanke 'h j ælp kan ikke
overses. Men en ting kan siges, og det er, at de vestlige dernokrn 
tier ' ikke g år ,i krig blot for at kæmpe, men for at vinde.

Problemerne omkring NATO's flanker kan lignes ved et U
formet glasrør, .sorn anvendes i den elementære fysikundervis
ning for at anskueliggøre loven om forbundne kar. Sætter man
en prop i begge huller, er een sag vis. Jo bedre den cnc prop
sættes fast, desto sikrere er det, at den anden prop ved en expan
sion i karret flyver ud.

(NY MILITXR TIDSKRIFT, nr. 11/53 ) (forkortet)

U.S.A.

H.M.P.

Flddens nyeste juger.

Et hurt.igt, .srnldlgt og kraftigt orlogsskib, det første af DD 931

klassen forventes at være færdigt i slutningen af 1955. Siden
higen sluttede, er skibsbygningsteknikken gået hurtigt frem, og
det er begrænset, hvor meget man kan modernisere 'l O år gamle
eller endnu ældre jagere. I 1950 besluttedes det .at begynde kon
struktionen af en ny j ager-klasse, Den ·gr u n dlæ ggen de planlæg
ning varede over 1 Y.. år og fuldførtes i august 1952.

DD 931.klassen er lidt stør-re end sine forgængere DD 710
klassen, men mindre end DL2. l\Iaskinarrangementet minder om
DD 710, idet forreste fyrplads og maskinrum er adskilt fra
agterste fyrpladsog maskinrum ved s!u\'erum o. lign . Hoved
fremdrivningen er konventlonelle, gearede dampturbiner med 4
kedler med højtryksdamp. Armeringen er den mest moderne.
Hovedarmeringen er opstillet AXY.

Et vigtigt træk Cl' de forbedrede søegenskaber, oder er opnået

ved forøget fribord forude. Hele overbygningen dnkluslve aff'u
tager vil blive af aluminium for at opnå maximums stabilitet
med minimums deplacement. Beboelsen for besætningen på 2'2
officerer og 315 mand er ligelig delt mellem for og agter. Alle
hensyn er taget, for at besætningen 'Skal kunne få det så beha
geligt som muligt; alle beboelsesrum er anbragt 'Således at
hede, støj og rystelser undgås. DD 93'1, den før-ste j agerkon str-uk-

. tion efter krigen, indeholder mange vigtige forbe drdnger. Den
forventes at blive netop det moderne skib, som flåden ønsker.

(Bureau of Ships, July 53.) H.M.P.
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Søofficerskorpsets krise.
Af kaptajnløjtnant Hel ge Ni e l s e n.

1. Introduktion til emnet.

Mand og mand imellem har søofficererne i de se
neste år diskuteret søofficerkorpsets krise, dilemmaet
mellem løn, snore og ansvarstildeling. således som den
har udviklet sig under den normerings- og forfrem
melsespolitik, der har været ført siden gennemførel
sen af forsvarslovene af 1951.

De konsekvenser, op- eller omnormeringer har for
den enkeltes økonomiske og kommandornæssige for
hold, gør det naturligt, at en sådan diskussion pågår,
og af hensyn til normeringspolitikkens indvirkning
på hele korpsets struktur samt dets borgerlige og inter
nationale omdømme må den interne debat med pas
sende mellemrum gøre status udadtil, for at dens
konklusioner kan blive kendt af - og i bedste fald
måske indvirke på - de politiske og økonomiske in
stanser, der står bag normeringen.

Jeg tror, at tiden er inde for en sådan status, fordi
søofficererne er kommet til den alvorlige erkendelse,
at en forfremmelse i korpset i dag kun indebærer en
økonomisk fremgang, men ikke en fremgang i ansvar,
kommandomyndighed eller borgerligt omdømme.

Tidsskr. f. Søvæscn. 125. Aarg. 7
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Hvorfor er det blevet sådan?
Hvordan vil udviklingen blive fremover?
Hvilke muligheder er der, for at ændre en evt. fort

sat uheldig udvikling?

2. Normeringsprincipper.

Behov og avancementskegle.

Det ved tjenestemandsloven fastsatte antal normere
de stillinger for personel af enhver militær grad er
naturligvis oprindelig fastsat ved behovet, d. v. s. ved
det antal stillinger, der i overensstemmelse med be
mandingsreglementerne skal besættes af personel i de
respektive grader. Ved enkelte stillinger vil der kunne
vælges mellem 2 på hinanden følgende grader, hvilket
ved den endelige fastlæggelse af normeringen kan
udnyttes for at nå frem til en hensigtsmæssig avance
mentskegie for personellet, idet der tages hensyn til
bl. a. normal eller tilstræbt tjenestetidslængde i hver
grad, afgangs-% i hver grad, levealder ved forfrem
melse samt opnåelse af en rimelig gennemsnitlig livs
indtægt for personellet.

Enhver ønsket ændring af normeringen må tilpasses
den oprindelige beregning af avancementskeglen 
tilnærmet kan en %-vis fordeling over graderne an
vendes - ligesom et eventuelt underskud af personel
må fordeles jævnt over graderne, hvad enten dette
underskud hidrører fra en svigtende tilgang eller en
netop foretaget opnormering. Afvigelser fra denne
fordelingsregel bør kun finde sted i ganske særlige
tilfælde - f. ex. ved besættelse af de højeste komman
doposter - og må ikke udvikle sig til sædvane. Dette
har tidligere været erkendt og praktiseret i søværnet
(SVN), jvf. marineministeriets plan for successive
udnævnelser efter opnormeringen i 1937.
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Også andre landes mariner anvender behovkeglen
ved deres personelmæssige opbygning. Og følgen her
af er blevet, at der i alle mariner trods mange for
skelligheder findes en hævdvunden international ko
dex for, hvad de forskellige grader anvendes til. Min
dre afvigelser fra denne kodex kan accepteres eller
undskyldes. men en konsekvent overskridelse af ko
dexens norm vil medføre en devaluering af officers
graderne i internationalt omdømme og fremkalde præ
dikatet »negermarlne«. En tilsvarende devaluering af
officersgraderne vil opstå såvel internationalt som i
nationalt, borgerligt omdømme, dersom henholdsvis
kodexens eller den traditionelle norm for, hvilken om
trentlig levealder hver af de yngre officersgrader re
præsenterer, afviges væsentligt.

Indenfor et internationalt fællesskab som NATO vil
en sådan devaluering have meget uheldige konse
kvenser, og det er under Danmarks medlemsskab af
NATO af ganske særlig vigtighed, at den internationale
kodex efterleves, d. v. s. at der tilstræbes

(i) en levealder på ca. 29-30 år ved udnævnelse til
kaptajnløjtnant,
en levealder på ca. 35-36 år ved udnævnelse til
orlogskaptajn,
en levealder på ca. 41-42 år ved udnævnelse til
kommandørkaptajn samt

(ii) en overholdelse af gradernes anvendelse, hvilket
overført til SVN af idag og til de ikke helt inter
nationaliserede grader i SVN exempelvis - og
bortset fra admiral-klassen - vil sige:

Søløjtnant (SL).

Subaltern tjeneste til søs og på land.
7"
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Næstkommanderende (NK) i små og »mellemstore«
enheder (indtil og inc!. SØLØVEN- og KRIEGER
klassen o. L) .

Skibschefer i - og evt. divisionschefer for - små
enheder.

Kaptajnløjtnant ( K L ) .

Subaltern tjeneste til søs og på land.
NI{ i alle større enheder, på forter o. !.
Skibschefer i mellemstore enheder.
Chefer for mindre kystbatterier o. !.
Divisionschefer for små - og evt. mellemstore 

enheder.

Orlogskaptajn (OK).

Skibschefer i - og evt. divisionschefer for - større
enheder.

Eskadrechefer for mellemstore og små enheder.
Chefer for forter, marinestationer samt sektionsche

fer i stabe.

Kommandørkaptajn ( [{J{) .

Skibschefen for visse særlige enheder.
Eskadrechefer (evt. divisionschefer) for større en

heder.
Flotillechefer.
Afdelingschefer i overordnede stabe o. L og ved

kystflåden.
Afsnitschefer ved kystbefæstningen.
Chefer for marinedistrikter.
Stabschefer ved visse stabe.

Kommander (KD).

Chefer for større, kombinerede flådestyrker (grup
per) .
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Chefer for visse overordnede kommando- og/eller
administrationsområder, herunder de større ho
ved skoler.

Stabschefer ved højere stabe o. l.

Det må formodes, at den avancementskegle. der
ved forsvarslovene af 1951 blev fastsat for søofficerer
af linien er bygget på et behov svarende til en sådan
tjenestefordeling. Keglen blev fastsat således (B . 21 
1951):

1 1-1 VA

3 H KA

1-17 KD-I

1-- 35 KK --I
------ 75 OK ----,----

------- 87 KL

--------100 SL --------

Ligelønsprincippet.

Ved sammenlægningen af de tre danske værn un
der een styrelse, er ligelønsprincippet kommet ind i
billedet.

Ligelønsprincippet udtrykker en vis demokratise
ring derved, at de unge, som søger til værnene, kan
søge i henhold til lyst og evner uden at behøve
at skele til senere økonomisk-sociale forskelligheder.
Ældre søofficerer har forfægtet dette princip i forbin
delse med pensionsforholdene under de »flyden de al
dersgrænser«.

Ligelønsprincippet har menneskelige og sociale
aspekter, som, målt ved den enkeltes arbejdsglæde
og ved tilgangen af unge, kan have væsentlig indfly-
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delse på et værns udvikling. Og det anerkendes da
også i andre lande - f. ex. England og USA - under
erkendelse af, at normeringer efter behovkeglen henh.
ligelønsprincippet ikke er et enten-eller, men et både
og.

Også herhjemme arbejdes der med et både-og, men
søofficerskorpsets udvikling siden forsvarslovens gen
nemførelse i 1951 tyder på, at blandingsforholdet hal'
været det uheldige, at normere efter behov og for
fremme efter ligeløn. Fortsættes den hidtidige udvik
ling, må det befrygtes, at blandingen fremover tende
rer til at frembringe et behov ved en normring efter
ligeløn.

3. Søofficerskorpsets udoiklinq 1951-54.

Søofficerskorpsets udvikling siden normeringen
1951 og sammenlægningen under een styrelse tegner
sig således :

1951/52.

Efter indkorpareringen den 19/3 1952 af tidligere
personel i reserven udfyldtes rammerne i henhold til
personellovens normering med undtagelse af 13 KL
og 2 SL, altså en mangel på ialt 15 unge officerer.
At denne mangel på 15 ikke var procentvis fordelt
over alle avancementskeglens grader (d. v. s. fordelt
med 4,7 % eller 1 KD, 2 KK, 3 OK, 4 KL og 5 SL),
kunne forsvares udfra et skøn over de nærmest kom
mende års tilgang til ·korpset fra søværnets officers
skole (SOS), men viste sig senere uheldig, da tilgan
gen end ikke kunne holde trit med afgangen.

1952.

Ved opnormeringen i 1952 udvidedes søofficersper
sonellets rammer med 2 OK, 8 KL og 30 SL, ialt 40
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numre. Da 'en tilgang på 9 SL II (17/1 1953) imidlertid
kun lige balancerede med afgangen i årets løb, voksede
personelmanglen med disse 40 numre til ialt 55 sø
officerer. Efter avancementskeglens nye form 'Skulle
denne mangel - 15,4 % -- fordeles med 3 KD, 5 KK,
12 OK, 15 KL og 20 SL.

Men i stedet for denne fordeling eller et avance
ment, der tilstræbte den, udfyldtes rammerne under
ligelønsprincippets indflydelse ved udnævnelser til
OK- og højere grader samt - pr. 1/10 - til KL-gra
den, og ved årets udgang var manglen fordelt med
13 KL og 42 SL, d. v. s., at SL-graden alene bar hele
opnormeringens forøgelse af personelmanglen.

19.')3.

Opnormering fandt ikke sted i 1953, men alligevel
forværredes personelsituationen i løbet af året. Til
gangen blev på 8, nemlig 7 SI,. II fra SOS og l KD fra
overtalligt nr. (marineattache (MARA T) ), men der
var en betydelig større afgang, og personelunderskud
det steg til 61 søofficerer eller 17 %.

Ser man bort fra, at den teoretiske fordeling af per
sonelunderskuddet hermed nåede op til admiralsklas
serne med l KA, og fremtidigt ikke medregner denne
gruppe i personeltal og normerede stillinger, bliver
personelmanglen 17,2 %,som derfor teoretisk skulle
fordeles med 3 KD, 6 KK, 13 OK, 16 KL og 23 SL.
Imidlertid blev forfremmelsespolitiken igen i 1953 dik
teret af ligelønsprincippet, og den faktiske fordeling af
personelmanglen var pr. 1/1 1954: 15 KL og 46 SL
(egl. 17 KL, men 2 er udlignet med 1 KD og 1 OK ud
over normeringen).

SL-gruppen bar altså i 1953 hovedparten af den for
øgede personelmangel, og det må endda bemærkes, at
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KL-gruppens andel i underskuddet gennem 1951/52/
53 må tilskrives 1951-lovens båndlægning af tjeneste
tiden før udnævnelse til KL, idet ingen SL I i denne
periode fik mere end de lovpligtige 4 års tjeneste i
graden.

Ved udgangen af 1953 var personelfordelingen såle
des:

18 (normeret 17) KD, 35 (35) KK, 78
(77) OK, 78 (95) KL og 84 (130) SL,

d.v.s., at OK- og KL-grupperne med hver 78 officerer
balancerede på omtrent samme niveau som Sl.-grup
pen, eller at avancementskeglen - p. gr. a. ligelønnens
indflydelse - var skrumpet ind til en cylinder over de
3 nederste avancementsgrupper.

Status pr. 1/2 1954.

Afgang af 1 OK den 31/12 1953 (denne afgang er
medregnet ovenfor) samt yderligere 1 OK i januar
1954 blev pr. 1/2 erstattet fra KL-gruppen, således
at OK-gruppen øgedes til 79 og KL-gruppen mindske
des til 76 officerer, og avancementscylinderen har der
med antaget flg. form:

18 1:-(17)-:1 KD

1- 35 (35) KK-l

1---78(77)OK---1

.. .. ···1 76(95) KL I·.. ·· ·,
........ I 84(130)SL I......·..· ..

altså en begyndende »juletræsfarm«.
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Søger vi årsagen til , at ligelønnen indtil nu har bragt
søofficerskorpset hen til denne avancementsfigur, må
vi vende blikket udefter og interessere os for forholdet
mellem hæren (HÆR) og søværnet.

4. Forholdet HÆR-SVN.

Hærens normering.

Hærens linieofficerskorps er selvfølgelig ogs å
efter hærens forhold - bygget på behovet. Og hæren
har med sin faste, internationale enkadrering et mere
konkret, men til gengæld mindre smidigt grundlag
for opstillingen af sit personelbehov end søværnet.
Da hærens officersgrader imidlertid ikke stemmer
helt overens med den internationale, landmilitære
praksis, som ligger til grund for enkadreringen, fik
hærens normeringsfigur i 1951 følgende ejendomme
lige form:

1 I GI...

9 1-1 GM

4lJi--I'OB
111- 96 OL -I I

320 KT

1- 130 KL -I
330 LT

1·/

(Skraveringen angiver, hvor opnormering fandt sted
i 1952).

Lighedspunkterne mellem denne figur og søoffice
rernes »juletræ« af 1/2 1954 er iøjnefaldende. Og sø
officerskorpsets videre udvikling kan, dersom lige
lønsprincippet fortsat skal håndhæves i sin nuværende
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udformning, forudsiges ud fra denne figur som en
afhængighed af forholdet mellem af- og tilgang.

Hærens og søværnets behov.

Af hærens officerskorps normeringsfigur sammen
lignet med den tilsigtede normeringsfigur for søvær
net, og ganske særligt understreget af den karakteri
stiske opnormering i 1952:

HÆR: 1 GM+3 OB+16 osu.r sn Kpt.
SYN: 20K+8 KL+30 SI.,

findes forskellen mellem hærens og SVN's behov fol'
officerer, den samme forskel, som findes mellem SH

og landstyrker overalt: At hærens største behov er
kaptajner til geledtjeneste, mens søværnets behov el'
KL og SI., til skibstjeneste.

Devalueringen.

Både hærens og søværnets officerer er lovmæssigt
bundet til 5 års tjeneste i løjtnantsgraden. Efter disse
5 års tjeneste har hærens officerer hurtigt adgang
til kaptajngraden. Under ligelønnens indflydelse træk
kes SVN's KL op i OK-gruppen 3-5 år før det er øn
skeligt for søværnet.

Konsekvensen er dels. at udnævnelsesalderen for
OK falder, og dels, at OK-gruppen vokser på KL
gruppens bekostning, hvorfor OK på flere og flere
poster må erstatte KI.,. OK-gruppen vil såvel i leve
alder som i tildelt ansvar fjerne sig yderligere fra den
internationale kodex og fuldbyrde OK-gradens deva
luering.

Hvor langt en sådan udvikling kan ventes at ville nå
i løbet af 1954, kan forsøgsvis beregnes udfra en hypo
tetisk opstillet størrelsesorden for en opnormering i
1954.
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5. Prognose fol' 1954.

Forudsætning.

For at mindske antallet af variable og samtidig
mindske skaden på avancements»keglen« mest muligt,
forudsættes det, at det personel, som p. gr. a. tjeneste
i forsvarsministeriet eller som MARAT kan over
føres til overtalligt nummer, bliver overført. Det er
i øjeblikket ialt 6 søofficerer, nemlig 2 KK, 2 OK og
2 KL, d. v. s., at personel fordelingen derefter pr. 1/2.
kan ansættes:

18 (l7) KD,33 (35) KK, 77 (77 ) OK, 74 (95) KL og
84 (l30) SL.

Ligelønsprincippets krav i 1954.

En blot nogenlunde konsekvent gennemførelse af
ligeløn vil medføre, at hele søofficersårgangen 1944
må forfremmes til OK i løbet af 1954, da denne år
gangs samtidige i hæren og flyvevåbnet allerede har
opnået de lønmæssigt tilsvarende udnævnelser til
kaptajner i deres respektive værn. D. v. s., at man
for at opnå ligeløn for søofficererne skal forfremme
27 KL til OK.

Normerinpen i 19lj4.

Indenfor 1952-normeringen er der 1 vacant nummer
til disse 27 OK. Dertil kommer en nedskrivning af nor
meringen på ca. 4 til dækning af dels afgang fra OK
og højere grader i årets løb , dels en evt. forbigåelse af
enkelte KL, d. v. s., at opnormeringen i 1954 må udvide
OK-, KK- og KD-grupperne med ialt 22 numre eller
ca. 17 % af 1952-normeringen. Med en tilsvarende ud
videlse af KL- og SL-grupperne fås følgende hypotese
for opnormeringen i 1954:
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KD + 3 til 20
KK + 6 til 41
OK + 13 til 90
KL + 16 til 111 og
SL + 22 til 152.

Den således skitserede og af ligelønshensyn dikte
rede opnormering kan utvivlsomt retfærdiggøres ved
et stigende behov under SVN's genopbygning, men
giver, hvis rammerne straks fyldes ud opefter, forøget
slagside i fordelingen af det faktisk til rådighed væ
rende personel.

Billedet af 19ii4-.

Den hidtidige, ligelønsbegrundende forfremmelses
politik, indicerer, at rammerne vil blive udfyldt strax
eller successivt, men i løbet af året. Regnes der med:
(l) udnævnelse af 23 SL til KL pr. 1/10 1954, (2) en
afgang i løbet af året på 2 OK eller højere og (3) en
tilgang fra SOS på 17 SL II, vil »juletræet« i søoffi
cerskorpsets faktiske avancementsfigur udvikles, og
kun den omstændighed, at tilgangen for første gang
i 5 år overstiger 8, forebygger en begyndende rombe
form.

Avancementsfiguren vil ved årets udgang være:

20 1 KD

1- ·H KK -I
90 OK

1--72 KL (+39)--I
············1- - 78 SL (+74)--1 ······ ···· .
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J.I!Iodforholdsreqler.

Undermineringen af søofficerskorpsets avance
mentskegle har naturligvis skabt store problemer ved
bemanding af subalterne poster, særligt i skibene og
ved kystbefæstningen, og udviklingsbilledet viser, at
1954 vil forøge disse vanskeligheder yderligere.

Som modtræk herimod 'anven des og nyuddannes re
servepersonel i et stadigt stigende omfang, og når
reservepersonellet pr. 1/1 1954 besætter 37 % af samt
lige skibskommandoer og 41 % af officerspersonellet
ved kystbefæstningen. må det erkendes, at dette per
sonel aflaster - måske endda redder - SYN under
personelkrisen. Men samtidigt bør det understreges,
at reservepersonellets opgave er at im ødekomme et
forøget behov under krig eller under skærpede for
hold. Og selvom - eller vel netop fordi - der i den
oprindelige beregning af behovet har været regnet
med, at der til stadighed ville være en vis mængde
reserveofficerer til nyttetjeneste under førsteuddan
neIse, har dette personel intet med liniepersonellets
avancementskegle at gøre.

6. Konklusion af udviklingen.

Den skitserede prognose af 1954 kan være fortegnet
i sine proportioner, men tendensen er utvivlsomt rig
tig. Og udviklingen vil føre os videre i denne retning.
SL-gruppen vil stangnere ved 5 X middeltilgangen 
tilnærmelsesvis den værdi, der er nået i dag - og
KL-graden, som ikke er beskyttet af nogen regel om
mindste tjenestetid vil blive udsuget af ligelønsprin
cippet indtil søofficerernes personelfigur svarer til
hærens »ju let ræ«.

Betragter man normerings- og fordelingstallene for
søofficerernes 286 mand store korps, som de er i dag:
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1952-normering:
17 KD, 35 KK, 77 OK, 95 KL og 130 SL,

Teoretisk fordeling (80,8 %) :
14 KD, 28 KK, 62 OK, 77 KL og 105 SL,

Faktisk fordeling:
18 KD, 33 KK, 77 OK, 74 KL og 84 SL ,

og sammenligner man dem med de beregnede sluttal
for 1954:

1954-normering:
20 KD, 41 KK, 90 OK , Hl KL og 152 SL,

Teoretisk fordeling (69,2 %) :
14 KD, 28 KK , 62 OK, 77 KL og 105 SL,

Forventet faktisk fordeling:
20 KD, 41 KK, 90 OK , 72 KL og 78 SL,

"il man se

at opnormeringen i sig selv ingen skade gør, men
at skaden opstår, når den straks efterfølges af til
svarende forfremmelser,

at i løbet af 1954 forøges undermineringen fra de
nuværende 10,6 % til 12,2 % trods det større
antal stillinger og trods fordoblet tilgang og

at i løbet af 1954 forøges devalueringen på OK
niveau fra de nuværende 24 til 47 numre.

Derfor må man, inden der forfremmes efter den
kommende nye normeritur. overveje andre muligheder
for opretholdelse af ligelønnen end den nuværende
forfremmelesespsykose, d. v. s., finde en løsning, der
tilsigter

(i) at bringe søofficerernes faktiske avancements
figur i takt med den beregnede og tilpassede
behovkegle,
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(ii) at revaluere officersgraderne og

(iii) at opretholde ligelønnen.

111

7. Forslag til imødegåelse af krisen ,

De forslag, som fra officiel side utvivlsomt er stil
let for at finde en sådan løsning på søofficerskorpsets
krise, kendes ikke i »m en ige« søofficerskredse.

Blandt de forslag, som har været fremme i søoffi
cerernes interne debat, skal her fremføres tre vidt
forskellige løsninger, som hver på sin måde synes at
kunne vise vej ud af krisen, nemlig:

a. personlige tillæg,
b. gradsforskydning og
c. omdistinktionering.

For disse tre løsninger som for alle andre gælder
naturligvis, at de ikke i sig selv løser det problem, som
er korpsets personelmangel - vi bliver ikke flere af
at rokere om på Tordenskjolds soldater. Selve perso
nelmanglen kan kun løses gennem en tilgang, der
overstiger afgangen igennem en årrække. Elevantalle
ne på SOS tyder på, at en sådan tilgang er undervejs.

Personlige tillæg.

Den lettest gennemførlige mulighed for løsning af
den ovenfor i pkt. 6 stillede opgave er formentlig an
vendelse af personlige tillæg, idet den blot forudsætter,
at statens beregnede merudgift til lønninger ved en
opnormering gennem bemyndigelse i en textaumærk
ning til normeringsloven udbetales gennem personlige
tillæg. Eller med andre ord, at ledige numre i den
til enhver tid gældende normering kan holdes ubesat,
men at det personel, som derved bliver unddraget en



112 Søofficerskorpsets krise.

forfremmelse opnår lønmæssig kompensation i form
af et personligt tillæg svarende til den med forfrem
melsen følgende økonomiske fordel.

Denne løsning er formuleringen af den udtalelse,
som i de senere år gang på gang er anvendt af perso
nel, der stod umiddelbart foran en udnnævnelse: »Jeg
er ikke interesseret i de flere snore, men i lønnen, der
følger med snorene«.

Systemet betegner et rendyrket ligelønsprincip, men
fører ved sin formulering en langsom revaluering af
officersgraderne med sig. Det vil kun ramme det
personel, som i dag - vel beskyttet af det, der anses
for uafvendeligt - skjuler eventuelle honette ambi
tioner, mens de udadtil hævder: »Vi ønsker kun løn
nen«. Men dette personel er i mindretal, det store fler
tal erkender, at en udnævnelse i dag ikke indebærer
en fremgang i anseelse, kommandomyndighed eller
ansvar.

Systemet illustreres ved en anvendelse på foranstå
hypotese for opnormeringen i 1954. Denne opnorme
ring skulle give 2 KK avancement til KD, 2 +8 OK til
KK og 2 +8 +13 KL til OK. I stedet for udnævnelse
kan derfor 2 KK, 10 OK og 23 KL oppebære personligt
ligelønstillæg. Tilsvarende skulle ligelønstillæg oppe
bæres af 23 SL, som den 1/10 1954 opnår den for ud
nævnelse til KL lovmæssige tjenestetid.

Ved den fremgangsmåde udfyldes SL-gruppen og
vacancer udfyldes kun ved udnævnelser under hensy;'-1
til en procentvis fordeling af personelmanglen.

Systemet vil i praksis bestå af en låsning af den
nuværende KL-grad, mens afgang i de højere grader
og tilgang til de lavere vil medvirke til avancements
keglens genoprettelse.
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Udførelse:

(a) Udnævnelser til OK, evt. også til KK stoppes.
(b) Ved en textaumærkning på normeringsloven

bemyndiges forsvarsministeren til, når en ud
fyldelse af vacante stillinger i den gældende
normering ikke er ønskelig, at erstatte forfrem
melser med personlige tillæg svarende til den
mistede lønforbedring.

Virkning på formålet (jvnf. pkt. 6.):

Ad (i) Sikker, men ret langsom fremgangsmå
de. Avancementskeglen vil formentlig
kunne genskabes i løbet af perioden 1954
-ca. 1958/59.

Ad (Ii) Devalueringen standses, og der opstår
ved avancementsstoppet en aldersmæssig
revaluering af OK-graden. Beskæftigel
sesmæssigt kan systemet medføre en re
valuering afhængigt af normeringsgrund
laget.

Ad(iii) Ligeløn opnås fuldtud. Til gengæld op
står der et anciennitetstab, som dog kan
formindskes ved en midlertidig nume
risk »indkorpering« af et fast antal SL
II RE.

Inieroæms gradsforskydning.

Den eneste måde, hvorpå man fuldt ud kan løse den
i pkt. 6 (i)-(iii) stillede opgave, er en genindførelse
af det herhjemme tidligere anvendte system med inte
værns grads-forskydning.

Det vil erindres, at den nuværende OK-grad, (gra
den har tidligere været anvendt i anden forbindelse),
ved indførelsen i 1922 placeres i højere lønklasse end

1' idsskr. f . Søvæsen. 125. Aarg, 8
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hærens kaptajner, nærmest ligestillet med den inter
nationale majorgrad. Distinktionen var oprindelig 4
snore (2 »hele« og 2 »halve« ) , men ændredes i 1937
til den internationale Commanders distinktion: 3 sno
re. Først ved tjenestemandsloven 1946 indførtes en
ordning, hvorved hærens kaptajnsgrad i løn- og an
ciennitetsmæssig henseende ligestilledes med OK-gra
den.

Et lignende system anvendes bl. a. i England i mere
udpræget grad for at afbalancere behov og ligeløn.
Her placeres commander og lt.col., henholdsvis lt.cdr.
og major, henholdsvis It. og army captain i militær
ækvivalens.

I Danmark, hvor hærens grader af navn (og nonne
ring) er anderledes, ville et tilsvarende system placere

Orlogskaptajn og Oberstløjtnant henh.
Kaptajnløjtnant i SYN og Kaptajn henh.
Søløjtnant I og Kaptajnløjtnant i HÆR

ligestillet i militær rækkefølge og i løn.

En indførelse af en sådan gradsforskydning her
hjemme vil medføre bortfald af den internationalt
ukendte, 3y:!-snorede kommandørkaptajnsgrad. Kom
mandøren vil indtage sin naturlige, internationale stil
ling som den 4-snorede captain, og en commodore
distinktionering kan om ønskeligt indføres for enkelte
særlige KD-stillinger. EvL commodores forbliver i
nummer og løn som KD.

Det kunne synes konsekvent samtidigt at ændre
betegnelsen for den 4-snorede grad fra kommandør
til kommandørkaptajn bl. a. af hensyn til sidstnævnte
betegnelses anvendelse i Norge, Holland og Sverige.
Betegnelsen kommandør kunne da reserveres til an
vendelse for commodores, altså en »actinge-grad.
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(Dersom man senere vil gå ind for en fuldstændig
internationalisering af de danske grader ved bl. a.
indførelse af brigadegeneralsgraden i hæren (regiment
kampgruppen. regioner o. L) vil kommandøren gen
opstå som en dertil svarende egl. grad i SYN til brug
i de stillinger, i hvilke en højere grad vend captain
(komman dørk aptajn ) er ønskelig, men som herhjem
me - modsat tilfældet i udlandet - ikke kan besættes
med kontreadmiraler).

Bortfaldet af 3lf2-snors-gruppen må ikke erstattes
"ed opnormering af 4-snors- og 3-snors-grupperne.
D'erimod kan en udligning af disse gruppers norme
ringstal foretages efter en tilpasset behovskegle, såle
des at en udvidelse af 4-snors-gruppen med f. ex. 10
numre medfører en tilsvarende indskrænkning af 3
snors-gruppen. 1954-normeringens 41 KK-numre bli
ver derved den revaluering, som på langt sige foretages
af OK-graden, og de i dag besatte 33 KK-stillinger 
som principielt bliver overtallige OK-numre (gerne
stadig med 3lf2 snor) - sammen med 19 KD- og OK
numre, som er besat udover den procentvis rigtige for
deling af personellet, vil i tiden 1954-ca. 1958/59
inc!. udgøre et effektivt avancementsstop under op
fyldningen af KL- og SL-grupperne.

Udførelse:

a. Udnævnelse til KK- og OK-graderne stoppes.
b. Den militære rækkefølge ændres i overensstem

melse med ovenstående interværns gradforskyd
ning.

c. Den tilsvarende ændring i OK's, KL's og SL's
lønningsmæssige placering gennemføres.

d. 1954-normeringen bibeholdes indtil det faktiske
personeltal berettiger til en revision på bag-

8"
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grund af et større behov. Normeringen af 4-snors
gruppen (og evt. højere) kan udvides mod en til
svarende reduktion af 3-snors-gruppens nonne
ringstal.

e. Udnævnelser til KD- og højere grader foretages
ved vacancer. Udnævnelser foretages iøvrigt ikke
før der er tilvejebragt en i forhold til normerin
gen procentvis ligelig fordeling af personelmang
len. (Ved udnævnelser af SL I til KL holdes
manglen i disse to grupper procentvis ligeligt
fordelt) .

f. Vacancer i KK-gruppen udfyldes ikke, og nor
meringen inddrages efterhånden som personellet
afgår ved forfremmelse eller afsked. KK bibe
holder nuværende gradshetegnelse, distinktion
og løn.

Virkning på formålet (jvnf. pkt. 6) :

Ad (i) Sikker men langsom fremgangsmåde. I

Med den hidtidige afgangsprocent fra
OK- og højere grader vil den numeriske
afvikling af KK-gruppen tage ca. 5. år,
men tempoet må forventelig aftage noget. I

Ad (ii) OK-graden revalueres i samme tidsrum
med 41 numre.

Ad (iii) Der opnås en midlertidig løn- og ancien
nitetsmæssig fordel for de yngre i hver
grad, men denne fordel vil udjævnes
gennem avancementsstoppet i de følgen
de år.

Omdistinktionering.

Devalueringen af OK-graden er den faktor isøoffi
cerskorpsets krise, som stærkest har optaget sindene
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hos den ældre del af de unge søofficerer. Den har
fremkaldt tanken om en omdistinktionering, et for
slag, der samtidigt accepterer den nationale devalu
ering som et fait accornplit, og omgående og effektivt
imødegår den for vort NATO-samarbejde så ulykke
lige devaluering i internationalt omdømme.

Forslaget er det tilsyneladende enkle, at tage en
halv snor af KK-, OK- og KL-graderne, men lade de
nuværende danske gradsbetegnelser - og dermed
lønnen - stå.

Derved bortfalder - ligesom ved gradsforskydnin
gen - den 3Y:a-snorede danske søofficer, men beteg
nelsen kommandørkaptajn bibeholdes svarende inter
nationalt til Commander i rang og distinktion og na
tionalt til oberstløjtnant i rang og løn.

Revalueringen i internationalt omdømme bliver i
forhold til 1954-normeringen på 90 numre, og de fore
stående ligelønsforfremmelser kan finde sted straks,
således at personelstatus ved årets udgang bliver som
i pkt. 5 anført nemlig:

Nationalt : D. v. s . internationalt:

20 ( 20) Capt.
41 ( 41) Cdr.
90 ( 90) [,1. Cdr.

150 (263) Lt.

20 ( 20) KD .
41 ( 41) ,KK ..
90 ( 90) OK .

~~ g~~~ ~~} '" .
Det er karakteristisk, at dette forslag ikke tilsigter

at genoprette søofficerernes avancementsfigur. Det
tager fuldt ud konsekvenserne af den hidtidige ud
vikling og af fremtidsperspektivet. Ved kommende års
ligeløns-opnormeringer skal der ikke fremskaffes OK
numre ved en %-vis udvidelse af alle grader, men i
stedet foretages en overførsel af numre fra KL-til OK-
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gruppen med henblik på skabelse af en avancements
figur, der svarer til hærens, hvorved årsagen til korp
sets krise elimineres. Fordeler man 1954-normeIin
gens 414 stillinger '%-vis efter hærens 1951· figur, får
man nemlig følgende sammensætning af søofficerkorp
set:

19 KD jvnf. 1954 norm: 20 KD
43 KK » » » 41 KK

203 OK + KL » » » 201 OK + KL
149 SI. » » » 152 SI.

Altså faktisk samme personelfordeling som har været
forudsat i 1954-normeringen - dog at 144 OK + 59
KL erstatter 90 OK + 111 KL.

Udførelse:

a. Udgivelse af et nyt uniformsreglement sv arende
Lil omdistinktioneringen.

b. Ved fremtidige normeringsændringer overføres
Kl.-numre til OK-gruppen i det omfang, der er
brug for disse numre for at imødekomme lige
lønskravet, idet hærens avancementsfigur til
stræbes.

Virkning:

Ad (i)

Ad (ii )

Ad (iii )

Bortfalder til fordel for hærens norrne
ringsfigur.
Momentan revaluering på 90 numre.
Fuld ligeløn opnås.

Slutbemærkninger.

Som nævnt vil en anvendelse af personlige tillæg
sikkert være den letteste måde til løsning af den i
pkt 6 anførte opgave.
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Det har været fremført, at valg af denne løsning vil
forkludre søofficerernes anciennitetsmæssige place
ring i forhold til officerer fra de andre værn, hvilket
hævdes at kunne skade os i fælles stabe, forsvars
ministeriet o. a. steder.

Dette kan være rigtigt, og der kan vel endda påpeges
eksempler fra allerede nu indhøstede erfaringer. På
den anden side skulle det være muligt at undgå noget
sådant gennem valg af en udkommandopraksis, som
holder dette problem for øje, især da der kun vil være
tale om et begrænset antal poster, hvor problemet
kommer frem. løvrigt må det vel, i et sagligt inter
vær n s arbejde fortrinsvis være argumenterne, der
tæller, og ikke antal snore og stjerner.

De to andre muligheder, gradsforskydning og om
distinktionering kan i forholdet militære contra civile
tjenestemænd rumme finanspolitiske problemer, som
sammen med de åbenbare følelsesmæssige problemer
vil nødvendiggøre en nøje analyse. Dette bekræftes
ved erfaringer fra Norge, hvor man i forbindelse med
den nyligt gennemførte ændring af forsvarets orga
nisation ønskede indført en fuldstændig internatio
nalisering af de militære grader, men udsatte denne
til der kunne nås en fuld afklaring af de dermed for
bundne problemer.

Måske kan den endelige løsning for Danmarks ved
kommende bedst nås på langt sigt ved en lignende
fuldstændig internationalisering, som påtænkt i Nor
ge, idet der som midlertidig ordning gribes til syste
met med personlige tillæg for søværnets vedkom
mende.



De arktiske is-øer.
Ved orlogskaptajn (sp.) Janus Sørensen.

(sluttet)

Historiske henvisninger til is-øerne.

(Den ret omfattende udredning af historiske hen
visninger til is-øerne, som findes i »J ournal of the
Aretic Institute of America«, vil, med undtagelse af
tre mere oplagte tilfælde, hvor møde med større is
øer har fundet sted, også blive udeladt her i tidsskrif
tet) .

Storkerson. der var deltager i den canadisk-arktiske
ekspedition, drev på Beaufort havet sammen med 4
andre fra april til oktober 1918. Den isflage, på hvil
ken de drev, er en af de mest karakteristiske is-øer
i litteraturen, hvilket fremgår af følgende beretning:

»Flagen, på hvis nordlige kant, hvor lejren var be
liggende, og på hvilken de drev sommeren 1918 fra
den 8. april til den 9. oktober, kan bedst beskrives
som en stor is-ø, ca. 7 miles bred og mindst 15 miles
lang. Det sidst anslåede tal er mindre end flagens
virkelige længde. Jeg angiver 15 miles, men den kan
have været 30 miles. I forhold til de mindre omgivende
isflager, virkede den som land. De mindre flager blev
mere påvirket af vinden og drev hurtigere frem og
tilbage afhængig af vindretningen. Denne kendgeming
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var en stor fordel for os; med vestenvind havde vi så
ledes åbent vand mod øst - de mindre flager drev
derfor væk fra det sted, hvor vi havde vor lejr. Med
østenvind drev den mindre is på vestsiderne mod vest,
hvor vi kunne fange sæler, Fra et højere liggende
punkt nær ved lejren gav panoramaet mig det samme
indtryk, som land kunne give. Farven var selvfølgelig
isens blåhvide, men konturerne af højderygge og jæv
ne flader mellem hinanden, i hvilke utallige damme og
søer var synlige, lignede nøj agtigt visse prærieområ
der, som jeg havde set i det midterste vesten i U.S.A.
og Canada. Ligheden mellem gammel is og land er vel
kendt. Tykkelsen af isen ved vor lejr - bedømt efter
højden over vandoverfladen - anslog jeg til at være
50-60 fod. Denne ualmindelige tykkelse fandtes kun
ved lejren, og gennemsnitstykkelsen for hele flagen
var naturligvis meget mindre, muligvis 20 fod «, (Ste
fansson 1-921).

Angivelsen af den velkendte lighed mellem gammel
is og land bør opfattes som en betimelig advarsel
mod en altfor overilet afgørelse vedrørende spørgs
målet is-øer. Ikke desto mindre tyder størrelsen og
tykkelsen af flagen sammenholdt med dens topografi
stærkt på en is-ø, og området for flagens bevægelser
var 120 miles fra den position, hvor T.l. blev obser
veret i efteråret 1946. Det er også interessant at be
mærke, at major Kønig observerede, at T.l., T.2. og
T.3. synes at bevæge sig med en fart forskellig fra
den omgivende pakis og ofte 'har åbent vand på den
ene side. Dette synes at støtte den formodning, at
is-øerne mere påvirkes af strøm end af vind, og at
deres nordligere ruter mod polen er direkte imod de
fremherskende vinde.
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To andre interessante henvisninger stammer fra
slæderejser i det arktiske ocean. Peary i 1906 og Cook
i 1908, Peary, der befandt sig på ca . 86°n.br. - »rej ste
over flere gamle, jævne flager, om hvilke mine eski
moer straks bemærkede, at de så ud, som om de ikke
en gang bevægede sig om sommeren - - - adskil
lige isstykker, der havde karakter af isfjælde, med
aflejringer af sand blev bemærket under rejsen. Mine
eskimoer sagde, at de så ud, som om vi var nær
lande (Peary 1907).

Cook, hvor langt han end har været fra polen, har
utvivlsomt rejst betydelige distancer over det arkti
ske ocean i slæde, fremkommer med en af de mest
sandsynlige af alle historiske henvisninger til is-øer:
»- - fra den 87. til den 89. breddegrad passerede vi
i to dage over gammel is uden skruninger eller højde
r~Tgge. Der var ingen udtalte grænselinier, der angav
ad skilte marker, og det var helt umuligt at afgøre,
om vi var på land eller havis. Barometeret angav ikke
nogen udtalt stigning, men isen havde den hårde, bøl
geformede overflade, som karakteriserer gletscheris
med kun mindre spalter.« (Cook 1911 ),

Det fremgår af disse enkelte uddrag, og som resul
tat af en ret omfattende, men på ingen måde udtøm
mende gennemgang af litteraturen, at det i det mind
ste er sandsynligt, at rejsende i såvel det arktiske oce
an som i det canadiske arkipelag har mødt is-øer i den
forløbne tid, og at shelf isen fra Ellesmere Lands nord
kyst har bibeholdt det karakteristiske præg gennem en
periode af mindst 75 år. Der kan ikke drages defini
tive slutninger af disse observationer, da der ikke er
noget bevis for, at selv de mest typiske eksempler vir
kelig var is-øer. Det er imidlertid af interesse at se på
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de omhandlede farvandsområder og sammenligne dem
med fordelingen af is-øerne i de sidste år, se fig. 2.

De mest sandsynlige beskrivelser stammer fra tre
områder. Det første er det arktiske ocean et stykke
nord for Axel Heibergs ø - dette er området for de
tre »T«-ers ruter, Det andet er Beaufort havet og er
nær ved, men noget syd for et område, hvor T.l. er
blevet observeret, og hvor T.3. må antages at have
passeret. Det tredie område er fra Robeson Kanalen
til Smith Sund, i hvilket område der er blevet fundet
flere mulige eksempler end noget andet sted, men
trods det har en undersøgelse af fotografierne ikke
vist tilstedeværelsen af is-øer. Den fotografiske dæk
ning er ikke komplet, men det er med nogen overbe
visning muligt at sige, at der ikke fandtes is-øer på
den canadiske side, da fotografierne blev taget. Dette
kan være et sammentræf, men det er også muligt, at
shelf isen i midten af det forrige århundrede strakte
sig længere mod øst, end tilfældet er nu, ligesom den
i Peary's tid strakte sig længere inod vest. Øer fra
denne østgående forlængelse 'kan meget vel have fun
det vej ned gennem Robeson Kanalen, og da oprindel
sesstedet nu er mere eller mindre udtømt, er det sand
synligt, at øerne ikke mere forekommer i dette om
råde. De andre dele af det canadiske arkipelag, hvor
mulige is-øer blev fundet, er områder, hvor de fornylig
er blevet fotograferet.

Om tildragelserne udfor den sibiriske kyst er det
ikke muligt at udtale sig, da man ved for lidt om disse
områder. Her blev i 1943 3 km nnw. for Mys Chelyus
kin observeret en isflage 1500 m lang og 400 m bred,
rejsende sig 10 m over havoverfladen. Endvidere blev
der set to isfjælde henholdsvis øst og vest for Ostrov
Vrangelya i 1946/47. Man har ikke tidligere set is-
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fjælde i dette område, og man formodede, at de kom
fra NW-Grønland. (Zubov 1948).

Det synes rimeligt at antage, at nogle øer ikke bliver
fanget af den nordgående strøm, som øjensynligt har
været bestemmende for de tre »T«-ers kurs fra Alaska
til polen.

Kommentarer til is-øernes oprindelse.

Is-øernes store areal, tykkelse og styrke såvel som
deres overfladestruktur adskiller dem fra andre for
mer, man møder i polhavet, og lader formode, at de
hverken opstår som havis eller kommer fra kælvende
gletschere. Såsnart der kan fås detaillerede oplysnin
ger om isen på disse is-øer fra det amerikanske hold,
der opholder sig på 1'.3., vil man være i stand til at
drage nærmere slutninger om isen i de områder, hvor
øerne er dannet. En foreløbig rapport angiver, at seis
miske lodskud måler gennemsnitstykkelsen til 200
fod, maximum til 250 fod, og den største højde over
havoverfladen til 40 fod. Kammene har en indbyrdes
afstand på 300- -1000 yard og er ca. 10 fod høje. I
nogle tilfælde falder iskanten jævnt ud mod pakisen.
På andre steder er der humpler (pukler) op til 30 fod
høje. Pakis, der »flankerer « iskanten på nogle steder,
vidner om det store tryk eller pres, som is-øen har
modstået gennem de sidste 6 år, uden at dens form er
bleven ændret.

Luftfotografier af Ellesmere Islands nordkyst viser,
at isformationer, der ligner T.3.s, fylder mange af fjor
dene og ligger langs kysterne mellem disse. Denne is
forløber kontinuerligt mellem Kap Columbia og Yel
verton Bugt, dog med isolerede områder, der er afvi
gende fra de omkringliggende såvel mod øst som mod
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Fig. 5.
Lejren paa T 3, septemher H152.

vest . Denne »bølgede« gletseheris - is-øernes formo
dede oprindelsessted - kan karakteriseres som sheIf
is, som også kendes fra antaretie. Den forbinder fjor
denes is og ligger op til 10 miles ud fra kysten og er
sandsynligvis flydende på en stor del af denne stræk
ning. Betragtninger over øernes oprindelsessted må
derfor munde ud i overvejelser over, hvorledes sheIf
is er opstået og over, hvad der har fået den til at
bryde op. Det ville være meget ønskeligt, at denne is
blev studeret af en glaciolog på stedet, og før dette
er sket, må yderligere betragtninger selvfølgelig kun
opfattes som formodninger.
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I de indre dele af fjordene, hvor isen synes at være
meget tyk, tyder noget på, at såvel de største som de
mindre gletschere kan være hovedleverandører af isen.
I fjordmundingerne og lang kysterne mellem disse,
synes shelf isen hovedsagelig at være dannet ved op
hobning af sne på havisen. Lauge Koch's klassifice
ring af gletschere i Nordvestgrønland beskriver is
forholdene i visse fjorde, og det kan meget vel tænkes,
at shelf isen langs med den nordlige Ellesmere kyst
opstod på lignende måde. På grund af de klimatiske
forhold i den inderste del af de dybe fjorde , forøges
tykkelsen af såvel havisen som af gletschertungen. da
den årlige nedbør ikke kan finde afløb på anden måde.
Dette forhold betyder, at der ikke kan påvises nogen
grænselinie mellem havisen og gletscheren. Havisen
bevæger sig sammen med gletscherisen næsten ud til
fjordmundingen, danner revner og sprækker og pres
ser moræner op over landtunger og øer i fjorden. I
Nordgrønland kaldes denne gamle fjordis »flyden de
indlandsis «, og Koch tilføjer, at eskimoerne kalder den
sikussaq, der betyder: Is, der ligner havis,

Det er muligt, at den bølgede shelf is på nordkysten
af Ellesmere Island kun er i stand til vedblivende at
kunne fastholdes ved tilstedeværelsen af små kyst
øer, hvilke den overdækker og solidt fastholdes til
(firmly anchored). I nogle af luftfotografierne kan
små øer end også observeres dukkende frem gennem
shelf isen.

Vind og tidevandsstrøm samt pakisens påvirkninger
kan muligvis forårsage revner i shelf isen og senere
fremskynde kælving af is-øerne. Med den forøgede
stigning af temperaturen i polhavet i de senere år, vil
disse revner længe forblive åbne. Nær land forårsager
strømme af smeltevand, hurtigt tilintetgørelsen, hvor-
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ved kileformede øer fremstår. T.2. og )'.3. har hver en
side, der er betydelig højere end de øvrige, hvilket
tyder på, at de må være kommet fra den landfaste
del af shelf isen. At opbrydningen af denne is har væ
ret temmelig stor i de senere år antydes ved Peary's
beskrivelse af isens udstrækning i Yelverton Bay, hvor
kun isolerede brudstykker nu er tilbage. Det kan tæn
kes, at produktionen af is-øer nu har nået sit maksi
mum.

Forelebrq rapport om det oidenskabetiqe arbejde på
»Fletsch er's Island«3), T .S.

I marts 1952 blev der gjort landing på T.3. med en
skiudstyret C.47 fra »Flight D of the 10th Air Reseue
Service Alaskan Air Command«. Lt. Col. J. O. Flet
cher, dr. li. Rodahl og Capt. M. Brinegar fra denne
kommando blev efterladt på øen for rekognoscering og
opførelse af en midlertidig lejrplads. I april landede to
videnskabsmænd fra U.S.A.F.s Cambridge Research
Center og Capt. P . Green fra Alaskan Air Command
med deres udrustning, medens idr . Rodahl og Capt.
Brinegar rejste hjem. Tidligt i maj blev opførelsen af
den endelig lejr fuldført, bestående af 3 Jamesway
transportable barakker for beboelse og arbejdsrum
samt snehuse eller tjærebehandlede sejldugshytter til
opbevaring af forsyninger, se fig. 5.

En af hovedopgaverne ved bosættelsen på øen var
oprettelsen af en meteorologisk station, fra hvilken
vejrmeldinger regelmæssigt kunne udsendes til brug
for synoptiske vejrkort over det arktiske område. End
skønt overflade-vejrobservationer hver 6. time blev
startet den 1. april, blev detaillerede studier over

3) Opkaldt efter Lt. Col, J. O. Fletoher, som først obser
verede T.3.
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vejret ikke påbegyndt førend sidst i juni, da en kom
plet rawinsonde station og personel hertil blev land
sat på øen. Herefter blev øvre-luftlags observationer
taget to gange daglig og overflade observationer hver
time. r oktober begyndte regelmæssige sneobservatio
ner og udstrålingsstudier. På det tidspunkt varder 9
mand i lejren, 6 beskæftiget med pasning af vejrstatio
nen og 3 civile videnskabsmænd. Programmet omfat
tede iøvrigt følgende punkter: studie af den natur
videnskabelige beskaffenhed af is-øen og dennes be
vægelser, tilsvarende for pakisen, samt seismiske må
linger og indsamling af forskellige data.

Øen måler rundt regnet 31 miles i omkreds og er 5
miles bred over den smalleste del, - de 'fleste hjørner
er vel rundede. Lejren var anbragt ca. ~ mile fra
kanten af øen og 1~ mile fra et af hjørnerne - den
mest fjerntliggende del af øen var ca, 7~ miles fra
lejren. Der har været foretaget forskellige målinger
hen over øen over sammenlagt ca. 7 miles, og her
under blev højden af sne- og isoverfladerne målt
for hver 350 fod. Højden af kammene var gennemsnit
lig 20-25 fod over havoverfladen, medens højde af
de »bølgedallignende« fordybninger (troughs) varie
rede fra omtrent 15 fod få steder nær iskanten til gen
nemsnitlig 2-3 fod ved øens midte.

r to kernehuller, boret i »bølgedale« før tøvejrspe
riadens begyndels·e, blev der fundet ferskvand, r det
ene var der 8 fod is over ca. 8 fod vand og i det andet
ca. 3 fod is over 4 fod vand. Dette vand viste sig at
være særdeles velegnet til brug i lejren. r det første
område var der to tydelige smudsaflejringer i isen.
Dette kunne tyde på, at vandlommen er dannet for tre
år siden, muligvis da øen var i den sydlige ende af
ruten.

Tidsskr. f. Søvæsen. 125. Aarg. !J
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Fig. 6.
T. 3's rute april til oktober 1952.

Tøvejrsperioden indtraf sidst i juni og varede til
medio august. Søer forekommer i alle fordybninger
eller huller på øen, begyndende den første uge i juli.
Fra hver sø ledede kanaler til andre søer og eventuelt
videre ud til havet. Disse snævre kanaler var fyldt med
sne og var længe om at smelte. Senere - i begyndelsen
af august - smeltede bunden af søerne kendeligt ned.
Frosten begyndte i slutningen af august, men isen i
søerne kunne dog ikke bære før i midten af september,
og den kunne ikke før sent i oktober holde en C,47
ski-udstyret maskine oppe.

SoI- og måneobservationer blev med hyppige mel
lemrum udført med et ingeniør-passagelnstrument, og
den omtrentlige beliggenhed af øen, se fig. 6, blev til
nærmelsesvis bestemt to gange ugentlig til brug for
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vejrrapporterne. Det menes at være usandsynligt, at
is-øen vil bevæge sig ud af Grønlandshavet til den
rute, "den russiske nordpolsekspedition (Papan in ) tog
i 1937-38. Bevægelsen går sandsynligvis mod nord
kysten af Ellesmere Island eller mod sydvest for at
påbegynde et andet kredsløb gennem det arktiske
ocean.

Ved hver solobservation blev der taget azimuther
og pladsbestemmelse af øen på grundlag af en ugent
lig tilnærmelsesvis bestemmelse ved vindmåler og ra
dioretningsantenner. I følge målinger på en gridbasisv)
synes øen at dreje meget lidt undtagen i to perioder
af sommeren - 1-5. juli til 1. august og 15. august til

I lO, september - da højregående (med urviseren) ro
tationer på henholdsvis 50 og 80 grader forekom, se
fig . 7. Skemaet viser forandringerne af øens azimuth
til retvisende og magnetisk nord og de geografiske
længder. Azimuthobservationerne til magnetisk nord
blev gjort med et magnetkompas anbragt ca. 300 meter
fra lejren. Disse observationer blev udført hver 24
timer eller undertiden med 12 timers intervaller.

Instrumenter til måling af tryk eller pres, istand til
at vise afstandsforandringer til 0.0001 tomme, val'
anbragt imellem pakisen og is-øen, på selve øen og i
sprækker i pakisen nær øen. Disse observationer regi
strerede størrelsen af de interne påvirkninger og vil
blive benyttet under de almindelige studier af isens
bevægelser.

En følsom libelle (0.1 buesekunds nøjagtighed) blev
installeret på en forhøjning nær lejren og daglig af-

4) En grldbasis = et særligt til polarnavigation benyttet
koordinatsystem med den ene ·akse sammenfaldende med
nulmeridianen og den anden akse vinkelret herpå, (O. A.).

o'"
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Fig. 7.
Forandringer i is-øens or ienter ing i forhold til retv. og magnetisk nord

læst. Den størst observerede hældning var cao 2 bue
minutter og viste sig i høj grad at afhænge af vindens
styrke og retning.

Målinger af vindstyrker over is-øen og over pakisen
har været udført med tre vindmålere placerede 5, 10
og 20 fod over overfladen. Et mindre antal målinger
har også været foretaget med vejrstationens pibal-hal
Ioner de første minutter af flyvningen, Gennem disse
håber man indirekte at få bevis for vindens påvirk
ning på de forskellige overflader af isen.

En slæbetype-strømmåler var ophængt igennem et
hul i isen, og den relative bevægelse af isen og vandet
blev målt i varierende dybder indtil 1500 fod. Regel-
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mæssige målinger udførtes især i dybder fra 500 til
750 fod.

Ved alle disse -observationer viser det sig, at øens
bevægelser hovedsagelig skyldes vindens påvirkninger
på overfladen, og at styrken af en eventuel permanent
havstrøm er ringe i denne del af polbassinet.

Omtrent to gange ugentlig blev der taget lodskud af
havdybden med en retningsrække af seismograf detec
torer, fra hvilke »st r ike and dip s") af havbunden og
af de lavere liggende .underbundslag kunne erholdes.
Disse lodskud viste, at havbunden i området over pol
bassinet, over hvilket T.3. drev, var meget forskellig
fra det dybe, regelmæssige bassin man tidligere havde
forestillet sig. Dybderne var størst i vest, men et så
lille tal som 5000 fod blev fundet i øst:

To undersøiske højderygge konstateredes i den vest
lige del af driftsområdet, hvor den gennemsnitlige
havdybde var 12300 til 12800 fod. Endskønt man ikke

-drev direkte over disse højderygge, blev dybder p å

kun 9500 fod observeret - med hældninger af 15
20 0

• I den østlige del af området var hældningen al
mindeligvis mod sydvest, gennemsnitlig op til 5 eller
6 grader. En »Iaulte") eller skråning er den væsentlig
ste form her med ca. 3000 til 5000 fods fald mod -nord
ost. Dybderne varierede fra 5000 til 12000 fod i dette
område.

To skud med 100 pounds trinitrotoluol, der eksplo
derede i 100 fods dybde under havoverfladen, blev
registreret ca. 8 miles borte. Dette blev bl. a. udført
for bestemmelse af sammensætningen af de under
søiske klippeaflejringer og deres dybde.

5) Geologisk udtryk for en 'Skrå flades akse-retning og
hældning. (O. A.).

6) Geologisk udtryk for en forkastning. (O. A.).



134 De arktiske is-øer.

Det meste af det forskellige overfladesnavs på øen,
stammende fra flora og fauna, blev indsamlet i smelte
perioden langs en strømfure nær iskanten. Det mest
interessante var:

Store kampe- eller rullesten af grå og sort granit
tydeligt visende en del rnetamorphose i området, 'der
strakte sig 3 miles langs med den kystlinie, der var
fjernest fra lejren. Mange små sten blev fundet i
grusdynger og strømfurer i dette område.

Træstumper, såsom stammer, grene, blomsterplan
ter og rodfibre. som beløb sig til ialt 300 gram, med
de største stykker på 15 gram, blev fundet i et meget
begrænset område langs iskanten. Fire små blade,
ca. 1 cm i længden blev fundet i et af de underste
smudslag.

Små bløddyr og konkylier på ca. 1, cm i diameter og
en del andre skaldyr af forskellige arter blev fundet
i det samme område som træpartiklerne.

Forskellige ben fra fisk, som må have været mindst
30 cm i længden, en komplet lille fisk, ca. 10 cm lang,
to forskellige eksemplarer af levninger fra dyr; en
øj ensynlig fra en lemming, og få større ben ca. 2 X 20
cm blev fundet på forskellige steder ved iskanten.

Et sæt gevirer fra et rensdyr blev fundet 3 miles fra
lejren. Til trods for at' de stod i oprejst stilling, var
der intet kranie, men stumper af skind, hår, og, hvad
der syntes at være kød, fandtes nærved. En mere ind
gående eftersøgning er allerede planlagt.

Det eneste dyreliv, man har set under opholdet på
T.3., var 8 fugle: to i juni, fire i juli og to i august.
En af disse identificeredes som en kjove, en anden
var enten en sabinemåge eller en kittiwake (rissa).
Friske spor af isbjørn og polarræve blev fundet på
øen i april. Da de største våger imidlertid var over 2
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miles fra lejren og sjældent blev besøgt af videnskabs
mændene, kan man ikke umiddelbart slutte, at dyre
livet er sparsomt.

Dyrelivet i havoverfladen, bestående af rejer og
vandmænd, blev set i åbninger mellem isen tidligt i
juni.

Som tilføjelse til det fastsatte observationsprogram
på øen blev lignende undersøgelser udført på tre andre
steder ved kortere besøg tidligt i maj. Således en lan
ding på nordpolen i videnskabeligt øjemed omfattende
lodskud (14150 feet), tyngdemålinger og udkastning
af strømflasker til påvisning af oceanstrømmen. Under
en landing på T.l. nær Ellesmere Islands kyst blev der
to steder udført boringer i isen, som viste smudslag,
der lignede dem på T.3., og der blev gjort en lignende
undersøgelse lf2 mile ind mod land fra havisen. En
landing foretoges nær Ward Hunt Island på Ellesmere
kystisen. og der blev udført boringer og undersøgelser
på de store isflager vest for øen.

Is-øen har vist sig at være et egnet sted for gennem
førelse af arktiske undersøgelsesplaner. Særlig godt er
tidsrummet april til juli med temperaturer fra -+- 37°
til 0° celcius, gennemgående med klart vejr og med
gennemsnitlig vindstyrke på 5-10 m/sek.

I sommermånederne varierer temperaturen kun lidt
omkring 0° celcius, lave skyer og tåge er fremher
skende, og søerne hindrer let adgang til alle dele af
øen. De fleste indsamlinger på øen blev gjort i perio
den 15. juli til 15. august, specielt under de største
tøvejrsperioder i den første uge af august.



Boganmeldelser.

Hoermatuls X'erdenehietorie.

Alfred G. Hassings Forlag AJS, København, 1953. 528 sider. III. Index.
Oversat efter OreIl Fusliss Weltgeschichte, udg. i Schweiz 1952.

Det foreliggende værk er, som titlen antyder, be
regnet for de mange historisk interesserede, der ønsker
en klar og overskuelig fremstilling af de historiske be
givenheder og de forhold, som var bestemmende for
disses forløb. Bogen er desuden velegnet som grund
lag for mere indgående studier.

De søofficerer, som giver sig i lag med studiet af
strategi vil - udover behandling af de rent militære
emner - have behov for en orientering om politiske
forhold, og de vil her finde det nyttigt at genopfriske
kendskabet til verdenshistorien.

Et sådant historisk overblik findes i Hvermands Ver
denshistorie.

Den giver en objektiv og neutral helhedsfremstil
ling af udviklingen fra pyramidernes Ægypten til nu
tidens Koreakrig. Den skildrer de historiske person
ligheder, de forskellige perioders kulturelle stade,
statsideer og magtforhold på en levende og klar måde
uden at virke så summarisk, som man med tanke på
det relativt beskedne omfang umiddelbart kunne
frygte.
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Hvad angår sømagten. d.v.s. orlogs- og handels
flåderne under et, giver bogen en klar antydning af
dens betydning som strategisk faktor og dens indfly
delse på statsdannelserne gennem tiderne. Der findes
dog ikke nogen fuldgyldig konklusion med hensyn til
sømagtens indflydelse under sidste krig; men en så
dan kunne så kort tid efter ej heller forventes i et
værk af denne art.

Det falder naturligvis udenfor bogens rammer at
give fremstillinger vedrørende operativ anvendelse af
søstridskræfter. Enkelte antydninger findes dog, og
af disse frister en til omtale i spørgeform : Hvormange
er mon klar over, at den ægyptiske feltherre Una un
der et felttog mod Palæstina omkring år 2300 f. K.
foretog en overraskende landsætning af tropper i ryg
gen på sine fjender og slog dem?

Den schweiziske udgave af Hvermands Verdenshi
storie er skrevet af seks betydende historikere fra
Schweiz, Østrig og Tyskland. Oversættelse til dansk
er foretaget af bibliotekar Erling Stensgård. Århus, og
dr. phil. Georg Nørregaard har redigeret den danske
udgave. Denne er forsynet med forord af professor i
historie ved Københavns Universitet, dr. phil. Aksel
E .. Christensen, som bl. a. skriver:

»At sammentrænge hele verdenshistorien i et en
kelt bind stiller ... store krav om evne til at anskue
det væsentlige. På forhånd synes det en håbløs op
gave. Hvorledes kan en så kort redegørelse for stater
nes omskiftelser og hele kulturudviklingen fra de før
ste oldtidsstater til efterkrigstidens verdensomspæn
dende problematik blive mere end enten et utåleligt
kompendium af navne og årstal, som en samling lek
sikonartikler, eller også et overfladisk ræsonnement
over verdensudviklingen .
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Med denne bog har det schweiziske forlag og dens
lille gruppe af tysksprogede forfattere vist, at
opgaven kan løses, og de har endda gjort det på en så
lykkelig måde, at bogen har en mission overfor læsere
på vidt forskelligt trin .

Selvom fremstillingen er populær og uden ethvert
lærd præg, nyder den dog alle fordele ved at være
skrevet af faghistorikere, mest universitetslærere, hvis
fortrolighed med kildestoffet og problemerne stadig
skinner igennem og giver den en særlig tone. De store
epoker har fået hver ·sin forfatter, seks ialt; alligevel
er det lykkedes at gennemføre det stærke enhedspræg,
som man har tilsigtet.«

Illustrationerne omfatter 125 billeder i teksten og
245 afbildninger samlet på 96 sider krideret kunst
trykpapir. Billederne spænder fra oldtidsrigerne til
moderne reportage fra 2. verdenskrig.

Th.

Ejnar Mikkelsen: !'ra Hundevagt til Hundeslæde.

Gyldendals Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København 1953 .
210 sider. III. Kr . 19,50 heft ., 28,50 indb.

Forfatterens navn vil være 'kendt , dels i kraft af
hans deltagelse i adskillige arktiske ekspeditioner,
dels i kraft af hans virksomhed som inspektør for
Østgrønland i årene 1933-50. Det vil ligeledes erin
dres , at kaptajn Ejnar Mikkelsen i 1932 var medlem
af den danske Grønlandsdelegation i Haag.

I bogen Fra Hundevagt til Hundeslæde fortæller
Ejnar Mikkelsen oI?J. sine oplevelser som skibsdreng
og matros og skildrer den hårde tilværelse til søs i
slutningen af forrige århundrede. Han beretter end
videre om sin deltagelse i arktiske rejser, under hvilke
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mange strabadser måtte døjes, om et togt til Færøerne
og Island med havundersøgelsesskibet »Thor« samt
om sejlads som styrmand og fører til koffardis,

Af særlig interesse for tidsskriftets læsere kan næv
nes beretningen om den af daværende premierløjtnant
G. C. Amdrup ledede r ej se langs Grønlands østkyst i
åben båd. Denne 'r ejse, som ge n nem førtes år 1900 , og
under hvilken kystlinien fra Kap Dalton til Angmags
salik blev kortlagt, betragt es stadig som en af de store
bedrift er i Grønlandsforsknin gens h ist orie.

Th .

R. Steen St eensen: I'ore Torpedobaade gennem 75 Aar

u dgivet af i\farinehistorisk Selskab
i kommission hos Ejnar Munksgaard, København 1953.

100 So III. Stikordsregister. Kr. 9,50 . (Kr. 4,75 for selskabets medlemmer)

En del af denne beretning, der er udsendt som nr. 2
i rækken af Marinehistorisk Selskabs skrifter, vil være
kendt af- tidsskriftets læsere gennem forfatterens arti
kel med samme titel i tidsskriftets septemberhæfte
1953 . I det nu foreliggende skrift er skildringen af
vore torpedobådes historie imidlertid ført helt il. jour
ved supplering med en omtale af disses skæbne under
krigen og en beretning om torpedobådsvåbnets for
nyelse efter denne.

Endvidere er der foretaget en udvidelse af det øv
rige stof, og antallet af illustrationer er forøget til
noget mere end det dobbelte. På titelbladet vises det
morsomme billede af DELFINEN (TT9) med sejlrej s-

o ning!
Den også fra artiklen kendte anciennitetsliste over

danske torpedo- og patruljebåde med tilhørende noter
er ligeledes ført å jour og medtager en angivelse af de
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nylig offentliggjorte navne på de under bygning væ
rende både. Den af forfatteren udarbejdede - endnu
ikke officielle - nummerfølge omfatter dermed 92
enheder.

I bogens slutbemærkninger fastslås, at der ved 75
års jubilæet er nået en skillevej for vort torpedobåds
våben, idet HUITFELDT og WILLEMOES indenfor
dette repræsenterer afslutningen af een udviklings
række, medens der med motortorpedobådene er ind
ledet en ny.

For fuldstændighedens skyld tilkendegives, at tidens
krav til de større enheder, der skal operere i vore egne
farvande, fortrinsvis må omfatte et kraftigt artilleri og
stor modstandsevne.

Bogen må betegnes som et vægtigt bidrag til op
lysning om flådens nyere historie, og der vises dermed,
at Marinehistorisk Selskab ikke har til hensigt at be
grænse sin virksomhed til den fjernere fortids tildra
gelser alene.

Enhver, der i almindelighed interesserer sig for flå
den, vil i denne bog finde både belærende og under
holdende læsning. Af torpedobådsofficerer vil den sik
kert blive betragtet som et godt bidrag til kendskabet
om eget våben og dets udvikling samt som et nyttigt
kildeskrift ved udarbejdelse af orienteringer for mand
skabet. Den bør derfor indgå i torpedobådenes kom
mandokasser.

Th.



Meddelelser fra udlandet.
Ved or logskaptaj n H. M. Petersen

og søløj tnant K. Rodholm.

Sverige.
Flåden som fredsb evarende faktor.

Min ister Skold, der unoder hele kr-igen var .socialdernokr-at.is k
forsvar-sminister, udgav j 1948 en piece, i hvd lken .han fremlagde
nogle meget interessan'te betr.agtninger om »F ors var og uden
rtgspolftiike. De er stadigvæk yderst aktuelle.

Hr. Skold konstaterede, 18.1 forsvaret har en udenrdgspolitfsk
betydning, ikke blot fra det øjeblik freden er brudt, men også
i fredstid. »Det er først Qg fremmest der, at det gør indtryk på
den øvrige verden og grundlægger muligheden for at virke 'af 
skrækkende med 'hensyn til angreb i fremtiden. Forsvaret har
også en umådelig betydning i tider, da krigen nascr, mens vort
land 's tår udenf.or.« Hvad navnlig flådens betydning 'som freds
bevarende faktor angår, fremhæves »a t fUlden er beredskabsvå
b en nr. eet. Man kan ved at sætte sag en på 'Spidsen udtrykke det
således, at vi tror, .a t vort forsvarsberedskab under krigen var
nødvendigt for ,a t opretholde neutralitetspolJt.ikken , men vi ved,
at flådens beredskab var ufravigelig. e Vddere påvdser hr. Skold,
at flåden var en vigtig forudsætning for den -svenske Finlands
politik under den finske vinterkr-ig, samt at den i høj grad med
virkede til at forhindre, .a t Sverige blev inddraget i krigen både
i april 1940 og i sommeren 11941.

Hvad der her siges om f lådens store fred·sbevarende betydning
er tidligere under begivenhedernes tryk blevet bekræftet af en
beslutningsdygtig rtgsdagsmajor-itet. I begyndelsen af den 1.
verdensknig 1914 bevilgedes således midler til panserskabene
DROTTNING VICTORIA og GUSTAV V, oder for-tsat er d tjeneste.
Det er om disse skibe rtH'lige med SVERIGE, ,a t hr. Skold skrev,
at han ·i sin ungdom havde bekæmpet deres bygning, »m en ak,
hvor mange gauge både før Qg under -den '2. verdenskrig været
taknemmelig for, at de eksisterede.e Under den :2. verdenskr-igs
tryk bevilgedes midler ,ti'l krydserne GOTA ILEJON og TRE KRO
NOR, om hvilke hr. Skold 'siger, a t den svenske oflåde .j dem har
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en moderne rygrad for de næste decenier, hvorved han Ikke
overser faren fra luften.

Denne fredsfaktor må ·dog ved passende fornyelse bevares
for fremtiden. Det ville være at fl'i'slte forsynet for rneget al
vente til en tredie gang med at for-syne flåden med moderne
skibe, lindtil <det begynder .at brænde på. Det er før og under en
krig, at der behøves orlogsskibe og ikke ved slutningen og lige
efter. Det må endvidere erindres, hvor urimeligt dyre og måske
mindre godt planlagte sådanne forcerede er.statndngshygninger
let bliver. Ved 'b edøm m elsen af den svenske flådes betydning
som beredskabsfaktor bør man også huske på, at dens freds
styrke, der efterhånden øgedes, fra første øjeblik både i 1914
og 1939 var kampklar, og den øvrlge mobilisering og hærens
gruppering kunne foregå under dækning heraf.

Hvis ·det endnu engang sker, at Sverige kommer til at 'Stå uden
for en international kraftprøve, hvilket jo er hensigten med en
allfancefrd politik, så vil gnidningsfladerne mellem Sverige og
de kr.igsfør-en de først og fremmest findes ved søgrænserne, hvor
flåde og flyvevåben må være klar til at gribe ind for at hævde
neutraliteten.

Den svenske flådes betydning 'som fredsbevarende faktor er
tilstede allerede :i fredstid. Eventuelle modstandere medtager
flådens styrke i sine operative beregninger. Dette gælder også
for en 's torm agt . Denne kan nemlig i krig ikke nisikere at miste
sådanne 'skibe, der skulle anvendes til at fuldføre øvrige sted
findende eller 'fr em ti dige operationer. For at sikre fremgang i en
offensiv str.ategi, hvorom her er tale, kræves stor overlegenhed
i styrke. Man erindre, hvad den norske marine opnåede mod
tyskerne i 1940. 'Styrkeforholdene til søs mellem stormagtsgrup
perne ihar derfor stor betydning ved bedømmelsen af den sven
ske flådes værdi ·som fredsbevarende faktor.

(Sveriges Flot,t,a, /1/54.)

U.S.A.

H.M.P.

Gasturbine i ny minestryger.

Den nye 57 fl. MSB-5-klasse træminestryger vil iblive udstyret
med ~lIJsturbinemaskdll'eri,dog Ikke for fremdr-ivning, men for
generatorer under minestrygnlngsoper-abioner.

(Bureauof Ships, July 53.) H.M.P.
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Om aUiancepoIitik.
Nogle tanker ved 5-årsdagen for NATO's tilblivelse den 4. april 1949.

Af kommandørkaptajn E. J. Sa a b y e,

Danmark er i dag medlem af en stærk rnilitæralli
ance, NATO. En sådan mulighed ville for kun få år
siden have forekommet enhver dansk borger højst
usandsynlig, eftersom det ville betyde et fuldstæn
:ligt brud med den politik, Danmark har fulgt lige
siden den ulykkelige krig i 1864. Det er dog langt fra
første gang, vort land har deltaget i en militæralliance,
Jg det kan næppe være uden interesse at betragte be
grebet »militæralliance« lidt nærmere, særligt med
aenhlik på Danmarks deltagelse i sådanne.

I de europæiske kejser- og kongeriger var udenrigs
politikken i altovervejende grad et udtryk for monar
{ens personlige ambitioner, og diplomaterne var hans
personlige sendebud, medens det i de parlamentari
ske stater i stigende grad blev folkeopinionen, som
satte sit præg på de vigtigere udenrigspolitiske aftaler,
og da i ganske særlig grad alliancer med andre na
tioner. Dette århundredes diktaturstater er i reali
teten gået i de enevældige fyrsters fodspor.

Motivet til oprettelsen af en militær alliance er at
finde inden for meget snævre grænser - nemlig hos
mennesket selv. Det har altid været og vil fremdeles

Tidsskr. f. Sovæseu. 125. Anrg. 10
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være ganske enkle menneskelige følelser, som påvir
ker en stats ledelse til at indgå en alliance med en
eller flere interesserede stater - alene af den simple
grund, .at statsledelsen består af et eller flere men
neskelige individer.

Som eksempler på følelser, som har foranlediget
stiftelse af alliancer mellem nationer kan nævnes: re
ligion, familiefølelse, ambition, frygt, havesyge, hævn
lyst, retfærdighedssans etc. Følelsen er i reglen driv
kraften ved indgåelsen af alliancen, men hvis ikke
denne følelse kontrolleres af klogskab og fremsyn,
vil en nation, som indgår som partner, efter al sand
synlighed komme uheldigt derfra.

Det kan vist uden overdrivelse siges, at historien
viser, at Danmark på dette område har betalt meget
dyre lærepenge uden dog at have lært kunsten. Vort
land har udmærket sig ved en alt for stor tillid til sin
sags retfærdighed og har gang på gang lidt nederlag
- militært eller politisk - på grund af manglende
klogskab og fremsyn. Danmarks progressive tilbage-

I

gang fra en dominerende stilling i Nordeuropa til sin
nuværende ubetydelighed kan desværre for en stor
del tilskrives indgåelse af militære alliancer baseret
på stærk følelse uden fornøden tilsætning af klogskab
og fremsyn. Det er ikke tilfældigt, at digteren synger:
»0 , Danmark, på rænker du aldrig dig forstod -«.

Om Danmark er blevet klogere, vil tiden vise, men
det må være naturligt at betragte vor nuværende stil
ling som aktiv partner i alle tiders største alliance
og forsøge at danne sig et begreb om, hvorvidt vi j

dette tilfælde har anvendt følelse, klogskab og fremsyn
i det rette forhold.

Til et sådant eksperiment forekommer et ganske
kortfattet historisk resume mig at være den rette
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baggrund, idet de nævnte eksempler på vor fejlslagne
alliancepolitik indeholder nøglen til forståelsen af vor
langvarige fastholdelse af neutralitetsprincippet og
den i visse kredse voksende betænkelighed ved påny
at have givet sig alliancepolitikken i vold.

Christian IV, en betydelig og intelligent personlig
hed, lod sig rive med af dels religiøs overbevisning,
dels ambition og indgik under Trediveårskrigen for
skellige alliancer uden ringeste sikkerhed med det
sørgelige resultat, at Danmark nu begyndte at skride
ned fra sin stærke stilling som indehaver og vogter
af nøglen til Østersøen. Fredsslutningerne i Liibeck
og Brømsebro bragte os svære tab og ydmygelser.

Frederik III erklærede i 1657 Sverige krig uden at
være blot nogenlunde forberedt, til trods for at Karl
X Gustav rådede over en krigsvant hær ført af dyg
tige generaler. Den danske konge foretog dette let
sindige skridt i fortrøstning til, at alliancen med
Brandenburg og Polen ville sikre Jylland mod inva
sion syd fra. Resultatet blev en komplet katastrofe, og
freden i Roskilde markerer den største ydmygelse i
vor historie.

Christian V så det som sin pligt at tilbageerobre
det tabte landområde og indledede i 1675 den skånske
krig uden krigserklæring og uden allieret hjælp. Først
senere ankom den hollandske flåde, hvis indsats ikke
fik afgørende betydning. De skånske provinser forblev
under svensk herredømme.

Frederik IV, der tilstræbte den revanche, som hans
fader forgæves havde kæmpet for, ønskede at dække
sig bedre og sluttede alliance med Rusland og Sach
sen, men var iøvrigt ved krigsudbruddet i 1700 endnu
dårligere forberedt, end Christian V havde været i

10'"
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1675: Karl XII's landgang på Sjælland satte brat pu~k

tumfor Frederik IV's ønskedrømme og for denne peri
ode af Danmarks deltagelse i »den store nordiske krig.«
. Krigens anden periode (1709-20) begyndte som de
tidligere forsøg på Skånes tilbageerobring med en in
vasion og derpå følgende nederlag til lands. Den kul
minerede med bruddet på alliancen med Rusland på
grund af mistænksomhed mellem monarkerne. Om
end fredsslutningen i Frederiksborg 1720 bragte Dan
mark flere fordele, var staten dog på fallittens rand,
og vor alliance med Rusland havde kun været en
skuffelse. '

Vor senere alliance med Rusland og Sverige i de
cember 1800 (fornyelse af det væbnede neutralitets
forbund af 1780) førte til 2' april 1801, hvor Dan
mark måtte tage stødet alene.

Efter katastrofen i 1807 blev Danmark - mod eget
ønske - tvunget ind i alliance med Napoleon, hvilket
langsomt men sikkert førte os til nye forsmædelser.
Frederik VI fornyede i 1813 - i tillid til Napoleons
lykkest jerne - alliancen med Frankrig. Uheldigvis
stod denne stjerne nu betænkelig nær den vestlige
horisont, og allerede i 1814 efterlod freden i Kiel Dan
mark ruineret og berøvet Norge. Hermed afsluttedes
tillige rækken af, hvad man kunne kalde »kongernes
alliancer-s.

Ganske ' vist forsøgte Frederik VII i 1848 forgæves
at slutte alliance med Sverige (Norge) og bad også
Rusland om hjælp, men det blev dog Danmark, der
alene måtte føre krigen til ende - selvom det må
erkendes, at russisk intervention var os til betydelig
fordel. '

'Beruset af sejrene i 1849~50 førte den parlamen
tariske regering nu en 'utilgivelig letsindig politik



Om alliancepolitik. 149

over for vor hastigt voksende nabo mod syd, idet det
lille Danmark ikke veg tilbage for en krig med Tysk
land i tillid til endnu ikke eksisterende alliancer. Vi
gik ind i krigen uden at have sikret os en alliance
med England, som vi vidste ville se med uvilje på en
tysk erobring af dansk område, men i optimistisk til
lid til, at en sådan alliance måtte komme i stand, så
snart krigen var en kendsgerning, Optimismen var så
overdådig, at man ikke fandt det påkrævet at for
berede sig rationelt på den krig, som man var sikker
på måtte komme.

Man står formentlig her ved den dybeste årsag til
vort stadige uheld i alliancepolitikken. For at en alli
ance skal have et sundt grundlag, må der hos hver af
parterne være et minimum af tillid til, at den anden
part vil og kan yde en indsats, når alliancen bliver
sat på prøve. Danmark har i denne henseende ikke
været nogen god partner og har så godt som altid
været militært slet forberedt eller uforberedt.

, Således også i 1864, hvor man i vor regering stolede
fast på britisk intervention og militær hjælp fra Sve
rige (Norge). Men man forsømte at forsøge at be
tragte Danmark fra et britisk synspunkt. Havde man
gjort det, ville man have set en lille selvglad nation,
der med en biskop ved roret var sikker på, at Vor
herre ikke kunne undvære Danmark, og at England
som følge deraf heller ikke kunne. Og Englands kon
sekvente reaktion over for så megen tåbelighed og
militær magtesløshed var, at det ikke turde sætte
penge i en så slet forretning, som en krig på dansk
side ville være.

Denne vor sidste krig blev - som adskillige af de
foregående - en katastrofe, og dens følger kan spo
res den dag i dag.
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Neutralitetspolitikken blev fra nu af vort Alfa og
Omega, og med forskydningen til venstre af tyngde
punktet på den indrepolitiske front fulgte en vok
sende defaitisme, som nåede sit højdepunkt i årene
efter første verdenskrig, hvor Folkeforbundets til
syneladende succes blev begrundelse nok til at fri
tage de små nationer for det nationale forsvars ube
hagelige byrde. Fra nu af var en militæralliance utæn
kelig - troede man.

Ikke desto mindre står Danmark i dag som medlem
af historiens største alliance. Hvad har da formået
det fredselskende Danmark til at afvige fra neutrali
tetspolitikken?

Den mest primitive af de før nævnte menneskelige
følelser: ' FRYGT.

Efter at den første jubel over afslutningen af den
anden Verdenskrig, og dermed Danmarks befrielse,
havde lagt sig, begyndte ildevarslende uvejrsskyer at
trække op øst fra. Og 5 års tysk besættelse havde
gjort befolkningen noget mere realistisk end tidligere.
Danmark stod mere end nogensinde 'Som det militære
tomrum, der altid har udøvet en vis tiltrækning.

Man oplevede nu det utrolige, at Danmark tog initia
tivet til dannelsen af et nordisk forsvarsforbund, hvis
ide var en væbnet alliance mellem Sverige, Norge og
Danmark, som 'skulle udelukke, at fremmede magter
kunne få frit spil i vore land-, sø- og luftområder. Den
centrale figur i forhandlingerne var den danske stats
minister, Socialdemokratiets partileder, Hans Hedtoft.

Det har ofte været påstået, og adskillige er vist frem
deles af den opfattelse, at det var en ulykke, at disse
forhandlinger strandede, og at et nordisk forsvars
forbund ikke lod sig realisere. En sådan tankegang
kan imidlertid udelukkende bygge på tillid til, at et
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nordisk forsvarsforbund ville have evne til at holde
de tre nordiske riger uden for en total krig mellem
øst og Vest.

De to verdenskrige har imidlertid med al mulig
tydelighed vist, at en angriber vil følge sin egen strate
giske plan uden fjerneste hensyn til ikke-angrebspag
ter eller neutralitetserklæringer. Et nordisk neutrali
tetsforbund ville i denne henseende ikke være bedre
stillet end de enkelte nationer var det i f914 (Belgien)
og 1940 (Holland, Belgien, Danmark, Norge o. s. v.).

Man bør samtidig erindre, at selvom det - mod
al sandsynlighed - skulle lykkes at holde Norden neu
tral, ville dette betyde en svækkelse af Vesteuropa som
helhed, idet en angriber i så fald vil kunne støde frem
mod vest uden at bekymre sig nævneværdigt om sin
nordlige flanke. Hvis et sådant fremstød lykkes, vil
Norden stå ganske isoleret og ude af stand til at mod
stå en eventuel senere aggression.

Ikke desto mindre er det hævet over enhver tvivl ,
at tanken om et nordisk forsvarsforbund var over
ordentlig populær i Danmark, og at man her i landet
følte det som en skuffelse, at forhandlingerne førte
til et negativt resultat.

Så meget mere er der da grund til at anerkende den
beslutsomhed, hvormed statsminister Hedtoft mi gik
ind for Danmarks tilslutning til den nordatlantiske
traktats organisation, NATO. Dette skridt vil altid
indtage en fremtrædende plads i vor historie, thi her
med afsluttedes en lang periode, som passende kunne
kaldes »den defaitistiske epoke«.

Det danske Socialdemokrati, som lige op til besæt
telsen havde været pacifistisk, ændrede under be
sættelsen signaler og stod efter krigen positiv over
for forsvarstanken, anført af Hans Hedtoft og
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Rasmus Hansen. Og nu, kun få år efter krigen, spil
lede disse to personligheder betydelige roller i euro
pæisk alliancepolitik.

Som nævnt ovenfor, var hovedmotivet til Danmarks
fornyede deltagelse i alliancepolitik frygt. Ikke en pa
nisk rædsel, men en fornuftsbegrundet frygt for den
udvikling, som foregik mod øst, og som indebar en
uoverskuelig trusel mod den livsform, flertallet af den
danske befolkning har valgt. De øvrige medlemmer
af NATO tilsluttede sig Atlanterhavspagten af nøj
agtig samme årsag.

Danmarks militære status ved vor tilslutning til
NATO var yderlig ringe: værnene stod ribbet for al
tung udrustning og havde ingen mulighed for ved egen
hjælp at opbygge et moderne forsvar. NATO har nu
eksisteret i 5 år, og i disse år har det danske forsvar
modtaget våben og andet materiel til en enorm værdi
fra andre medlemsstater, og billedet af et veludrustet
og velorganiseret forsvar er ved at antage form.

Og hvad mere er, selve NATO'·s eksistens synes i
ikke ringe grad at have afsvækket eller formindsket
den frygt, som NATO skylder sin tilblivelse. Dette
kunne synes et lykkeligt tegn, men det rummer også
en stor fare: at interessen og ansvarsfølelsen overfor
NATO svækkes. Lad os nøjes med at betragte for
holdene set med danske øjne.

Det er næppe for meget sagt, at en militæralliance
er den danske befolkning fremmed - om ikke lige
frem imod. Den i begyndelsen af artiklen optrukne
historiske baggrund berettiger en vis mistillid til en
sådan politik. Det er derfor ikke unaturligt, at en
formindskelse af frygtfornemmelsen vil medføre en
tiltagende skepsis med hensyn til nødvendigheden af
vort medlemskab af den mægtige alliance, NATO.
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Det er min overbevisning, at denne skepsis i hoved
sagen ville forsvinde, hvis hver enkelt borger havde
fornødent kendskab til de betingelser, på hvilke den
vestlige civilisation i dag kan opretholdes. Danmark
er en fredelig, relativt rig og livsglad nation, hvis en
kelte borger ikke føler sig truet af nogen overhængen
de fare. Den danske borger er optimist og vil meget
nødig tage for tungt på begrebet frygt - et begreb
som han til daglig ikke ser nogensomhelst grund til
at beskæftige sig med.

Det er imidlertid en kendsgerning, at de, der bærer
ansvaret for regeringen i hvert enkelt NATO-land,
føler truslen fra øst meget stærkt, og dette er en af
årsagerne til, at NATO hidtil har kunnet afslå alle
propagandaangreb fra hinsides jerntæppet.

NATO-landenes ansvarlige ledere er alle overbevist
om, at alliancen er den eneste mulighed for at fore
bygge en aggression, hvis formål er intet mindre end
udslettelsen af den vestlige kultur til fordel for et
kommunistisk imperium, i hvilket »th e four f'reedoms e
for evigt vil være banlyst, og hvor hvert enkelt indi
vid vil få udleveret et skema for livsførelse, i hvilken
enhver form for åndelig virksomhed er statskontrol
leret, d. v. s. behersket af nogle få stærke og hensyns
løse viljer, som ser med foragt på de kristne idealer
og det vestlige stats- og kulturliv.

Medens man således inden for NATO på et højt plan
erkender alliancens nødvendighed og det med allian
cen følgende ansvar, er det mere tvivlsomt, om den
jævne NATO-borger - i dette tilfælde den danske 
er nået til samme erkendelse, eller om han i virkelig
heden har givet tanken fornøden overvejelse,

Dette spørgsmål forvolder meget betydelige indre
politiske vanskeligheder, idet de politiske ledere -
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hvis stilling som sådanne udelukkende er baseret på
deres forhold til et bestemt politisk parti og dettes
program - vanskeligt kan påtvinge befolkningen ofre
eller vilkår, som vil svække tilliden til partiprogram
met, idet en sådan kurs vil bringe deres lederstilling
i fare og dermed fremkalde en regeringskrise. Det
forekommer mig derfor, at det påhviler de politiske
ledere ---'- uanset hvilket parti de tilhører - at gøre
deres partifæller begribeligt, at vi i dag befinder os
i en verdenskrise, og at denne må bringes til en ac
ceptabel afslutning, før man kan tillade sig at be
kymre sig om en så relativt ubetydelig sag som en
national indrepolitisk krise.

Medlemsskabet af NATO indebærer - som enhver
militæralliance - visse forpligtelser, som findes nær
mere angivet i A-pagtens ordlyd. En enkelt af de alli
erede kan ikke betragte sig alene som »nydende med
lem e. Hvert land må være villig til at yde rimelige
ofre til den fælles sag, hvad enten disse består i rå
stoffer, fødevarer, afgivelse af baser, levering af våben
- eller i opstilling af egentlige militære enheder.

Såfremt befolkningen i et NATO-land af en eller
anden grund reagerer stærkt imod et eller flere af de
krav, som stilles til den, vil dette nødvendigvis betyde
en svækkelse af den pågældende nations position in
den for NATO-fællesskabet, hvor det enkelte med
lem i langt højere grad bedømmes efter sin vilje end
efter sin evne. Det er et faktum, at hver enkelt nation
er under skarp, men velvillig observation af de øvri
ge medlemmer, og der er blandt disse et stigende
kendskab til den enkeltes militære, fysiske, økonomi
ske og moralske kvalifikationer.

Det vil for Danmark - som for ethvert andet med
lem - være til ubodelig skade at komme i miskredit
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inden for NATO på grund af et misforhold mellem
ydelse og nydelse. Ingen dansk skatteborger ønsker
ydelsen større end nødvendigt eller rimeligt, men for
at danne sig et fornuftigt 'skøn i denne henseende må
han vide fuld besked med , hvad prisen vil kunne blive
for at unddrage sig den rimelige ydelse, og dette op
nås bedst gennem grundigt kendskab til NATO og år
sagerne til denne alliances tilblivelse. Forbavsende
mange svæver i dag i uvidenhed herom, og ansvaret
herfor tilfalder de politiske ledere og pressen, mulig
vis under påvirkning af den her i landet herskende
angst for »at opskræmme befolkningen «.

Lad os betragte et par eksempler.

Det mest delikate spørgsmål har hidtil været ba
seringen på dansk område af allierede flyverstyrker
i fredstid.

Den nuværende regering har taget beslutning i
denne 'sag, og Danmark har på ubestemt tid sagt nej
til den tilbudte stationering. Motiveringen for dette
afslag er efter alt at dømme hovedsage-hg af indre
politisk art, idet man har ment, at en sådan 'belast
ning ville medføre en kraftig reaktion i befolkningen,
først og fremmest i de egne, hvor denne »besættelse«
skulle finde sted. Med andre ordet oplagt tilfælde,
hvor regeringen ved en udenrigspolitisk beslutning
ville fremkalde en indrepolitisk krise.

Medvirkende har vel også været et ønske om i mindst
mulig grad at virke provokerende overfor Sovjetrus
land.

Jeg må bekende mig overbevist om, at regeringens
vurdering af befolkningens sandsynlige reaktion er
korrekt, hvorfor det givne afslag på tilbudet om allie
ret stationering er logisk.
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Til gengæld forekommer afslaget mig at være meget
betænkeligt som eneste svar på et yderst vigtigt spørgs
mål vedrørende NATO's militære planlægning. Det er
nemlig i virkeligheden intet mindre end en desavoue
ring af den strategiske plan for Vesteuropas forsvar. I
Denne plan er udarbejdet af den militære øverstkom
manderende, SACEUR, som har fået denne planlæg
ning betroet af NATO's øverste råd, hvori også Dan
mark er repræsenteret.

Ved ikke at acceptere planen påtager Danmark sig
et overvældende ansvar, med mindre dette land selv
anviser en anden og lige så tilfredsstillende løsning.

Forinden en sådan antydes, vil det være på sin plads
at minde om et forhold, som ikke forekommer mig at
have været tilstrækkeligt fremhævet under debatten
om stationeringen, Man har stedse påpeget, hvilke
ubehageligheder stationeringen ville medføre for den
danske befolkning. Der er grund til at understrege,
at den så sandelig også vil medføre ubehageligheder
og afsavn for de stationerede selv. For f. eks. ameri
kansk personel at blive anbragt i årevis i en tyndt
befolket, ret øde egn i et fremmed land vil være et ikke
ubetydeligt offer for den enkelte, men et offer som han
(d.v.s. USA) ville acceptere i sagens interesse.

Ligeledes bør det erindres, at Danmark er det NATO
land, som procentvis i forhold til statsbudgettet
yder mindst til forsvaret (Island har som bekendt
intet forsvarsbudget), medens det samtidig er det
land, som i forhold til forsvarets størrelse har mod
taget mest materiel hjælp ude fra.

Tages dette i betragtning, og vil man anerkende sit
medansvar for gennemførelsen af selve den strategiske
plan for Vesteuropas forsvar - i hvilken dansk om
råde indtager en fremtrædende plads - forekommer
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den konsekvente løsning mig at være, at Danmark selv
- med materiel hjælp ude fra -'- påtager sig at op
stille de af. SACEUR krævede flyverstyrker . Selvom
et sådant forslag vil kræve betydelige ofre, er løs
ningen dog langt mere tiltalende end fremmed statio
nering.

Viser det sig derpå, at Danmark ikke kan magte
opgaven alene, må det være vor pligt at søge for
handlingerne genoptaget, således at der kan træffes
en ordning, som tilsikrer alle parter, at de i planen
forudsatte flyverstyrker vil kunne være rettidigt til
rådighed på dansk område.

Et andet eksempel er afholdelse af de såkaldte mo
biliseringsøvelser, altså øvelser som ved genindkaldel
se af visse årgange af værnepligtige befalingsmænd
og menige sætter hurtigheden og effektiviteten af mo
biliseringsmaskineriet på prøve. Disse øvelser hører
til den kategori, som - for at bruge pressens termi
nologi - »irriterer« eller »opskræmmer« befolknin
gen. Hvis dette virkelig er rigtigt, skyldes det først
og ·fremmest den del af pressen, som har ydet en vis
indsats for at gøre dem upopulære, men også de
politiske ledere, som har muligheden for at vejlede
såvel pressen som befolkningen om betydningen af
sådanne øvelser. Det skulle ikke være nogen vanske
lig opgave at overbevise den oplyste danske borger
om, at hvis en mobilisering ikke kan gennemføres ret
tidigt og planmæssigt, så er samtlige udgifter til for
svaret i de nærmest foregående år ganske .spildt, idet
værnene ikke vil kunne nå at indtage deres pladser
og bringe deres kostbare materiel i alarmberedskab,
før ' angriberen er over os. Mobiliseringsøvelser -er
relativt billige sammenlignet med andre større militære
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øvelser, og når mobiliseringen er forudsætningen for
hele forsvarets anvendelse, påtager man sig et tungt
ansvar ved ikke at lade denne del af forsvarets orga
nisation efterprøve gennem årlige øvelser fordelt på
landets forskellige egne.

Der kunne nævnes andre eksempler, men disse 2
forekommer mig at være tilstrækkeligt til at henlede
opmærksomheden på rækkevidden af det ansvar, Dan
mark påtager sig ved ikke at følge den strategiske
plan, således som denne til enhver tid foreligger, ud
arbejdet af NATO's øver-ste feltherre og godkendt af
NATO's højeste råd. Det bør erindres, at den strate
giske plan forudsætter, at de udpegede enheder gen
nem passende øvelser har erhvervet en forsvarlig
standard.

Det vil være naturligt at benytte NATO's 5-års fød
selsdag til at understrege, at den første betingelse for,
at fødselsdagsbarnet kan vokse sig stærk og indgyde
sine mange faddere tillid, er, at der hos hver enkelt
NATO-borger findes en klar forståelse af nødvendig
heden af, at hver medlemsstat yder sit bedste i over
ensstemmelse med den fælles, af samtlige medlemmer
accepterede forsvarsplan.

Danmark har igen - efter en 90-årig neutralitets
periode og på trods af historiens bitre erfaringer 
tilsluttet sig en militæralliance i erkendelse af, at in
gen anden mulighed stod os åben. Kun hvis befolknin
gen virkelig føler og forstår, at den sikkerhed, NATO
giver os, ikke nås uden betydelige ofre, vil Danmark
kunne udfylde sin plads i den store alliance, men an
svaret for, at befolkningen er tilstrækkeligt orienteret,
må tilfalde de politiske ledere, som befolkningen selv
har valgt - ikke for at underkaste sig deres herre-
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dømme, men for at lade sig lede og vejlede af deres
viden og klogskab.

Lad os håbe, at historiens dom over os engang må
lyde: Danmark var en god partner i den store alliance
til bevarelse af den vestlige kultur.

Meddelelse,
Efter modtagel-sen af ovenstående antikel blev det besluttet

al optage denne i ,ti ds-skrJf.te ts .aprll-hefte. Samtddlg f·andtes det
ønskeligt at fremskynde heftets udgdvelse til begyndelsen af
april, hvilket dmidlerttd har medført, .a t optagelsen af oelogs
kaptajn P. Holøks bebudede indlæg i anledning af artdklen
»Hietordeforskndng og ki ldekr.itik« (T.f.S. februar-hefte 1954)
måtte udsættes.

Orlogskaptajn Holck har velvdl ligst erklæret sig Indforstået
med d-enne disposi tloneændr-lng. Red.



C. L S. M.
(Conseil International dl! Sport Miliiaire).

Af orlogskaptajn H. M. Petersen.

"Upon the lield uf fr ielIdiII
strife are SOWII tlie seeds
tlrat IIpon eth er /ields Oll
ether days tuill bear the
[rults of oictori;",

MacArlhlll"

Historisk udvikling.

Kort efter den 2. verdenskrigs afslutning fødtes tan
ken om oprettelse af en interallieret sportsorganisa
tion, der skulle formidle konkurrencer mellem de alli
erede sejrherrers idrætsmænd og dermed hidrage til
at styrke det fredelige samarbejde mellem disse na
tioner. Initiativet til oprettelsen af denne organisa
tion var amerikansk og forslaget fremsattes i 1946 i
Berlin af chefen for de amerikanske styrker i Tysk
land, general Joseph T. McNarmey. Det førte til
grundlæggelsen af Allled Forces Sports Council
(A.F.S.C.) .

I A.F.S.C. deltog følgende nationer:

Belgien,
Czechoslovakiet,
Danmark,
England,

Frankrig,
Grækenland,
Holland,
Luxemburg,

Norge,
Polen,
Sovj etunionen,
U.S.A.

Organisationen fik en strålende start og blandt de
smukke stævner, der blev arrangeret, kan nævnes de
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allierede atletikmesterskaber i 1946, der afholdtes på
Berlins olympiske stadion, og hvor danske militære
idrætsfolk fejrede mange triumfer.

A.F.S.C. var fra starten ikke tænkt som en perma
nent organisation, og da efter kort tids forløb inter
essen for den dalede, hvilket gav sig udslag i, at flere
af medlemmerne udtrådte, hvorefter den ikke længere
havde karakter af 'en Interallieret organisation, oplø
stes den endeligt i 1947.

Skønt A.F.C.S. således afgik ved en hurtig død, leve
de de ideer, hvorpå den var grundlagt, dog videre, og
allerede i februar 1948 lykkedes det - hovedsagelig
ved et utrætteligt fransk-belgisk initiativ - at skabe
en ny organisation, der var helt internationalt lagt
an, og som fik navnet Conseil International du Sport
Militaire (CISM).

Blandt de 9 lande, der besluttede at være med fra
starten, var Danmark, der ved det grundlæggende mø
de var repræsenteret af oberstløjtnant Chr. Hemming
sen, daværende chef for hærens gymnastikskole, or
logskaptajn Palsgaard, søværnets daværende gymna
stikinspektør, og kaptajnløjtnant i hæren J. P. A. Jør
gensen.

CISM's første præsident blev oberstløjtnant Henri
Debrus, Frankrig, hvilket var en naturlig konsekvens
af den enestående indsats, med hvilken han havde bi
draget til organisationens fødsel.

I CISM indgår i dag følgende 18 nationer:

Argentina, Irak, Spanien,
Belgien, Italien, Sverige,
Danmark, Libanon, Syrien,
Frankrig, Luxembourg, Tyrkiet,
Grækenland, Norge, U.S.A.,
Holland, Pakistan, Ægypten.
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Formål.
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I CISM's love er formålet udtrykt i § 2, der lyder så
ledes:

»The aim of the CISM is, uihilst encouraqituj healtluj
competition between the Services to encourage mili
tary sports and international friendly relations be
tween ihe various Arms and Services:

1 0
) by esioblishinq permanent coniacts between

them in arder to exchanqe ideas on psysical
education and sport;

2°) by ensuring that all supporting couniries are
reqularlu invited to major events and Interna
tional military sports meetings organised by
any one member urider ihe aeqis of the Council;

3°) by itsel] organising ceriain international rneet
inqs;

4. O) generally encouraoina and supportitui all meas
ures likely to establisli and strenglhen ties of
good comradeslup among military sportsmen,
such measures as will pr omote better under
standing among countries and lay lhe founda
iions for love of iheir own conniries and respeci
for others,«

Organisation,

Hver deltagernation kan vælge indtil 3 medlemmer
af rådet"). Dette samles en gang om året til 'en general
forsamling, hvor planer for det kommende år fastlæg
ges, deriblandt tidstabel 1'0'1' idrætsstævner m . m. End
videre vælger generalforsamlingen en eksekutivkomi-

") De danske rådsmedlemmer var indtil 1953 oberstløjtnant
Bøving og kommandørkaptajn Palsgaard, der nu el' afløst af kaptajn
Lohmann-Kragh og orlogskaptajn H, lIf. Petersen
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te , der består af 1 præsident, 1 vicepræsident samt 2
medlemmer, hvoraf den ene fungerer som sekretær.
Denne komite er ansvarlig for administrationen af
CISM. Den samles 2 gange om året og vælger en kas
serer, der deltager i komiteens møder, men uden stem
meret. Endvidere er indtil nu nedsat følgende 4 spe
cialudvalg:

- konkurrenceprogramudvalg,
- planlægningsudvalg,

lovudvalg,
- budgetudvalg.

Økonomi.

CISM's indtægtskilder er følgende :

et årligt kontingent fra hvert medlemsland
(for tiden 500 sch.franc.).
10 % af indtægten ved idrætsstævner, der ar
rangeres i CISM's navn.

Virksomhed.

CISM's virksomhed kan deles i:

- afholdelse af idrætskonkurrencer,
- afholdelse af studiernøder.

Konkurrencer afholdes indenfor mange idrætsomr å
der, f. eks. fodbold , atletik, boksning, svømning, sejl
sport, roning, fægtning, skiløb og basket-ball. Endvi
dere har rådet lagt et stort arbejde i skabelsen af spe
cielle militære femkampe, 1 for hæren, 1 for luftvåb
net og 1 for marinen.

Den militære femkamp (hæren) har sine rødder i et
specielt træningsprogram, der efter krigen benyttedes
af hollandske luftbårne tropper. Allerede i 1947 fandt
den første konkurrence sted. under A.F.S.C.'s auspi-
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cier mellem Belgien, Holland og Frankrig. Siden da er
femkampene blevet forbedret og 'bestå r nu af følgende
øvelser:

- skydning med feltgevær.
- forhindringsløb,
- håndgranatkastning (længde- og præcisions-

kast),
- svømning på forhindringshane,
- terrænløb, 8 ·km .

Den aeronauiiske femkamp (flyvevåbnet) er af ny
ere dato og består først af en flyvning med særlige
regler. Derefter følger sportskonkurrencer, der er sær
ligt udvalgt med henblik på flyvernes fysiske træning.

De består af
- fægtning (motorisk 'reakti on ) ,
- basket-ballprøve (bevægelseskoordination) ,
- pistolskydning (dømmekraft),
- svømning (åndedræt, ligevægt),
- undvigningsløb (fysisk styrke).

Den maritime femkamp (marinen) er endnu ikke
prøvet i konkurrencer og er derfor 'foreløbig på et
eksperimentelt stade. I sin sidste udformning fremstår
den egentlig som en trekamp med følgende øvelser:

- forhindringsløb,
- teknisk-maritime arbejder,
- brugssvømning.

Desværre kræver denne »femk amp« specielt anlagte
baner i friluftsbassiner, og selvom man fra de for
skellige mariners side kun kan være interesseret i en
speciel konkurrence, der udvikler særlige maritime
færdigheder, synes den ikke i sin foreliggende form
at kunne tilfredsstille lande som de nordeuropæiske
med et ustadigt og koldt klima.
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Studiemødevirksomheden har udviklet sig langs to
hovedretningslinier :

- Undersøgelse af de særlige problemer, der fra
et militært synspunkt knytter sig til den fysi
ske træning af militært personel i hær, flåde
og flyvevåben.

- En mere generel undersøgelse af problemerne
i idrætten, navnlig med henblik på sociale og
medicinske forhold.

Indtil i dag har følgende virksomhed fundet sted:
- Medicinske kongresser i Arcachon (1950), Na

mur (1951) og Soesterberg (1952), især med
henblik på den bedst mulige fysiske træning
af flyvere.
Studiekonferencen i Monaco (1952), der var
det første internationale forsøg på et specielt
studium af brugssvømning. bjergning, kun
stigt åndedræt og livredningstjeneste.

- Militærkonkurrencer i Aarau (1952) og Nancy
(1953), der i syntetisk form precicerede 'et
fuldkomment træningsprogram for infanteri
ster (svarende til de hos os i hæren anvendte
militære terrænsportskorskurrencer ) ,

- Studiekredsen i Nancy (1952), på hvilken fran
ske synspunkter vedrørende den fysiske og
psyko-fysiologiske træning af flyvere blev
præsenteret.

For tiden studeres bl. a. følgende problem :

Sammenligning mellem de metoder de forskel
lige lande anvender i den fysiske træning.

I 1954 er planlagt et kursus på Boson ved
Stockholm, omfattende bl.a. teoretisk og prak
tisk gennemgang af forskellige landes militære
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legemstrænings-discipliner. Man håber på
dansk deltagelse i dette kursus.

Denne studievirksomhed indenfor CISl\I dækker en
mangfoldighed af områder, og resultaterne man kom
mer til, kan være af betydelig værdi for medlemslan
dene, specielt med henblik på en rationel fysisk ud
dannelse indenfor de forskellige værn.

Danmarks deltagelse i CISM.

Som det fremgår af det ovenfor omtalte, har Dan
mark været medlem af CISM fra starten i 1948. Dan
ske militære idrætsfolk har deltaget i et stort antal
mesterskabsstævner i de fleste af de aktuelle idræts
grene og stedse formået at hævde sig langt over, hvad
man kunne forvente. Her Skal navnlig fremhæves atle
tik, boksning, militær femkamp, fodbold og sejlsport
- allesammen områder, hvor vor deltagelse har skabt
stor respekt om dansk militær idræt.

Følgende mesterskabsstævner har været overdraget
Danmark som arrangør:

- Atletik 1952,
Fodbold (indledende) 1950,
Fodbold (finale) 1948,
Svømning 1949,
Sejlsport 1948, 1951,

- Fægtning 1953.

Som -r egel har disse stævner været arrangeret i sam
arbejde med de respektive specialf'orbund under
Dansk Idræts Forbund og den sportslige ramme om
stævnerne har stedse været den smukkest mulige og
har derfor også virket som en smuk propaganda for
idrætten i almindelighed og militær idræt i særdeles
hed. Der har undertiden 'rej st sig røster om, at Dan-
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mark burde udmelde sig af CISM, motiveret med de
økonomiske konsekvenser, som et aktivt medlemsskab
af CISM har, idet man her har henvist til de under
tiden lange rejser, som forholdsvis store hold af idræts
folk må foretage for at kunne deltage i mesterskabs
stævner. Det må imidlertid anses for beklageligt, så
fremt et sådant skridt blev foretaget. Det aktive inter
nationale idrætssamkvem, som Danmark gennem
CISM 'er deltager i, er af overordentlig stor betydning,
fordi det brmger militære af alle grader i forbindelse
med nationaliteter, der Ikke tilhører en snæver og be
grænset kreds, hvilket medfører muligheder for at
bringe grundlaget for en international forståelse 
den personlige kontakt - ud til kredse, der ellers ville
være af'sk året herfra.

Selvom de idrætsmænd, der udtages til at repræ
sentere landet ved CISM-stævner i mange tilfælde er
kendt fra den civile idræt, betyder deres deltagelse
i den militære idræt et incitament for mange - de
bliver draget med og vindes for stedse for idrætten til
glæde for dem selv og til uvurderlig gavn for forsvaret.

Endvidere vil CISM's voksende studievirksomhed
være af uvurderlig betydning i skabelsen af en 'ratio
nelt anlagt fysisk træning af forsvarets personel. Hel
ler ikke inden for idrætten står udviklingen i stampe,
og det videnskabelige arbejde, der udføres indenfor
CISM på dette område kan vise sig senere at kunne
spare både menneskeliv og penge.

Vore værn kan kun være interesseret i en aktiv
dansk deltagelse i CISM-arbejdet ad samme linier som
hidtil, således at respekten om den danske soldat, sø
mand og flyver på det idrætslige område kan bevares.



Nekrolog.

Kommandør i Reserven Frederik Christian. Søren
sen Bonesbell blev født den 23. September 1894 som
Søn af Skibsfører Frans Pehr Andrea's Sørensen Bangs
bøll og Hustru Hermandine Elisabeth Margrethe. født
Bohn Christiansen.

Han blev Kadet i 1911. Sekondløjtnant 1915 og Pre
mierløjtnant 1916. Var Chef for Undervandsbaade
1919-28 og forrettede samtidigt med Afbrydelser Tje
neste i Flaadens Stab senere Marinestaben. Kaptajn
løjtnant 1922. Næstkommanderende i Inspektionsski
bet »Islands Falke til Grønland og Island 1928. Adju
dant hos Eskadrechefen 1929. Næstkommanderende i
Ekspeditionsskibet »Godthaab« til Davis-Strædet og
Grønland 1930. Chef for DVB Kaserneskibet »Hekla «
og for DVB Moderskibet »Henrik Gerner-e 1930-31.
Til Østgrønland paa »Knud Rasmussens 'sjette Thule
ekspedition« 1931. Orlogskaptajn 1932. Til Tjeneste
ved Kystdefensionen som Fortchef 1933-34. Ved
Flyvevæsenets Stab 1934-35 og Stabschef ved samme
1936. Afsked 1938. hvorefter han ansattes i Reserven.
Han udnævntes til Kommandørkaptajn i Reserven I

1940 og til ,Kommandør i Reserven 1945, og han for
rettede under indkaldelse periodevis Tjeneste under
Søværnskommandoen. i Marinestaben og i Marine
ministeriet samt i de sidste Aar ved Kystflaadens Stab.
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Efter sin Afsked fra Linien var han ansat i Det
Danske Petroleums Aktieselskabs og A/S Vacuum
Oils fælles Flyverafdeling »In tava Aviation Produets-e
(1938-51).

Bangsbøll var en vel funderet Søofficer. Sin betyde
ligste Indsats ydede han ved Undervandsbaadene;
kun faa Søofficerer havde et saa indgaaende Kend
skab til dette Vaaben baade teoretisk og praktisk.
Han oplærte flere Kuld baade Chefer og Besætninger
som Lærer og Instruktør, og ogsaa i dette Tidsskrift
har han indgaaende behandlet undervandsbaads-tak
tiske Emner. Som deltager i Thule Ekspeditionen fik
han særlig Lejlighed til at vise sin Beslutsomhed,
Haardførhed og kammeratlige Hjælpsomhed, og i
Modstandsbevægelsen under 2' Verdenskrig ydede han
en dristig og modig Indsats bl. a. i Forbindelsestjene
sten over Sundet til Sverige.

Han modtog i 1932 Fortjenstmedaillen i Sølv med
Spænde efter Grønlandsekspeditionen og blev i 1935
Ridder af Dannebrog og senere Dannebrogsmand.

Bangsbøll blev gift l' Gang i 1918 med Rigmor
Carla Martha, født Bjerrebye (f. 1899, t 1930), Datter
af Jens Carl Bjerrebye og Hustru Amalie Dorthea Jo
hanne Helga født Larsen. 2' Gang i 1936 med Olga,
født Klein, Datter af Købmand Louis Canaris Klein
og Hustru Dagmar, født Nielsen.

Han døde den 6' Marts 1954 og blev bisat i dybeste
Stilhed.

P.l.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnant IL Rodholm.

Atlantpagten.
Organisation.

Den 4. april i år fylder l'\ATO ;; å r . Som i alle levende organismer
foreg år der også i NATO en stadig fornyelse af de enkelte celler,
og siden organisationen af dette store atlantiske fællesskab i anled
ning af treårsdagen for pagtens underskrivelse blev beskrevet i
»Tidsskrift for Søvæsencs 123. årgang (1952) pag. 137-153, er flere
nationer kommet med i NATO, nye kommandoområder er etableret
og allerede eksisterende organer er blevet udvidet eller ændret, lige
som de højeste chefsposter har skiftet indehavere. I

I det følgende bringes - i form af diagrammer - nogle supple- I

rende oplysninger, der viser status indenfor NATO pr. Ih 1954.

Efternævnte 14 stater er medlemmer af NATO:

a. oprindelige medlemmer:
BELGIEN, CANADA, DANMARK, ENGLAND, FHANl\RIG,
ISLAND, ITALIEN, LUXEMBURG, NEDEHLAl'\DENE,
NORGE, POHTUGAL og U. S. A.

h. senere optagne medlemmer:
GHÆI<ENLAND og TYRKIET.

Diagram 1 viser NATO's hovedorganisation.
2 vigtigste NATO hovedkvarterer i Europa.
:-1 SHAPE's organisation.

-l Kanalkommandoens organisation.
;; Atlantkommandoens organisation.

(Forskellige kilder) H ..lI.I'.



Atl antrådct
National e ministre I National IGen era lsekret arla t I r epres entnt lon(Lo r d Ismay)

Paris

.........'" ..."'5 ...........1 ...............................

ELLA : Eu ro p ea n Long Lines Milila'l'k omiteen (MC)
Agency in Paris , MlIlt æ re repræs entanters

kom it e (MRC)
Stilende gruppe (SGI

Washington

I I I I
NATO Militært Den

rorsvarsakademl sta udardise rlngs- Europæisk ,' aeronauttsk e
(NATDEFCOLI udvalg signa lbu reaue r forsknings

Air-Marshall (MAS) 1':1\1I: C, E RF A. gruPKe
Darwall ELLA' ) (AGA Dl

Pari s London Paris

I I I I
Den

Europa- AlIant- a m er ikansk-
kommando canadiskekommando SACLANT planlægn in gs- EvI. a ndre

SACEUR Kun nlkomlt e CHANCOM kommandoe r
Paris Norfolk London gru p pe

(Virginia) CUS RPG
W ashington



2. De vigtigste allierede hooedknarterer Europa.

Alliered e øvers tk orn-
manderende i E u ropa

SACEUR
Gen. Gruenther (U.S.A.)

Pa ris

I
I T I l

I Alli erede s tyrk e r Allierede styrker Alli ererle sty r k er Alli ered e styrk er i Middel haveti Nordeu ropa i Cen traleu ro pa i Syd eur0.p8 CINCAFMEDCllI:CNORT H GINCENT CINCSO U ' H Admiral Mounlbatlen (E)Gen . Man sergh (E) Marshal Juin (F) Admiral Feehteler MaltaOslo Fon tainebleau (U.S,A.) Napoli

COMLAND- COMLANDCENT COMLAND- COMGIBME D COMEDE AST
f- NORWAY f- General I- SOUTHEAST Admiral Adm. Lappas (G)Gen.Han st e enrN) Car p en tie r (F) Gene ral Wyman Mieklethwaite( E) Ath enOslo Fontainebleau (U.S.A.) Gibraltur

COMLAND COMAIRC ENT COMLA'1D- COME DOC sog~~~~STDENMARK Airrnarchnl SOUTH Ad m ira l Sa la (F) Ad m iralI-- Ge n . Møll er (D) I-- Embry (E) to-- Gen. F ra tt in i (l) Algi er Mountbalten (E)Køb enhavn Fon taine blea u Ve rona Malta

COMAIRNORTH COMNAVCE NT COMAIRS OUT H COME DCE NT COMED
Gen..r al Ca r ter Admiral Gene rn i NOREASTl- l- I-- Adm . Gir osi (l) Adm.Allinean (T)(U.S.A. ) Jnujard (F) Sehlatt.. r (U.S.A.) NapoliOslo Fontainebleau Na poli Ankara

ICOM~~~~?RTH I l COMSTRIKE- l_14"n u~n' T"'U



SACEUR........ . . . . . . . - _........ ......... .. ........ ...............................
General Grunther (U.S.A.)

Stedfortræder for
luftvåbnet

1. Stedfortræder Gen. Norstad (U.S.A.)
Marshal Montgomery

(E) Stedfortræder for
marinen

Ad m . Lemonnier (F)

St abschef
Gene ra l Schuyler (U.S .A.)

Nationale mll.- I IE ksekut ivkom ite Stedfortræder Stedfortræd..r I Informationstjeneste I:... repræsentanter Ob erst Robbins Logtsti c og Admin. Planlægn. oll Op eration. Oberst Eaton (U.S. ';\.)i SHAPE (U.S.A.) Gen eral Poyden ot (F) Airmarchal Dawson (E)

II Programmer
Ob erst Hegy (U.S.A.)

Personel Efterret- Or gani- Planer og Ad ju- Signal-og ntn gs- sa li on Op era- Logis tic Budgette r tj en esteAdmini· og tantur Genera l Generaltjerre vte tton er General Ob erststralion Træning General Garwln Le Bigot An ke n-General Gen e ra l SchererAdmiral Schow Bow en (U.S.A.) (F) brandtGhe (U.S.A ) Whlte (U.S. A.) (U.S.A.) (U.S.A.)(I) (E)

Kommandant
Ob erst Conolly

(U.S.A.)



h·. Kanalkommandoen.

Kanulkcrnmiteeu

Admirnl Admiral Admiral Admiral
Nomy l\1c Griltor De bovy lIobyns

W, (E) (H) (B,

CINCHAN CINClIIAIRCHAN
Admiral Edelsten Airmarchal Boothmann

(E) (E)
Portsmouth Northwood

I I I I -
COllllIRESTCHAN COMCHERCIIAN COMPLYlIICHAN COMNOHECHAN COMBENECHAN(Pre mar II) (P rc rn ar l) Admir al Mansergh Admiral Oliver Admiral BurghardAdmiral Jourdnln Admiral Laurtn (E) (E) (N)(F) (F) Plymouth Chatham De n HelderBresl Ch erbourg



(Senere)

(Midlertidigt)

COMOHOC- COMtaBMED
LANT Admiral

Adm. Sap Micklethwaite
(1<') (E)

Casablanca Gibrallar

se
r
rdain

0) Afløses 12/. 1954 af Arlm. J. \\'right, U.S.A .
Den øverstbefatende i Atlanterhavet

SACLANT
Admiral Mc Cormick (U.S.A .) 0)

Norfolk, Virginia

.......-. -..._--... ..... ...... .'..--..

CINCWESTLANT CINCEASTLANTAdmiral Mc Corrnick ")
(U.S .A.) Admiral Creasy (E)

Norfolk, Virginia Norlhwood

I l I
COMCAN- COMOCEAN·

COMNOH·COMUSLANT LANT COMCENT· COMBl
Adm. Dubose CLANT Admiral LANT LANT LAN'

(U.S.A.) Adm. Bidwell Mc Corrnick") Adm. Hobsoll Adm. Madden Adrn.Jou
New York (C) (U.S.A.) (E) (E) (F)

Halifax Norfolk Rosyth Plymouth Br-es
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Reserueflåden:

:3 panserskibe
1 jager
1 mineudlægger

'26 skærgårdsmine-strygere

Sverige.
Flådens erstatninosbuqninqer,

Den1f.1 1954 omfattede oden svenske flåde f,lg. egentlige krigs
skibe, hvor-af ca. % i linien, resten i reservefl åden :

3 krydsere 26 motortorpedohåde
'2 panserskibe 2'1 ubåde

15 jagere og kystjagere 2 minelæggere
6 fregatter 50 minestrygere

Flg. levetid for de enkelte -sk'ibstyper er:i 1948 fastsat :

Tid i TotalSkibstyper levelIdlinie- I reserve-
fl:\den I flåden

Krydsere.".,, "', . . . . . . . ,", . . 24 12 36
Panserskibe, minelæggere , , , . , , , , , 24 12 36
Jagere .... , ............ . . .... , . , 20 10 30
Fregatter (tidl. jagere) . , . , , , , , , . . . - 15 (35)
MTB, større ........... . ....... . 15 - 15
MTB, mindre .. " ..... . . ... . .. , . 10 - 10
Ubåde •• • • • • 0.0 •••••••• •••• •• • • 18 - 18
Søgående minestrygere (ARHOLMA) 20 10 30
Kystminestygere (M 51) .. . .. . .... 16 8 24
Skærgårdsminestrygere (M 3) . ... . 10 s 15

årene 195'2-59 falder følgende skibe for aldersgrænsen:

Linieflåden :

1 krydser
8 j.agere og kystjagere

13 MTB
·111 ubåde

6 søgående minestrygere

Den af rigsdagen i 19512 vedtagne 7-årsplan for flådens erstat
n:i,ng-sbygnin!l'Cr indeholder- e

4 jagere 3 ubåde
10 MTB, større (T '101) '1 minelægger
15 MTB, mindre (T 32) 1:2 minestrygere

samt ombygrring 'a f 1'1 j,agere og ky·stjagere til fregatter.

(Sveriges Flotta, 1/54.) H. M. P.



Fortsatte betragtninger
vedrørende slaget i Køge Bugt 1. juli 1677.

Af orlogskaptajn P. H o l c k.

Det havde været mit håb, at den debat, jeg har rejst
om det taktiske forløb af slaget i Køge Bugt, skulle
bringe større afklaring af de problemer, hvorom der
hersker uenighed.

Desværre har mag. Barfod, hvis fremstilling af sla
get gav anledning til diskussionen, beskæmmet dette
håb, idet han ved at give sit sidste indlæg overskriften
»Historiefor skning og kildekritik vedrørende slaget i
Køge Bugt 1/7 1677 «, søger at bringe drøftelsen ind
i andre baner og derved undgår det centrale i sagen,
som er Niels Juels flådeføring og slagets taktiske for
løb.

I samme anledning finder jeg ingen grund til at
kommentere de af mag. Barfod fremsatte teoretiske
betragtninger over de mest elementære og selvfølge
lige regler for historieforskning, men vil koncentrere
mig om de positive oplysninger, der kan uddrages af
det foreliggende kildemateriale, så meget mere, som
mag. Barfod og jeg støtter vor fremstilling til de sam
me dokumenter.

Herudover har jeg i mit forrige indlæg meddelt og
aftrykt to hidtil ukendte kilder, nemlig schoutbynacht
Taubes erklæring til den svenske konge og et fransk
skrevet (diplomat) brev om slagets første faser .

Tidsskr. f . Søvæsen. 125. Aarg. 12
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Disse dokumenter, hvis fremdragning man skulle
forvente, at en historiker ville hilse med tilfredshed,
søger mag. Barfod at bagatellisere med ordene: at de
»k un i begrænset omfang kunne benyttes i videnskabe
ligt arbejde på grund af de mange fejl, der kan være
påløbet. Teksten kan være tydet forkert, idet man
må huske, at det dels er skrevet med gotisk og dels
i gammelt sprog, og under trykningen kan desuden
være påkommet trykfejl « (s. 73).

Rent bortset fra, at denne anke vil gælde ethvert
historisk originaldokument fra ældre tid, kan jeg
til mag. Barfods heroligeise oplyse, at de gengivne
udskr ifter af tryggevældeforhørene er foretaget af
rigsarkivet i Kbhvn., medens de ovenomtalte doku
menter tillige med Horns rapport er foretaget af riks
arkivet i Stockholm. De er forsynet med stempelmær
ke og følgende garantierklæring : »Rått avskrivet efter
i riksarkivet befindtligt original etc. (16/1 & 15/4
1953) « hvortil kommer, at jeg tillige har fotokopier
af Horns og T'aubes skrivelser.

Da det derfor må antages, at mange læsere efter
hånden vil have vanskeligt ved at følge diskussionen,
kunne del måske være på sin plads at trække linierne
skarpere op og forbigå de mindre væsentlige ·det aill er
f. eks. vedrørende Zetterslens fIådeliste (GRIPEN) og
tidspunktet for HIERONIMUS' deltagelse i slaget, der
vel ikke er uden interesse, men som nu, uden enig
hed er opnået, dog vist er så fyldestgørende belyst, at
man vil kunne overlade til den enkelte, der muligen
i særlig grad måtte interessere sig for disse detailler,
selv at tage stilling dertil , eftersom alle kilder des
angående er angivet og citeret i fornødent omfang i
min redegørelse i decemher heftet.
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Det af mag. Barfod efterlyste bevis for, at det dan
ske orlogsskib, som ses på medaillen for slaget i Køge
Bugt, fremstiller TRE LØVER, meddeles i efterføl
gende bilag.

Mag. Barfod har fremsat og fastholder vedblivende
en udlægning gående ud på, at Niels Juel allerede
efter sin første kursændring under sejladsen tæt mod
det nordøstlige hjørne af Stevns, måtte forlade CHRI
STIANUS QUINTUS og flytte flaget til FRIDERICUS
TERTIUS, med hvilket skib han derefter tvang det
ved Eskesti grundstødte DRAKEN til at stryge, hvor
efter han lod DAKENs chef og officerer afhente og
satte sin sekretær og fire mand som prisemandskab
på sk ibet.

Mag. Barfods bevisførelse hviler udelukkende på:
1. Niels Juels prisepenge for DRAKEN og
2. Niels Juels brev til kongen i forbindelse med en

passage i tryggevældeforhørene.

Mag. Barfod stiller sig stadig uforstående overfor,
at den eneste mulige konklusion af hans egen frem
stilling må være, at Niels Juel - i hvert fald for en
tid - indtil han kunne opsejle hovedflåden. har væ
ret afskåret fra at varetage fl ådeledelsen. (s. 77, hvor
han skriver: »Det er derfor en forkert udredning af,
hvad der står i mit skrift, når orlogskaptajnen vil på
stå, at jeg mener, at Niels Juel har opgivet flådeførin
gen for at bekæmpe en havarist. Selvfølgelig har han
ikke det, og han har heller ikke haft grund til det«.)

Når mag. Barfod ikke drager denne selvfølgelige
konklusion, kan grunden næppe være nogen anden,
end den, at han savner de fornødne maritime forud
sætninger for at overse følgerne af sin egen redegørel
se. Thi enhver opmærksom, marinekyndig læser vil

12"
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straks studse herover, således f. eks. hans svenske
anmelder, komrnendørkapten Hamrnar, der i »T id
skrift i Sjovåsenet« 1952, 's. 708 skriver:

»Med hansyn tiII dessa taktiskt intressanta f'orhål

landen, hade det varit vårdef'ullt, om boken innehålIit
några belysande rnanoverskisser . Det ar ju t. ex. for
vånande, att Juel sjålv engagerade sig i anfallet mot I

Draken med Fridericus Tertius och trots detta kunde I
hinna att med samma fartyg led a genombrottet genom
den svenska Iinen.«

Det m å derfor være naturligt at tage mag. Barfods
bevisførelse op til en nærmere prøvelse - der da ogs å
giver til resultat, a t hans argumenter ikke besidder
tilstrækkelig beviskraft til at begrunde en så afgø
rende ændring i vort syn på kampens forløb, medens
det p å den anden side har været muligt at fremdrage
en lang række kendsgerninger, der viser, at Marquor
Rodstens eskadre, om hvis bevægelser der hidtil har
hersket uvished, først efter gennembruddet, i det der
på følgende mele, har forenet sig med den danske
hoved flåde. Da FRIDERICUS TEHTIUS indgik i nævn
te eskadre, kan Niels Juel således alene af den grund
ikke have bekæmpet DRAKEN fra dette skib.

Prisebereqninqen.

Formodningen om, at Niels Juel førte sit flag på
FHIDERICUS TERTIUS under nedkæmpelsen af DRA
KEN, stammer fra priseregnskaberne, hvorefter Niels
Juel fik kaptajnspart af DRAKEN, samt de i kahytten
værende 2 metalkanoner (Barfods skrift s. 65).

Mag. Barfod har nu s. 80-85 foretaget en systema
tisk gruppering af priseregnskaberne under litra A
K, en særdeles prisværdig foranstaltning, der letter
overblikket over de meget uensartede aktstykker.



Fortsatte betrugtninger vedr. slaget i Køge Bugt. 181

Her må jeg straks erkende, at jeg ikke har foretaget
nogen sammenligning mellem det i min redegørelse
s. 534 gengivne foreløbige regnskab for FRIDERICUS
TERTIUS og tilsvarende dokumenter fra det en måned
tidligere stedfindende søslag. Barfod har derfor ret
i (s. 84), at disse ej heller opgiver admiralernes parter.
Det foreløbige regnskab giver således ikke noget holde
punkt for, om Niels Juel har været ombord på FRI
DERICUS TERTIUS under aktionen mod DRAKEN
eller ej, og jeg beklager, at jeg har tillagt dette doku
ment større beviskraft, end det herefter har.

Det summariske regnskab for DRAKEN, som mag.
Barfod gengiver s. 82 er ligeledes meget oplysende,
idet det indeholder den overraskende oplysning, at ad
mirals-, viceadmirals- og schoutbynachtsparterne fol'
ADMIRANTE og ENGEL GABRIEL, der blev erobret
en måned tidligere, indeholdes i DRAKENS takserings
sum - altså en rent regnskabsmæssig postering, som
intet har med DRAKEN at gøre. I analogi hermed,
bekræfter det min redegørelse for, at den ene del af
Niels Juels kaptajnspart af regnskabsmæssige grunde
er posteret under FRIDERICUS TERTIUS, og derfor
ikke kan tages som et bevis på, at han nedkæmpede
DRAKEN på dette skib.

Det forbavser mig herefter, at mag. .Barfod. der
selv har påvist, hvorledes tilsyneladende uvedkom
mende poster fra et foregående søslag, af grunde som
vi næppe nu er i stand til at udrede, indblandes i DRA
KENS priseberegning, tør drage den vidtgående slut
ning, at Niels Juel endelig har nedkæmpet DRAKEN
fra FRIDERICUS TERTIUS udfra det forhold, at hans
fulde kaptajnspart er fordelt mellem sidstnævnte skib
og CHRISTIANUS QUINTUS.

Den naturligste forklaring på postens fordeling mel-
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lem de to skibes priseberegninger må, sammenholdt
med det iøvrigt om slagets forløb foreliggende være,
at CHRISTIANUS QUINTUS i slagets indledende faser
har haft det hårdeste engagement og ved at tvinge
DRAKEN på grund faktisk afgør skibets skæbne og
derfor tildeles broderparten af prisepengene.

Herefter har FRIDERICUS TERTIUS blokeret DRA
KEN og tvunget det til at stryge, og er derfor tildelt
den mindre part.

Da DRAKENS chef afgiver skriftlig erklæring om
kun at ville overgive skibet til Niels Juel, må denne
som følge heraf nyde fuld kaptajnspart. der for ikke
at forurette nogen fordeles forholdsmæssigt på de to
danske skibes regnskaber.

Når mag. Barfod s. 83 erklærer »Iøvrigt er office
rerne ligesom mandskabet opført i regnskabet ved de
skibe, de oprindelig tilhører, selvom de skulle skifte
under slaget. Derfor kan man ikke af regnskaberne
her se hvilke officerer, der evt. måtte være flyttet med
Niels Juel «, er dette en ulogisk slutning, thi hvis Niels
Juel allerede før DRAKENS erobring flyttede flaget
til FRIDERICUS TERTIUS, må han have været fulgt
af sin stab, der da m åtte nyde samme ret som chefen
til at nyde godt ogs å af nævnte skibs prisepenge. da
de i dette tilfælde delte lige risiko med FRIDERICUS
TERTIUS egen besætning.

Niels J uels brev lit kongen .

Efter således at have påvist, at priseberegningen
ikke afgiver noget holdepunkt for mag. Barfods på
stand om, at Niels Juel nedkæmpede DRAKEN om
bord på FRIDERICUS TERTIUS, vender vi os til Niels
Juels skrivelse af 6/7 1677 til kongen. der findes op
trykt i min redegørelse s. 522-23.



Fortsatte betragtninger vedr. slaget i [(øge Bugt. 183

Heraf har mag. Barfod i sit skrift s. 47-48 gjort
følgende citat: at »den derpå (DRAKEN) kornman..
derende schoutbynacht til ingen anden end til mig har
villet give sig fangen, som hans skriftlige attest og skal
udvise. «, medens han fra koncepten til samme brev
uddrager at »officererne fra DRAKEN kom ombord
til Niels Juel «, og fuldender sætningen med følgende
passage, udledet af tryggevældeforhørene: »medens
denne satte sin sekretær og 4 mand som prisemand
skab over på det grundstødte skih«.

Dette kan kun betragtes som misbrug af kilderne,
idet mag. Barfod herved for det første uden videre
går ud fra, at de i Niels Juels brev nævnte »mine
officerer og folk «, er identiske med de i tryggevælde
forhørene, i en helt anden forbindelse nævnte »en
secretarius og fire bådsmænd«, som efterlodes på
DRAKEN.*)

For det andet - og dette er alvorligere - udelader
mag. Barfod samtidig de øvrige oplysninger, som kan
uddrages af Niels Juels brev og koncept, og som taler
imod de konklusioner, som han åbenbart ønsker at ud
lede. De oplysninger, som kan udledes, er følgende:

1. At han ifølge Taubes egen erklæring har for årsa
get DRAKEN den største skade.

2. hvorfor DRAKEN måtte sætte an straks under
Stevns,

3. at admiral Jens Rodsten (TRE KRONER)

4. og kaptajn de Witt (LINDORMEN i Marquor Rod
stens eskadre) havde folk ovre på DRAKEN for
at hesætte skibet, uden at Taube ville overgive sig
til disse,

"') Beklageligvis er del' i citatets næstsidste linie s. 520 indløbet
den trykfejl, at »flre« er blevet til » tlcre«.
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5. men at Taube erklærede sig villig, da Niels Juel
sendte sin kaptajn, hvorefter han tillige med sine
4 officerer kom om bord til Niels Juel,

6. at Niels Juel lod DRAKEN besætte med officerer
og folk for at føre skibet til København.

Af disse 6 vigtige oplysninger, har mag. Barfod i sit
skrift udeladt numrene 1 til 4, forvansket nr. 6 og kun
direkte benyttet nr. 5, der løsrevet fra sin sammen
hæng, taler til gunst for den af magisteren ønskede
konklusion.

De således uddragne oplysninger fra Niels Juels
egen hånd taler imidlertid deres tydelige sprog. - De
omtalte begivenheder kan ikke alle være udspillet
under den korte episode, hvor DRAKEN nedkæmpes,
og de respektive flåder fortsætter kampen i slagorden
med påfølgende vending ud i frit farvand, alene af
den grund, at det er udelukket, at en chef fra hver
af de to andre eskadrer (h era f den ene eskadrechefen
selv), kan være kommet Niels Juel i forkøbet med at
sende både til DRAKEN. Den eneste mulige udledning
må derefter være, at disse begivenheder er passeret
efter slagets afslutning, og at Niels Juel da har sat
ikke een, men flere officerer ombord i DRAKEN tillige
med tilstrækkelig besætning til at føre skibet til Kø
benhavn.

Mag. Barfod anker s. 79 over, at jeg har udtalt »en
vel hård og kategorisk dom« over, at bevismaterialet
for, at Niels Juel nedkæmpede DRAKEN ombord på
FRIDERICVS TERTIUS, ikke er klart, koncist og ube
strideligt.

Hertil er at sige, at påstanden om, at Niels Juel per
sonlig nedkæmpede DRAKEN ombord på FRIDERI
CVS TERTIVS, er et hovedpunkt i magisterens frem-
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stilling, og den er så hasarderet, at der skal ubestride
lige beviser til, for at den kan anerkendes. Disse har
magister Barfod ikke præsteret, 'h ans kun 8 liniers re
degørelse i skriftet side 47-48 er ganske intetsigende
og kan ikke stå for en nærmere prøvelse. Det hedder
heri:

»Med FRIDERICUS TERTlUS 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 skriftlige attest og skal
udvise««, hvorfor officererne fra DRAKEN kom om
hord til Niels Juel, medens denne satte sin sekretær
og 4 mand som prisemandskab over på det grundstød
te skib.«

På grundlag af ovenstående udredning, fastholder
jeg min bedømmelse af magisterens skrift og må be
klageligvis betegne mag. Barfods bemærkning s. 75,
hvor han skriver: »Jeg har ikke udeladt det mindste,
der kan tale i fremstillingens disfavør, og mine slut
ninger er baserede på et kritisk studium af kilder,
hvortil jeg har henvist«, som værende i uoverensstem
melse med de faktisk foreliggende forhold .

.llfaI·qU01· Rodstens eskadre.

I mit indlæg fremsatte jeg på grundlag af de senest
fremkomne oplysninger en udførlig taktisk redegørel
se for slagets forløb, hvorunder Marquor Rodstens
eskadre og dermed også FRIDERICUS TERTIUS fra
en oprindelig position to sømil i læ af hovedflåden,
skjult af røgsløret sejlede op i Køge Bugt for derfra
overraskende at .kunne doublere Horn under dennes
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forventede fremstød forbi Stevns, hvilket kan udledes
af følgende kendsgerninger:

1. NORSKE LØVE har ikke været DRAKEN nær
mere end 4 sm., hvorfor Marquor Rodstens eskadre
ikke kan have været i den danske linie under pas
sagen af Stevns (Niels Juels koncept).

2. Nogle timer efter kombattens begyndelse observere
de Horn 8 gode danske skibe kommende fra Kø
benhavn. Da det vides, at den danske flåde ikke
modtog nogen forstærkning, må disse skibe være
identiske med Marquor Rodstens eskadre. (Horns
rapport) .

3. Fra de danske relatioer vides, at Marquor Rodstens
eskadre først greb ind i kampen, da den efter DRA
KENS grundstødning eben kom til. Den angreb
\Vachtmeisters eskadre, der var forrest i den sven
ske linie og m å derfor nødvendigvis være kommet
fra nord.

4. Herom beretter St ..Jacobsen, at et svensk skib udi
anden vending kom på grund, hvilket en svensk
viceadmiral med 5 skibe secunderede, og disse
kom lige udi hænderne på adm. Marquor Rodsten.
som med sin squadron var om natten fordreven.

Hermed dokumenteres den situation, som tvang
Horn til at frigøre sine to agterste eskadrer og dreje
øst over, hvilket foranlediger Niels Juel til, så snart
Horns manøvre erkendes, at foretage et tilsvarende
afdrej, optage forfølgelsen og gennembryde den sven
ske hovedlinie.

Da Marquor Rodstens eskadre (og dermed FRIDE
RICUS TERTIUS) i denne fase kommer fra nord p å
sydgående kurs, formentlig mindst en times sej lads
fra Eskesti, kan Niels Juel alene af den grund ikke væ-
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re overgået til dette skib. Det må derfor antages, at
FRIDERICUS TERTIUS noget senere sammen med
to andre skibe har angrebet DRAKEN, som hurtigt
stryger, og derpå har sluttet sig til hovedflåden netop
i rette tid til at komme det betrængte CHRISTIANUS
QUINTUS til hjælp og til at tage Niels Juel ombord.

Denne redegørelse, der på afgørende punkter bryder
med den hidticlige opfattelse af slaget, gør mag. Bar
fod intet forsøg på at imødegå, bortset fra en stadig
fastholden ved , at Marquor Rodstens eskadre "ar agter
ifølge HAVMANDENS journal, idet han derved over
ser, at dette skibs skildring af slaget, først kan tage
sin begyndelse efter eskadrens indtræden i kampen
nord for Stevns, hvor den netop kommer til at ligge
agterst. At den i journalen anførte slagorden ikke
gjaldt ved slagets begyndelse bevises derigennem,
at vi med sikkerhed ved, at Marquor Rodsten Ul 2 sm.
i læ af hoved flåden, fra hvilken position det med de
herskende vindforhold ville kræve adskillige timers
sejlads at slutte op agterst i den danske linie.

Det bør iøvrigt i forbindelse med de meget ufuld
stændige oplysninger i HAVMANDENS journal ikke
glemmes, at vel er dette dokument en primær kilde,
men da skibets chef efter slaget tiltales for sin tilbage
holdenhed i kampen, må journalens beretning tages
med et vist forbehold.

Pladshensyn tillader mig ikke - hvad der i og for
sig kunne være fristende - at imødegå den lange
række af taktiske, navigatoriske og andre misforstå
elser, der beklageligvis skæmmer mag. Barfod's skrift
og sidste indlæg, hvorfor jeg vil lade mig nøje med
gennem et enkelt eksempel at belyse arten af disse
fej ltageiser .
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Magisteren skriver i sit sidste indlæg, s. 77:
»CHRIST IANUS QUINTUS var under kampens før

ste del blevet stærkt beskadiget, hvilket er overordent
lig naturligt, da fjendens ild fortrinsvis søges rettet
mod admiralskibene.e

Når man betænker, .a t hele kampen fra slagets be
gyndelse til vendingen ved Stevns udkæmpes som en
løbende fægtning mellem to flåder i kølvandsorden
på paralelle kurser, hvor hvert skib engagerede sin
respektive modpart i fjendens linie, behøver man ikke
at være sømand for at forstå, at dette udelukker en
ild koncentration på enkelte skibe i linien.

Formålet med kølvandslinien (ordre de bataille)
var da netop blandt andet ved udfoldelsen af den fulde
artillerikraft at modvirke et fjendtligt forsøg på kon
centration mod enkelte skibe.

Der er derfor ingen som helst grund til at antage,
at CHRISTIANUS QUINTUS, som den danske flådes
stærkeste skib, skulle være blevet gjort ukampdygtigt
allerede i slagets indledende faser. Da vi tilmed fra
Niels Juel ved, at skibet fik adskillige grundskud,
er der derimod al grund til at antage, at CHRISTIA
l"US QUINTUS blev sønderskudt i det på gennem
bruddet følgende mele, hvor vi ved, at en koncentra
tion imod Niels Juels flagskib fandt sted.

A materhistorikere.

Mag. Barfods sidste afsnit, som han har givet over
skriften »Amatørhistorikere« ville jeg have foretruk
ket at forbigå i tavshed, idet den polemiske udform
ning her ligger i et plan, som er dette tidsskrift frem
med. At fortsætte en debat, der blot går ud på, at de
uenige parter under påberåbelse af egne kvalifikatio
ner beskylder hinanden for amatører og pseudohistori-
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kere, kan jeg selvsagt ikke indlade mig på, og jeg
skal som følge deraf også afstå fra at fremsætte nogle
ellers temmelig nærliggende udtalelser om magister
Barfods iagttagelser og færden på et specialområde,
hvor selv mænd med et langt livs erfaring bag sig
ikke ville kalde sig eksperter.

Rent principielt vil jeg derimod om den specielle
marinehistoriske forskning og de kvalifikationer, som
marinehistorikeren bør have, sige følgende:

Den universitetuddannede historiker vil givetvis
besidde en faglig baggrund og et kendskah til viden
skabelige forslmingsmetoder, som, eventuelt i forbin
delse med en videregående specialuddannelse, gør ham
kvalificeret til at behandle en lang række spørgsmål
også indenfor søkrigshistorien.

Der er imidlertid andre felter også indenfor den
marinehistoriske forskning, som kræver en så betyde
lig indsigt i nautiske, navigatoriske, marinetekniske.
manøvrernæssige og søtaktiske og mange andre spørgs
mål, at selv den dygtigste videnskabelige sagkundskab
ikke vil kunne overkomme at tilegne sig den, idet den
fulde tilegnelse ikke alene kræver teoretisk, men også
i høj grad erfaringsmæssig viden.

Derfor vil der fremover, som hidtil, være brug for
både akademikeren og søofficeren i dette arbejde,
hvor de bør supplere og ikke bekrige hinanden. For
sagens skyld er det for så vidt ligegyldigt, om akade
mikerens standsfølelse kræver, at han benævner den
anden part i samarbejdet som amatørhistorlker; ' selv
om jeg personlig af hensyn tH omgangstone og af takt
mæssige grunde ville foretrække glosen speclalhistori
ker som 'en anerkendelse af, at også denne sidste muligt
kunne producere arbejder,som hævede sig over den po
pulære historieskrivning. Forøvrigt vil jeg indtil videre
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gå ud fra , at de anskuelser, som mag. Barfod her har
gjort sig til talsmand for, ikke giver udtryk for aka
demikerens mening i al almindelighed.

Resume.

Kernen i sagen el' stadig: Hvorledes må vi efter de
fol' os foreliggende oplysninger forestille os det tak
tiske forløb af slaget i Keqe Bugt?

Besvarelsen af spørgsmålet må tilfredsstille to for
dringer, nemlig:

l. At bringe den bedst opnåelige overensstemmelse
mellem de sparsomme og i hvert fald i første in
stans tilsyneladende modstridende skriftlige kil
der.

2. Besvarelsen må ligge inden for det rent »mar in e
teknisk« mulige, hvorved forstås, at tilbørligt hen
syn må tages til herskende vindretning og -styrke,
dybdeforhold, skibenes ydeevne med hensyn til
fart, manøvreevne o. s. v.

Det vil herunder ikke være tænkeligt, at et argu
ment under pkt. 1 kan tilsidesætte et krav, der må
stilles under pkt. 2, al den stund selv de mest ud
spekulerede kildekritiske argumenter ikke kan få et
sejlskib til at sejle nærmere mod vindretningen, end
skibets konstruktion og sejlføring muliggør.

Det nytter derfor ikke magister Barfod det ringeste,
at han søger at påberåbe sig enighed med mig i, at
Niels Juel ikke har opgivet flådeføringen for at be
kæmpe en havarist (s. 7i) eller med hensyn til ad
miral Horns vending fra Stevns (s . 85), når den ene
ste mulige udledning af hans egen fremstilling af sla
gets gang står i den mest håbløse uoverensstemmelse
med de konklusioner, han drager.
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Magister Barfod bringer sig hen-ed i modstrid ikke
alene med den i ovenanførte pkt. 2 nævnte »m arin e
tekniske« forudsætning, men ogs å med kildeskrif
terne.

Såfremt inagister Barfod herefter stadig vil fast
holde sin fremstilling af vort berømte søslag, skylder
han nationen og den marinehistoriske forskning at
give koncise og saglige besvarelser på følgende doku
mentarisk begrundede spørgsmål:

1. Hvordan kan det forklares, at Niels Juel på FRI
DERICUS TERTIUS selv tredie kan blokere DRA
KEN, medens hovedflåden sejlede øst på, og sam
tidig varetage flådeledelsen?

') Hvorledes forklarer mag. Barfod sin egen erklæring
om, at Niels Juel satte sin sekretær og 4 mand
som prisemandskab på DRAKEN, når Niels Juel
selv skriver, at han satte sine officerer og folk der
ombord?

a. Til hvem har Taube skrevet sin attest om kun at
ville overgive sig til Niels Juel, og hvis ordlyd Niels
Juel ikke kender, hvis han straks blev taget om
bord til Niels Juel?

-l, Hvorledes kan Jens Rodsten i avantgarden og de
Witt i arrieregarden komme Niels Juel i forkøbet
og sende prisemandskab til DRAKEN - og hvor
turde de - når DRAKEN strøg for Niels Juel og
straks blev besat?

5. Hvorfor skriver Tauhe, der beskyldes for at have
overgivet sig til bønderne på Stevns, ikke til sin
konge, at han har strøget for selve admiralen og
straks blev taget ombord til Niels Juel, hvilket i
så fald ville have sparet alle andre forklaringer?

6. Hvorledes forklarer mag. Barfod Niels Juels ud-
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talelse om, at NORSKE LØVE ikke har været nær
mere DRAKEN end ca. 4 sm.?

7. Hvorledes forklarer mag. Barfod, at såvel det fran
ske brev som de samtidige relationer og Sthen Ja
cobsens datidige beretning går ud på, at Niels Juel
var p å CHRISTIANUS QUINTUS under gennem
bruddet og først måtte kvittere skibet, da dette
blev skudt reddesløs i meleet?

Som oplyst i min redegørelse s. 513 var det imod
Niels Juels princip at nedkæmpe reddeløse skibe un
der selve aktionen med fjenden. Admiralitetet, hvor
Niels Juel havde sæde, var af samme mening. For
at undgå en lignende situation, som nær var blevet
skæbnesvanger for udfaldet af slaget i Køge Bugt,
hvor Niels Juel p å et meget kritisk tidspunkt savnede
de skibe, der blokerede DRAKEN, udstedtes 11. mai
1678 følgende bestemmelse: (T ryk te forordninger) .

»Skal enhver for alting være anbefalet, at blive ved
sin Eskadre og rang naar nogen Søefegt sker eller con
tinuerer, efter der om given Ordre af Ober Hovedet
i Fl aaden, og intet i ringeste maade gaa der fra, eller
legge sig efter at søge noget Bytte. Førend Admiralen
som i Søen General Commando haver givet Tegn, en
hver at gøre sit bedste, den flugtige Fiende at erobre.
Men førend saadan Tegn sker, eller Fienden ved Guds
Naade bliver overvunden, skal en hver strengelig væ
re anbefalet, at han ikke foraarsager nogen Confusion ,
men søger troligen sine Camerader at secundere, og
saa vidt gørligt er, i sin rang at forblive, under Lifs
og Æres Fortabelse, efter Skibs Artiklerne.«

Ja, - så alvorligt så sagkundskaben på sagen 
intet mindre end dødsstraf for en handling, som magi
ster Barfod vil tillægge vor ypperste flådefører .
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Bilag 1.
På mag. Barfods anmodnbng os. 86 skal jeg give følgende oplys

ninger om det danske skib, der er gengivet på Niels Juels me
daille.

Ef,ter Chr, 5. tronbestdgelee fik -enkebte .af de større orlogs

skibe en ny spejlor-namenterlng, hvor hovedmotivet var den he
steinteresserede monark som r:rtter i forskellige gangarter, såle
des som det 'se s på malerierne af søslagene i den skån-ske krig
på Fr-eder-ikborg og gobelinerne nu på Chr-istiansborg. På de
4 (muligvis 5) genglvelser, hvor CHRISTIANUS QUINTUS med
sikkerhed kan Identiflceres, ses kongen til hest i skridtgang,
hvorimod medalllen viser kongen på en stejlende hest.

Skibet har endvidere 4 kanonpor-te i arkeliet agter. Det menes,
æt nogle af Chr. 4. .størr e orlogsskibe havde ' 4 arkeliporte, men
man ophørte hermed, da Chr, 4. ved bygning af TREFOLDIG
HED skrev (18/7 164(2), ,aot 'skiib e t ikke skulle have mange st;.\,k
kel' agter, fordi man i vore farvande sjældent eller aldrig får så
stdlle vejr, at 'et s ådant skfb loan angribes af galejer (Johanne
Skovgaard, Chr. IV',s egenhændige breve VIII, s. 20'1). Skikken

genoptoges Irnidlertdd 'i 1646 umlddelbar-tefter kr-igen, f'erment
lig for -a t være svenskeskibe j ævnbyndige, men ophørte igen, da

Cort Adeler overtog ansvaret f 0'1" skibshygrringen, hvor skibene
byggedes meget underløbne agter, hvorfor -de Ikke kunne bære
4 kanoner her. (Se Cles Ugglas rapport, T. f. Søv, 1928 s. 271).
Af de 'sk ib e, der deltog :i slaget, kan der således kun være tale
om følgende uornbyggede skibe, LINDORMEN og TRE LØVER.

Herefter må valget falde på TRE LØVER, der besejrede MARS,
så meget mere, som medæil len viser et .skib med '10 kanoner i
underste lags bredsi-de, -nøjag,tigsom van de Veldes tegning af
skibet (Ise fll. i min bog Cor-t Adeler s. 144).

MO'd CHRISTIANUS QUINTUS 'baIer , at det-te sk:ib på de 4 før
omtalte gengivelser kun har 2 arkel'iporte, ligelede-s på konstruk
bionstegndngen gengivet i 'Samme bog s. 145, hvor det endvidere

har 2 kanonporte mere i laget.

Tidsskr. f. Søvæsen, 125. Aarg. 13



Historieforskning og kildekritik.
Et gensvar.

Af cand. mag. J. H. Barfod.

Da orlogskaptajn P . Holcks svar stadig anslår sam
me tone som hans første angreb på mig, har jeg over
vejet at undlade dette indlæg, men for ikke at mis
forstås skal jeg her kort besvare de af orlogskaptaj
nen stillede spørgsmål, idet dette vil være mine sidste
ord:

1. I en hvilken som helst videnskabelig afhandling
må metoden, den praktiske fremgangsmåde og kend
skabet til forskningen være en underforstået kends
gerning og forudsætning. Derfor vil det centrale ved
en historisk undersøgelse være, at den historiske forsk
ning og kildekritikken er uangribelig. Strid mellem
historikere drejer sig derfor normalt kun om kilder
nes tolkning. Men i dette tilfælde har det været nød
vendigt for mig at fremføre »teo'retiske betragtninger
over de mest elementære og selvfølgelige regler for
historieforskning«, fordi orlogskaptajn HoIck i sit
første indlæg gik endog meget skarpt imod de ret
ningslinier, som historikere følger. (Se Ti. f. Søv. dec .
1953 si. 514-516 og 565-567 samt febr. 1954 si.
67-71).
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2. Jeg vil foreslå, at orlogskaptajnen ændrer ud
trykket »ukendte kildere til ikke-tidligere offentlig
gjorte kilder, thi det er dristigt at sige, at ingen andre
forskere skulle have bemærket dem, og bl. a. har jeg
selv, som tidligere angivet, benyttet dem, hvilket vel
forstås, når jeg oplyser, at f. eks. Taubes brev ligger
lige nær det af mig ofte citerede brev fra Horn. løv
rigt er det orlogskaptajnen og ikke mig, der sammen
stiller disse dokumenter med mine elementære be
mærkninger om vanskelighederne ved kildegengivel
ser. Desuden vil jeg tillade mig at henvise til Ti. f. Søv,
febr. si. 74, 77, 80 og 84, der klart viser, at orlogskap
tajnen ikke har angivet og citeret kilder i fornødent
omfang i sit første indlæg.

3. Som allerede angivet i mit indlæg (febr. si. 75
77) har jeg baseret mine slutninger vedr. hændelserne
ved Stevns på en række aktstykker. Men iøvrigt er det
ikke antallet af kilder, der er afgørende, men vurde
ringen af dem og kildekritikken. Jeg tillader mig at
henvise til febr. si. 80 f., hvor jeg omtaler orlogskap
tajnens forbigåelse af forskellige aktstykker.

4. Der har ikke »h idt il hersket uvished « om Mar
quor Rodstens eskadre, da dens bevægelser er omtalt
endog i flere populærhistoriske værker, således hl. a.
i Halfdan Barfod : Vor flåde i fortid og nutid.

P risebereqninqen,

Formodningen om at Niels Juel endnu var på CHRI
STIANUS QUINTUS under nedkæmpelsen af DRA
KEN, som man hidtil har ment, stammer fra de meget
summarisk gengivne samtidige relationer vedr. hele
slaget. Her står nemlig oplysningen om , at Niels Juel
har måttet skifte skib to gange under eet og uden at

13*



196 Historieforskning og kildekritik.

angive, hvornår dette skete. Men de primære kilder,
bl. a. priseregnskaberne, omtaler detailler fra slaget,
og af disse kan ses, at Niels Juel allerede skiftede
skib første gang ved Stevns.

Alt dette redegjorde jeg udførligt for i mit forrige
indlæg, og jeg skal derfor ikke trætte med en gen
tagelse. Jeg skal dog besvare de enkelte stillede spørgs
mål.

Det, at DRAKENs regnskab er sammenfattet med
regnskaberne for ADMIRANTE og ENGEL GABRIEL,
kan ikke overraske, thi en gennemgang af priseregn
skaberne vil vise, at disse omfatter aktstykker og
regnskaber for både slaget d. 1. juni og d. 1. juli 1677.
Derfor står Niels Juels erobringer fra begge slag også
samlet, ligesom f. eks. kaptajn Dreyers. Dennes pri
ser, WRANGELS PALAIS erobret d. 1. juni og SVEN
SKA LEJONET erobret d. 1. juli, behandles også un
der eet i disse regnskaber.

Det er heller ikke »ubestem melige regnskabsmæs
sige grunde«, der forårsager, at Niels Juels prisepenge
for DRAKEN er fordelt på CHRISTIANUS QUINTUS
og FRIDERICUS TERTIUS, men derimod det kon
krete, at Niels Juel har ført begge skibe mod DRA
KEN, først det ene og så det andet. Begge besætninger
skulle derfor have prisepenge. og da man ikke kunne
give Niels Juel dobbelte prisepenge, først som chef for
det ene skib og så for det andet, så har man, for at
angive hans placering som chef for begge skibene, delt
hans prisepenge på dem. Det er en regnskabsmæssig
postering, men der er ikke noget mystisk ved den, og
årsagen til de uens beløb for skibene ligger ligeledes
ganske klar, når man sammenligner med de andre
regnskaber, idet dette nemlig er skibenes forskellige
størrelse.
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Der er ikke noget ulogisk i min slutning om, at che
fens penge deles, men stabens ikke; thi mens det er
nødvendigt, at der må stå en chefs navn ved prise
pengene til hvert skib, er det ikke nødvendigt, at de
underordnede placeres to steder. løvrigt, hvem bestod
egentlig Niels Juels stab af? Det er jo ikke en stab
i nutidig forstand, og derfor kunne det være interes
sant at få dem udpeget på listerne.

Niels Juels brev til kongen

og

Morquor Rodstens eskadre.

Det foregående og mit indlæg i Ti. f. Søv. febr. nr.
gør det derfor ganske klart, at der ingen dunkle punk
ter er i min bevisførelse for, at Niels Juel skiftede
skib under opholdet ved Stevns.

Lad os herefter vende os til orlogskaptajnens afsnit:
Niels Juels brev til kongen og Marquor Rodstens
eskadre. Når man borttager de overflødige bemærk
ninger, smelter disse to afsnit sammen til eet. An
gående Niels Juels brev må jeg kildekritisk gøre op
mærksom på, at dette er skrevet, fordi generaladmiral
Tromp havde ladet Niels Juels prise DRAKEN besætte
med sine egne folk, mens det på grund af kontrær
"ind blev opholdt -ved Dragør. Derfor falder dets ind
hold i to afsnit, dels situationen umiddelbart før bre
vet skrives, d. 6. juli, og dels situationen under slaget
d. 1. juli, da Niels Juel erhverver prisen.

Den første del angiver, at Niels Juel har ladet ski
bet besætte med sine folk for at få det ført til Køben
havn, men at det ved Dragør er blevet opholdt af kon
trær vind, hvorefter Tromp har jaget Niels Juels folk



198 Histor-ieforskning og kildekritik.

ud og ladet det besætte med sine egne. Dette omtales
i mit skrift si. 7L Den anden del angiver, at schout
bynacht Taube ikke har villet overgive sit skib til
andre end til Niels Juel, selvom både Jens Rodsten og
de Witt har søgt at besætte skibet. Dette omtales i mit
skrift si. 47 og 50, og her kommer Marquor Rodstens
eskadre ind i billedet.

Denne eskadres opdukken fra Køge Bugt er som
tidligere nævnt ikke noget nyt i beskrivelsen af sla
get, og omtales også i mit skrift si. 47 og 50. Niels
Juel skriver i sit brev, at NORSKE LØVE ikke har
»været på en mil nær hos bemeldte prise«. Årsagen
til, at Niels Juel netop nævner dette skib i sit brev,
er, at det var' Tromps flagskib, på hvilket han skulle
have været, dersom han var kommet tidsnok til at del
tage i slaget. Havde NORSKE LØVE medvirket ved
DRAKENs erobring, ville Tromp have haft grund til
at kræve del i prisen. Den af Niels Juel nævnte af
stand gælder således kun dette skib og ikke Marquor
Rodstens eskadre som sådan og slet ikke afstanden
til FRIDERICUS TERTIUS.

Der er altså sket det ved Stevns, at de to danske
eskadrer er kommet sydfra jævnsides med de svenske.
Da DRAKEN må sætte på grunden ved Eskesti, og da
Horn ser Marquor Rodstens eskadre komme nordfra,
vender han. Niels Juel beordrer også sin flåde at
vende, men man må huske, at skibene ikke var ma- I
skindrevne, og en sådan vending tager, set med vore
øjne, uforholdsmæssig lang tid. Da de forreste af
Marquor Rodstens eskadre samtidig når kampplad
sen, benytter Niels Juel lejligheden til at skifte skib
til FRIDERICUS TERTIUS, hvorefter han hurtigt
atter indtager sin plads i linien. Se iøvrigt vedføjede
skitse.
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Specialskitse af kampene "ed Stevns.

W: Wachtrneister, 3. eskadre MR: M. Rodsten, 1. eskadre
H : Henrik ' Horn, 1. eskadre JR: J. Rodsten, :-I. eskadre
C: Hans Clerek, 2. eskadre i'\J : Niels Juel, 2. esk adre

Til sidst må jeg bemærke, at der er intet mærkeligt
i, at CHRISTIANUS QUINTUS under disse kampe un
der sejladsen til og ved Stevns har fået grundskud i
boven. Og med hensynTil eskadreordenen er HAV
MANDENs journal kOrI:~kt, idet man altid i datiden
lod den eskadre, der var forrest under sejlads på syd
lig kurs , være agterst under sejlads på nordlig kurs,
(instruktion givet af Niels Juel 22/5 1677 afskrevet i
Niels Juels kopibog) , men løvrigt 'bemærker jeg ud
trykkeligt i mit skrift, at Marquor :Rodstens eskadre
ikke kom til at indtage sin plads agten for de 'andre
eskadrer, men at den kom i læ af dem og senere duk
kede op bag krudtrøgen fra Køge Bugt. Dette fremgår
af Horns brev, Iwar han skriver, at der kommer en ny
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eskadre. Han har nemlig først set de tre eskadrer,
derefter har krudtrøgen dækket Marquor Rodstens
eskadre, som er kommet i læ, og da farten for de
kæmpende eskadrer aftager ved Stevns og under kam
penes højdepunkt, har Marquor Rodstens eskadre
imens sejlet sig op og dukker frem nord fra. (Se
Horns brev).

Amatørhistorikere.

Lad mig her straks fastslå, at ordet amatørhistori
ker absolut ikke er brugt i nogen nedsættende betyd
ning, hvilket jeg også mente at have grundigt under
streget i mit første indlæg. Der ligger heller ikke noget
standshovmod skjult bag benævnelsen, men jeg har
dermed blot villet skelne mellem dem, der beskæftiger
sig med forskningen som fag og dem, der beskæftiger
sig med den som hobby. Ifølge Salmonsens leksikon,
1937, står: »Am atør , fr ., et menneske, der dyrker
kunst, videnskab o. lign. af lyst til at sysle med disse
ting, i reglen uden grundig uddannelse«.

Rent principielt må det kræves af en historiker,
hvad enten denne dyrker marinehistorien eller en
anden specialgren indenfor den historiske videnskab,
at han først og fremmest mestrer den kildekritiske
metode. Denne drager nytte af mange andre videnska
ber, som derfor af historikeren i dennes arbejde be
nævnes hjælpevidenskaber. Disse er f. eks. palæogra
fien, epigrafien, diplomatiken, kronologien, sfragisti
ken , heraldiken, numismatiken, geografien, etnogra
fien , sproghistorien. og marinehistorikeren må især
studere navigationens, søtaktikkens, skibstypernes ud
vikling m. m. I et ca . 7-årigt studium ved universite
tet lærer den fagligt uddannede historiker kildekri-
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tikkens metode og benyttelsen af hjælpevidenskaberne,
og han får en vis træning heri.

Dette kan en amatør selvsagt også tilegne sig i det
omfang, der er fornødent for ·h am , og det er jo almin
delig kendt, at nogle amatører, hvad jeg også under
stregede i mit første indlæg, kan nå en færdighed på
højde med den videnskabeligt uddannedes. Men fag
uddannelsen til erhvervet som historiker er der vel
derfor ingen grund til at undervurdere, da den kan
sidestilles med faguddanneisen til andre erhverv f. eks.
til søofficer. Der er intet nedsættende i, at en mand
af andet erhverv ikke 'som amatørhistoriker når fag
historikerens færdighed. Hermed mener jeg, at den
rent principielle betragtning er fastslået, og det er
givet, at søofficeren og historikeren fremover vil have
stort udbytte af samarbejde, når det gælder den ma
rinehistoriske forskning.

Derfor overraskede det mig også, at orlogskaptaj
nens første indlæg mod mig var så overlegent, affejen
de og usagligt i sin argumentation, og af en sådan art,
som dette tidsskrift ellers ikke fremviser.

Årsagen til, at jeg måtte fremhæve orlogskaptajnen
som amatør, var hans manglende forståelse af histo
rieforskningens udvikling (se febr. si. 67-69) og af
kildekritikkens metode (se febr. si. 70-72). Desuden
viste orlogskaptajnen også mangel på kildekritik ved
sin overfladiske behandling af f. eks. priseregnskaber
ne. Forøvrigt vil jeg indtil videre gå ud fra, at de an
skuelser, som orlogskaptajn P. Holck har gjort sig til
talsmand for, ikke giver udtryk for søofficerens me
ning i al almindelighed. Med hensyn til orlogskaptaj
nens lignende anskuelser vedr. akademikeren, tror jeg
desværre, hans håb bliver beskæmmet.
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Forløbet af slaget i Køge Bugt.

Orlogskaptajnens indledende punkter 1 og 2 i dette
afsnit er irrationelle, idet kildekritikken under pkt. 1,
som angivet af mig i det foregående afsnit, også må
omfatte pkt. 2. De kan altså ikke stilles i modstrid
til hinanden. løvrigt er det forståeligt, at orlogskap
tajnen udfra sine teorier føler de skriftlige kilder til
syneladende modstridende, men følger han den af mig
angivne kildekritiske metode, bliver der ingen mod
strid.

Jeg skal her besvare de af orlogskaptajnen stillede
spørgsmål så kort som muligt:

1. Jeg har ikke hævdet, at DRAKEN blokeredes af
FRIDERICUS TERTIUS, men blot at Niels Juel på
FRIDERICUS TERTIUS deltog i bekæmpelsen af
DRAKEN, og dette afsnit af kampen har jeg beskre
vet foran.

2. Sekretæren og 4 mand blev ifølge tryggevælde
forhørene straks sat ombord på DRAKEN. Desuden
skriver Niels Juel i sit brev, at han satte sine offi
cerer og folk på DRAKEN. Her må man imidlertid ,
som jeg foran har omtalt, bemærke, at denne passus
står i brevets første del, der ikke omtaler slagets for
løb, og det fremgår ikke af Niels Juels brev, som or
logskaptajnen antyder, at DRAKEN straks er blevet
bemandet af Niels Juel. Der er foregået det, at DRA
KEN først er blevet besat af sekretæren og de 4 mand
som prisemandskab foruden det tilkaldte landeværn ,
og på et senere uangivet tidspunkt er der sat yder
ligere mandskab ombord, for at skibet kunne blive
ført til København.

3. Som det tydeligt fremgår af Niels Juels brev
(Niels Juels kopibog ) , er Taube og hans 4 øverste



Historieforskning og kildekritik. 203

officerer kommet ombord til Niels Juel og har »præ
senteret mig deres gevær (værge), som de og skriftlig

I har givet mig under deres hænder.« Dette drejer sig
altså om en attest vedr. den formelle tilfangetagelse.
Desuden fastslår Niels Juel (Krigskanc. indk. sager
1677-78, nr. 511), at Tromp. ingen rettigheder har
til hans prise DRAKEN, og at Taube »til ingen anden
end til mig, som hans skriftlige attest og skal udvise,
har villet give sig fangen.« Dette 'sidst e er altså en
attest, som Taube giver i anledning af Tromps over
greb mod Niels Juel. De to attester har intet med hin
anden at gøre, og der er derfor ingen modstrid.

4. Jens Rodsten kom i [orresie eskadre sydfra og
havde derfor god lejlighed til at nå DRAKEN med en
båd, og de Witt kom samtidig i Marquor Rodstens
eskadre nordfra og havde derfor også mulighed for at
nå DRAKEN. løvrigt har linierne næppe været helt i
orden, da den svenske admiral Wachtmeister her ved
Stevns kom i klemme mellem eskadrerne nordfra og
sydfra. Niels Juel har under slagets indledende faser,

I som orlogskaptajnen selv skriver, haft det hårdeste
engagement, og herunder kæmpet med DRAKEN. Da
Niels Juel møder Marquor Rodstens eskadre her ved
Stevns, skifter han skib til FRIDERICUS TERTIUS,
og til dette skib henter han scoutbynacht Taube om
bord. Hverken Jens Rodsten eller de Witt har selv
følgelig villet fratage Niels Juel en prise, men Taube
har ikke haft mulighed for, før disses både kom til
ham, at meddele, at det var Niels Juel, han havde
strøget for. Sådanne episoder er ikke ualmindelige
under datidens søslag.

5. I mit indlæg i febr. si. 76-77 har jeg svaret på
dette spørgsmål, men lad mig kort gentage: I sit brev
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skriver Taube udtrykkeligt, at rygtet om, at han over
gav sit skib til bønderne, er urigtigt, og senere skriver
han i samme brev: »iagh sedan af sielfwa Ammiralen
tagen och genom des Utskickade af hårnptat.« Han
skrev altså selv, at han blev taget af Niels Juel, men
han har alligevel ikke sparet de andre forklaringer,
som orlogskaptajnen ønsker, han skulle have gjort.
(Se dec. 1953 si. 526 -527).

6. Dette spørgsmål har jeg besvaret foran. NORSKE
LØVE var det skib, som Tromp, Niels Juels rival,
skulle have ført, dersom han var kommet tidsnok til
at deltage i slaget, og derfor fremhæver Niels Juel ud
trykkelig dette skibs placering under kampen. Han
skriver derimod ~kke noget om eskadrens placering,
men omtaler blot et andet af skibene, de Witts, som
må have været nær DRAKEN.

7. Det franske brev viser, at der har været en større
tidsforskel mellem det tidspunkt, da Niels Juel skif
tede fra CHRISTIANUS QUINTUS til FRIDERICUS
TERTlUS og tidspunktet, da han skiftede fra FRIDE
RICUS TERTlUS til CHARLOTTA AMALIA (dec.1953
si. 544--545). Brevet omtaler nemlig kun det første
flagskifte, der er foregået ved Stevns, mens det andet
flagskifte først er blevet bekendt, efter at brevet er
skrevet. Det franske brev er nemlig skrevet d. 3. juli,
inden de i slaget deltagende skibe er nået København,
og inden Niels Juel er vendt hjem den 6. juli.

Hvad angår de samtidige relationer og Sten Jacob
sens beretning angiver disse, som det var almindeligt
dengang, slagets forløb i dets mere dramatiske situa
tioner med angivelse af erobrede skibe m. m., og hertil
er føjet en opremsning af, hvilke skader de forskellige
skibe led. I denne opremsning omtales under eet, at
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Niels Juel havde været nødsaget til at skifte skib to
gange, men beretningerne angiver ikke, hvor det skete
eller hvornår. Relationerne er lavet som almindelig
journalistisk stof beregnet for offentligheden, og Sten
Jacobsen, boende i Sverige, har bygget bl. a. på disse
beretninger og har øjensynlig ikke været interesseret i
at fastslå dette specielle, som vi nu er interesseret i.

Vedrørende orlogskaptajnens sidste bemærkning,
bør det oplyses, at instruktionen af 11/5 1678 ikke,
vedr. pligten til at forblive i sin linie og rang, angiver
noget nyt. En sådan paragraf var også gældende i
1677. Lad mig her citere fra den instruktion, som Niels
Juel gav i foråret 1677, og hvis hovedtræk næppe blev
ændret mellem d. 1. juni og d. 1. juli. Den er dateret
d. 22. maj 1677 og findes i afskrift i Niels Juels Kopi
bog:

»F or Vinden eller med Rum Vind seiglende skal
Vice Admiral Christian Bielcke med sin underhaffven
de Skibe holde sig paa Styrbord side aff min smal
deeling. Dessligeste skal Schoutbynacht Peter Morsing
med hans underhaffvende Skibe holde sig paa bag
bord side af bemelte Fordeeling. Mens by de Vind eller
Sydvard seiglende, skal Vice Admiral Bielcke med sig
hos haffvende skibe foran seigle, jeg imellem, og
Schoutbynacht Morsing achter. 'Mens Nordvard seig
lende skal bemelte Schoutbynacht Morsing hafve for
togen, og Vice Admiral achter seigle, og skal udi ven
den altid de achterste Skibe vende først , saa at de ach
terste blifver de før ste, og de første de achterste igien,
og enhuer at forblifve paa siin post, saa som de paa
efterfølgende Maade er rangerit, udi thrende Fordee
ling. «
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Herefter følger en oversigt over skibenes placering i
eskadrerne, og efter denne fortsætter instruktionen:

»og skal udi venden under forschr, smal Fordeeling
holdes saadan Ordre, at en huer skal hafve dend Om
sorg at hand saa vel udi seiglen som venden, besynder
lig naar man kommer til Fienden blifver paa sin
Rang, og holde saa dicht hos de nermeste Skibe saa
ledes, som Soldat- og Seemandskab det udkreffver,
saa dend ene, dend anden kand secundere og giøre
alle Assistenee til Hans Kongl. Mayst. thieneste og
Landet og Rigernes beste : Som og udi ancheren skall
haffves udi aet, at de ancherer udaf enhuers Fahr
vand, Ald under Højeste Straff'e.e

Instruktionen fortsætter med anvisning for bran
derne og advisjagterne.

Orlogskaptajnens formodning om, at forordningen
af 11. maj 1678 er udstedt »for at undgå en lignende
situation, som nær var blevet skæbnesvanger for ud
faldet af slaget i Køge Bugt, hvor Niels Juel på et
meget kritisk tidspunkt savnede de skibe, der blo
kerede DRAKEN«, kan således ikke være rigtig.

Niels Juel havde i sin egen instruktion af 22. maj
1677 før slagene d. 1. juni og 1. juli truet med de
højeste straffe, dersom skibene ikke forblev i deres
rang. At orlogskaptajnen nu fremfører, at Marquor
Rodstens eskadre forblev ved DRAKEN mod Niels
Juels vilje, er noget nyt, der slet ikke fremgår af de
kendte kilder - tværtimod. Trods det, at jeg i mit
forrige indlæg understregede (si. 77), at Niels Juel
ikke gav flådeføringen fra sig, men forblev i sin linie,
afslutter orlogskaptajnen nu dramatisk med, at jeg
tillægger Niels Juel en handling, for hvilken datiden
idømte dødsstraf. Jeg præciserer derfor igen, at Niels
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Juel ikke gik imod en instruktion udstedt af ham selv,
og at han blev i sin rang, men selvfølgelig kan der
opstå en mindre, kortvarig uro i linien under en flag
skiftning.

Kort resume af begivenhederne ved Stevns.

Den megen diskussion om detailler gør vist et kort
overblik over begivenhederne nødvendig.

Flådeordenen har på nordlig kurs været: forrest 3.
eskadre: Jens Rodsten, dernæst 2. eskadre : Niels Juel
og sidst 1. eskadre: Marquor Rodsten. Horn så ved
slagets begyndelse alle disse tre eskadrer, men da kam
pen udviklede sig, og røgen drev ned over den danske
flåde , bemærkede Horn ikke, at Marquor Rodstens
eskadre, der i forvejen var faldet i læ, holdt en anden
kurs. Først da den dukker op nordfra ved Stevns, ser
han den igen og tror da, at det er en ny eskadre, der
kommer fra København.

Under slagets indledende faser er CHRISTIANUS
QUINTUS blevet hårdt medtaget, ikke mindst under
tilløbet til mele under Eskesti, hvor det sandsynligvis
har fået et afgørende grundskud i boven. Wachtrnei
sters eskadre er her blevet klemt inde mellem de syd
fra kommende danske eskadrer og Marquor Rodstens
eskadre, der kommer nordfra. DRAKEN må sættes
på grund, og Niels Juel benytter lejligheden til at
skifte sit flag over til FRIDERICUS TERTIUS, der
ikke før har været engageret. Horn foretager herefter
med sin egen og Hans Clercks eskadrer en vending
agter om Niels Juels eskadre, hvorefter Niels Juel om
gående følger efter med sin egen og Jens Rodstens
eskadre, mens Marquor Rodsten får til opgave at
gøre op med Wachtmeisters eskadre ved Stevns, hvor
der nu bliver mele.
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Schoutbynacht Taube på DRAKEN har under kam
pene ved Stevns overgivet sig til Niels Juel på FRI
DERICUS TERTIUS, og Niels Juel har sendt en se
kretær og 4 mand ombord som prisemandskab, mens
yderligere hjælp hentes fra landeværnet på Stevns.
Da muligheden senere er tilstede, afløses landeværnet
af søofficerer og mandskab, for at de kan føre DRA
KEN til København.

Afsluttende bemærkninger.

Den behandling af de søkrigshistorisk yderst inter
essante problemer vedrørende forløbet af slaget i Køge
Bugt den 1/7 1677, som gennem diskussionen mellem
cand. mag. J. H. Barfod og orlogskaptajn P. Holck har
fundet sted i tidsskriftet, afsluttes indtil videre med
foranstående indlæg.

Årsagen til diskussionen fremkom med Marinehi
storisk Selskabs skrift nr. 1*): »Slaget i Køge Bugt,
Den L Juli 1677« af cand. mag. Jørgen H. Barfod.
I dette skrift, der bygger på mangeårige arkivstudier,
gav forfatteren en fremstilling af mange interessante
detailler vedrøren de dette berømte slag, herunder ad
skillige hidtil ukendte enkeltheder. Hvad særligt selve
slagets gang angår, har magisteren på grundlag af sine
studier ment at kunne påvise, at Niels Juel skiftede sit
flag til FRIDERICUS TERTIUS på et tidligere tids
punkt end hidtil antaget og med dette skib deltog i
angrebet på DRAKEN.

Denne antagelse har orlogskaptajn P . Holck ikke
kunnet godtage og har i tidsskriftets december hefte

' ) Tillige optaget i Tddsskriftet juni-juli -1952.
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1953 på grundlag af en taktisk, sømandsmæssig og
skibsteknisk vurdering fremført sine argumenter her
imod. Orlogskaptajnens behandling af problemerne
resulterer i en ny, taktisk meget interessant fremstil
ling af slagets forløb .

De to forfatteres senere - ofte i en beklaglig skarp
form affattede - indlæg (T .f.S. feb . 1954 og foran
stående) viser, at hver fastholder sin opfattelse, og
da redaktionen ikke mener sig i besiddelse af den for
nødne sagkundskab, må den afstå fra at drage nogen
konklusion, som kan fastslå en løsning på det debat
terede problem. Det må derfor - indtil der måtte
fremkomme nye momenter - overlades til læserne at
vurdere de af forfatterne fremførte synspunkter.

Imidlertid finder redaktionen, at den stedfundne
meningsudveksling har indeholdt betydningsfulde bi
drag til forskningen vedr. slaget i Køge Bugt, og ud
taler derfor en tak til forfatterne for det store arbej de,
der herved er ydet til gavn for den søkrigshistoriske
forskning.

Sluttelig kan meddeles, at der samtidig med foran
stående indlæg er modtaget nogle bemærkninger fra
forfatteren, direktør Louis E. Grandjean. Disse bringes
på efterfølgende sider som en art efterskrift.

Red.

Tidss kr. f . Søv æ sen. 125. Aarg. 1~



Marine- og søhtstorie.
Av Louis E. Grandjean.

Den tankeudvexling mellem orlogskaptajn Preben
Holck og cand. mag. Jørgen Barfod. som har fundet
plads i dette tidsskrifts spalter, drejer problemet hen
på noget principielt, som jeg måske må få lov til at
uddybe.

Den moderne kildekritik, der har set de primære
kilder som det næsten altavgørende, har efterhånden
også vist sig at have minus·sider. Gennem specialana
lyser er mange historikere av fag blevet specialister,
systematikere og sommetider endog pedanter. Kildekri
tikens største fortjeneste var dog at påvise det socio
logiskes vægtige betydning, hvorledes de h andlende
mennesker var præget av deres tidsalders milieu,
livsstil eller, som vi kalder det, »ku lturm ønster e. Alli
gevel har vi efter den anden verdenskrig set, at histori
kerne har indset nødvendigheden av syntesen . Det er
altid et helhedsbillede, der er endemålet; vi har lært
det av mentalhygiejnen , hvis erfaringer nu breder sig
overalt.

Den moderne vidnepsykologi har dokumenteret, at
for al iagttagelse og alle udsagn, de være sig skrift
lige eller verbale, er den fortættede formel den, at
digtning og sandhed er blandet sammen næs/en uad-
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skilleligt, både hvor udsagnene har været »fr iee og
»bun dne« . Dertil har rygtepsykologien påvist, hvor an
seeligt det digtende moment breder sig på sandheds
momentets bekostning. Under krig og i sø fare vil fryg
ten især farve alle iagttagelser og rapporter!

Ordet »søfork la ring« har endnu i vore dage en ned
sættende betydning. Søens folk føler sig ofte krænket
derover, men lige sålænge der har været lovgivet på
søretten s område, har lovgiverne næret mistillid til
beviset. Ofte har der været bevisnød, men ligeså ofte
har der været motiver for at skjule sandheden. Det, at
»k un himmel og hav« var vidner, er å rsagen til det
ældgamle plattyske ordsprog-sEin Watereed deiht Gott
leed«.

Jeg har i »Det lille milieu« påstået, at den rigtige
historieskrivning har den vidunderligste evne til at
kunne vise os menneskesjælens udvikling, som ligger
dulgt bag alle de primære kilder. Historie, skrev jeg,
skal skrives eller ligefrem digtes rigtigt. Hvis man kan
enes om at betegne dette 'som videnskab, så er der en
videnskabelig historieforskning. Men er det ikke lige
såmeget kunst som videnskab? Og hermed er jeg så
nået til det væsentlige.

Søhistorie i videste forstand (omfattende marinen og
handelsflåden) kræver en så alsidig indsigt, at det m r.
gøre alle, der beskæftiger sig dermed ydmyge. Den,
der, ideelt set, vil gøre sig fortjent til navnet søhisto
riker, må mestre det faghistoriske, det nautiske, det
commercielIe, det marinearkæologiske, det strategiske.
det skibstekniske, det personhistoriske, det handels
geografiske - og sidst men ikke mindst det psykolo
giske!

Ingen av os gør det og følgelig har vi alle brug for
gensidig hjælp. Et holdarbejde er faktisk påkrævet og

14'"
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marinehistorien og søhistorien burde aldrig skilles ud
fra hinanden.

Når Jørgen Barfod giver udtryk for, at videnskabe
lig historieforskning skal starte en opgave blank, uden
forudfattede meninger, er det min erfaring, at ,han er
fixeret i noget forældet. Den historiske sandhed er ofte
menneskelig usandhed, og det gælder netop om at fin
de den menneskelige sandhed. Denne kan ikke findes
uden forskerens egen i livet indvundne erfaring, som
han derfor skal begynde med, men også være yderst
villig til at nedbryde, hvis kilderne overbevisende kræ
ver det. Jeg vil gerne beredvilligt erklære, at udi men
neskekundskaber er vi alle amatører, men jeg vil
dog også samtidig mene, at vi ikke længere har ret til
at skelne mellem lærd og læg. Det moderne liv har jo
både teoretisk (akademisk) og praktisk uddannelse,
men i handlingsfeltet er det næsten altid de praktisk
uddannede, der er de skabende.

Det er karakteristisk for vor tids mennesker, at de
savner historisk sans. Den historiker, der har sans
(sind) , er langt større end den, der blot h ar viden om
end særdeles skolet viden. Viden mestrer detaillen,
men sans har det intuitive blik for helheden. I hver
generation er der måske kun een stor historiker, i vor
tid t. ex. Toynbee, der på een gang er beretter og for
kynder.

Der er ikke så mange i dette land, der beskæftiger
sig med søhistorte, men når de mener at måtte sætte
visse problemer under debat, så vil jeg 'lude til den op
fattelse, at man skal forsage den gammeldags pole
mik (pennefejde) og gå over til den venligere konsul
tative spørgeform i erkendelse av, at vi stadig har no
get at lære av hinanden. Her skal jeg tilføje, at jeg
selv på alle områder i livet er en amatør og derfor ikke
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kunne tænke mig at examinere andre. Livet er ingen
examen, men et værksted, hvor alle specialarbejderne
er væsentlig ligestillede og sammen kan skabe det fi
neste kunstværk, når holdet holder sammen som ar
bejdskammerater. De ældre vil nu engang altid have
mere livserfaring end de yngre og kan alligevel fejle.

Jeg formelder min respekt overfor begge pennefører
ne i denne debat, hvis søkrigshistoriske perspektiv jeg
savner enhver evne til at bedømme.



Marineforeningens Marinestuer.
Af Kommandør Paullpseu.

Som antageligt en Del af Tidsskriftets Læsere be
kendt har mange af Marineforeningens Afdelinger rundt
i Landet oprettet Marinestuer - ialt 76.

Disse Stuer er udstyret med allehaande maritime
Genstande saasom Kompasser, Log, Lod, Rat, Lanter
ner, Sekstanter, Haandvaaben, Modeller, Flag og med
maritime Billeder. Mange af disse Stuer er saaledes
med Aarene blevet miniature Marinemusæer og der
arbejdes stadig paa at forbedre deres Udstyr og at give
dem den bedst mulige Beliggenhed.

Formaalet med disse Marinestuer er i første Række
at medvirke til Opfyldelse af Marineforeningens . na
tionale Formaal: »At skabe Interesse for Søværn og
Søfart «,

De tjener dernæst til:
1) At være Samlingssted for Afdelingens egne Med

lemmer og Tilholdssted for andre Afdelingers og
2) De er tilgængelige for andre og specielt for Søværnets

Personel, enhver tilhørende dette kan søge derind
og hygge sig - de er næsten alle knyttet til Hoteller
eller Restauranter.

3) Reklame for Tilgang til Marineforeningen.

Hensigten med disse Linier er :

At opfordre saavel Institutioner som Personer til i
foreliggende Tilfælde at skænke saadanne Genstande
eller Billeder til disse Marinestuer. Det hænder jo ofte
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ved Oprydninger, Flytninger eller ved Dødsbo, at der
forefindes maritime Sager og Billeder, som man gerne
vil skænke bort og vide vel anbragt, og alt for meget
af den Slags gaar meningsløst og unødigt til Grunde.

Tidsskriftets Læsere bedes ogsaa opfordre videre
Kredse til at tage denne Henstilling under velvillig
Overvejelse.

Sagerne kan afleveres til Marineforeningens Hoved
kontor Havnegade 55 (Telefon Palæ 2886) eller om
ønskes direkte til Afdelingerne.



Meddelelser fra udlandet.
"ed orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnant K. Rodholm.

Sverige.

Forbindelse mellem orloqs- og handelsflåden.

l en tale i Gøteborg oden '15/ 4 '1953 udtalte chefen for den
svenske marine bl. a. følgende:

»... Hele vort økonomiske Iiv er jo ,afh\lmgigt af handel med
vestens magter.... Kun me1lem 8 og 9 pct. af vor fredstids han
del går på Finland og Østblokken. En eventuel tilslutning til
vestmagterne gør søfartsproblemet til en grundlæggende faktor
i vort folks betingelser for at leve og .at overleve. Alt, hvad der
indbefattes af begrebet sørnagt, herunder også handelsflåden,
der er en ligeså vigtig komponent 'som vor or-logsf'låde, er der
for af den største betydning. . . .«

»... I 'den totale krig må også handelsskibe være parat til at
møde angreb med aktive og passive modforholdsregler. Der
m å derfor lægges stor vægt p'å, at handelsfl ådens personel er
uddannet 'så meget til selvforsvar, at angreb k-an afværges og
r-isikoen for totalhavari mlndskes.e

»... Det er nødvendigt at udstyre handelsskibene med luft
værnsskyts så fjendtlige luftfartøjer ikke ustr-affet eller ufor
styrret kan gå i 'angr eb i lav højde. Passlv beskyttelse af ski- I

bene mod miner må være til stede og en vel udviklet havanitje
neste være organiseret og 'in døvet .... Det er derfor vigtigt, at
så meget som mu1igtaf personellet i handelsflåden lærer om
søkr-igens våben og modvåben og til en vis grad lærer at anven
de dem. Her må orlogsflåden hjælpe, så målet kan nås uden alt
for følelige forstyrrelser i handelsflådens fr-edebige gerning.e

»... I det store og hele er 75 pct. af den svenske handelsskibs
tonnage som regel uden for linien Skagen-c-Svinesund, 20 pct. i
svenske havne eller kystfar-van.de og 5 pd. i Østersøen.e

»... I kr-igstid kræves tonnage dels tH dækrring af et uundgåe
ligt importbehov, dels til indenrigsk fordelings- og forsynings
transporter og dels til militære formål. Til disse vigtige opgaver
kræves ca. 900.000 tdw eeceantonnage og ca. 500.000 tdw kyst
tonnage elder omkr-ing 55 pct. af den 'svenske handelstonnage.«

»... 'Stør s tedelen a{ den nævnte kysttonnage er nødvendig



Meddelelser fra udlandet. 217

for Iandebs for-synfug unoder krigen, dels i ,t ilsl u tn in g til ocean
tonnagen 'og -dels i ,tilslutning til landets distr-lbutionsapparnt.

I I fredstid er de indre transporter omtrent ligeliglt fordelt på
jernbaner, ,lJa,stbiler og kysttrafdkken, I krig Vlil vejf'orblndelserne,

broer og kraftværker blive ødelagt, og lastbiler og jernbanevogne
i stor udstrækning Ibliveanvendt tilmilHære formål, hvdlket
medfører, at kysbskibsf'ar ten med mellemstore og små skibe
bliver 'af livsvigtig betydning. Den seneste tids udvikling af den
svenske handelstonnage. der 'in deb ær er , at svensk 'søfart inter
nationaliseres ... må være o's en kilde ti.J glæde. Men den samti

dig hermed gående <fortsatte forældelse og formindskelse 'i ton
nagen i mere indskrænket fart bliver en ulykke for landet under
kr-ig. Det må betegnes som et uundgåeligt beredskabskrav, at der
træffes sådanne forholdsregler, at en opblomstring af den ton
nage, der egner sig for kystfart, bliver mulig.

(Diverse avisarbikler.) H. M. P.

U.S.A.

Elektronkriqen.

Udtrykkct »Electron:ics Countermeasures« (forkortet ECM)
dækker Ikke den næsten ubegrænsede brug ',af teletekrrisk ma
terdel 'til 'såveloffensiV'e som defensive formål i elektronkragen.

»Electronic Warfare« forekommer langt bed/re og anvendes
allerede af nogle lande og finder også 'i U.S.A. mere og mere
udbredt anvendelse.

I det 'store oghele kan ECM el ler »EIectronic Warfar-ee defi
neres som vor , teletekniske videnskabs og mæter-iels kamp mod
f'jendens. Det er åbenbart, at den Ikke er begrænset til rent
defensive .amvendelser. Udbryk som »r.adar countermeasur-ese ,og
»communacation countermcasures«, der antyder en begrænset
anvendelse, 'er ved at blive iforæl'dede. ECM Vlkker inden for

alt .teletekntsk udstyr, såsom sonar, 'torpedoer, '\.fU-våben, radar,
r adio, ll'avig,ation, Ijer-nkontrollerede våben o. a.

ECM kan .deles i 3 kategorier: ' aktive, passive og vildledende.
De kan yderligere henføres toil 'skibs-, Iuftfantøjs-, undervands
og Iandmater-iel. Aktive ECM omfatter hovedsagel.igt anvendelse
af .scndcmater.lel fur at gøre fjendens materiel værdiløst, og de
er sædvanlfgvds begrænset til jamming. Passive ECM tJilsigter op

snapning, identifikation ·og pladsbestermmelse af en hvdlken sorn
helst elektromagnetisk udstr ål ing. Med vildledende ECM forsy-
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Fig. 1.
Aktivt E.C.M,-udstyr. Fjendtlig GUIDED MISSILE, 1: normal kurs,

2: afbøj et kurs.

nes Ijen.den med .I a ls ke oplyenlnger for derved 'at få ham til
at begå talotlske fejl. (Se fig. 1).

Blænding er det mest kend-te middel ·m at skjule et skibs po
sition i mørke. Men ved brug af det passive opsn.apningsmater-iel
kommer et skibs sendemateriel, .s åsom radar og elektronisk na
\'ig·ation-sudS'tyr til at virke som projektører, og p å samme måde
som projektører k-an 'ses 'a f øjet langt ud o ver -det oplyste om
råde, kan d-isse »elek t r i ske« projektør-er »sese og pladsbestem
mes af ECM materiel langt ud over dtsse systemers effektive
t-ækning. net er .en -teknik, der glver 'taktiske for-dele ved over
raskelseselementet. (Se fåg. 2) .

Opsnaprringssystcmct er et s p ecle l.t pej lsystem. En konventlo
nel pejler bruges normalt til med stor nøj-agtighed at bestemme
retningen i hvilket et .s lgna l med kendt f'rek\'ens og andre k-a
rakteristika modtages. Typiske eksempler er anvendelsen af
pejlere 'i eCA (Carrier Control Approach) og GCA (Gro und
Control Approach) , SAR (Sea-Adr Rescue) o. Hgn. vir-ksomheder-,

Opsnapnlngssysternet m åogså kunne hestemme en retning med

stor nøjagtlghed, men udover dette -kræver dets brug, at det
kan opsnappe og identlficere 'e t signal, hvis f'rckvens, pulslæng
de m. m. ikke i forvejen er kendt. Dette må kunne gøres O\'Cl'

en l-angt -s tør ce fr-ekvensskala, end den der kræves a f en alrn in 
del.ig pejler. EC:\I-opsnapning-ssy-slcmct er .så ledes en pejl er, der
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2.

Fig. ~.

Passivt E.C.M.-udstyr. 1: Fjendtlig TASK FORCE. 2: Fjendens max.

radarrækning. 3: Fjendtlig udstråling.

giver større f'rekvensdækning, stor opsnapndngssandsynlighed
og mulighed for ,sign,al'an'a,ly'se.

ECM kan give 'supplerende oplysrninger på mange cmr åder :

IFF - iden ti fiikat io n af sendeaggregater .i skibe og luftfar-
tøjer.

Navigation - ved at pejle kendte sendere.

SAR

Sendekontrol - aflytning .a f egne styrkers frekvensbånd for
a t .sikre, 'a t beordret naddo- og radarpoHtik fø lges.

RCM blev førs-t anvendt i begyndelsen af den 12. verdenskr-ig,
og .selv om det anvendte materiel J begyndelse var upålidebigt
og vanskelagt at betjene, blev ,der gj'OI"t .god brug deraf. I krdgen
blev materdellet bedre og resultaterne, der opn åedes, .større. Ef-

I ter krigen ·er udviklingen forts-at, og mange penge anvendes idag
i forskningen for .a t opnå .s tørs t mul-ig effekotiV'Het. Teleteknik
ken spiller 'en 'så 'stor rolle ,i moderne krdgsførelse, at det må væ
retiHadt at påsta, at 'selvom den oikke kan vinde en krig, så
kan 'en kr.ig dkke vindes uden den.

Det er derfor a'f .størete vigtdghed 's toa dig at kunne bevare
overlegenhed indenfor ECM.

(Bureau of Ships Journal, okt. 1953) H. M. P.
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Farlig redn ingsvest.

.-ln Obserued Danger in the Use of »Around the Neck« Type
o] Li]e Preseroers. Research Report, Special Report No. 53-19,
U.S. Noool School oi Aviation Medieine. NAS Pensacolo, Fia.
Ref. USN Medicai Neuis Letter Vol. 22 , 11, Dec. 1953, 5.

Under forsøg rned redning-sv-es-t-e i åben sø, så man nogle
farlige 'S-ituationer med sådanne typer, der går rundt om hal
sen. (USN 'Standard type MK II, USAF standard type B-5 og
en AF experdrnental type B-B).

Vestene -bæ rer kun cde l vds legemets vægt og kun i begrænset
tid, ,især 'i urollig sø. Ved opblæsning af vesten f'remkommer et
pludseligt 'tryk omkr-ing halsen, som giver ubehag og under
tiden -angstfølel se. Trykk'et forværres, ihvis manden Hll ige bæ- I
rer en 'ell er anden beskyttelsesdragt, hvis opdrift presser red
ningkransen ,imod halsen. Den .svømmende vil ofte forsøge 'at
lette presset ved at trække udad ,i kransen, men i urohig sø I
m å han bruge armene til at holde bal-ancen ~ vandet.

I et .s ådaut 'forsøg, .hvor mand-en havde både beskyttelsesdragt
og redningsvest, og vandet var meget koldt og uroltgt, blev han
bevidstløs og stærkt chokeret, -så han 1111Mte have opl'ivndng og
ilttilførsel i en halv time, før 'h an rettede sig. I adskdhhige til
fælde -så man gode svømmere og loidlig-erc frømænd svømme
udmærket, når vesten v-ar -tom, men blive stærkt generede og
urolige, når ves-t-en luftfy1dtes, og man -iagttog, at de blev røde -i
hovedet 'Og fik .spærrd te vener på halsen.

Disse ubehageligheder kan skyldes -den velkendte refleks, der
udløses ved tryk på halepulsåren (sinus carotlcus-refleksen),
der medifører langsommere hjenteaktion, .dlla.t at.io n af blodkar
rene og fald i blodtrykket, hvorved blodtilfør-slen ,til hjernen I
svigter, og man mister bevidstheden. Der kan også ske en
sammenklemning af venerne på halsen med komprorniter-lng
af hlodafløbet fra hovedet dncl . hjernen. I enkelte tilfælde har
man set tryk på strube og lnftrør med besværet Iuftpassage.

Konklusionen af forsøgene er, at oder 'er en reel fare ved at I
anvende de typer af redningsveste, der bærer oppe ved at støtte
omkring halsen, men at generne herved er -in dlvid u elt forskel
lige.

M. Winge.
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Ostersøstrategi.
Af orlogskaptajn H. M. Pc t e r s e n,

1. Indledning.
Betragter man et kort over Europa, vil man se, at

NATO's front mod Sovjetunionen og dens drabant
stater går fra Nowaja SemIja til Kaukasus. Denne
flere tusind kilometer lange frontlinie kan deles i en
nordfront, er. centralfront og en sydfront, og hver af
disse fronter kan atter deles i forskellige frontafsnit,
der hver for sig er af større eller mindre betydning,
men alle uløseligt knyttet sammen.

Det store problem for NATO har hele tiden været,
hvorledes denne uhyre front vil kunne modstå et
sovjetrussisk angreb, såfremt aggression indgår i So
vjets planer, idet den østeuropæiske overmagt synes
ganske overvældende, i hvert fald hvad angår land
styrker. Navnlig på centralfronten synes det åbenbart,
at de kræfter, der står til rådighed for NATO, er util
strækkelige til at føre selv en henholdende kamp, og
at det vil være nødvendigt allerede kort efter et sovjet
angreb at overlade modstanderen store dele af det
mellemeuropæiske kontinent. En blot og bar konsta
tering af dette forhold bør imidlertid ikke føre ud i
den komplette håbløshed , men tværtimod til koncen
tration af anstrengelserne dels med at styrke central
fronten, dels med at opbygge flankestillingerne mest
muligt.

Medens den sydlige flanke, Middelhavsområdet, gen
nem længere tid synes at have ligget i det landmilitært

Tidsskr. f. Søvæsen. 125. Aarg. 15
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dominerede SHAPE's interessesfære og er blevet gan
ske anseligt styrket, ser det for selv en uhildet betrag
ter ud, som om den nordlige, Østersørummet, ikke i
tilsvarende grad har formået at tiltrække sig hoved
kvarterets opmærksomhed.

I diskussionen om det europæiske forsvarsfællesskab
offentliggøres om den tyske deltagelse således kun
tal på divisioner og luftfartøjer, medens meget lidt
siges om tyske søstridskræfter. Eksempelvis meddeler
den svenske kapten Åke Ljungner i Ny Jl'1ilitiir Tid
skrift nr. 2/54, at sammensætningen af den vesttyske
krigsmagt formentlig bliver således:

12 divisioner
1300 luftfartøjer
et antal mindre skibe, hovedsageligt med op
gaver i kystfarvande.

Og dog er netop Østersøen, som det skal vises, af
væsentlig betydning for både Sovjetunionen og for
NATO.

2. Østersoens betydning for Sovjetunionen.

Hele den sydlige og østlige østersøkyst fra Lilbeck
til Kronstadt ligger indenfor sovjetrussisk eller sovjet
russisk kontrolleret område. De andre østersømagter
er Sverige, Danmark og Vesttyskland, af hvilke kun
Sverige råder over en nogenlunde militær styrke, men
er neutralt, medens Danmark, der ganske vist er med
lem af NATO, besidder utilstrækkelige styrker, og
Vesttyskland er totalt afrustet.

I fredstid er Østersøen langt den vigtigste søværts
samfærdselsvej for den europæiske del af Sovjet
unionen, og den mest krigsduelige del af den røde
flåde er da også stationeret her. Det er ingen hemme-



lighed, at forsyningstjenesten under krig vil blive et
af de største problemer for Sovjetunionen ved et an
greb med retning mod vest, og man må utvivlsomt
regne med, at søforbindelserne gennem Østersøen vil
blive en af de vigtigste og mest ydende forsyningsveje
for de russiske landoperationer. Man vil sikkert kunne
gå ud fra, at Sovjets krigsledelse vil sætte alt ind på
at udnytte disse forbindelser og forsøge at beskytte
dem bedst muligt, hvilket mest effektivt ville kunne
gøres ved en hurtig besættelse af Danmark og derved
udelukkelse af allierede søstridskræfter fra Østersøen,
Modsat ville optræden af stærke NATO-styrker her i
alvorlig grad kunne true disse forsyningslinier.

Såfremt Sovjetblokken påtænker offensive operatio
ner mod de danske øer i form af amfibiekrigsførelse,
vil Østersøen danne den vigtigste transportvej , ad
hvilken angrebet skal føres frem og forsyningstjene
sten ledes, og det må formodes, at russerne ved et så
dant begrænset foretagende har lært af fortiden og
ved at frigøre sig fra deres traditionelt kontinentale
tankeverden.

Desuden vil en russisk kontrol med østersøadgan
gene have den særlige fordel at tillade Sovjetflådens
ubåde at benytte den kortest mulige vej til angreb på
vestmagternes forbindelseslinier i Nordsøen og At
lanterhavet. Hertil kommer, at det danske territorium
må forventes at være et attråværdigt mål i luftstrate
gisk henseende.
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3. Østersoens betydning for Vestmagterne.

Såfremt man kan godkende, hvad her er sagt om
Sovjetunionens interesse i Østersøen, følger naturligt,
at vestmagterne må sætte mest muligt ind på at hindre
den russiske militærmaskine i at drage fordel af sit

15'"
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øjeblikkelige herredømme over dette vandområde, der
siden den 2. verdenskrigs afslutning mere og mere har
fået karakter af et russisk mare clausum.

I første omgang gælder det for vestmagterne at sikre
mest muligt af det danske område og 'derm ed lukke
de vigtigste udbrudsveje for en offensiv russisk sø
krigsførelse. Men samtidig vil bevarelsen af Danmark
gøre det muligt for NATO at skabe et nordligt bro
hoved, der alvorligt vil kunne true den russiske flanke
og senere danne basis for offensive operationer hag
den russiske front samt afskære de russiske forsy
ningslinier, I denne forbindelse er det værd at erindre
sig den britiske admiral Lord Fisher, der var First Sea
Lord fra 1904--1910. Han var overtydet om værdien
af amfibiekrigsførelsen og hævdede stedse, at det rig
tige sted at landsætte en britisk ekspeditionshær un
der en krig mod Tyskland var Slesvig-Holsten eller
den tyske østersøkyst. Derved ville de 6 britiske divi
sioner trække mange flere tyske til sig og således
bringe de tyske strategiske hensigter ud af bane eller
helt omstøde dem. I begyndelsen af den 2. verdens
krig dukkede lignende tanker op. Winston Churchill
skriver således i The Second 1-Vorld War, at han al
vorligt søgte udveje til at angribe Tyskland ved am
fibieangreb, og at netop Østersøen som angrebsrum
syntes ham mest fristende. Det var kun den over
vældende styrke af det tyske luftvåben, der afgørende
skrinlagde disse planer.

Såfremt NATO havde sø- og luftherredømmet i
Østersøen og ved et russisk angreb straks rådede over
stærke amflbiestyrker i dette område, vil den blotte
truselom landsætning af disse styrker bag den rus
siske front kunne foranledige russerne til meget nøje
at overveje, hvorvidt de overhovedet skal angribe, thi
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truslen om angreb i flanken og endnu mere i ryggen
på en marcherende hær virker altid foruroligende på
dennes ledelse (se fig. 1) .

Sveriges betydning som østersømagt.

Ingen med sel v ringe viden om styrken af Sveriges
forsvars anstrengelse vil kunne undgå at se , at landets
stilling har betydning for magtbalancen i Østersøen.
Hvad enten Sverige bliver angrebet eller forbliver
neutralt ved et krigsudbrud, vil dets styrker formå
at binde betydelige dele af den russiske militærmagt.
NATO kan derfor kun være interesseret i, at Sverige
uanset dets neutralitet opretholder det stærkest mu
lige forsvar, og dette gælder navnlig flåde- og luftstyr
ker. At russerne, der ofte har lagt stor mistænksom
hed for dagen, skulle stole så meget på svensk neu
tralitet, at de under en krig tør anvende hovedparten
af deres østersøflåde i angrebet mod Vesteuropa uden
at tage hensyn til de svenske stridskræfter, kunne
synes lidet troligt. Ved en sådan disposition kunne
Sveriges politiske stilling under en krig, der måske
ville koste russerne mange dyrebare enheder, blive
udslaggivende for magtbalancen i Østersøen,

5. Danmarks stilling.

Som Atlas, der måtte bære himmelhvælvingen på
, sine skuldre, står Danmark idag som NATO's yderste,

ensomme forpost mod øst og skal ·bære de samlede
byrder, der påhviler østerscadgangenes bevogter, en
dværg, der allerede burde være sunket i knæ, men
som, selvom han mærker bjørnens varme ånde i sit
ansigt, stadig prøver på at rette de vaklende ben en
smule.
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Det danske forsvar er under stadig udbygning, men
det vil i lang tid fremover være alt for svagt til at
kunne løse de opgaver, der 'k ræves, med mindre der
findes særlige udveje.

Ingen forsikringer, om at vort land ikke står ene,
og at hjælpen i tilfælde af krig hurtigt vil komme,
kan tilsløre den kendsgerning. . at Danmark idag må
være i stand til at tage det første M,rde slag selv og
med egne kræfter imødegå og opholde fjendens an
greb. At vore styrker til denne opgave er ynkelig små,
må være åbenbar for enhver. Navnlig synes de nu eksi
sterende luft- og flådestyrker ganske utilstrækkelige
til at løse selv de mest primære opgaver, og de hem
mes tilmed af visse organisatoriske skavanker.

6. Vesttysk oprustninq.

I den foreliggende situation er spørgsmålet om en
vesttysk oprustning i tilknytning til det vesteuro
pæiske forsvar blevet aktuelt (EDe-planerne')). For
delene ved en udfyldning af det vakuum, der opstod
efter 1945 i Mellemeuropa og Østersøen ved ødelæg
gelsen af det tyske krigspotentiel, må også siges at
være evidente, og især vil Danmarks udsatte stilling
ved en rearrnering af Vesttyskland militært set blive
overordentlig meget bedre. At vi - og med os flere
andre europæiske lande - af følelsesmæssige år
sager vil modtage Vesttyskland som våbenfælle med
blandede følelser og kun tvunget af truslen fra øst
går med til et militært samarbejde, er så en anden
sag, som ikke kan skjule den store forbedring, der vil
ske i NATO's strategiske position i Mellemeuropa og
Østersøområdet.

,,) EDC= European Defence Community, en forsvarspagt omfat
tende Frankrig, Italien, Vesttyskland, Holland, Belgien og Luxemborg.
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Som tidligere omtalt vides der såre lidt om, hvilke
planer der haves for opbygningen af en ny tysk flåde,
men set fra et NATO- og et dansk synspunkt synes
der, såfremt EDC bliver en realitet, at være alle mu
ligheder til stede for at ændre magtforholdet i Øster
søen i vesteuropæisk favør og her at kunne skabe en
maritim faktor af en anselig styrke. Udfra dette syns
punkt bør en tysk flåde derfor opbygges på en sådan
måde, at den harmonerer med og kompleterer den
danske, og således at NATO og EDC opnår optimal
sømagt i Østersøen uden hensyn til de to flåders stør
relse taget hver for sig .

7. 0 stersøstrategi.

I den sidste tid har flere tyske, tidligere søofficerer
forsøgt at trække linierne op for en særlig østersø
strategi, idet de navnlig bygger på erfaringerne fra
den 2. verdenskrig.

Her er kort forsøgt at sammenfatte disse ideer.
De to store blokke, der i dag står e n g a r d e over

for hinanden, kan bedst kendetegnes ved formlen s ø

m a g t m o d l a n d m a g t. Vestmagternes strategi
må idag være den, hvormed en sømagt bekæmper en
landmagt; det må være en omfibiestrateqi, men med
et n og_e t andet ansigt end den, hvormed de allierede
besejrede Japan i Stillehavet eller Italien i Middel
havet. Den første fase, kampen om søherredømmet,
vil praktisk talt falde bort, fordi vestmagterne alle
rede besidder dette i visse områder. Det egentlige
kampområde er nu randhavene og kystbegrænsede
territorier, og dem behersker vestmagterne ingen
lunde. Her kan en kontinentalmagt med stor udsigt
til sejr angribe søforbindelserne, her ligger nøglen til
en sejrrig kamp i modstanderens land, og dette be-
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tyder, at man ikke længere kan tale om en særlig
land- eller søstrategi. Den strategiske totalopfattelse
må altid og overalt indebære begge former. Kriqen til
lands med kontinentalmagter indebærer så vældige
logistiske problemer, at de kun kan løses maritimt.

l denne sammenhæng må det påregnes, at Østerse
afsnittet danner et område, der især viser henimod
amfibiekrigsførelse. Området er kun ringe i sammen
ligning med Stillehavsområdet eller Middelhavet, men
det er en nøglestilling af afgørende betydning for
NATO. Hvor specielt og egenartet dette område end
er, og hvor begrænset det end synes sammenlignet
med verdenshavene, lader det sig dog ikke skille ud
fra rammerne af en totalstrategi. Hvorledes denne end
formuleres, ligger målet for vestmagterne under en
krig i fjendens landområde; en af de vigtigste veje
mod dette mål fører gennem Østerseområdet og er
hovedsagelig af maritim karakter.

Hærstyrkers slagkraft kan ofte forøges betragtelig,
såfremt de anvendes som amfibiestyrker med deraf
følgende langt større bevægelighed. Såfremt NATO
besidder søherredømmet i Østerseen og råder over til
strækkelige amf,ibiestyrker i dette område, vil det ved
et russisk angreb være muligt at landsætte disse styr
ker bag den russiske front og foretage angreb på fjen
dens forbindelseslinier med udsigt til fuldstændig at
ødelægge dem og derned fremkalde kaos ved den rus
siske front.

Der er jo for så vidt intet nyt endsige revolutione
rende i disse tanker. Navnene Lord Fisher og Win
ston Churchill vil med det samme optræde som ide
associationer, og det er tilsyneladende ganske analoge
overvejelser, der ligger til grund for den voksende
NATO-styrke i Middelhavet. Nu må det retfærdigvis
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indrømmes, at forholdene i dette område er langt gun
stigere for NATO end i Østersøen: men man må alli
gevel håbe, at de ansvarlige myndigheder (in casu
SHAPE) er klar over den alvorlige svaghed i Øster
søen, samt hvilke muligheder en forbedring af for
holdene vil byde. Indtil en vesttysk flåde er en rea
litet, hvilket i gunstigste fald nok vil vare 3-5 år
efter ratifikationen af traktaten om det europæiske
forsvarsfællesskab , synes den eneste mulighed for at
styrke den maritime front i Østersøen at være en
mere eller mindre permanent stationering evt. i form
af en udstrakt øvelsesvirksomhed af maritime styr
ker fra ikke-østersømagter, af hvilke England og Ne
derlandene i dette område har visse traditioner at
hævde.

Desværre synes visse tendenser til at lade sig lulle
til ro på en pude af ekstreme teorier at gøre sig gæl
dende. Udtalelser fra højtstående flyveofficerer som
»atomluftmagt er den frie verdens afgørende v åben-s
og »vor sikreste garanti for at overleve ... er anglo
amerikansk luftmagt« viser dette. Det er i denne for
bindelse klogt at huske en udtalelse af Admiral of the
Fleet Viscount Cunningham af Hyndhope i »Daily Te
legraph« den 9. oktober 1953:

»J eg skal være den sidste til at forklejne virknin
gen af luftmagt i krig .. . men da sådanne udtalelser
sandsynligvis ikke kan bevises, frygter jeg resultatet
ved at acceptere dem som basis for nationens frem
tidige strategi ...«

»For det første er det utænkeligt, at den britiske
regering vil gå med til at bruge atombomber ved krigs
udbruddet. Helt bortset fra etisk begrundede indven
dinger ville det være tåbeligt at gøre det, da England
selv er et af de sandsynligste atombombemål. For det



Nej , vi kan ikke stole på luftmagt alene, ej heller
landmagt eller sømagt, men kun på en fuldstændig
integration af disse funktioner, som den bedst kom
mer til udtryk i amfibiestrategien, der i 0stersørum
met som andre steder helt må erstatte den tidligere
som ideal betragtede koordinering af landstrategi, sø
strategi og luftstrategi. Kun derved har NATO mulig
hed for afgørende at slå fjenden, hvis krigen skulle
komme.

andet vil det højst sandsynligt vise sig illusorisk at
vente afgørende og øjeblikkelige resultater ved et
atomangreb mod en fjende, hvis ressourcer er så vidt
spredt, og hvis forsvar så velorganiseret. «

»Lu ftm agt kan ikke vinde alene. Hitler troede i
1940, at Luftwaffe ved egen hjælp kunne fuldføre
Englands nederlag. Det er måske ironisk, at det vå
ben, der hovedsagelig var ansvarlig for ødelæggelsen
af Gørings forsøg, idag ønsker at gentage bans fej\. «

Kildehenvisning :
»Gedan ke n iiber moderne Strategl« af 'Vilhelm Hedeler (Ma

rine Rundschau, 1/54).

»Nato und die Beheroschung der Ostsee« af Captain Hussell
Grenfell, R.N. (M ar.ine Hundschau, 1/54).

»Ver ånder u nge n der scesteategdschen Lage«af Kapitån zur
See a, D. Alfred Schulze-Heinrdchs (Mar-ine Rundschau, '1/ 53) .

Undted States Naval Inetitute Proceedlng, '1/54 (pag. H4.J1l7).
(citat af Daily Telegraph 9/10 195'3) .

»The Navy League Quaeterlye nr. 175, 'Vinter ~953. pag. 3.

»The Maritime Historyof Russia 848-1948« af Mairin ~Iil

chell.

(Sidgwick and Jackson, LmL London ).
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Krigssanitære erfaringer fra Korea.
Af lægerne

dr. O. Se c h e r, dr, J. C. Christoffersen og dr, H. Bendixen.

På Søe-Lieutenant-Selskabets møde den 15. decem
ber 1953 meddelte forfatterne deres 'erfaringer fra den
tid, de havde gjort tjeneste i hospitalsskibet JUTLAN
DIA i Korea. Fra flere af selskabets medlemmere blev
der fremsat forslag om, at foredragene blev publice
ret i Tidsskrift for Søvæsen, 'Dette forslag blev derefter
i overensstemmelse med selskabets love § 14 sat un
der afstemning og vedtaget. Da forfatternes manu
skripter ikke var udarbejdet med publikation for øje,
har overlæge M. Winge 'eft er redaktionens opfordring
bearbejdet manuskripterne til tidsskriftet.

l. Dr. O. Secher:

Når vi tre læger har modtaget oplordnlngen til at
komme her i anen i et så maritimt præget selskab for
at tale om koreakrigens sanitære tjeneste, skyldes det,
at vi, til trods for manglende maritimt kendskab, me
ner, at vi kan fortælle Dem noget, som vi anser af be
tydning {Ol' Dem i Deres arbejde.

Selvom det, vi har set, er foregået på landjorden, og
vi kun kan fortælle Dem meget lidt eller intet om
søkrig, anser vi det for så fundamentalt vigtigt, at
alle officerer i forsvaret i dag, som hver for sig har



Krigssanitære erfaringer fra Korea. 237

ansvaret for de soldater, de kommanderer, har kend
skab til, hvad der kan gøres for deres folk, når de
bliver sårede, og hvor store chancer, de har for at
overleve deres sår. De vil måske her indvende, at det,
vi har set i Korea, ikke har noget at gøre med Dan
mark og forsvaret her og næppe kan overføres hertil,
Dette er måske rigtigt; men det er ikke vor opgave at
fortælle Dem, hvad der kan gøres her i 'landet i en
evt. krig, og hvordan organisationen skal tilrettelæg
ges. Vi ønsker kun meget indtrængende at gøre Dem
opmærksom på betydningen af, hvad der blev gjort
for at gøre sanitetstjenesten effektiv under krigen i
Korea, hvor forholdene ofte har været meget vanske
lige, samt påpege hvor stort et organisatorisk arbejde,
der Hgge'r forud, før en santtetstjeneste kan fungere så
f rem ragende godt, som den har gjort. Dernæst vil vi
overlade 'NI Dem selv at tage stilling .t il problemerne og
bede Dem om at gøre Dem Deres tanker om de hjem
lige forhold i relation til det, De hører her i aften, og
om hvad De mener, der kan gøres og bør gøres her
hjemme i den anledning.

Jeg skal til at begynde med give Dem nogle oplys
ninger om koreakrigen. De tal, jeg kan give Dem, skal
tages med forbehold, da det ikke har været muligt at
finde eksakte tal. Stort set er det meget få tal, der end
nu 'findes tilgængelige om denne krig; dette gælder og
så det lægelige.

Krigen, som har varet i 3 år, har for de Forenede
Staters vedkommende været disses 't redie dyreste og
har indtil nu mindst kostet 16 milliarder dollars, Fron
ten i Korea i dag er ca. 200 km gennem meget bjergrigt
terrain. Sydhærens størrelse ca. 500-600.000 mand.
(DS ca. 300.000, Commonwealth 25.000, andre natio
ner ca. 15.000, sydkoreanere ca. 200.000).
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I den periode, vi var i Korea, det VJiI sige for knapt
et år siden, var det en stillingskrig, og der havde gen
nem længere tid været gode muligheder for tropperne
at arrangere sig p å bedste måde under de givne for
hold. Der var således rig lejlighed til at gennemprøve
nye ting af alle slags. Kampene foregik mest ved hjælp
af artilleri og morterbeskydning samt patruljevirk
somhed, som ofte blev udviklet til mindre slag. Sydfra
udførtes dagligt luftangreb, hvorimod sådanne sjæl
dent forekom nordfra. Det bør måske nævnes her, at
US dagligt gennem 2 år udførte søartilleribeskydnin
ger af Wonsan-omr ådet på østkysten, hvilket m å anses
for rekord i krigshistorien. Under en bevægelseskrig
vil forholdene selvfølgelig være helt anderledes end
det, vi kan berette for Dem her. Fronten var i første
linie dækket af fra 10-100 mand/km, alt efter forhol
dene, hvilket må anses for meget lave tal.

Hvad tabene angår, har man kun meget omtrent-
lige tal:

US 140.000 (25.000 døde, 4000 fangne og savnede).

Koreanere ca. 200.000.

Andre nationer ca. 17.500.

Selvom der endnu ikke .fin des officielle tal for døde
ligheden blandt de sårede, som kommer til behandling,
vides det allerede nu, at den har været betydelig lavere
end i nogen tidligere krig. I 1. verdenskrig ca. 14 %,
i 2. verdenskrig ca. 5 %, i koreakrigens første del ca.
2 % og i den sidste del ca. 1lf2-l;4 %, hvilket er utro
ligt lavt.

I de tidligere krige har infektiøse sygdomme i hæ
ren spillet en meget stor rolle. Det har været sygdom
me som plettyfus, tyfus, amøbedysenteri og lignende.
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Napoleons mislykkede Ruslandstogt skyldtes således
væsentligst plettyfus. 11.verdenskrig døde der nogle
flere soldater af disse sygdomme, end der blev skudt
på slagmarkerne. I 2. verdenskrig døde der 16 X flere
på slagmarken end af sygdomme. I koreakrigen har
der ikke været epidemiske sygdomme af betydning
blandt tropperne, noget, der aldrdger set før i nogen
krig.

Nogle af årsagerne til de meget væsentlige frem
skridt inden for kt -igssanitetstjenesten skal nævnes
her. Transportmulighederne er blevet stærkt forbed
rede ved indførelse af helikoptere til at bringe de såre
re fra selve kampområdet tilbage til de forreste kirur
giske lasaretter (MASH - mobile army surgical hos
pital) eller herfra til sær-lige specialafdelinger, hvis
patienter kræver behandling på sådanne. Hertil kom
met lufttransport med store maskiner, der er indret
tet til ophængning af bårer foruden til 'sid den de patien
ter. Disse bragte patienterne fra de fremskudte hos
pitalsenheder tilbage til de store laza'reter i Syd-Korea,
Japan og herfra hjem til USA. T'ransportmasloinerne
kunne i rolige perioder tage alle patienterne; men des
uden rådede man over ambulancetog bestående af'spe
cielt indrettede, moderne Puliman-vogne - og på kor
tere strækningen anvendtes tilsvarende skinnebusser.

Blodtransfusionstjenesten var bedre udbygget end i
nogen tidligere krig, og tilførslerne af blod, der kom
fra USA og Japan, var altid tilstrækkelige, trods det
store forbrug.

Sundhedstilstanden blandt tropperne var, trods lan
dets lave hygiejniske standard, meget høj, takket væ
re den udstrakte vaccination, kloring af drikkevandet,
forbud mod at spise koreansk mad og andre forebyg
gende foranstaltninger, og det bør bemærkes, at trods
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kragen lykkedes det at undgå større epidemier blandt
civilbefolkningen ved energisk gennemført vaccination
af denne. Det må også nævnes, at man i DDT-præpara
terne har fået et effektivt middel til bekæmpelse af
sygdomsoverførende insekter som lus, malariamyg
m. fl.

Af andre vigtige fremskridt inden for .san itetstj e
nesten bør nævnes de moderne antibiotica som peni
cilhn, steptomycinog flere andre samt oprettelsen af
kirurgiske speciallazareter til behandling af patienter
med karlæsioner, neurokirurgiske tilfælde; i denne
forbindelse kan også den »k un stige nyre« omtales, Dis
se forhold vil blive uddybet mere senere. Af stor betyd
ning var det også, især på længere sigt, at man til
selve kampzonen 'h avde udsendt videnskabelige grup
per, der på stedet behandlede 'a ktu elle problemer. De
skudsikre veste bidrog ogs å til nedsættelse af antallet
af døde og alvorligt sårede; men også disse vil blive
nærmere beskrevet li forbindelse med omtale af bryst
læsionerne.

Det er almindelig kendt, at de sanitære muligheder
spiller en meget stor rolle for en hærs kampmoral. 
Uden sanitetstjeneste er det umuligt at få soldater til
at slås. Har soldaterne Til gengæld visheden om, at der
vil blive gjOflt alt for at redde dem igennem, hvis de
bliver sårede, kan moralen og kampiveren holdes me
get højt oppe.

Dette er et meget vigtigt punktvsom jeg gerne vil
understrege og henlede Deres opmærksomhed på. Det
må stå enhver officer klart, at fungerer det sanitære
apparat ikke, som det skal, så er slaget tabt på for
hånd. Det er derfor vigtigt, at officererne har kendskab
til effektiviteten heraf. Det kan nævnes, at den svig
tende sanitetstjeneste var en meget vigtig medvirken-
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de faktor ved sammenbruddet i Tyskland i de to ver
denskrige,

Som punkter af betydning for 'solda tern es kampmo
ral kan nævnes følgende, som viså det i Korea hos de
amerikanske t ropper . (Comrnonwealth-tropper blev
.holdt mere strengt. Koreanernes egne tropper blev be
handlet med en for os ganske ukendt h ård disciplin,
og det her anførte gælder kun i ringe grad for dem) .

1. Det moderne udstyr, afpass'et efter de klimatiske
f-orhold, som bl. a. betød, at man i sidste del af krig-en
praktisk talt ingen forfrysninger så. 2. Den store 'in d
sats for at holde den psykiskebilstand så god som mu
lig både ved forebyggende foranstaltninger, film, pres
se, foredrag og anden underholdning; - og behand
lingen af de psykiatriske patienter ved specialaster helt
fremme ved fronten . 3. De almindelige sanitære-hygi
ejniske foranstaltninger 'som rigelig, god og afveks
lende mad, varmt bad og rigeligt rent tøj. 4. Den effek
tive sanitetstjeneste, der i DS Army er organiseret 'som
vist på skemaet (pag. 242).

Organisat-ionen af sanitetstjenesten hos DS Marines
er lidt anderledes, idet der her findes 'et medical
company, som består af en headquarters seclion, en
hospital section, en colleeting seetion og en service sec
lion. I den tid, .JUTLANDIA var knyttet til en marine
division, skete evacueringen fra medical company til
hospitalsskibet.

Der skal lige gives et par oplysninger om skibets ar
bejde i den forløbne tid, så De kan få et indtryk af
den art 'arbej de, vi har været med til at udføre.

Af de knapt 3 år, som skibet har været tilknyttet
Korea-krigen, har det været 'i Korea i 20 måneder,
hvortil kommer 3% måned, under hvilke det har væ
ret brugt til sygetransport. lait har der været hehand-

Tidsskr. f , Søvæsen . 125. Aarg. 16
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let ca. 5000 patienter ombord med ialt 90 .000 syge
dage, 18 dage pr. patient. Det siger sig selv, at et
hospital af denne karakter i lange perioder ikke bliver
udnyttet fuldtud. Det må en stor del af tiden ligge i
beredskab og vente på de aktive perioder ved fronten.
Et hospitalsskib er en betydelig dyrere form for ho
spital end enhver anden form , men det har sine store
fordele m. h. t. indretning og mobilitet.

l den tid, skibet har fungeret, har der været 52 læger
ombord 'Og heraf har der kun været 3 fra værnene.
Man synes umiddelbart, at man indenfor værnene har
spildt en stor chance for at få sine læger til rat 'sætte
sig ind i forholdene, som de nu forekommer under en
krig.

Hospitalsbesætningen bestod af 14 læger, 40 sygeple
jersker og 25 sygepassere, samt kontor-, laboratorie
og tandpersonale m. fl. - talt ca. 100.

Under det sidste togt, hvor skibet var stationeret
ved byen lnchon, hvor McArthur udførte sin berømte
landgang i september 1951, blevet meget stort antal
patienter bragt ombord ved hjælp af helikopter. Af
disse kom et betydeligt antal ombord kort efter, de
var blevet såret, fra 1-3 timer. Personalet ombord har
således fået lejlighedtJil i stort omfang at behandle
frisk sårede, hvad der ikke var tilfældet på de to tid
ligere togter, og derigennem Hk det et ret godt indblik
i krigskirurgiens rædsler og muligheder.

Den største belægning ombord har været 320 ptt,
(max.ecapaoiteten var 350) .

Det 'srl:ørst e antal, der Cl' blevet modtaget på skibet
på kortest tid er 171 ptt. på 3 døgn, hvoraf de 81 var
svært sårede og kom i de første 2 døgn. lait blev
der i de 3 døgn evacueret 480 sårede oppe fra fronten
til de 2 hospitalsskibe.

16$
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De læsioner, som blev set på skibet, var først og
fremmest fremkaldt af mortergranater, artillerigra
nater og håndvåben. Skaderne var fortrinsvis lokali
serede til extremiteter, mens læsioner af brystkasse
og hughule var væsentlig færre. Alle hovedskader
gik til det andet skib, hvor man havde hjernekirurger.

(fortsættes)



Boganmeldelser.
G. Hounens de Lichienberq :

Fortegnelse over Malerier og historiske Effekter i Søoffi
cersforeninqens Lokaler i det gamle »See-Ouæst-Huus«

med en Indledning om dettes Historie.

Udgivet af Søofficersforeningen
og trykt i Det Berlingske Bogtrykkeri ] 954.

Søofficersforeningens forretningsfører, fuldmægtig
G. Hormens de Lichtcnberg har gennem dette værk på
en overordentlig smuk og nyttig måde leveret bevis
for den store interesse og pietetsfølelse, hvormed han
omfatter foreningens jordiske gods. Med hans bog
som lods er det nu muligt at identificere enhver gen
stand inden for de mange vægge samt at blive gjort
bekendt med den pågældende genstands historie.

r betragtning af, at Søofficersforeningen og Søe
Licutenant-Selskabet - som jo deler bolig - efter
hånden ejer en betydelig samling af malerier, våben
og andre genstande, som hver for sig på forskellig
måde fortæller et lille stykke af vor flådes historie, er
det meget værdifuldt, at medlemmerne og andre in
teresserede har let adgang til at få ethvert spørgsmål
vedrørende samlingens enkeltheder hesvaret.

Et værk som det foreliggende bliver ikke til uden
et meget omhyggeligt og langvarigt »detektivarbejde«,
som altid kræver tålmodighed og ofte skarpsindighed.
Det forekommer mig, at bogen - for såvidt det
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valgte system kan accepteres - afhjælper et længe
følt savn, og dens nydelige udstyr fremmer lysten til
at studere indholdet nærmere.

Forfatteren - eller det konservative Berlingske
Trykkeri? - har valgt den «gammeldags« retskriv
ning, hvilket kun virker yderligere fornemt.

I den interessante redegørelse for Søe-Qvæst-Huu
sets historie har følgende sætning på side 9 overrasket
mig: »Fondens først kendte Fundats er dateret: Anno
1659 den 17. Nov. og indledes med Ordene: Vi Chri
stian den Femte ...«

I følge kongerækken var Frederik III stadig på tro
nen i 1659, så hvis der ikke foreligger en trykfejl,
skyldes der en forklaring på, hvorledes Christian V
allerede i 1659 kan »Giøre alle witterlig ...«,

Den på etage-planen anvendte stavemåde for den
såkaldte kaminstue virker ret desorienterende, men
ansvaret er måske Bygningsvæsenets.

Med hensyn til det ovenfor tagne forbehold vil jeg
gerne uddybe dette lidt nærmere.

Forfatteren har valgt et »system«, som er over
ordentlig let at følge, og som gør det bekvemt at finde
frem til hver enkelt genstand, så længe denne befinder
sig på den i kataloget angivne plads.

Det synes mig imidlertid at være en betydelig svag
hed, at man ved at acceptere et sådant system 'og af
holde de med arbejde og trykning forbundne udgifter
har bundet sig langt ud i fremtiden til netop denne
bestemte anbringelse af den enkelte genstand. Dette
kunne vel nok forsvares, såfremt man også havde bun
det sig til aldrig mere at anskaffe genstande eller
modtage gaver; men lad os antage, at en fremtidig vel
gører forærer eller testamenterer foreningen et stort
maleri; måske vil dettes størrelse eller motiv kræve en
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anden ophængning end den nuværende, måske endog
flytning af malerier fra en sal til en anden. Kataloget
vil da let kunne virke hindrende for den smukkeste
og hyggeligste møblering, og foreningens fortrin er jo
netop, at den virker hjemlig og hyggelig og ikke som
et systematisk ordnet museum.

Denne kritik virker måske negativ, for såvidt som
kataloget allerede er en kendsgerning, og et andet sy
stem derfor ikke kan komme i anvendelse, men en
anmeldelse bør vel ikke udelukkende hellige sig ros.
Jeg er lidt bange for, at fremtidige bestyrelser ofte
vil få hovedbrud med ophængning, møblering O.S.v.
på grund af de bånd, kataloget lægger i denne hen
seende.

Dette er dog ikke aktuelt i dag, og mange vil sikkert
i den kommende tid med kataloget i hånden påny
gennemgå vore lokaler og atter glæde sig over de
mange smukke ting, hvis historie er fortalt i Hannens
de Lichtenhergs bog.

E.J.S.

Anmærkning.
Ikke mindst forfatteren beklager den af Anmelderen på

viste meningsløse trykfejl. Det er ordene den næstældste, der
her er faldet ud, idet det er denne fundats, der indlededes
med ordene: Vi Christian den Femte . ..
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Alain Bonibard : »Friuilliq Skibbrudene (IlNaufrag e Yolotuaire«).
Steen Hasselbachs forlag. 187 sider. Illustreret. Oversat af Arne Stevns.

På direkte foranledning af et skibbrud ved Bou
lcgne-sur-rner en forårsmorgen 1951, blev lægen Alain
Bombards interesse vakt for at forsøge at redde nogle
af de mange tusinde skibbrudne, som erfaringsmæs
sigt omkommer på det åbne hav hvert år, mest som
følge af chock eller rent ud af skræk og længe før de
fysiologiske eller fysiske belastninger er dødbringende.

Efter indgående videnskabelig forberedelse på det
oceanografiske museum i Monaco for at undersøge,
hvorvidt havet ville kunne give skibbrudne tilstrække
ligt med flydende og faste ernæringsmidler, fandt
forfatteren ud af, at det ville være muligt at ernære
sig udelukkende af havets produkter.

Faste ernæringsmidler med tilstrækkeligt indhold
af de nødvendige vitaminer fås ved at fortære fisk i
rå tilstand (A, B, D-vitaminer) og mindre kvanta
plankton (C-vitaminer). Tilstrækkelig vædske fås ved
at drikke den vædske (ferskvand) , som presses ud
af fisk eller ved i et vist omfang at drikke havvand.

For at føre et uomstødeligt bevis for, at disse teore
tiske, videnskabelige påstande, der af de fleste blev
mødt med den største skepsis, også var gældende i
praksis, bestemte forfatteren sig til i en gummibåd,
ug så nær som muligt følgende skibbrudnes vilkår, at
krydse Atlanterhavet.

Sammen med en englænder begav han sig den 25.
maj 1951 på sin første længere færd fra Monaco til de
baleariske øer. På denne rejse, der varede 14 døgn,
indhøstedes værdifulde erfaringer, som skulle komme
hovedfærden til gode. Bl. a . konstateredes, at forfatte
ren i tre og englænderen i to døgn havde drukket hav-
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vand, og at sultfornemmelsen hele den første dag og
delvis den næste manifesterede sig ved typiske kram
per i maven og med smerteudstrålinger til ryg og skul
dre, men det tredie døgn ophørte disse smerter og af
løstes af permanent sløvhed og træthed. Varmen og
det fra havoverfladen reflekterede sollys virkede gene
rende. For at reducere tørstfornemmelsen holdtes an
sigterne dækket med klude vædet med havvand.

Fra de baleariske øer fortsattes pr. skib til Tanger,
hvor englænderen forlod ekspeditionen, som forfatte
ren så fortsatte alene.

Den 13. august 1951 forlod han kysten øst for Tan
ger og ankom den 20. s. m. til Casablanca, som han
forlod den 24. med ankomst til de eanariske øer den
3. september.

Den 19. oktober stod han herfra ud på Atlanterha
vet, udnyttende NE-passaten, som han fandt meget
mindre stabilt blæsende, end han havde ventet.

Man følger denne rejse, for en stor del dag for dag,
indtil den 10. december, hvor han møder en damper,
der giver ham den nedslående meddelelse, at han er
ca. 600 sømil længere øst på, end han selv regnede
med. Han er p å det tidspunkt udmattet og på græn
sen til at give op, og lader sig derfor overtale til at
indtage et enkelt, varmt måltid, hvilket han bitterligt
kom til at fortryde, da det kom til at volde ham ganske
overordentlige vanskeligheder. Han afmagredes således
mere i de tolv døgn, det tog ham at nå land efter
mødet med damperen, end i alle de 53 døgn, som gik
forud, og i hvilke han alene havde ernæret sig af,
hvad havet havde givet ham af fisk og plankton, efter
23 døgns forløb suppleret med regnvand.

Den 22. december landede han på Barbados efter
ialt 65 døgn alene på havet, og med sin forseglede



250 Boganmeldelser.

nødproviant og sine forseglede, moderne fiskeredska
ber urørt.

Forfatteren har således ved at udvise en usædvan
lig viljestyrke og energi bevist rigtigheden af sin på
stand: Det e r muligt for skibbrudne at opretholde
livet, selv i lang tid alene på havet, og alverdens sø
folk bør være ham dybt taknemmelig herfor.

Fartøjet, som blev benyttet til færden over Atlanter
havet var en ca . 4~ m lang og ca . 2 m bred gummibåd,
Iorrnet som en langagtig hestesko og med forpartiet
lidt løftet. Den var forsynet med en mast og et lille
sejl samt med et overtræk, der kunne dække opholds
pladsen på båden, hvis bund var dækket af en let træ
dørk. Båden opbevares nu på marinemuseet i Paris.

Man kan undres over det relativt beskedne kend
skab til praktisk navigation, som forfatteren var i be
siddelse af, da han tiltrådte rejsen over Atlanterhavet.

På eet punkt var han ikke i fare, nemlig for at om
komme af kulde - tværtimod, men på køligere him
melstrøg, må man have sin opmærksomhed henvendt
også på denne for skibbrudne så alvorlige fare, som
bliver den afgørende, såfremt man ad samme vej som
forfatteren formår at skaffe sig det nødvendige til
livets ophold gennem fiske'ri.

»Frivillig Skibbruden« bør læses af enhver, der be
farer de store have, og den være hermed anbefalet også
dette tidsskrifts læsere.

H.J.R.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnant K. Rodholm.

Sovjetunionen.

SVERDLOV.
Fra det øjeblik den sovjetrusslske krydser SVERDLOV an

kom til Sptthead, befandt den sig i centrum for off'ent l ighedeus
in teresse i hele verden.

I '1942 opdagede man på nogle luftfotografler Ir-a Leningrnd
3 krydserskrog i vandet og 3 yderligere, der endnu lå pil bed
ding. I 1950 da man erfarede navnene på TJAPAJEV-klassens en
heder (TJAPAJEV, TJKALOV og SJELJESNIAKOV) måtte ma-n
tro, æt de 3 første skibe fra dengang endelig var færdige. Fuld
førelsen af de 3 andre krydsere måtte altså kunne ventes i nær
fremtid. Som første skib i denne serie blev nu krydseren SVERD
LOV med brask og bram præsenteret for offentligheden. Om de '2
søsterskibe og eventuelle andre fra værfterne i Komsomolsk,
Nikolaj ef og Molotovsk allerede skulle være operationsklare,
unddrager ~ig vor viden, men kan dog formodes på trods af det
efter vestlige !begreber meget langtsomme byggetempo.

Udseendet af SVERDLOV forr-åder straks den Italienske ind
flydelse, der længe har været rådende i Sovjetunionen på det
konstruktionsmæssige område. Alle os bekendte skibe af jager
størrelee og opefter, odersi·den '1935 er hygget her, viser tydeligt
dette. Helt typlsk italiensk er Iremdr-ivningsanlæggets plucer.injr
i krydserne (kedel - maskine - kedel -- maskine). Delte ty

piske kendetegn på DUCA D'AOSTA-klassen (1934 ) og TJAPA
JEV-klassen (1941) er ganske vist for-svundet i GARIBALDI
klassen (1936 ), ' h vor vi igen finder den normale instaUation
med kedelrum 'fo r, maskinrum agter. Om 'den n e tilbagevenden
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til normalen også er fulgt i SVEHDLOV kan ikke afgøres. Gan

ske vist stå'!' skorstenene nærmere hinanden end i TJAPAJEV.
men dog ikke -så meget, at man Ikke kan tage arrangementet i
krydseren ZAHA (Ital .) i betragtning. Her blev fremdrivnings

anlæggets pl acer.i ng ændret, idet man opstillede kedler foran
og ved siden af hver turbine, således, at det samlede anlæg for

bagbordsakse l å under forreste skorsten 'Og for styrbords akse
under agterste skorsten. Fordelene ved denne ordning består

i bedste tilfælde rent teknisk i en forkortet hoveddampledning.
Fra et militært synspunkt opnår man .størr-e sikkerhed ved
enkelte træffere midtsklhs, da de to uafhængige anlæg Iigger i

temmelig stor afstand fra hinanden.

SVEHDLOV'sskrogform minder også stærkt om de i Italien
sædvanlige. På tysk Indflydelse tyder de 6 par tunge '105 mm
LV-ka noner og LV-ildlederkuplerne, måske også de optiske af

standsmåler's basisstørrelse. I den synl igc teletekniske udrust
ning, del' synes spar-sommere end den optiske, er der lige så lidt

russisk egenar-t .a t spore 'Som .j skibet i det hele taget.
Om chef'ens og besætningens rent personlige eller eksercer

mæssige præstationer har presse og radio allerede berettiget til

overmål. 'De engelske journalisters naive, konventionelle over
drivelse er her blevet taget alt for alvorligt. I Tyskland har
man aldrig kunnet begr-ibe, at et officielt, høf'Iigt kornpl iment

kan opfattes som værende et ubestrideligt faktum.

(Marine Hundsehan 4;;1953).
ll. M. P.

Sverige.

Marinen og den totale krig.

Chefen for marinen, 'admiral Stig H :son Ericson skriver føl

gende ·i -fo r- sva rsstabens {i·dosskrift »Kontakt med krtgsmaktene :
»Den moderne kr-Igs mest iøjnefaldende egenskab er dens

totale karakter. Gamle begreber 'so m hjemsted og kr-igsskue

plads har mistet deres betydning.
Også på det maritime område, til søs og langs kysterne, er

krigen blevet 'total. Vi kan ikke længere adski lle or-logs- og han

delsskibe. Alt, hvad der flyder på vandet, udsættes for angreb.
In tet på kysten eller øerne kan 'sHpp e for at blive angrebet,

hvad 'ent e n det drejer sig om forsvarsanlæg eller fredelige huse,
Hvem ved, om der ikke gemmer sig våben eller betydnings-
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fulde teletekniske anlæg i de mest uskyldigt udseende hygnln
ger?

Marinens forsvarsudgifter er steget i takt med udvidelsen
af krigens 'former. Al den stund 'havet udnyttes 'Som transport
vej ,er opgaverne til søs urokkede: modstanderen skal forhin
dres i 'at benytte søvejene, og egne I\I"ansporterskal beskyttes.
Konkreblseret i militær terminolog! er det stadigvæk invasions
forsvar og søfartsbeskyttelse, der s tår øverst på listen. Mar-inens
opgaver er des·amme i den 'tot,ale kr-igs epoke som tidligere.
Men formerne er yderligere blevet komplicerede, og metoderne
befinder sig i en udvikling, hvis konturer endnu er uskarpe.

Den ·rolle som »r-evohrtionær«, ·der -i de sidste år trer er ble
vet Hllag.t flyvevåbnet, er ved at blive overtaget af robo~,

ABC-teknik, tele- og elektronappar.atur, sprængstoffer, som
endnu befinder 'sig på Iaborætor.iestadlet og andre strengt hern
meltgholdte våben og hjælperrrldler.

Endnu er det svært 'ait ,si ge, hvad resultatet bliver af denne
proces.

Såvidt man .kan se, råder samme tvivl bland-t de mest avan
cerede forsvarsmagter. Ingen 'er 'endnu klar til at <tage skridtet
ud .j push-button-feltet og .samtrid ig overlade de prøvede for
svaremidler til ophugndngsfuemaerne. Indtil v-idere arbejder
man på at udnytte teknikkens f'rerneknidt inden for rammerne
af de former, man har ,t il p a.sset sig ddag, Dette betyder ikke
at traditionsbet'Onetkonservatisme binder kampmrdlerne til
det forgangne. Tvær-timod foregår der en meget hurtig udvik
Hng på alle områder. Vor for-s ....arsmagt, -der vejer tungt ~ Sve
riges .in ter-na tionale prestige Idag, er allerede indpodet frem
tidens 'skud.

Dette 'b ety der for mar-inen, at de moderne våben og hjælpe
midler Lidt efter Iidt tages i brug på de ,skibe og kystbefæst-v
n ingsanlæg, vi råder over. Efterhånden 'som ældr-e skibe og
batterder udrangeres, kommer nye typer og anlæg ~ stedet,
afpasset ·eft e r oden nye situaelon.

I ·det 'sto r e og hele går udviklbagen ,f J'la få .s to re enheder til
mange 'sm å. Det er en gennemgående tendens i .an e forsvars
grene. I mar-inen er den blevet tvunget frem hl. 'a . af lIlye dnva
stenstormer og Impor-tfonsvarets øgede betydning eamt tilkom

sten .a f først Iuft'Stridskræfterog senere andre oSupertek'n:ioske
våben 'Og ihjælpem'idler. De små enheder har kunnet accepteres,
også fordi ·de nye våben ofte er lettere ·og 'k a n før-es frem på
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betydelig mindre tonnage end de ældre. For ,fl åd en har sødyg
Hghed nu 's tør r e betydning end stort deplacement.

Sarnbiddg hermed skønnes det nu rnuldgt at løse en del af
de maritime opgav-er - der altid må 'Ske :i 'sam vi rke med flyve
våbnet - ved en tyngdepunktflytning hen imod undervands
våben, torpedoer, miner, dybdebomher. A/U-l'akeUer m. m.
Ubåde vil komme Hl ,at spdlle en Ifremtrædende rolle, ligesom
minelæg-gende 'skibe og små huetige itorpedofantøjer d dmport
forsvaret, og mod den moderne form for dnvasioner ved dnfHtr.a
tion i bølger over en ibred front i små 'hur-tdge ,f'artøjer må des
uden overvandsvåben mdsættes. Det drejer sdg om relativt let,
hurt-igtskydende antfller-i, raketter o. l. I en overekuehig tid
fu-emover kræver dette sødygtige skibe med høj fart som våben
bærere.

Først 'Dår en invaderende fjende konfronteres med problemet
at beskytte sig mod angreb såvel Ina luften som fra overfladen
og fra havets dyb, bliver besvær-hghederne tyngende. Det er
marduens - fUden-s og kystbefæstningens - opg-ave, at ivær k
sætte modstanden lfI'a ovenfladen og under vandet. F-alder een
af disse h indringer defdnitdvt væk bliver problemet langt enk
lere for angriberen. Det gælder fOT' for-svaret .a t .sp litte og for
virre, for ·den in vad er end e <a't holde 'Sammen og koncentrere,
I denne nøddeskal har vi prdnclpperne 'for taktisk vekselvirk
ning mellem .alle former for kampmidler, her specielt inden
for det perifere dybdetorsvar til søs. Dette er grunden til, at
marinen må være alsidigt opbygget og udrustet med teknikkens
nyeste skud.

(Kontakt med Krigsmakten, :1/54) H. M. P.
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Redning af skibbrudne.
Af kommandør H. J . Rasmussen .

"Lost ships ean be replaeed,
lives lost are gon e ror eoer."

I det danske søværn har de tab af menneskeliv, som
skyldes drukning, i mange år lykkeligvis kun været
ubetydelige i omfang, og det er derfor ikke muligt på
grundlag af egne, praktiske erfaringer at danne sig et
velbegrundet skøn over, hvorvidt det hidtil i søvær
net anvendte redningsmateriel opfylder de krav, der
nutildags med rimelighed kan stilles til sådant mate
riel.

Gennemser man imidlertid .blot nogle få af de til
gængelige beretninger m. m. , der foreligger fra udlan
det om dette emne, kan det ikke undgås, at man får en
følelse af, at nogle af de alvorligste af de mangler ved
rørende kollektive redningsmidler, som herskede i
udenlandske orlogsmariner under sidste verdenskrig,
men som man nu er i færd med at afhjælpe, stadig er
til stede i vort eget søværn.

I koffardimarinerne råder man så godt som overalt
stadig kun over de velkendte, almindelige rednings
både samt Carleyflåder o. l., og der er intet at sige
hertil, sålænge moderne luftfyldte redningsveste og
redningsflåder ikke er anerkendt ifl. »International
konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen«.

Tidssk r. f. Søvæsen. 125. Aarg, 17
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Dette forekommer iøvrigt så meget mere forbav
sende, som talrige menneskeliv i årenes løb er gået
tabt ved forlis af koffardiskibe bl. a. som følge netop
af disse almindelige, kollektive redningsmidlers uhen
sigtsmæssighed.

Eksempelvis kan erindres om:

»Tit an ic« , der sank i april 1912 efter kollision med
et isfjeld i Nordatlanten med et tab af 1480 personer
(68 %), af hvilke mange voksne, men ingen børn, døde,
inden hjælp tre timer efter 'kom til stede tiltrods for,
at de var reddet om bord i redningsbådene.

»Lusit an ia« , der i 1915 blev truffet af en tysk tor
pedo og sank på 20 minutter med et tab på 1198 per
soner (61 % ).

»Egypt«, der i 1922 efter kollision sank på 20 mi
nutter med et tab på 887 personer (78 %), og som
værende i frisk erindring: »Pr incess Victoria«, der
sank i storm i den irske kanal i januar 1953 med et
tab på 128 personer (73 %). Dette sidste tilfælde er et
tragisk eksempel på, at almindelige redningsbåde og
træflåder er dårlige til at møde kravene til rednings
midler i svær sø. Det var ikke alene umuligt at fire
redningsbådene af, men tillige umuligt at komme om
bord i dem på grund af skibets stærke slagside. En
del af tabene skyldtes tillige den omstændighed, at ad
skillige personer, som sprang i søen iført gammeldags
redningsveste, af disse fik et så hårdt slag på hagen,
at halsen brækkede.

Ved D.F.D.S.'s »København«'s minesprængning i
juni 1948, hvor iøvrigt vejret var godt, viste det sig
ligeledes umuligt p. g. a. stærk slagside at affire red
ningsbådene, og de fleste af de personer, der blev red
det af tililende skibe havde forinden tilbragt en kor-
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tere tid på skibets almindelige redningsflåder uden be
skyttelse mod vind og vejr. Der er næppe tvivl om, at
hvis lignende ulykker skulde indtræffe i årets kolde
tid, og hvis man ikke har det held, at hjælpende skibe
tilfældigvis er i umiddelbar nærhed, vil moderne red
ningsflåder være nødvendige for at undgå, at for man
ge skibbrudne omkommer efter at være reddet op i
redningsflåderne.

Selvom vi i søværnet har undgået større ulykker af
den omhandlede art, bør man i fremtiden utvivlsomt
tage mere hensyn til, at søværnets skibe nu i større
omfang end tidligere forretter tjeneste på de store
have, og til at der også af andre årsager er grund til
at se på, om vore skibe er vel forberedt på at møde evt.
større og mere omfattende ulykker på søen.

Den tungere våbenudrustning i moderne krigsskibe
kræver således al udrustning, som ikke af kamp- eller
fremdrivningsmæssige årsager er nødvendig, ind
skrænket til det mindst mulige, hvorfor nutidens krigs
skibe er så godt som helt uden almindelige rednings
både med dertil hørende davider, kraner, spil m. m. ,
og en tilsvarende udvikling må imødeses herhjemme.

Udviklingen af kollektive redningsmidler er i åre
nes løb kun gået langsomt fremad. Først i 1915 ind
førte den engelske orlogsmarine Carleyflåder som sup
plement til redningsbådene, og efterhånden blev flå
der af forskellig art også indført i handelsskibene, da
de uvarslede torpederinger i mange tilfælde umulig
gjorde udsætning af redningsbådene. Til trods for Car
leyflådens åbenlyse mangler har den dog nogle steder
holdt sig i godt 30 år, andre steder endnu længere,
men står nu i mange orlogsmariner overfor udskift
ning med moderne, luftfyldte gummiflåder.

li'"
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Beslutningen hertil er dog først truffet efter ind
gående undersøgelser og prøver. Allerede i 1939 ned
satte det engelske admiralitet under admiral VVode
house en kommission til undersøgelse af det dengang
eksisterende redningsmateriel i Royal Navy. Beklage
ligvis førte kommissionens arbejde ikke til væsentlige
forbedringer, idet den ikke havde øjnene tilstrække
ligt åbne for de luftfyldte redningsvestes fordele og
for de af flyverne allerede dengang i flere år med
held benyttede gummibåde.

Ved slutningen af den anden verdenskrig nedsatte
admiralitetet, som var foruroliget ved det store antal
druknede ved skibsforlis under krigen, en ny kommis
sion under admiral Talbot.

Efter omfattende undersøgelser også uden for Eng
land og indgående forsøg og prøver aflagde kommis
sionen i 1946 en rapport, af hvilken bl. a. fremgår, at
kommissionen anslår, at ca. % af samtlige omkomne
på søen skyldtes drukning eller udmattelse, samt at
kun 10 % af Carleyflåderne nåede at komme i søen.

Disse oplysninger var alarmerende, og kommissio
nen fandt tillige ud af, at en af grundene til , at der
ikke var sket tilstrækkelige fremskridt på rednings
materiellets område inden for Royal Navy, var, at intet
departement var specielt ansvarligt for redningsmate
riel, hvorfor kommissionen foreslog, at denne fej l blev
rettet øj eblikkeligt.

I den anden verdenskrig mistede i den amerikan
ske orlogsmarine ialt ca. 93.000 mand livet, og af disse
omkom ca. 31.000 ved drukning eller som følge af ud
mattelse, efter at de havde måttet forlade deres skib,
og også i USA var en af grundene til, at bedre red
ningsmidler ikke rettidigt var indført, at der savnedes
et organ, som var ansvarligt for de dermed forbundne
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spørgsmål, og som kunde koordinere de forskellige in
teresser.

Et sådant organ savnede man forøvrigt også til at
foretage systematiske analyser over skibes forlis, til
indsamling af alle tænkelige oplysninger, erfaringer og
forslag fra skibbrudne, til at vurdere indkomne for
slag og tilbud samt til at søge fremkaldt harmoni mel
lem brugernes krav og ønsker og den vægt og plads,
det er muligt at stille til rådighed.

Commander E. L. A. Ritson, USN, som i 1948-51
under tjeneste i »Bureau of Ships« beskæftigede sig
med redn ingsm ateriel, har i »U. S. Naval Proceedings«
i en artikel bl. a. anført, at de nævnte svære tab af
menneskeliv ved drukning og udmattelse kunde have
været i høj grad reduceret, såfremt man havde rådet
over mere formålstjenligt redningsmateriel, og såfremt
personellet i tide havde været uddannet i dets rette
brug, og anfører herudover, at man ikke - selv bort
set fra menneskelige og moralske grunde - blot kan
godtage det faktum, at under livet på søen, og da sær
ligt i krigstid, kan et vist tab af menneskeliv ved druk
ning ikke undgås, for »sådan har det altid været, og
der er ikke andet at gøre ved det, end hvad der alle
rede er gjort-s . Uddannet personel er nemlig nutildags.
så begrænset i antal , og uddannelsen af nyt til erstat
ning er en så langvarig proces, at alt , hvad der kan
gøres, også af denne grund må gøres for at redde så
mange som muligt.

Cdr. Ritson undrer sig over, at man ikke for mange
år siden har beflittet sig på at udvikle en brugelig
gummibåd, når man dog i lang tid har været klar over,
at personer liggende i koldt vand (+ 15°C og derunder)
ikke kan leve ret længe, og når man betænker, at koldt
vand findes over meget store arealer af jordkloden
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hele året. Gummiflåder har nemlig været kendt i ca . 30
år og kunde have væ ret udviklet til deres nuværende
fuldkommenhed for længe siden. Tabene i US-navy i
den sidste krig vilde i hvert fald have været meget
større, hvis ikke de fleste af de US-skibe, som gik ned,
var gået ned i varme have,

Den franske læge Alain Bombard regner i sin bog
om færden over Atlanterhavet i en gummibåd: »F ri
villig skibbruden« med, at de årlige tab af menneskeliv
på søen ligger omkring 200.000 og anslår, at ca . 50.000
af disse overlever skibbrudet og optages i rednings
både o. 1., hvor imidlertid et betydeligt antal af dem
dør i løbet af forbavsende kort tid , ofte i løbet af
mindre end tre timer, mest som følge af psykiske år
sager. Derfor ingen døde børn i »T itan ic«s rednings
både.

Dr. Bornbards påvisning af, at man kan opretholde
livet i lang tid blot af havets produkter (fisk, pl ankton
og i begrænset omfang havvand), er en værdifuld ind
sats såvel i den ernæringsmæssige som i den psykolo
giske side af sp ørgsmålet om redning af skibbrudne,
og vil i tidens løb kunne medvirke til at danne grund
laget for opbygning af tillid til at blive reddet blandt
søens folk og passagerer i skibe og luftfartøjer, og
derved til at medvirke til at nedsætte antallet af døds
fald som følge af psykiske årsager. Dette i forbindelse
med den moderne, tekniske løsning af de kollektive
redningsmidler, radioen og hjælp ad luftvejen vil i det
hele taget utvivlsomt kunne nedbringe tabet af om
komne på søen i betydelig grad.

For at opnå dette kræves der primært undervisning
af søfolk i, hvorledes de skal forholde sig, og både i
England og i USA er der udarbejdet eller er under ud
arbejdelse håndbøger i livredning til søs. Udarbejdel-
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sen af en lignende håndbog på dansk er noget af det
første, som søværnet kunde gøre til gavn for denne
sag.

I 1947 nedsatte det engelske admiralitet »T h e Naval
Life-saving Committee« til at føre Talbotkommissio
nens forslag ud i livet og til stadigt at have opmærk
somheden henvendt på spørgsmål vedrørende red
ningsmateriel, Både i Royal Navy og i US-navy har
man i de allerseneste år under videnskabelig kontrol
gennemført lange forsøgsrækker såvel i arktiske som
i tropiske farvande.

Fra 1948 har således englænderne i det nordlige Is
hav, og amerikanerne i februar-april 1951 ud for Ar
gentinas kyst udført omfattende forsøg særligt med
henblik på at prøve materiellets anvendelighed og per
sonellets mulighed for at holde ud i koldt klima,

I 1952 bestemte englænderne sig til på grundlag af
de indvundne erfaringer i Royal Navy at indføre luft
fyldte redningsrnidler af lignende type som de gummi
både og »Mae West's«, der havde reddet i tusindvis
af flyveres liv under krigen, bl. a . tre OS-flyvere efter
139 døgns ophold i en gummibåd på Stillehavet, og
siden har adskillige andre orlogsmariner fulgt Eng
lands eksempel. De har således ikke følt sig indskræn
ket i deres handlefrihed på dette område af den »In
ternational (e ) konvention om sikkerhed for menne
skeliv på søen«,

Indtil gummiflåder er almindelige også i vort sø
værn, vil det formentligt være af interesse særligt for
søværnets personel, men tillige for personellet i andre
danske statsskibe og i koffardimarinen at blive be
kendt med visse forhold i forbindelse med kollektive
redningsmidler.



264 Redning af skibbrudne.

Selvom det er kendt blandt søfolk, at skibes al
mindelige redningsbåde i ikke så få tilfælde bliver
ødelagt før eller under udsætningen, hvorimod dette
ikke sker med de tilsyneladende så skrøbelige gummi
flåder, skal her erindres om et enkelt tilfælde af denne
art skæbnesvangre havarier.

Den 15. april 1952 fik ved Island en 20tons fiske
kutter to svære brådsøer over sig, som knuste alt,
hvad der kunne knuses. Besætningen på otte mand
måtte forlade kutteren, og af dem lykkedes det de
seks at komme om bord i en gummiflåde og derved
redde livet, medens to, som det ikke lykkedes at nå
flåden, druknede.

Carleyflåder o. l. er i denne henseende redningsbåde
overlegne, men lider - foruden af at være tunge og
tage megen plads - bl. a. af den væsentlige mangel, at
de er dårllgeopholdssteder for skibbrudne på grund
af deres fuldstændige mangel på beskyttelse modvind,
vejr og sø. Lykkes det ·en dvidere kun at få en del af
flåderne i søen i brugsmæssig stand (jvf. Talhotkom
missionen), således at der ikke er tilstrækkelig plads
til ·alle på dem (klart illustreret i »The cruel sea«),
kræves der aktiv indsats fra deskibbrudnes side for
at klamre sig til flåden og for at holde hovedet fri af
vandet. Carleyf'låderne er på dette punkt ikke stort
bedre end redningsveste af den gamle kapoktype.

Erfaringerne fra krigen viste, at flertallet af skib
brudne, der klamrede sig til sådanne flåder - afhæn
gigt af vandets temperatur - døde i løbet af timer
eller højst tre døgn (i troperne). Disse ældre flåder
har derfor - i hvert fald på det åbne hav - væsent
ligst værdi som samlingssted og hvilested og som psy
kologisk støtte for skibbrudne. På åbne have på højere
breddegrader må redningsaktioner under disse forhold
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derfor give hurtigt resultat, hvis de ikke skal være
forgæves.

Hvor hurtigt får man et begreb om, når man be
tragter de nedenanførte tidsforløb, indtil bevidstløs
hed og død indtræder, når en person ligger i vand af
forskellig temperatur:

Vand
temperatur

ae

Omtrentlig tid i timer indtil

udmattelse eller I død
bevidstløshed

o 1/4 1/4- 11/2

10 1/2- 1 1-2
15 2-4 6-8
20 3-7 ?
25 12 relativt sikker

Disse tal oplyser imidlertid ikke spørgsmålet fuldt
ud, da tiden for bevidstløsheds eller døds indtræden
i mange tilfælde har været meget kortere og skyldes
andre forhold, jvf. dr. Bombards påvisning af psykiske
årsagers indflydelse.

Det er følgelig ganske utilstrækkeligt, at en red
ningsbåd eller -flåde giver fornøden opdrift til at holde
de skibbrudne helt eller delvis oven vande, såfremt de
ikke også opfylder kravet om effektiv beskyttelse mod
vind, vejr og sø, hvilket krav, når kravet om fornøden
opdrift er opfyldt, er vigtigere end alle andre krav.
Det er til liden nytte at have føde, ferskvand og for
skelligt andet udstyr til rådighed, hvis forholdene ikke
gør det muligt for de skibbrudne at leve længe nok
til at få brug for det.

Den mest praktiske form for kollektivt rednings
materiel, som opfylder tidens krav, og som samtidigt
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kan holdes inden for den plads og vægt, som er til
rådighed til formålet i skibe (og i luftfartøjer), er de
moderne gummiflåder, som kan medføres i tilstræk
køligt stort antal til, at alle ombordværende rigeligt
kan optages, selvom en del af gummiflåderne går tabt
ved forliset eller p . g. a. forholdene ikke kan søs ættes.

Under de tidligere nævnte amerikanske forsøg ud
for Argentinas kyst i februar-april 1951 beviste fri
villige, at anvendelsen af moderne gummiflåder med
fører, at man uden skade på helbredet kan leve i
mindst fem døgn med passende fød e- og ferskvands
rationer til rådighed (dette var før dr. Bombards på
visning af, at man i meget længere tidsrum kan klare
sig uden sådanne rationer) . Ved forsøgene sprang de
frivillige iført almindelig påklædning og redningsvest
udenbords i + 4°C varmt vand og krøb om bord i en
gummiflåde, som med sit tag af dobbelt lag gummieret
stof med stillestående luft imellem, afgav tilstrække
lig beskyttelse. Der blev ikke anvendt tørre klæder til
udskiftning eller særskilt varmekilde.

De fem døgn er bemærkelsesværdige, da de frivil 
lige under de betingelser, de var ude for, i almindelige
redningsbåde o. I. ikke vilde have kunnet leve i blot
et døgn . Alle vilde være døde som følge af udmattelse
fremkaldt af påvirkningerne fra vind, vej r og sø.

Under de engelske, arktiske prøver, som blev ledet
af videnskabsmænd fra »T he Department af Experi
mental Medicine« konstaterede man bl. a., at en time
efter, at en 20-mandsflåde var fuldt bemandet og til
lukket, havde man alene ved legemsvarmen fremkaldt
en temperatur på +21°C, til trods for, at såvel luftens
som 'søens temperatur kun var + 2°C. Under en senere
prøve, hvor kun fem mand iført almindeligt arbejds
tøj og ikke arktisk udstyr, sov i 6% time i en lignende
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flåde, nåede man op på en indvendig temperatur på
+9°C med en udvendig temperatur på +5 °C. De på
gældende må formodes ikke forinden at have været i
søen.

Det udstyr, som en redningsflåde forsynes med, må
afpasses efter redningsmidlet og dettes form for be
skyttelse af de skibbrudne mod vind og vejr, samt ef
ter det farvand, skibet skal operere i o. s. v.

De stedlige forhold om bord er afgørende for, h vad
maksimumsvægten kan være, og den må først og
fremmest anvendes til det, der er nødvendigt for at
skabe overlevelsesrnuligheder, af hvilke selvsagt flå
den er den vigtigste, og i anden række til sådant ma
teriel , som er ønskeligt. Der blev tidligere ofte med
givet al for megen proviant til skibbrudne, som af
andre årsager end sult vilde bukke under i løbet af
højst tre døgn i tropiske farvande, medens de i kol
dere farvande ikke vilde leve længe nok til i det hele
taget at interessere sig for føde.

Kravene til redningsmateriellet må nøje formuleres
ved samarbejde mellem det sejlende personel (bru
gerne) og teknikerne taget i videste forstand: Skib
byggerne for flåden, intendanturen for proviant og be
klædning, lægevæsenet for nødhjælpsudstyr og medi
cinalvarer, signalvæsenet for signal- og radarrefleks
materiel og evt. nødradio f. eks. i hver 5' el. 10' flåde,
søartilleriet for pyrotekniske nødsignalmidler, fan-e
stof o. L, finansvæsenet for fremskaffelsen af de nød
vendige pengemidler samt evt. forskere og andre in
teresserede myndigheder f. eks.redningsvæsenet, luft
våbnet og hæren.

Til redningsmateriellet må der endvidere stilles det
krav, at flåderne skal kunne stuves på praktiske ste
der om bord , være let tilgængelige og lette at søsætte,
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helst med hånd og magt og af så få mand som muligt.
Indpakningen af redningsflådernes udstyr er også vig
tig, fordi det ikke m å beskadige flåden eller selv be
skadiges ved et fald på havoverfladen fra ca. 20 m's
højde eller ved et fald fra ca. 3 m på et dæk.

Moderne gummiflåder med fuld udrustning (se
nedenfor) er væsentligt lettere end alm. redningsbåde
og -flåder og kan uden vanskelighed søsættes med
hånd og magt. 10-mandsflåderne af en enkelt mand,
hvad man tillægger stor betydning, og 20-mandsflå
derne af fire mand. I sø, der er for svær til affiring af
alm. redningsbåde, kan gummiflåder sættes ud uden
større vanskeligheder.

Selvom fordelene ved gummiflåder er mange, har
de selvsagt også mangler. De er således sårbare over
for beskydning, men dette er uden betydning i freds
tid , og mindre skader er relativt let reparable, bl. a .
fordi trykket i opdriftskamrene er ganske lavt, kun ca.
0,15 kg/cm>, hvorfor mindre huller kan stoppes med
lækstoppere. indtil reparation kan udføres med det
medgivne reparationsmateriel. Gummiflåder kan ikke
affires med besætning om bord, hvilket af nogle anses
for ønskeligt, f. eks. i passagerskibe med børn og
gamle blandt passagererne. Det er imidlertid et spørgs
mål , om dette er en mangel , eller om ikke mange paS-I
sagerer, deriblandt børn og gamle, som i alle tilfælde
behøver hjælp, der venter på at komme om bord i enl
redningsbåd inden dennes affiring, er medvirkende til
at forøge tabene af menneskeliv. Tillader forholdene
iøvrigt affiring af redningsbåde, vil de antagelig også
tillade folk at kravle ad lejdere over skibssiden ned'
i gummiflåder fortøjet langs siden. Er forholdene der-I
imod sådan, at man for at blive reddet først må i
søen, er det en fordel at skulle om bord i gummiflåder
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fremfor i redningsbåde, da de førstnævnte er lettere at
borde, og da man ikke risikerer at blive slået ihjel ved
at blive ramt af dem.

Gummiflåder kræver tilsyn, men ikke af et omfang,
der går ud over, hvad man skylder så vigtigt materie!.
De bør til søs tilses dagligt på ganske samme måde,
som man tilser alt vigtigt materiel, der skal kunne
funktionere upåklageligt på kort varsel, men de kræ
ver ikke nogen særlig behandling e. 1. De bør ca. to
gange årligt efterses, prøves og ompakkes af dertil ud
dannet personel, hvilket bedst gøres i land.

Cdr. Ritson anslår udgifterne ved gummiflåder til
at være 4--5 gange så høje som til almindeligt red
ningsmateriel, medens andre mener, at dette beløb er
for højt anslået. Et virkeligt holdepunkt på dette felt
får man formentlig først efter gennemprøvning i prak
sis under egne forhold og over en så lang årrække, at
også forældelsesspørgsmålet (det med gummi impræg
nerede stofs nedbrydning m. m.) kan indkalkuleres.
Fra udlandet er det dog kendt, at gummiflåder efter
ca. syv års tjeneste og indbragt til hovedeftersyn, kun
har krævet reparation i meget begrænset omfang.

Spørgsmålet om bekostning indenfor rimelige græn
ser, må vel iøvrigt også komme i sidste række, når det
gælder redning af menneskeliv.

Hvorledes ser da de moderne gummiflåder ud, og
hvad er deres udstyr?

De første gummiflåder i Royal Navy var kopier af
I de gummibåde, der fra slutningen af 20erne blev an
vendt i luftfartøjer. De havde et enkelt, cirkulært op
driftskammer og en plan dørk, som ikke kunde fyldes
med luft. Til beskyttelse mod vejr og vind havde de
en let teleskopstang med barduner og trekantede fla
ger, der kunde sættes sammen til et telt.
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De omtalte forsøg viste imidlertid med al ønskelig
tydelighed, at skibbrudne var så udmattede og deres
fingre så valne, at de ikke engang formåede at rejse
et sådant simpelt telt, hvis de blot havde opholdt sig
kort tid i meget koldt vand, hvorfor det var nødven
digt at gøre alt for , a t beskyttelsen mod vind og vejr
kunne blive arrangeret ad automatisk vej, samt for at
den var bedre beskyttende end den nævnte teltkon
struktion.

På grundlag af forsøgene fremkom tillige ønsket om
gummiflåder af to størrelser, dels en 20-mandsflåde,
dels en mindre flåde til 10 personer. Grundprincippet
i begge typer skulle være det samme: de til "rådighed
værende opdriftskarnre skulle deles i flere adskilte
rum , dørken skulle ,k un n e fyldes med luft, for at iso
lere mod kulden fra søen, og beskyttel sestaget skulle
rejses automatisk ved udsætningen.
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I begge typer engelske gummiflåder anvender man
derfor nu to af hinanden uafhængige opdriftsrum, det
ene over det andet, som fyldes automatisk med kul
syre fra en stålf'laske, og i 20-mandsflåderne fyldes
dørken ligeledes med kulsyre fra en anden stålflaske,
medens man i 10-mandsflåderne for at spare vægt
pumper dørken op med en håndblæsebælg. Det halv
kugleformede tag rejses i begge typer ved hj ælp af
kulsyre, som fra øverste opdriftsrum strømmer ind i
rørformede buer, der indbyrdes støtter hinanden, og
over hvilke er fastklæbet et ydre og et indre stoflag.
imellem hvilke stillestående luft giver tilstrækkelig
isolation mod såvel hård kulde som mod stærkt sol
skin. Forsøgene i både arktiske og i tropiske far
vande har bevist denne konstruktions fortræffelighed.

Fl åderne stuves hensigtsmæssige steder i skibet, så
ledes at de er ved hånden, når og hvor det kræves, og
afhængigt af deres størrelse og den måde, de stuves
på, kan de enten søsættes manuelt eller fra særlige
»racks« - evt. ved automatisk virkende, hydrostatiske
udløseranordninger, der virker, når skibet synker. De
små flåder kastes simpelthen over bord, idet man for
inden fastgør en udløserline til skibet. Ved et ryk i
denne eller ved hjælp af en opløselig kapsel åbnes for
kulsyren, som blæser flådens opdriftsrum op. Herved
bryder flåden ud af et vandtæt hylster, i hvilket den
opbevares i henstuvet tilstand og befinder sig derefter
på mindre end ca. 30 sek. fra søsætningen flydende
på ret køl på havoverfladen, med det beskyttende tag
på plads og »for tøj et« i umiddelbar nærhed af skibet
ved udløserlinen. Dennes styrke er afpasset således, at
den vil sprænges, såfremt skibet truer med at trække
flåden med ned.
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Flåden vil således kunne modtage de skibbrudne og
imødekomme deres krav om:

tilstrækkelig flydeevne,
beskyttelse mod vind og vejr,
midler til livets ophold i den første tid samt om
midler til påkaldelse af skibes og luftfartøjers op-

mærksomhed.

Af de skibbrudne kræves hertil - sidst men ikke
mindst - at de selv har vilje til at leve, at de ikke
taber modet, og at de ikke giver op. På dette punkt
skal uddannelse og kendskab til mulighederne for
hjælp støtte dem.

De skibbrudne vil ikke have synderlig vanskelighed
med at komme om bord i flåden, der har rednings line
langs omkredsen og påmalede pile e. 1., der viser, hvor
lejderen er, der skal benyttes ved ombordstigningen.

Som følge af de to opdriftsrums placering over og
under hinanden, af tyngdepunktets lave beliggenhed
og af den flade bunds sugende virkning samt fire un
der flåden anbragte svandlomm er e er denne over
ordentlig sødygtig. Selvom en flåde under ingen om
stændigheder kan kæntre fuldstændigt p. g. a. de luft
fyldte buer og beskyttelsestaget, stiller man dog det
krav, at den skal kunne bringes på ret køl af een
mand.

Den almindeligste kritik, som høres fra folk, der ikke
er inde i spørgsmålet, er, at gummiflåder (som ikke er
fremstillet af gummi, men af stærkt stof imprægne
ret med gummi) let må blive ødelagt og derfor synke,
medens sandheden er, at de er meget stærke, og at i
mange tilfælde, hvor alm. redningsbåde knuses af
søen eller ved at slå mod skibssiden, bøjer den lette
gummiflåde af. Forsøg har desuden vist, at der skal
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slidtage gennem meget lang tid til, før gummiflåden
ødelægges. Flåden, der i praksis betragtes som så godt
som »pun kter fri«, kan iøvrigt forsynes med »fender
lister-s af svampegummi el. l.

Udstyret i en flåde af engelsk konstruktion består
af:

drivanker,
kompas,
fløjte,
kniv til at kappe tovværk, som flåden måtte være

blevet indviklet i,
kasteline til at kaste til skibbrudne, som driver i

vandet,
reparationsmateriale til brug ved punkteringer af

opdriftsrummene,
sammenklappeligt øsekar,
svampe til at holde flåden tør indvendig med,
ferskvandsbeholdere til opsamling af regnvand

fra taget, der er specielt indrettet med dette
for øje,

årer,
håndblæsebælg.
fiskeredskaber og en
instruktionsbog.

Fastsurret til flådens bund findes yderligere

nødration af proviant og ferskvand,
forbindssager o. l. til »første hjælp «,
heliograf og andre signalrnidler,
reserveelementer til fremskaffelse af elektricitet

til en oven på taget anbragt elektrisk lampe,
som tændes i mørke for at påkalde opmærk
somhed. Elementerne aktiveres ved søvandets
påvirkning.

Tidsskr. f. Søvæsen. 125. Aarg. 18
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Flåden og dens tag er malet med iøjnefaldende
orange farve, hvorved observation af den lettes.

Udstyret kan pakkes i en særlig pakning, der fast
gøres til flåden, således at begge dele kan kastes over
bord samtidigt og forblive sammen. Særlig opmærk
somhed kræver rationerne af proviant og vand, idet
disse ikke bør være så store, at de gør det samlede sy
stem upraktisk at arbejde med i svær sø. Det over
vejes for tiden, om rationer til fem døgn vil være for
meget, men endelig bestemmelse herom synes på inde
væreride tidspunkt ikke at være truffet i England.

Flåderne tager forbavsende ringe plads, n år de er
rigtigt sammenstuvet: En 10-mandsflåde et omtrent
cylindrisk volumen, der kun er ca. 90 cm langt og ca.
45 cm i diameter og vejer ca. 50 kg og en 20-mands
flåde et rumfang p å ca. 150 X 60 X 45 cm og vejer
knapt 100 kg. Skønt dens normalbemanding er 20
mand, kan den i nødstilfælde tage 27 mand.

Det anbefales at have gummiflåder om bord i så
rigeligt antal, at de kan stuves i forskellige dele af
skibet, således at et tilstrækkeligt antal kan være til
rådighed, selvom skibet som følge af stærk slagside,
ild, havarier e. l. skulde blive delvis utilgængeligt. I
mindre skibe er det en fordel at have flere, mindre
fl åder fremfor færre, større. 10-mandsflåderne er så
ledes de mest almindelige i skibe med op til ca. 50
mands besætning.

I flådens tag findes to indgange, der kan lukkes
med »æ rm eform et « stof, således at de i koldt klima
kan lukkes for at holde vind og søsprøjt ude. Taget
yder derved selv i stærk kulde en så god termisk iso
lation, at de ombordværende - som før nævnt - ved
deres egen legemsvarme hurtigt fremkalder en »in-
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dendørs « temperatur, der er tilstrækkelig høj til selv
ved lang tids ophold at være ufarlig for dem. Man må
selvsagt ved at åbne lidt for adgang af frisk luft sørge
for, at der ikke opstår kultveilteforgiftning, men selv
med sådanne udluftninger kan temperaturen holdes
tilstrækkeligt højt.

I varmt klima kan indgangene derimod åbnes og
sær mem e« anbringes således, at de, der sidder ved ind
gangene, samtidigt sidder i skygge. Ved med driv
ankeret at formindske flådens drift for vinden, vil
denne passere gennem flåden. For herudover at få så
megen kølighed som muligt fra søen, kan man undlade
at pumpe dørken op.

I isfyldt farvand kan gummiflåderne anvendes som
telt på isen.

At gummibåde er særligt egnede til u-b åde, og at de
forsynet med påhængsmotor kan løbe en ganske be
tydelig fart, som gør dem velegnede til overskibning af
personel og lettere materiel over vandløb o. 1., og at
gummiflåder også kan anvendes som underlag for
motorsprøjter i havne, hvor tilgangen til brændende
skibe kan være vanskelig, skal blot nævnes for at vise
nogle af gummibådenes mangfoldige anvendelsesmu
ligheder.

De her omtalte redningsflåder blev ikke godkendt
ved den i London den 10/6 1948 udfærdigede, men
først i 1952 ratificerede, »International (e) konvention
om sikkerhed for menneskeliv på søen«, hvilket syns
punkt synes vanskeligt at følge med den viden, man
nu sidder inde med. Lieutenant-commander G. W . R.
NichoIl, RN, giver i »Brassey' s Annual 1953 « udtryk
herfor som følger: »Other principles on which the
Minisfry of Transport rules for Merchant ships are

18'"
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based appear to conflict with the findings of recent
research«.

Der er således som nævnt i indledningen intet at
sige til, at koffardimarinerne på indeværende tids
punkt tøver med at indføre moderne redningsflåder,
da dette vilde betyde meranskaffelse og vedligehol
delse udover det obligatoriske redningsudstyr, men
for orlogsmariner synes der nu at være grund til at
forsyne krigsskibe med moderne redningsmateriel.
Blandt fiskeskibe, for hvilke bestemmelserne i konven
tionen ligesom for krigsskibe ikke gælder, er der i ad
skellige tilfælde indført gummiflåder (jvf. bl. a. foran
nævnte eksempel).

løvrigt tager konventionen med bestemmelsen: »Det
er forbudt at anvende redningsbælter, hvis flydeevne
tilvejebringes ved luftrum i bælterne«, også afstand
fra luftfyldte redningsveste, men til trods herfor har
mange orlogsmariner bl. a. også den danske indført
sådanne moderne redningsveste, der uden større ulem
pe altid kan bæres, når der er brug for det, og som
uden hensyn til om bæreren er ved bevidsthed eller
ej, sørger for, at han indtager en med henblik på eks
plosioner i vandet gunstig skrå stilling med ansigtet
opad.

Som allerede nævnt gentagne gange er fremmede
orlogsmariner også på de kollektive redningsmidlers
område gået i spidsen - sidst den svenske marine 
og det er mit håb, at det også herhjemme må blive sø
værnet, som viser vej en fremad på dette område til
gavn for danske sømænd og andre, som befarer havene
under dansk flag.
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Krigssanitære erfaringer fra Korea.
Af Jægerne

dr, O. Se c h e r, dr. J. C. Christoffersen og dr. H. Bendixen.

2. Dr. J. C. Christoffersen. (fortsat)

Mdt første indtryk af krigerlivets mangfoldige farer
fik jeg på Na val Hospital i Yokusuka. Dagen efter vor
ankomst dertil var jeg på stuegang med en af læge
cheferne. Den første stue, vi kom ind på var belagt
med marinesoldater med brok, blindtarmsbetændelse
o. 1. - og det interesserede mig ærlig talt ikke særligt.
Men interessen steg, da vi nærmede os den sidste pt.
på stuen. Han havde en stor bandage om hovedet og
om brystkassen, og jeg var sikker på, at han måtte
have en krigslæsion. Det havde 'h an forsåvidt også.
Han havde fået det ene øre bidt af - af en varmblodig
japansk pige. Den læge,der 'havde optaget rapporten,
havde været lidt i tvivl om, hvorledes han skulle klassi
ficere ham, men havde bestemt sig til at indlede jour
nalen med den sædvanlige cliche for sårede »W ounded
in action « - og det kunne jo ikke bestrides.

De vil formentlig mene, at dette dilfælde falder lidt
uden for emnet: »Kr igssam tær e fremskridt«. Men det
gør det egentlig ikke. Takket være fremskridt inden
for den gren af kirurgien, der heskæfbiger sig med pla
stiske operationer, kunne denne mand forlade hos
pitalet med et nogenlunde pænt øre - oven i købet
dannet af hans »lban ek Viin des« oprindelse: nemlig et
stykke ribbensbrusk indlejret i et hudtransplantat.
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Kirurgi betyder ordret oversat håndens arbejde. 
Dette 'i modsætning 'til den ,fine og mere tænksomme
disciplin, medicin, der i højere grad er ån dsarbej de,
De to discipliner, der i gamle dage stod skarpt oventor
hinanden, arbejder nu i skøn forening og er fælles om
mange af de fremskridt, lægevidenskaben har gjort, og
som også kommer knigskirurgien til gode. løvrigt må
man ikke glemme, at mange af civilkirurgiens og -me
dicinens fremskridt er baserede på erfaringer fra de
store krige.

Det er klart, at det "ren t manuelle - den 'tekn iske
færdighed - ikke spiller nogen 'stør r e rolle i frem
sknidtet, Vi kan alle uddannes til gode håndværkere og
enkelte kan naturligvis blive virtuoser på deres felt.
Det, der 'har betinget f'remskrtdtene er arbejdet med
hjælpedisciplinerne: Fysiologi, biokemi, bakteriologi,
patologi, farmakologi, anæstesiologi og andre s-Iogier «.
Der er arbejdet i de experirnentale laboratorier, der har
givet os de sikkerhedsforanstaltninger. der stadigt re
ducerer risikoen ved operative indgreb.

Sygdoms-fysiologien har lært os betydningen af for
styrrelser i organismens vand- og s alt -stofsk ifte og
at tage hensyn til sådanne forskydninger før og efter
operationer. Mekanismen ved ehock er blevet klarlagt
ved experimental og kliniske undersøgels er, og be
handlingen af denne tilstand med blodtransfusioner
er muliggjort og bliver stadig sikrere gennem hlodty
peforskningen.

Bakteriologien og farmakologien har givet os talrige
effektive medikamenter i 'h æn de ; jeg behøver blot at
nævne de moderne antihiobica, som har fnataget lQS

frygten for 'infek ti one r, som trods anti- og aseptik al
tid har naget kdrurgerne, Og de moderne koagulations
hæmmende midler, der sikrer mod årebetændelse og
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blodpropper. Den moderne disciplin, anæstesiologien,
har udarbejdet de bedste og sikreste metoder at bedøve
patienterne på 'og har fritaget kirurgen for det store I

ansvar samtidig at skulle operere og holde øje med
narkosen.

Betydningen af sådanne fremskridt -og det er jo
kun nogle få, jeg har kunnet nævne her - af'spejler
sig indenfor alle felter af fredskirurgien, dels ved
bedre 'resultater af gamle operationsmetoder. dels ved
muligheden 'af at foretage nye og bedre indgreb, som
ville være umulige uden dække af de nye hjælpemid
ler.

'Det samme gælder naturligvis også krigskirurgien.
men her spiller jo desuden andre forhold ind.

Nogle sikre tal til belysning af fremskridtene in
denfor krigskirurgien kan jeg ikke give Dem; men
det blev oplyst mig, art medens forholdet mellem døde
på valpladsen og sårede i 'sid st e verdenskrig var som
1 :4, var det i -koreakr igen kun 1 :9, og at dødeligheden
blandt de sårede, der kom til behandling, tidligere
var 5 % og nu kun 2 %. nisse tat må dog tages med
alt mulig forbehold, men det er utvivlsomt at krigski
rurgien kunne opvise imponerende resultater i korea
krigen .

Knigskdrurgiens gode resultater i koreakrigen. tror
jeg, kan henføres til 4 forhold, af hvilke de 2 forsåvidt
ikke har noget med kirurgien som sådan at gøre. Det
er for det første de beskqttelsesforanstaltninqer, der
iagttages ved den enkelte soldats uniformering, og for
det andet den gode organisation af de såredes transport
tril behandlingstederne. Som eksempel på beskyttelses
foranstaltningerne vil Jes nævne den skudsikre vest 
den såkaldte flack-jacket - der blev taget i brug i
koreakrigens sidste ar, og som angiveligt reducerede
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læsioner af brystkassen og dens organer med 80 %. I
de sidste måneder eksperimenterede man også med en
slags forklæder, der ydede en effektiv beskyttelse af
underlivet. Stålhjelmens beskyttende virkninger jo
for 'længst anenkendt - men det er forøvrigt ikke Ibl'ot
mod ildv åbnenes virkning, at det er værdifuldt med
beskyttelsesforanstaltninger. Forfrysninger var i ko
reakrigens første år meget almindelig-e foreteelser,
der gjorde ca. 5000 soldater ukampdygtige for lange
perioder. Nu havde alle frontsoldaterne i de kolde pe
rioder såkaldte thermoboois - dobbelte gummistøvler
med en isolerende luftkappe mellem de 2 lag - 'Og an
tallet af Ionlrysninger i fødderne var herved redu
ceret til et minimum.

Betydnångenaf den velorganiserede transport af så
rede fra ildlinien tilbage til de fuldtudrustede hospi
talsenheder behøver jeg vist ikke at gå nærmere ind
på, men skal blot påpege, at hefilooptertransporten jo
fuldstændigt har revolutioneret transportproblemerne.
Med Jeep tog det i gunstigste tilfælde 4-5 timer at
komme fra frontlinien og ned til Inehen-bugten, hvor
hospitalsskibene lå - med helikopter tog det 20-25
min. Tidsf'æktoren spiller 'en stor rolle ved behandlin
gen af svært sårede, og den reduktion i transporttiden.
som helikopterne muliggjorde, var ofte af livreddende
betydning. Det er en meget skånsom form for trans
port, og en påbegyndt behandling med transfusion

I eller kunstig respiration kan fortsætte under denne.
De to andre forhold, som jeg mener har været

af afgørende betydning for opnåelsen af de gode re
sultater. er dels den hurtigt dndsættende behandling af
de sårede praktisk talt i Iæsionsøjeblikket, dels tilste
deværelsen af fuldt kvalificerede og specialiserede ki
rurger tæt bag frontlmien.
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Førstehjælpebehandlingen blev ydet af de fortrin
lige Corpsmen, der i stort tal var tilknyttet de forskel
lige kamp-enheder, og som også gik med små-patrul
jerne ud i Ingenmands-land. De havde gennem en
langvar-ig uddannelse et fortræffeligt kendskab til de
forskellige læsioner 'og deres behandldug. De kunne
ude i frontlinien for eksempel instituere behandling
mod chock og blodtab v. 'h j . af et blodsubstitut. Albu
min, som de medførte, og 'Som udfoldede sin virkning
Hl den sårede krom så langt tilbage, at der kunne gives
egentlig blodtransfusion. De kunne anlægge nødfor
bindinger, som i visse tilfælde, f. eks. ved blødninger
fra store kar og ved åbne læsioner af brystkassen, var
direkte livsreddende. På de lidt længere tilbage liggen
de forbindspladser og feltlazaretter startedes den mod
infektionsfaren rettede behandling med penicillin,
streptomycin og stivkrampe....vaccine. Under den vi
dere transport ,t il de egentlige hospitalsenheder var den
sårede under konstant 'observation og behandling såle
des, at de operationshold af specialister, der her stod
parat, meget ofte umiddelbart kunne gå i gang med
den egentlige kirurgiske opgave uden at 'sku lle spilde
tid med at bringe ham ud af et chock. En nogenlunde
sikker diagnose måtte man naturligvis først have, og
foruden en grundig klinisk undersøgelse blev næsten
alle tilfælde røntgenfotograferede med henblik på så
vel projektilernes lokalisering som læsion af knogler
og indvendige organer. - Røntgen-afdelingerne blev
herved den flaskehals, der bestemte arbejdets tempo
og intensitet på operationsstuerne, og vi blev hurtigt
klare over betydningen af at råde over 'en effektivt ar
bejdende røntgenafdeling med tilstrækkelig kapacitet.

A,t der til løsningen af de kirurgiske opgaver stod
fuldt uddannede og specialiserede kirurger til disposi-
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tion få miles bag frontlinien var overalt på koreafron
ten en selvfølge. Også på JUTLANDIA, der lå ca. 30 mi
les 'bag fronten, men som takket være helikoptertrans
porten til en vis grad fungerede som fremskudt hos
pital, var altid mindst 5 kirurgiske specialister med
hvert sit speciale til disposition og med alle de mulig
heder, som et moderne indrettet hospital råder over. Og
vi blev stillet overfor mange opgaver, som nok lå lidt
fjernt fra dem, vi var vant til fra civilkirurgien. men
som vi dog 'Ved studiet af 'k r igskiru rgiske håndbøger
og 'Ved konferencer, dels indbyrdes, dels med vore ame
rikanske kolleger, var indstillet på at løse.

Principperne for behandlingen på de fremskudte
hospitaler er reparation eller fjernelse af læderede ind
vendige organer, genoprettelse af fysiologiske forhold
og forebyggelse af infektion. Det sidste sker ved ud
strakt s palningaf sårene og liberal ianvendeise af an
tibiotica. Projektiler og sprængstykker fjernes kun, når
de er let tilgængelige, eller hvis de kan formodes se
nere at ville volde gener. Overskudte knogler, sener og
nerver får i regelen kun en foreløbig behandling. Den
definitive reparation udsættes i regelen til infektions
faren er overstået og s årene atter syet sammen, hvilket
sker på 5.-7. dag. De sårede kan da evaeneres videre
til de store hospitalscentre i Japan, hvor den defini
tive behandling og rehabrldtabionen foregår.

Jeg skal nu fremdrage nogle eksempler på de meget
forskelligartede læsioner, vi så, og forhåbentlig der
igennem illustrere krigskirurgiens muligheder af i
dag.

Karakteristisk for læsionerne under en stillingskrig
med patruljevirksomhed. som forholdene var på korea
fronten, medens vi var der, var, at de i det store flertal
af tilfældene var multiple. Den enkelte soldat h avde
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i regelen ads ld llige s år, Fo rårsugede af sprængs ty k kor
f ra m ort e rm-an ater. hcs k vd ni ng med a u tom a tis ke vå
h en elle r eksp los ion af la udm in er. Delle forh old lært e
o s m eget h ur tigt al sæ tte fle re op era tion sh old i ga n g
HH' lI sa m me pa tient. Vi k un n e herved n ed sæ tt e ope ra 
tiou st iden hery deli g t og derigen n em 'S kå ne pati en ten
for unndigt lan gva r ig n urk os o og op c ra fion s-chock .
Al ligevel kun n e opern tioueru u hl ivc lang va rige.

Vi fi k r. eks. en nnl in dbrug t en 'k in cs cr, som va l'
en est e overl even de uf cu patrul j e p tl t (J m un d , del' var
bl evet overrasket a f en nmc rlku u sk pa tru lj e. Ha n h a v
de flg. ln-si on er: ku u suiug a f v. overk.vhe og næ se m ed
lilodd olcn u nfs prærur tc . læsi on a f det elle øj e og afr iv
nin g a f d el ene ure, gen nemsk u d af hegge u nd erurtu e
og h æ nd e r m ed flere h rud og l"nd elig :~ sk udstir i h .
ben . Med hmn u rhcj dcde vi 7 I a:~gcr i li limer : nark ose
Itl~gen , 2 k iru rg isk e opcrn tioushold :'1 2 mu nd , en kæ
h ek irurg og en øj en læ ge. Han k laredc s'ig stol t og k un
n e efte r n ogl e u gers f'orl a h ovcrfl yt tcs til f'au gclcj 1'. 

Noge n skøn h ed va r h a n n a turligvis ild{'c m ed del de
forme a usi g t og man glen af det en e oj c, men livet og
fnr lig h cde n h a vde h an da i beh old . Ha vd e ha n vmrct
a meri ka ner , vill e de hj emlige p las tik kiru rge r 'k un n e
h ave pyn te t m ege t P:"I luu u ..Jeg er ik ke s ik ker på , at
han som kine ser h a r s to re cha nc er for Forsknnu clses
ope ra tioner.

Læsionern e s om Fo lgc a f lumln iine-eks pl os ion er va r
oft e Forf ' æ rd errd c i deres ud st ræ knin g. En a f vore f'or
s tc p t . va r en kore a nsk solda t, de r h a vde fl g. læsioner :
v. hen bort sp ræn gt mid t på l året, h . hen : {Iben lu-nd af
u n de rb enet s kn ogler, 's to re hlødd clsk væ stetser, fo lien
ik ke lcvcdy gl ig. sm ålæsloucr ptl begge nrrn c, inds ku d i
hu gcn m ed Iæs'lon af ta rm en p tl i s ted er. Denn e m a n d
h av de un der tran sporten friet t 2 hlodt ruu s f'us ion er,
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m cn va r nl ligevel s tærk t ch ec keret. Un der fort sat
tra nsfu s ion foret oges dc nodveudlge indgn'b , der va re
de i ·1 time r. Vi h oldt liv i ham i ·1 dogu , m eu han dod c
st, i ch eck , Formentlig den hcd st c lul gan g fol' h am ,
fo r m ed tabel af 1Y2 hcn er m a n so m ko rean cr d:irligt
still et. De r fiml es i kke for svd ko rva ncre de rc huhili 
tatioll s lJI lllighed er og 1JI11Iig IH...-de r fo r at ft. brugbu re
proth cser. som Cl' naturlige tin g fo r tuu c i- ik nn ernc. Iu v
rigl " a r delle dodsful d del en est e. vi hnvd e P:·I vo r
fm"s tl' ti ugers tUrJHl S i Inchon .

.Jeg om ta lte for den sk udsik re vest. Vi S '·l mange
eksem pler p :.) den s c f' Fc ktivit ct : so lda te r. der var fu ld 
s t:l' IHlig o ve r s. cl m ed sh rn pn ell-l resioner p:'\ arm e og
he n. m en uden en s kra m m e, h vor vest en havd e d.ekket .
T rod s a ll h avde vi dog en d el t ilfæ lde af lungeskud .
Del s hos so lda te r , der ikke h a vd e håret vest en i la '
sionsujchlikk cr - t re ru f fl e re , der va r skudt af snig
sky t ter. Men ogs l'l hos fl e re, tie r havd e han veste n p å,

m en h vor denn e ikk e h avd e ydet fuld beskyt te lse. oJ eg
hu sk er så lede s en ruariucloj tu unt . der vn r- sk ud t gen 
n em ove ra men. Hos ham val' projektilet g tte t videre
gen nt'lIl vesl en s .e rm egnh , ge n nem arm h u len og ind i
lun gen. Desuden havde han s ku d f' r uc tu r a f den a n de n
arm . lia n var temmeli g van sk eli g al hch und lc, ikk e
m in ds t vn r sygcplej en kru-vcru lc. id el ha ll i e fterfo r
lu hel m åt te have hegge a rme i gihs og yde r lig ere var

I f'i xcrct li! senge n , f o rdi vi m :ill c d ræll erc hun s elle
lun gesn-k : nu-n vore dygti ge sygep leje rskc"r k lared e
a lle prohlemcr. og vi JU IIl B e c vuc uere h a m i go d s ta nd
og yders t tilfred s, da vi n æs te ga llg kom til .lupun ,

Apropos vesten skal j eg lige her un-vn e et eksem pe l
p:' nyt ten a f toha ks rygn ing. 'Del e r nok va-rd al om ta le
n u . hvo r to hakken er lagt fo r had . tnkkel va-re s t ig
n in gen af lungckra -f'Ien s hyppigh ed. Det var en ko-
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reansk arbejdssoldat. 'der var 'b levet skudt gennem 'ar- r
men. Projektilet fortsatte videre med direkte retning _
mod hjertet: heldigvis havde han i venstre brystlomme 'e
en stor flad dåse tobak. Den havde både indskud 'Og 'J

udskud, men projektilet havde herved mistet så megen ~

kraft, at det kun lige gik igennem huden i hjertereglo- 1

nen og ikke nåede ind i brystkassen, Der er ingen tvivl
om, at tobakken i denne omgang reddede 'hans liv .

Jeg har omtalt de multiple læsioner. At også den en- r
kelte skudlæsion 'k an give problemer, skal jeg give et r
enkelt eksempel på. En amerikansk marinesoldat lrlev _
indbragt med et skud i venstre flanke. Han havde]
smerter i maven, hans urin var blodig og man men-_
te, at han måtte h'ave en nyrelæsion. Røntgenunder- e
søgelse viste imidlertid nyrerne .in tak te. Skønt man fo- .
tograterede hele underlivet, kunne man ikke påvise_
projektilet nogetsteds, og det var intetsteds nogen ,
indskudsåbning. Det var jo noget forbavsende , men_
hans tilstand indicerede i hvert fald, at 'han blev ,
lu kket op. Herved fandt man tarmen gennemskudt på ,
2 steder og 'et 'h u l i blæren. Det gav anledning til den ~

~

tanke, at han kunne have udtømt projektilet med t
vandladning. Vi slog os dog iikke til ro med denne ban- e
ke, men efterså blæren omhyggeligt og fandt nu en lille t
indskudsåbning i højre side af blærebunden. Herfra ,
var projektilet gået videre 'p å langs ned i det højre ben,
og ved røntgenundersøgelse kunne vi påvise det lige r
over knæet.

Hos en 'an den såret, der også <kun havde en lille ind- :
skuds åhning lavt p å venstre side af brystkassen og in- f
gen udskudsåbning, fandtes projektilet i nederste l

lungelap på højre side. På vejen havde det læderet ven- i
str e lunge, hjerteposen, mavesækken og leveren. Han I
måtte igennem flere operationer, men var fuldstæn-
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dig i orden, da vi afleverede ham i Japan. I det hele
taget må man sige, at det var et overordentligt tak
nemmeligt patientmateriale at arbejde med - disse
forud sunde og raske mennesker. 'De klarede stolt selv
de største indgreb, og det kunne ofte være svært Mok
at styre dem i den postoperative periode. Jeg erindrer
en ung løjtnant, som kom ind i dybt checkeret tilstand
med stor brystvægslæsion og 'f rem fald af lungen. Ham
operede vi den 21. december, og han deltog med liv og
sjæl i julefestlighederne. En anden, med gennemskud
af lungen, som 'vi havde tømt for en blodans-amling på
% l, kunne vi dagen efter læsionen ikke finde; han
var stået op og gået til film.

Tdl slut skal jeg ved et enkelt eksempel illustrere
det samarbejde, vi havde med amerikanske læger, og
de yderst moderne hjælpemidler, 'der stod til vor dispo
sition: En amerikansk soldat blev indbragt i meget
medtaget tilstand, skønt der 'allerede under transporten
var givet 'h am 9 blodtransfusioner. Hans ene nyre
var skudt i stykker og havde givet anledning til en
vældig blodansamling bag bughinden. Desuden var
hoved-arterien til hans ·ene ben skudt igennem i knæ
højde,og endelig havde han læsion af begge hænder.
Vi fjernede den sønderskudte nyre, syede hans arterie
sammen og ordnede øvrige læsioner. Han Hk herunder
og 'i det :følgen de døgn yderligere 17 blodtransfusioner
- altså 26 ·ialt . Han klarede det fint, men efter et par
dages forløb kom der tilstopning 'a f arterien på sam
mensyningsstedet. Normalt må man så amputere. Men
vi vidste, at man på et MASH-hospital 50 km borte
havde arbejdet meget med kar-kirurgi og med held
havde udført kartransplantationer i lignende tilfælde.
De rådede der over en karbank, oprettet der-ved, at de
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udtog de store arteriestammer fra de soldater, der ind
bragtes døde, og opbevarede dem i sterile vædsker i
køleskab, til der blev brug { Ol' dem. Altså på samme
måde, som man 'på de 'stor e hospitaler har banker af
blod og knoglevæv. Vi telefonerede derop, og en time
efter dalede en helikopter ned, medbringende en 'k~

rurg, der var vant til disse indgreb, og et arterie
stykke fra 'blodbanken. Manden blev så opereret igen,
idet det tilstoppede arteriestykke blev skåret bort og
et transplantat indsat. Desværre blev resultatet ikke,
som Vii havde ønsket, og det 'b lev senere nødvendigt at
amputere benet; men der var i hvert fa1ld gjort alt,
hvad der stod i menneskelig magt for at bevare denne
soldats 'førlighed. Som det ikke helt sjældent ses efter
store læsioner og indgreb, og når man har måttet give
mange 't ransfusion er , udviklede der sig hos denne pt.
'en svigten af nyrefunktionen. Det lykkedes at at få
funktionen i gang igen, og han var i fin stand, da vi
evaenerede ham til Japan. Men vi havde ialt 3 tilfælde,
hvor nyrefunktionens svigten var så alvorlig, at vi ikke
selv kunne få den rettet op. Også i sådanne tilfælde
kunne vi gøre brug af 'am erikan ernes dygtighed og 01'

garrisationsevne. De haVlde på et centralt beliggende
Evacuationshospital - i Wonju - oprettet en såkaldt
kunsbig nyre: et StO'Dt kompliceret apparat, der for en
tid kan 'over tage nyrernes funktion, idet patientens
blod ledes gennem et dialyse-system, der renser det f'or
de affaldsstoffer, som nyrerne normalt udskiller. Vi
behøvede blot at telefonere derover, så ,k om der i løbet
af kort ti'd en helikopter, der bragte pabienten til dette
center, hvor de reddede mange menneskeliv, der ellers
var gået til grunde.

Her, som på mange andre centre af forskellig be
handlingsmæssig 'a rt, udførtes også et stort forsknings-
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arbejde, hvis resultater omgående b'lev udnyttet i
pralesis. Een gang om måneden mødtes læger fra alle
lande i »38th Parallel Medical Society«, der boldt sine
møder i divisionshovedkvarteret i Uu-jong-hu. Her hlev
der gjort rede for de nyestesynspunkter 'og erfaringer
med hensyn til krigskirurgi og -medicin og givet direk
tiver vedrørende nye behandlingsmetoder. Fra JUT
LANDIA havde vi altid repræsentanter oppe til disse
møder og høstede også derigennem erfaringer med
krigssanitære forhold samt fik lejlighed til at beundre
det store arbejde og den vældige organisation, der lig
ger til grund for krigskirurgrens stadage fremskridt.

(fortsættes)

Tidsskr. f. Søvæsen. 125. Anrg. 19



Søe-Lieutenant-SeIskabets virksomhed 1953-54.
Det 169. forsamIingsår.

27. oktober 1953: I henhold til lovenes § 27.
3. november 1953: Brigadler General Thomas C.

Darcy, U.S.A.F. »1'he NATO - MAAG relation
ship«.

10. november 1953: Kommendorkapten M. Hammar,
Marinledningen. Stockholm. »Quo Vadis, Bar
bara?« - Några tanker kring det marina artille
riets utveckling.

17. november 1953: Orlogskaptajn P. Heise: »Orien
tering om det militær-psykologiske arbejde i dag«.

1. december 1953: 1. Fremsættelse af forslag til pris
spørgsmål for 1954. 2. Orlogskaptajn J. Nielsen:
»Luftforsvaret - dets organisation og luftværns
artilleriets placering heri «.

8. december 1953: Vice-admiral E. M. Evans-Lombe,
C. B., R. N. : »Progress in fhe NATO navies«.

15. december 1953: 1. Afstemning om forslag til pris
spørgsmål for 1954. 2. Overlæge Ole Secher med
deltagere fra Jutlandiaekspeditionen: »Krigssani
tære erfaringer fra Jutlandia-ekspeditionen«.

12. januar 1954: 1. Meddelelser fra formanden. 2.
Kommandør G. E. C. de Lichtenberg : »Hjemme
værnet - med særligt henblik på det maritime
hjemmeværns anvendelse i søværnet«.
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19. januar 1954: I anledning af Tidsskrift for Søvæ
seri's 125. årgang, Kommandør H. E. Foss: »T ræk
af tidsskriftets historie«.

26. januar 1954: Kommandørkaptajn K. Hertz:
»NCS-tj en es ten« .

2. februar 1954: Commander D. V. Clift, R. N.: »T h e
Scandinavdan phase of Exercise Mariner -s.

9. februar 1954: Commander G. Potter, D.S.C., R.N.:
»Th e Battle in the Atlantic«.

2. marts 1954: Magister J. Danstrup : »Tysk lan ds
problemet under og efter Berlin-konferencen«.

9. marts 1954: Generalmajor Erik Kragh: »Sta tu s
for hærens opbygning«.

16. marts 1954: 1. Meddelelser fra formanden. 2.
Kontreadmiral E. M. Dahl: »Om kystforsvaret«.

23. marts 1954: 1. Valg af bestyrelse m. v. 2. Gen
nemgang af besvarelse af prisspørgsmål nr. 10/
1953 med titlen: »En studie efter frit valg over
et emne, som kan have betydning eller interess-e
for søværnet«,

30. marts 1954 : Fortsættelse og afslutning af diskus
sion vedr. prisspørgsmål nr. 10/1953.

Til forsamlingsårets 2, 3, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14
og 15 møde var indbudt gæster.

Ved selskabets møde den 30. marts 1954 er Søe
Lieutenant-Selskabets medailIe i bronze tildelt søløjt
nant I K. J. Rodholm for den af ham under mærke ind
sendte prisafhandling : Et Jagerprojekt.

På årets første møde valgtes til:
Revisorer: Kommandørkaptajn F. Hempel-Jørgen

sen og Orlogskaptajn H. O. Wesche.
Revisorsuppleant: Orlogskaptajn P. Holm.

19'"
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Redaktør af »Tidssk rift for Søvæsen«: Orlogskap
tajn S. S. 'I'hostrup.

Redaktørsuppleant Orlogskaptajn F. C. Heister
berg-Andersen.

Medlemmer af redakbionsudvalget : Orlogskaptajn
Jack Nielsen, orlogskaptajn K. V. Raabye, kaptajn P.
B. Nissen, kaptajnløjtnant N. Helstørberg og søløjtnant
K. J. Rodhold.

Medlemmer af voldgiftsrådet for T .f.S .:
Kommandør P. Ipsen og kontreadmiral E. M. Dahl.

Følgende udvalg er nedsat 'i forsamlingsåret :

Udvalg til bedømmelse af prisspørgsmål for 1954:

Kommandørkaptajn P. Wurtz, formand, orlogskaptajn
A. Clausen og søløjtnant P. Broberg.

Som suppleanter : Orlogskaptajn J. Elving, kaptajn
løjtnant P. E . Pedersen og søløjtnant H. D. Hansen.

Udvalg til fremsættelse af prisspørgsmål for 1955:

Kommandør S. E. Pontoppidan, formand, "or logskap
tajn H. L. Prause, kaptajnløjtnant H. E . Hansen og
søløjtnant S. U. H. Laub.

Til bestyrelse valgtes:

Kaptajnløjtnant M. F. V. Krarup, formand,
kaptajnløjtnant J. B. Pranov, næstformand,
søløjtnant L. von Lowzow, regnskabsfører.

Suppleant: søløjtnant A. Møllgaard.

Mogens Krarup.



Boganmeldelser.

»Brassey's Annual: The Armed Forces Year-Book, 1953«.
Udgivet af kontreadmiral H. G. Thursfield.

William Clowes and Sons, Limited, London. 491 s. 24 fotografier +
forskellige skitser. 63 sh.

Den, der giver sig i lag med læsningen af denne
årbogs 64. årgang, er sikker på at tilbringe mange in
terressante og lærerige timer. I forordet 'an fører ud
giveren bl. a. følgende: »There is no change in the
policy 'of »Brassey's Annual« or in the objects with
which it is conducted. Its aim is to present to readers
who are interested in Def'ence policy 'and problems a
balanced review year, by year, of their development
and 'a survey of the material progress of the Armed
Forces. Service readers, it is hoped, will find interest
in the articles dealing from time to time, with aspects
of the Services other than thei'r own which are of im
porbance, but little known, outside 'the Service con
cerned.«

Hver afbogens 32 forskellige artileler burde anmel
des særskilt, hvilket dog ville føre for vidt, og her skal
derfor kun peges på nogle enkelte, som forekommer
anmelderen særlig interessante.

Jules Menken 'Skriver om »Faetors in Sovjet-Policy«
og kommer i sin analyse ind på mændene i Kremt,
deres mål, magtmidler og 'strategi. Han mener, at ho
vedmålene i rækkefølge efter vigtighed er at drive en
kile ind mellem England-e-Frankrig og U.S.A., at tvin-
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ge U.S.A. væk fra baseområder, fra hvilke atombombe
angreb kan udføres mod Sovjet, at bringe et forenet
Tyskland under russisk indflydelse el'ler i det mindste
at neutralisere det, at bringe Skandinavien og Middel
havet under russsk kontrol, at lamme England, at
bringe Japan under ru ssisk (eller kinesisk) kontrol,
at fuldføre erobringen af Indokina.

Professor P. M. S. Blacketts artikel om »Operat io
nel Research« beskriver videnskabens indsats under
den 2. verdenskrig i operationsanalyser -og kommer
herunder ind på mange problemer fra søkrigen, bl. a.
den opgave, der under ubådskrigens klimaks i 1942
blev stillet om at finde, hvorledes den begrænsede
skibsbygningskapacitet skulle deles mellem handels
skibe og eskorteskibe. Statistiken viste. . at en konvoj
med 9 eskorteskbe gennemsnitligt led 25 pet. mindre
tab end en med kun 6 eskorteskibe. Fra dette resul
tat kunne det beregnes, at for hver nyt eskorteskib
ville 2 til 3 handelsskibe blive sparet årligt (d.v.s,
ikke blive sænket). Forudsat at krigen ville vare 1 år
eller mere, kunne det deraf sluttes, at det ville betale
sig at bygge flere eskorteskibe på bekostning af han
delsskibe. Ligeledes beskrives, hvorledes man fandt
frem til, at 'anta llet af 'sænkede skibe i konvojer pro
centvis var omvendt proportionalt med konvojens stør
relse, hvorfor det gjaldt om at sejle færre, men større
konvojer.

Air Marshall Sir R. Saundhy og Captain H. H. Nic
William R. N. skriver begge om sømagt og luftmagt
og kommer til modstridende slutninger om de 'Store
hangarskibes fremtid.

»Spindrift« giver en oversigt over 'fremmede orlogs
flåder, i hvilken man navnlig hæfter sig ved de store
fremskridt indenfor Sovjetunionens flåde.
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H.M.P.

Den internationale maritime øvelsesvirksomhed i
1952 er behandlet af Rear Admiral H. E. Horan, og
Commander H. P. Mead, RN, samt »Buccan eer « giver i
en glimrende artikel en oversigt over .sign altj enestens
udvikling og nuværende 'Stade.

Bogen fortjener den størst mulige udbredelse blandt
officerer i alle 3 værn.

Torsten Nilsson : »Kan vi pruia på forsval'et«.
Pjece i serien: »Fakta och Debatt.« Tidens FOrlag. 1954.47 s. 0,60 kr.

På en forbilledlig klar og letfattelig måde gør den
svenske forsvarsminister rede for svensk udenrigs- og
forsvarspolitik, forsvarets opbygning og bekostning,
samt grundene til, 'at 'det er nødvendigt at ofre 'godt
2.000 millioner kroner årligt på forsvarebs alter.

Pjecen måses som et middel til oplysning for den
svenske skatteborger, der her som andre steder føler
sig tynget af oprustningens byrder og utålmodigt spør
ger, om der dog ikke kan spares noget ved f, eks. en
mere effektiv og rationel anvendel-se af pengene.

I de første kapitler behandles problemet omkring
Sveriges alliancefri udenrigspolitik, og ministerens ar
gumenter sagligt for den linie, der her er blevet fulgt,
støttet af et stort flertal af befolkningen og sigtende
på længst muligt at bevare freden for landet.

Det anføres, at Sveriges friestilling ikke har med
ført de ulemper, der fra forskellig side blev forudsagt,
såsom besvær med at købe våben i udlandet og følge
med i den tekniske udvikling. Tværtimod har man
kunnet købe 'samme slags våben, som andre lande,
og angående de tekniske fremskridt er Sverige mindst
lige så langt fremme som andre mindre lande og med
hensyn til forskning endda nået 'længere.
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Til belysning af de svenske f'ersvarsudgifters stør
relse oplyses, at de andrager 5 pct. af den totale pro
duktionsværdi, og at de for Danmark og Norge er på
samme højde, medens Holland og Belgien anvender
7 pct., Frankrig 11 pct., England 12 pet. USA 14 pet. og
Sovjetunionen 18 pet.

Efter en kort omtale af styrkeforholdene i Europa
gennemgås 'd'et 'svensk e forsvars styrke og resurser. For
marinens vedkommende redegøres for de nugældende
planer for overgang fra 'et færre antal store skibe til
et 'st ør r e antal lette enheder samt kystartilleriets mo
dernisering. Hærens bevægelighed og slagkraft øges
og flyvevåbenet forsynes med de mest moderne ja
gere af svensk konstruktion.

Til sidst gennemgår ministeren forsvarsbudgettets
poster og fremfører, at det er materiellet, der forårsa
ger de 'store forøgelser i omkostningerne, Som eksemp
ler anføres, at luftfartøjet »Lansen e er dobbelt så <dyrt
som »T øn den« , og at den nye lv-kanon er 60
70 pet. dyrere end sin nærmeste forgænger. De totale
omkostninger for anskaffelse og vedligeholdelse af de
tre værns materiel beløber sig til ca, 1.000 millioner pr.
år eller ca. 50 pct. Til lønninger bruges 500 millioner
eller ca. 25 pct., og 250 millioner kroner eller 12% pet.
anvendes til de værnepligtiges tjeneste.

Som konklusion siges til sidst, at forsvarsudgifterne
næppe kan skæres ned som verden ser ud i dag, men
at det selvfølgelig gælder at udvise sparsommelighed
og anvende de anviste midler så rationelt som muligt.

Det lille skrift er et positivt indlæg i den folkelige
forsvarsoplysning, og dets ide kan anbefales til kol
legial efterfølgelse her i landet.

H.M.P.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnant IL Rodholm.

Atlantpagten.

Forsvarsudgifternes fordeling.

Søstrddskræfternes procentuelle andel i forsvarsudgifterne for
nogle NATO-lande fremgår af følgende tabel :

1952/53 1953/54 1954/55

USA (Inkl. mardne-fly) 23 2'3.1 23.1
England » » » 23.8 (16.3+7.5 ) 2'2.2 ('15.5+7) 22.2
Fr-anler-ig » » » 18.3 (14.3+4) 20..2 ('15.2+5) 40.4
Danmark 13.:2 13.2 1'3.11
Norge 14.0 14.0 15.0

For .de '3 ledende NA'I'Oi-lande ses forsvar-sgrenenes indbYl'ldes
udvdkling ,af følgende procentsatser (udgdfter til fælles formål
hm-U-aget) .

USA
Hæren .......... ......... 37.7 34.5 27.8
Marinen ......... ........ 27.1 27.5 28.2
Flyvevåbnet ............ 35:2 38.0 44.0

England

Hæren ................... 40.4 39.0 38.5
.lfarinen .. ....... ... ..... 26.0 24.3 25.1
Flyvevåbnet ...... ... ... 33.6 36.7 36.4

Frankrig

Hæren ........ ..... ...... 40.9 40.8 39.0
Marinen ...... ..... ... ... 20.9 23.2 23.5
Flyvevåbnet .... ....... . 38.2 36.0 37.5

(Marin-NyH .1/ 54) H.M. P.
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England.
Royal Navy, organisation og sammensætning.

(Sm!. T.f.S. 11950 'Pag. '219, 19tH pa,g !219 og 195'2 pag 156).

l . øverste [orsuarsorqanisation,

1. Inden vJ omtaler Royal Navy viol det være ny -ttig]; at b e
skrdve, hvorledes den øverste fonsvareledelse er o.rgarilseret f dag
på erfar-inger fra to verdenskrige.

Pr-emlermbndster-en ver den øverst ansvarltge for det samlede
forsvar. Han er formand for Defence Committee, der løvr-igt be
står af forsvarsmlmsteren 150m næstformand, Lord President ot
the Counsil, f'in,a·nsmini,steren, udenrdgsrnlnfsteren, de tre væ r ns
mlnlstre, arbejdsrndnisteren og enkelte andre. Denne Defence
Committee beskæftdger 'S'ig med storpolttrske og stcategtske pro
blemer 'sa m t planer for mobtllserlng af alle nationens resourcer
i ·t ilfæ1ode af kr-ig.

'2. Forsvaesmimisteren er over for parlamentet ansvarlig for
fordelingen af de for-skel llge hjælpekildcr mellem værnene til
udfør-else -af de ,strategiske beslutninger, der træffes .a f Defence
Committee. Han er Hgeledeaænsvarbig for kocrdinertngen af så 

danne 'a,dm in i'St l'a ti ve forhold, hvor en fælles politik er ønskeltg,
Ved udførelsen af disse funktioner ~an Ionsvarsmlnlsteren

støtte si,g IIj}

- Ministerial Produetion Committee,
- Defence Research Policy Committee,
- Joint Intelligence Bureau, der 'in.dsa m ler og bearbejder

oplysninger om andre magrer af hovedsagel ig geogr-afisk
og økonomisk art.

3. Chiefs of Staf! Committee består 'a f Eirst Sea Lord, Cbief
oi the Imperial General Staif, og Chief of the Air Staf! og sam
les, nå'r et af medlemmerne eller for-svarsrrrirrlsteren mener det
belejligt. Dener ians varlt g for udfærdigelsen af strategaske stu
dier ,til brug for Defence Committee, men har Ikke nogen egent
lij.g~tab til -sin rådighed, men derdmod ·3 permanente og 6 non
permanente konsultative komiteer. De 3 permanente er

- Joint Intelligence Committee,
- Joint Planning Committee,
- Principal Administrative Official Committee.
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Tl, Royal Navy's organisation.

Den engelske rnanine ledes af et råd, der hedder Board of
Admiralty. Dette består af et antal Lord Commissioners, der i
øjeblikket fordeler sig således .

3 ministerdelle medlemmer:

First Lord,
Civil Lord,
Parliamentary and Finaneial Secretary,

7 Sea Lords:

First Sea Lord and Chief of Naval Staf],
Viee Ch ief of Naoal Staf],
Assistant Chief of Naval Staf{,
2., 3. og 4. Sea Lord,
5. Sea Lord and Deput y Chief of Naool Staff (Air ) ,

1 sekretær (civdl j :

(Permanent Seeretary).

Lord Commissioners er pr.inclpicl.t Iigestfl lede, og beslutnin
ger tages 'aI'tid 'i fællesskab i hele rådets navn. To 'a f r-ådets
m edlemmer -ind ta ger imidlertid en særlig stilling, First Lord
og First Sea Lord.

First Lord er over for parlamentet ansvarlig for ~<\dm i r·alit e

tets Iedel.se af marinen, og han besvarer i dettes navn alle
spørgsmål og interpelfatloner, der 'r ettes til ham.

Han forelægger love, der vedrører mar-inen og navnlig dennes
budget. -I 's in e par-lamentardske f unlotdoner ,a,s's'i'st er,es han 'af
Civil Lord, der er foresat for Direetor of Merchant Shipbuilding
and R epairs -samt af Parliamentary Seeretary, der overvåger
Department of the Chief of Naval Information og Greenwich
Hospital.

First Sea Lord er den øverste militære r-ådgi ver for First
Lord og er sambidig chef for marinen (Chief of Naval Staff) ,
CNS, ·og asststeres som sådan .af vicechefen. Vie e Chief ot Naual
Staf], V'CNS, Souschefen, Deputy Chief of Naoal Staff (Air),
DCNS(AIR) og Assistant Chief of Naval stat], ACNS. Som aNS
er First Sea Lord .aos vanll g over for First Lord for flådens
operabioner.

2. Sea Lord er marinens personalechef og ansvar-lig for per
sonelpoldtfkken,
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3. Sea Lord er ansves-Hg for marduens materdel (Controller Oj

ihc Navy).

4. Sea Lord er chef fo r Iorsynings- og transporttjenesten
(Chief o] Supplies and Transport) .

5. Sea Lord og DCNS(AIR) er -ans var-Hg for alle sag-er, der an

går marinens flyvevåben.

Perman ent Secretary er a n sva r li g for admlraldtetets dn.tenm
økonomi og rådgiver for rådet i finansspargem ål.

Det ovenfor omtalte systern passer fuldkomment Hl engelske
forhold. Det sdkrer en hur-tig 'sag,sb eh a'OdNn g og en fuldendt
forbindels e mellem 'st aben og -tjenestegrenene.

Board o] Admiralty gi ver sine ordrer direkte til de fl åde

styrker, d'er er formeret -i moderlandet og delles oversølske
besiddelser.

Admiralitetet udøver kommandoen over hjemlige f lådestyrker

via chefen for Home Fleet og de 4 områdechefer, som forøvrigt

er de eneste øverstkommanderende i land i .den engelske orga
nlsatlon. Det drejer sig om

- Portsmouth Command - H. Q. i Portsmouth,

- Plymouth Command -H. Q. i Plymouth,

- Scotland Command - H. Q. i Rosyth,
- Nore Command - H. Q. i Chatham.

De 'sto r e oversølske flådekommandoer er

- Mediterranean Station - H. Q. på Malta,
- America and W est Indies Station - H. Q. på Bermuda,

- South Atlantic Station - H. Q. i Simonstown,

- East Indtes Station - H. Q. i Trincomalee,
- Far East Station - H. Q. ,i Singapore.

lIJ. Flddens sammensætning.

Skibe i flådens tal fr emgår af omstående skema med flg. anm.

1) beregnet ud fra en middeltonnage på 1.700 t
2) » » » » » » 1.'200 t
3) » » » » » » 1.000 t

4) » » » » » » 900 t

5 ) » » » » » » 300 t

6) » » » » » » 100 t

Til den samlede tonnage 'ska l føjes ca. 35.000 tons MTB

og ~IGB (Coastal Forces), hjælpeskdhe og landgangssloibe.
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l linien Skoler, forsøg l reserven lait
istype

Antal ITonnage Antal I Tonnage Antal ITonnage Antal ITonnage

JO ••• •• 1 42.500 4 140.000 5 182.500

.angarsk. 1 37.000 3 69.000 2 46.000 6 152 .000

.angarsk . 3 42.000 1 14.000 1 14 .000 5 70.000

Jender . 1 14.700 1 14.000 2 28.700

re ... ... 12 94.700 1 10 .000 13 98.100 26 202.800
.. .. . . .. 31 52.700 9 15.300 67 113.900 1071) 181.900
er ... . .. 31 37.200 17 20.400 113 135.600 1612) 193.200
ggere ... 2 5.300 1 2.650 3 7.950
l'er .. .. . 2 15.700 2 15.700
.. .. . . .. . 37 37.000 16 16.000 533) 53.000
'ygere ..

oceang. 23 20.700 3 2.700 38 34.200 644) 57.600
kyst .. 17 5.100 9 2.700 43 12.900 695) 20 .700
lægtv.. 8 800 2 200 33 3.300 436) 4.300

lait 1167 I 389.700 I 46 1 148.300 1333 I 631.350 1 546 11.170.350

IV. Flådens fordeling.

I det 'st or e og hele er den engelske flåde Iordelt således:

Home Eleet, der hovedsageligt er baseret på Portsmouth og
Plymouth, er li n ddel t i

- Heavy Squadron -
- Home Fleet Flotillas -
- Home Fleet Training Squadron -

Den består 'af følgende skibe:

- Il s'lagskib : VANGUARD (C-inC Home Fleet)
- 4 hangarsklhe : EAGLE, THES'EUS, IMPLACABLE, INDE-

FAl'IGABLE
- '2 krydsere: SHEFFIELD, SWIFTSURE
- 3 eller 4 jager- og fr-egætflotdl ler,

Alle ubåde i selve Englauder underlagt en fælles kommando,
Submarine Command, med en 'a dmi r a l 'som chef, Flag Officer
Submarines.
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lIfediterranean Station består af:

- 1 l'et hangarskdh
- 3 krydsere : GLASGOW, GAMBIA, BERMUDA
- 1 minelægger: MANXMAN
- 4 jager- eller f'l"egaHlotiller
- 1 ubådsflotille
- 1 eller 2 minestrygerflotiller

Soutli Atlantic Station beostår af

- kr'ydser-ne NEREIDE og EURYALUS
- 2 eller 3 fr-ege.tter.

America and West Indies Station består af

- krydseren SUPERB
- 3 eller 4 fregatter.

East Indies Station består af

- krydserne CEYoLON og NEWFOUNDLAND
- 3 eller 4 fregatter.

Far East Station 'er for øjebldkket (koreakrigen) den 3. størst
og omfatter:

- 1 let hanganskih
- '2 krydsere: NEWCASTLE og BIRMINGHAM
- en halv 'sn es jagere og ligeså mange fregatter
- minestrygere.

V. Det maritime flyvevåben.

Den engelske flå:des luftmagt udspringer fra 2 Ior-skel lige kil
der:

- Fleet Air Arm, 'der helt 'Og holdent er underbagt flåden O;

- Coastal Command, 'der -admdn istretivt er undenlagt R.A.F.
men ifølge særlig overenskomst mellem Admiralty og Ai,
lIfinistry kan sbilfes operativt 'til rådighed for flåden.

Fleet Air Arm indgik efter først at have været en del af R.A .F
i 1~39 .sorn 'en integrerende del af R.N. Det fik i 1946 navne
Royal Naval Aviation, men for nylig gik man HIbage Hl der

gamle betegnelse.

Fleet Air Arm's mater-iel er delvis sklbshaseret, og indgår son
sådant ,i den flådestyrke, det ,tHh ører . En stabsofficer dra Fl ee i
.4.ir Arm (Flag Off-icer Air) leder og koordinerer elosadrfllernei

øvelser og oper-ationer.
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Alle Fleet Air Arm's styrker, der er baseret ·i land, er under
lagt Flag Officer (Air) Home, -de r fører sit flag d Lee-on-Solent,
(oRMS -DAEDALUS).

An tallet .af 'lu ft f a r tøjer i tjeneste er ca. 700, <hvoraf 150 er
skfbsbaseret, Hovedparten af dlsse er propelodrevne, selvom reak
tionsdrevne lu'ftf.ar-tøjer er ved at vinde indpas også om bor-d
i hangarskebene.

Coastal Command ledes af en Air Marshall og er delt i 2
grupper under hver sin Air Vice-Marshall. Den ene gruppe kan
"t'illes til rådighed for C-in-C Scotland Command, og den anden
:01' C-in-C Plymouth Command.

Coastal Command består .af ca. '200 luftfartøjer, hovedsagelig
oesternt for patrulje, recognoscering, ubådsjage og rednings
rktioner samt minelægndng.

(Revue Maritime nr. 92) H. M. P.

Naoal Staf],

I f.inansåret .1954/ 55 er pcrsonelfordebingen (civdlt personel
nedregnet) i Naval S·ta,f,f i Adrrrir-abite'tet således :

1. Naval Intelldgence Dlvdsion 117
2. Plans Division 37
3. Administration Plarmdng Department 12
4. Tcade Dlvieion 19
5. Operations Di-v.ision 19
6. Tactical -a nd Staff Du-ties Division 19
7. Nav-al AdI' Warfar-e nivis-ion 38
8. Naval Adr Organisation .and Training Division '16
9. Gunnery and Anti-Aircr,aiflt Warfare Dlvlsion 19
O. Signal Divleion 35
1. Navlgatdon and Directlon Division 17
'2. Torpedo, Anti-Submanlne ·a nd Mine Warfare Dlvlslon c.. 18

'366

Det bemærkes, at Naval Staff ·i -Adrnlr-a l ftetet nærmest svarer
il en operationsaf.deling.

Det samlede personantal, der er beskæftjget li Admiralitetet, er
~2 9 0.

(Navy Estimates, 1954~1955). H. M. P.
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Krig-ssanitære erfaring-er fra Korea.
Af lægerne

dr. O. Secher, dr. J. C. Christoffersen og dr. H. Bendixen.

3. Dr. Bendixeti: (sluttes)

I krig - og mere udpræget for hver krig, historien
har kunnet opvise - 'Synes jo at gælde den prosaiske
lov, at hvad der bidrager til sejren er godt - alt andet
af det onde, eller i bedste fald en luksus, man ,tillader
sig i sin overlegenhed.

Og hvis man derfor tagersanitetstjenesten i videste
forstand og ser på, hvorledes den kan bidrage til sej
ren, så finder man, at sanitetstjenesten har sin større
eller mindre betydning for krigens udfald dels gen
nem sin evne til at bevare eller genoprette kampdyg
tigheden hos soldaten dels gennem sin indflydelse
på, hvad der 'kaldes troppernes moral, og afhængigt af
de forskellige nationers sociale og kulturelle stade, vil
disse nationers soldater være opflasket med en større
eller mindre respekt for menneskeliv og være vænnet
til en større eller mindre sanitær service fra 'sam fun
dets side.

Denne grad af forvænthed hos 'Soldaten svinger na
turligvis fantastisk fra nation til nation, udmærket il
lustreret i den nu afsluttede krig i Korea, hvor sani
tetstjenesten ikke kan have fordyret krigen synder
ligt for nordstyrkerne - medens man på den anden

Tidsskr. f. Søvæsen. 125, Aarg. 20
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side sikkert vanskeligt finder nogen soldat, som mø
der til ·k rigst j en est e med større krav om respekt for
det enkelte menneskeliv, og følgeligt krav om maximal
ydelse på sanitetstjenestens område, 'en d netop den
amerikanske - ikke mindst da i en krig som den ko
reanske, hvor den menige amerikaner ikke helt kunne
indse, hvad 'h an der havde at gøre 'Og i hvert fald
ikke havde akoepteret den kendsgerning, at det nu er
den amerikanske soldat, der har overtaget sin hriti
ske kollegas privilegium: at måtte betale »th e price
oi leadersbip«.

Når jeg derfor nu skal fortælle lidt mere detailleret
om, hvordan sanitetstjenesten - opfattet i videste
forstand - fungerede ved fronten i Korea, så kan
det med det samme fastslås, at det bliver beretningen
om en sanitetstjeneste så højt udviklet og uddifferen
tieret som overhovedet teknisk og menneskeligt mu
ligt - og langt højere, end hvad der var tilfældet 'bare
i anden verdenskrig for mindre end 10 år siden.

Det bør her retteligen tilføjes, at en medvirkende år
sag til, at dette høje niveau blev nået, var krigens 'ka
rakter: væsentligst stillingskrig og med total luft
herredømme.

I 'ap r il dette år (1953) - mens JUTLANDIA var til
bage i sin base i Japan - havde jeg anledning til i 4
uger at arbejde ved et f'remskudt amerikansk feltla
zaret i den østlige sektor af fronten, 'og foruden arbej
det på selve lazaretet fik jeg et ganske godt indblik i
den organisatoriske og praktiske opbygning og funk
tion af sanitetstjenesten, samt også et indtryk af selve
tilværelsen ved fronten gennem besøg ved fremskudte
forbindspladser.

Jeg har -brugt udtrykket sanitetstjenesten i videste
forstand og mener, at alt, hvad der har til hensigt at
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lette tilværelsen for soldaten i Iysisk eller psykisk
henseende, bør nævnes under denne kategori, skønt
kun en ringe del administreres gennem lægekorpset,
men derimod af den enkelte afdelings faste befalings
mænd. Min motivering er moralens betydning for sol
datens kampdygtighed. og igen moralens af1hængighed
af de nævnte faktorer.

Jeg skal derfor begynde med at forsøge at give dem
blot et lille indtryk af, hvad der gjordes for at skaffe
den amerikanske soldat, hvad der af ham måtte op
fattes som en tålelig tilværelse.

Ikke mindst, når det gælder amerikaneren, er det
sikkert ingen ringe ide at begynde med det psykiske.
Fra sin spædeste barndoms Hopalong Cassidy-udsen
delser og tegneserier er amerikaneren jo ikke vant til
at blive ladt åndeligt i stikken af radio, presse og film
industri samt den såkaldte offentlige menings øvrige
talerør - det er nu engang »ih e american way of Iije«
- , og ejheller værnene lader deres folk åndeligt alene.
Jeg skal blot nævne 'en kelt e ting som f. ex. the armed
forces network, som drev flere radiostationer, udsen
delse af en rigtig Ifi-siders avis med flere sportssider,
der daglige udsendtes pr. fly til samtlige forlægnin
ger i hele Korea, daglig biografforestilling med rigtige
spillefilm i hver eneste lejr helt op til fronten, og buti
ker 'og kantiner - også i hver eneste lejr - , '!hvor et
hvert personligt, åndeligt eller kulinarisk behov kun
ne tilfredsstilles Ifo r billig penge.

En meget betydningsfuld faktor var løvrigt det reli
giøse, der syntes at indgå som integrerende bestand
del i næsten alle amerikaneres tilværelse - , og det var
for en dansker noget overraskende at konstatere, at
de 'hver eneste søndag formiddag gik til gudstjeneste
lige så selvfølgeligt, som de lørdag eftermiddag spille-

20"
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de base-ball. Der blev forøvrigt drevet sport overalt,
hvor en bulldozer kunne planere et område 'st ort nok
til baseball- eller volleyballbane.

Det må også nævnes, at amerikansk røde kors i
hver eneste lejr drev fritidslokaler med bibliotek, skri
vestuer, bordtennis, shuff'lehoard og lign.

På det hygiejniske område blev der sørget ganske
fantastisk for soldaterne, Selv ved fronten var der ba
deanstalter med varmt vand, og overalt' fandtes elek
trisk strøm, så alle kunne være velbarberede - for
elektrisk shaver syntes at høre til en amerikaners
basale fornødenheder. Til gengæld stilledes der også
ganske store krav om renlighed - ikke mindst ved
fronten , hvor disse ting regnedes for særdeles vigtige
for den dyrebare moral.

Uniformerne skal jeg ikke gå nærmere ind på, men
blot nøjes med at konstatere, at alle var praktisk og
tilstrækkeligt uniformeret - både med vinter- og som
merudstyr -, og hæren drev centralvaskerier, som fri
tog soldaterne for denne ulejlighed, og mange ste
der organiseret således, at soldaterne, når de gik til
badeanstalten, alfleverede deres snavsede uniform og
efter badet fik udleveret rent fra inderst til yderst.

Måske er det ret udansk først nu at komme til ma
den, men iøvrigt var det trøsterigt for en madglad
dansker at se, at det kulinariske sandeligt også spiller
en 'ro lle andre steder. Amerikanernes mad i K-orea
var fantastisk - ikke mindre. Uden at gå i detailler
skal jeg lige nævne, at der var beregnet 6000 kalorier
pr. mand pr. dag . Til sammenligning tjener, at en
hårdtarbejdende nordisk skovarbejder anses at be
høve omkring 4500 kaI. pr. dag. To ting 'Stak især i
øjnene: det enorme kødforbrug - vel at mærke uden
akkompagnement af kartofler - samt de tilsynela-
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dende ubegrænsede mængder af diverse f rugt , både
frisk o:g konserveret.

Videre har man vel altid opfattet amerikanernes
trang til ice-cream som noget af en vittighed, men
i Korea var det en realitet. Hver division havde sin
ice-cream-fabrik, der sørgede f'or, at hver mand gen
nemgående mindst hveranden dag fik en solid ration.

Med de næste problemer, der skal nævnes, kommer
den egentlige sanitetstjeneste mere aktivt ind i billedet.
Det drejer sig om de forebyggende foranstaltninger,
der kan træffes både mod sygdomme og mod de egent
lige krigsskader.

Vaccination af både soldater og civilbefolkning har
allerede tidligere været nævnt, og jeg skal intet til
føje. Det samme gælder også skudsikre veste, som op
nåede en kolossal popularitet blandt soldater - dels
ved deres effektivitet - men medvirkende var sikkert
også, at de var ganske fikse, bekvemme og varme.

Derimod skal jeg lige opholde mig et øjeblik ved
en ting, som bør nævnes i denne sammenhæng, og
det er forsktringen.

Amerikanerne hyldede princippet, at dels foregår
den mest rationelle krigsmedicinske forskning in the
battle-field, dels byder krigsskaderne på et rent
medicinsk-videnskabeligt materiale, som er af et 'så
dant omfang og en sådan karakter, at det med civile
øjne må karakteriseres som ganske enestående. Ende
lig har der ikke tidligere været drevet rationel forsk
ning på nogen krigsskueplads, men i koreakrigen blev
forsøget gjort med 'heldigt udfald, og efterhånden som
de forskellige resultater 'bliver bearbejdet og off'ent
liggjort, er der ikke tvivl om, at der vil blive ydet et
bidrag til den medicinske forskning, der kan udnyttes
såvel i det civile liv, som i evt. fremtidige krige.
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lait var opimod 100 specialister, både læger og andre
videnskabsmænd, fordelt til for-skellige opgaver og an
bragt rundt omkring på passende steder med forsknin
'gen som eneste mission.

Knyttet til det feltlazaret, som jeg besøgte, var en
stab på 12 videnskabsmænd, hvis opgave det var at
forsøge at kaste lidt lys over de mange problemer om
kring chock og transfusioner. De holdt til ien bølge
blikbarak - få kilometer bag fronten og særdeles pri
mitivt -, men til gengæld omgivet af en samling in
strumenter af diverse art, så en dansk universitets
professor ville blive ganske grøn af misundelse.

Endelig kommer så den egentlige sanitetstjeneste,
og det bliver næsten det nemmeste her at følge en en
kelt såret lige fra det øjeblik, han træffes, til han
atter er klar til at gå back to dutY - eller hvad resul
tatet nu ellers kan være.

Medmindre soldaten, i det øjeblik han såres, er Iielt
alene og isoleret, vil han omgående modtage første
hjælp, idet der selv med den mindste 'recognoscer ings
enhed medfølger en sygepasser, af hvilke antallet 1ØV

rigt er 2 pr. deling. Disse sygepassere - eller corps
men, som de kaldes - opfordrer faktisk til lidt nær
mere kommentarer. -Dlsse mennesker er ikke blevet
gjort til sygepassere, fordi de ikke kunne bruges til an
det, psykisk eller fysisk - det er tværtimod et elite
kc;>rps, som varetager deres opgaver som sygepassere
ved siden af, at de samtidig er rigtige soldater, således
at de rførst idet øjeblik, en kammerat fra den gruppe,
de ,h ar ansvaret f0'1' , såres, skifter arbejdsområde fra
egentlig kæmpende soldat til sygepasser. De udvælges
blandt de bedste soldater for specielle karakteregen
skabers skyld og gennemgår derefter en specialuddan
nelse i første hjælp og hvad dertil hører, og yderligere
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i mange tilfælde en slags sygeplejerskeuddannelse, som
sætter dem i stand til ved lazareter 'og lignende at
overtage de opgaver, som under civile forhold bestni
des af sygeplejerskerne. Jeg skal senere vende tilbage
til dette og her kun tilføje, at de roterer i deres tjeneste
gennem alle sanitetstjenestens forskellige instanser,
sådan at der, når det drejer sig 0'Il1 de lidt mere erfar
ne, er tale om en specialgruppe af bedste kvalitet 
og de nyder da også den allerstørste anseelse - ikke
mindst fra soldaternes side.

Når en soldat såres, har disse sygepassere to opga
ved: dels at yde den nødvendige eller mulige første
hjælp - 'herun der ofte morf'ininjection - del-s sørge
for, at den sårede på bedste og hurtigste måde trans
porteres tilbage til de fremskudte Iorbindspladser, de
såkaldte bataillon-aid-stations, I reglen Poregik dette
ved håndkraft eller pr. båre; men i Korea hørte man
om ikke få tilfælde, hvor de sårede var blevet afhentet
af helikopter på det sted, hvor de var faldet.

Ved bai.aid. - i reglen nogle få hundrede m bag
frontlinien sidder en læge og 4-5 sygepassere. Når
den sårede indbringes hertil, er opgaven følgende: Han
undersøges, og der tages stilling til følgende spørgs
mål: er såret så minimalt, at han kan behandles på
stedet og blive hos sin afdeling, eller må han evakue- :
res; i sidstnævnte fald hvordan og med hvilket trans
portmiddel? Når bestemmelsen er truffet, 'er det så op
gaven at gøre patienten transportabel, hvilket vil sige:
evt. foreløbig standsning af blødning, sørge for til
strækkelig forbinding, i til-fælde alf knoglebrud anbrin
ge vedkommende lem i skinne, hvor smerter er til
stede, eller hvis der må ventes, give morfin, samt hvor
infektionsfare foreligger allerede på dette tidspunkt at
starte bakteriebekæmpelsen ved 'hjælp af penicillin 'Og
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andre af de moderne antibiotica, hvis betydning i ko
reakrigen det var umuligt at overvurdere. Endelig, hvis
der foreligger chock eller truende check, at 'star te be
kæmpelsen af dette ved hjælp af de moderne synteti
ske plasmaerstatninger, som brugt over 'en kort periode
havde en fortrinlig virkning.

Hvis det har drejet sig om lettere læsioner, vil den
sårede i reglen blive evakueret pr. ambulance gennem
hele kæden fra bataillon-aid-statioti til colleciion sta
tion 1-2 km bag fronten, som hovedsagelig er en sor
teringsstation, hvor ingen behandling finder sted, og
videre til dioisional clearing station 4---10 km bag
fronten, der svarer til vor hovedforbindingsplads, og
hvor alle mindre og middelstore læsioner indlægges
og behandles, Clearing station ligger i 'reglen tæt foran
feltlazaretet - MAS'H - og fungerer som stødpude
for dette, som udelukkende er beregnet på de svære
ste tilfælde.

Hvis det deeimod drejer sig om en alvorligt såret
patient, hvor 'baUægen skønner, at der er sandsynlig
hed for at større indgreb er nødvendigt og hastende,
alarmeres helikoptertjenesten. som flyver patienten
direkte til feltlazaretet, hvortil han i reglen ankom
mer længe før de lettere sårede når til den foran lig
gende clearing station.

Helikoptertjenesten benytter tre forskellige typer,
den lille Bell til 2 bårepatienter. den lille Sikorski til
2 bårepatienter og et par siddende, samt den store
Sikorski, som om det krævedes kunne tage 6 bårepa
tienter og et par siddende på een tur.

Og man forstår uden videre Iielfkopteotjenestens be
tydning, når gennemsnitstiden mellem tidspunktet,
hvor patienten såres, og det tidspunkt, på hvilket han
kom frem til feltlazaretet i 2. verdenskrig, lå omkring
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15 timer, medens det i Korea bedømt på baggrund af
et meget stort materiale kun drejede sig 'om et tidsrum
på en smule mere end 4 timer.

Når dertil så kommer, at patienterne ankom med
bakterie- og checkbekæmpelse li 'fuld 'gang, giver -det
yderligere et billede af, hvor langt man er nået.

Vi skal nu se lidt nærmere på feltlazaretet (MASH),
som vel nok må 'betegnes som 'det: vigtigste led i eva
kuationskæden.

For det første - som også antydet i det amerikan
ske navn - er og 'skal det være mobilt, og det kan,
når det flyttes, være /fuldt funktionsdygtigt indenfor
en ret betydelig omkreds på 24 timer - vel 'at mærke,
således at lazaretet flytter i to dele, hvoraf den ene del
til stadighed skal være funktionsdygtig, således at ka
paciteten ikke på noget tidspunkt er mindre en 50 %.

Feltlazaretet har plads til 60-80 sårede, hvilket ikke
lyder af meget ; men det må betænkes, at der her
kun skal foretages den nødvendigste kirurgi - ikke
nødvendigvis den definitivt helbredende behandling,
men kun tilstrækkeligt til at gøre patienterne trans
portable, hvorefter de meget hurtigt evakueres videre,
i reglen efter 2 dage, sjældent over 3 dage. Og i tilfælde,
hvor lazaretets sengekapacitet er ved at være udnyttet,
skal der sættes yderligere fart i evakuationen, idet
man nødigt så belægningen gå over 30-35 % af hen
syn til beredskabet.

Når en patient ankommer til feltlazaretet, tilses han
omgående af vagthavende læge, der bl. a. tager stilling
til læsionernes alvor - og 'Skønnes det, at den såredes
tilstand er alvorlig eller kritisk, meddeles dette omgå
ende til administrationen, som ligeså omgående lader
telegrafere hjem til den såredes pårørende i USA, at
han er placeret på, hvad det kaldtes serious eller cri-
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iical list. Herefter kan de pårørende hver eneste dag
gennem »American Red Cross-e få bulletiner om hans
tilstand lige til den dag, da han atter fjernes fra de
nævnte lister eller meldes død, hvad der heldigvis hør
te til undtagelserne.

Herefter tages der stilling til sårenes art, og den
specialist, som har nærmest tilknytning - evt. flere,
hvis der erudbredte læsioner -, tilkaldes og skønner,
hvad der bør gøres, og hvornår det kan gøres af
hensyn til patientens tilstand. For selvom chockhe
handling har været påbegyndt, kommer de sårede ofte
ind li forskellige grader af chock, hvilket de må brin
ges ud alf - helst i hvert fald -, før man kan tænke
på operation. 'Men her i feltlazaretet er vi nu så langt
bag fronten, at man disponerer over blod.

Og blodforsyningen - som nævnt een af de 4 store,
betydningsfulde ting - givet i høj grad anledning til
nogle supplerende bemærkninger.

Aldrig tidligere har man i krig haft nem og no
genlunde ubegrænset adgang til at give transfusioner;
men efter 2. verdenskrig var man klar over denne
mangel og gik straks igang med i Amerika at planlæg
ge et system med henblik på fremtidige krige, og det
fik altså sin premiere i Korea - med enestående
sukces.

Blodet kom fra Amerika, hvor det tappedes fra ci
vilbefolkningen - hvilket organiseredes af »American
Hed Cross«. I USA blev det endvidere konserveret, og
typerne udvalgtes således, at det, der kaldes universal
donorblod, type 0, kom til at danne hovedmassen.

Herefter blev blodet sendt til Korea - det sidste
halvandet år med fly - til en central blodbank, hvor '
det distribueredes til samtlige hospitalsenheder. her
under også JUTLANDIA. Helt ud til de fremskudte
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enheder kunne det imidlertid ikke sendes, da det af
hensyn til holdbarheden måtte holdes på tempo fra 0-10
grader og opbevares i små frysebokse, hvorfor kun af
delinger, der havde adgang til is eller køleskab, kunne
påtage sig denne opbevaring.

Men alene det, at man var nået til, at den sårede ret
omgående kunne få plasmasubstitutter og derpå eJfter
kun få timers forløb også blod, betegner i sig selvet
enormt fremskridt.

Men vi går tilbage til den sårede. Da der i reglen er
tale om, at der kan findes fremmedlegemer i form af
sprængstykker eller projektiler et eller andet sted
i legemet, er en af de andre opgaver før operationen
at fa stslå sådannes nærmere beliggenhed, 'således at de
kan fjernes uden altfor stort besvær. Dette foregår
ved røntgenfotografering. som iøvrigt også har tal
rige andre vigtige opgaver.

I det hele taget ser vi, hvorledes den sårede hele ti
den får en behandling, som dkke står tilbage f or civile
forhold: han undersøges med alle til rådighed stå
ende tekniske hjælpemidler, og lægerne, der behandler
ham, er specialister med hensyn iil den foreliggende
opgave, og de har alle tænkelige moderne instrumen
ter og mediearnenter til deres rådighed.

Imidlertid kan jo ikke hvert eneste lille feltlazaret
være forsynet med alle specialister. 'De har naturligvis
specialister for de almindeligt foreliggende opgaver,
men ikke for de sjældnere.

Dette forhold går dog ikke ud over den sårede. Op
dages det f. eks., alt han 'h ar en hjernelæsion. vil han
fra det punkt i evakuationskæden, hvor han 'befin der
sig, når denne diagnose sbilles, omgående blive diri
geret til 'et sted, hvor neurokirurgi udføres. Og her var
det således, at der i ca. hver tredie MASH fandtes et
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neurokirurgisk team, der altså dækkede et tre gange
så stort område som et almindeligt feltlazaret. Gjaldt
det øjenlæsioner, var der dog kun eet centrum for
øjenkirurgi; men derfra kunne man til gengæld re
kvirere øjenkirurg pr. 'fly til de enkelte feltlazareter.
På samme måde fungerede forskellige andre speciali
ster, og om det hele må siges, at det gik effektivt samt
særdeles tilfredsstillende.

Det arnførte er kun et lille eksempel på, 'hvor meget
der sættes ind, og hvor højt hvert enkelt menneskeliv
vurderes.

Hvad jeg har villet vise ved denne lille, kortfattede
og derror ret overfladiske gennemgang er netop ame
rikanernes tekniske og organisatoriske præstationer
og ikk:e mindst deres vilje til at gøre en indsats inden
for sanitetstjenesten, hvilket kan og bør være et ek
sempel til efterfølgelse for andre.

Dette skal ikke opfattes sådan, at jeg mener, at f.
eks. den danske soldat i en evt. krig bør fodres med
ice-cream og wild-west-film; men jeg mener, at vi
hjælper 'h am til at blive en god soldat ved en almin
deligomsorg og service, som står i et sundt og for
nuftigt forhold til vore sociale og kulturelle forhold
- og ikke mindst ved en sanitetstjeneste, der stræber
efter at yde ham samme muligheder for behandling,
som han er vant til fra det civile Danmark.

Og her må man gøre sig klart - hvad vi, der kender
danskeren som patient, ved - , at han vil stille for
ventninger, 'berettigede forventninger, til den egentlige
sanitetstjeneste, som ikke adskiller sig væsentligt fra
hans amerikanske koHegas krav.

Derfor må det altså være vor pligt at være indstillet
og forberedt på at honorere disse krav.
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4. Dr. O. Secher:

Vi har nu gennem det tier sagte forsøgt at give 'Dem
et indtryk af, hvad vi har set i Korea. Det skal på in
gen måde tages for at være udtømmende; men vi har
bestræbt os på at fremdrage noget af det, vi anser for
mest vigtigt at bringe til kendskab for en forsamling
som denne.

Der er mange områder, vi ikke har beskæftiget os
med, og som vi ikke har kendskab til. Her tænkes bl. a .
på atombombelæsioner, kemisk og biologisk krig. Det
har vi selvfølgelig ikke haft muligheder for at få op
lysninger om.

Efter det vi har set, må man undre sig over, at man
stadig indenfor værnene herhjemme ,kan benytte sig
af læger, der har den militære 'side af deres gerning
som bibeskæftigelse. Når man har set, hvor meget der
skal tages hensyn til , og hvor vigtigt det er, at sani
tetstjenesten under en krig er så effektiv som mulig, er
det vel på tide, art man også 'herhjemme får højt kva
lificerede folk, der har organisationen af sanitetstje
nesten som eneste opgave. Det må desuden være nød
vendigt, at man Iforuden disse læger knytter et antal
specialister på forskelligt omr åder til lægekorpset.

De såkaldte corps-men's betydning er blevet frem
hævet, og det er en gruppe soldater, som så vidt os be
kendt, ikke findes indenfor værnene i den udstræk
ning, det er nødvendigt, og 'hvis nødvendighed er lige
så stor som dem, der skal fyre kanonerne af.

Skal der siges noget om sani.tetstjenesten på de
krigsskibe, vi så, kan kort nævnes, at hospitalsenhe
derne var anbragt på et lettilgængeligt sted for alle
områderne i skibene. I ethvert skib, hvor der var en
læge ombord, var der operationsmuligheder og uddan
nede corps-meti til assistance. De sårede blev holdt for
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sig selv, dels for at man kunne have lettere 'Opsyn med
dem og dels for at holde dem isolerede fra det kamp
dygtige mandskab. I de større skibe var der foruden
det centrale hospital anbragt mindre enheder på vig
tige steder i skibet.

Som nævnt har et større antal danske læger været
deltagere i koreakrigen. Selvom det har været på til
bagetrukne steder, har de dog fået lejlighed til at op
leve noget af det, der foregår i en -k r ig og høstet en del
erfaringer, som det måske er værd at drage nytte af.
Som j eg sagde i indledningen, mener vi, det er vigtigt,
at 'De får et indtryk af nødvendigheden af opbygnin
gen af en effektiv sanitetstjeneste, og at De selv tager
stilling til, hvad De mener, der hør gøres i den ret
ning.

Til slut vil jeg sige, at på trods af, at det var som
krigsdeltagere. vi var i Korea, var det en stor oplevelse
at se, hvor gnidningsløst og glimrende en hær kan op
bygges af 21 forskellige nationer, hvor den enkelte na
tionale enhed føler sig som en del af det hele. Dette gi
ver løfter for fremtiden.

5. Tmøjelse ved dr. M. Winge:

Ved stoffets tilrettelæggelse har jeg søgt at ændre
teksten, så unødige gentagelser 'så vidt muligt blev
undgået. Enkelte rettelser er foretaget, men ellers er
forfatternes egne ord anvendt, hvor det er gørligt, og
så på nogle punkter, hvor fremstillingen næppe kan
siges at give et helt lfyldestgøren de billede af forhol
dene som f. eks. omtalen af krigssanitetstjenesten i
skibe og ved det, der anføres om corps-men og deres
uddannelse.



Nogle betragtninger
over et enkelt problem i forbindelse med

»søofficerskorpsets krise«
Af orlogskaptajn (Commander ), midlertidig oberstløjtnant

(Ll.. Colonel) F. W. Bistrup

1. Kaptajnløjtnant Helge Nielsens interessante arti
kel i »Tidsskrift for Søvæsenes martsnummer behand
leret problem, der har særlig interesse i internationalt
arbejde; det har 'ganske særlig interesse for officerer
af alle tre værn, når de arbejder sammen i allierede
stabe.

2. Jeg skal her drage frem en side af hele proble
met, der efter min mening temmelig klart illustrerer
den devaluering, der har fundet sted af søofficers
korpsets grader. Jeg drager sammenbigninger mellem
forskellige bestemmelser om indbyrdes anciennitet så
vel mellem de tre danske værn indbyrdes som i forhold
til udenlandske tilsvarende grader.

3. For at forenkle probleme:r:ne lidt indskrænker jeg
mig til at undersøge egentlige officersgrader og af disse
kun medtage, hvad man kalder general duties offi
cerer; dette giver formentlig ingen vanskeligheder og
er vist Iøvrigt en stiltiende forudsætning for KL Helge
Nielsens egne betragtninger.

4. Den indbyrdes danske ancinennitet fremgår af
»Kongelig anordning af 16. april 1952 om forsvarets
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militære personels indordning i militær rækkefølge«,
jvf. »Kun dgørelse for forsvaret B 16 - 1952 af 19. april
1952 «. Bestemmelserne i denne kongelige anordning la
der ingen tvivl tilbage om den indbyrdes anciennitet,
og der findes intet, der siger, at den ikke gælder uden
for landets grænser. Den indbyrdes anciennitet frem
går iøvrigt af skema I (pag. 326).

5. Den indbyrdes engelske og indbyrdes amerikan
ske anciennitet fremgår af henholdsvis »Queen's Regu
laiions and Air Council lnsiructions for Royal Air For
ce, third edition, chapter IV, para 136, page 43 « og
»Departm eni of the Air Force, Air Force Regulation
No. 35-54« af 24. august 1951. 'Disse bestemmels'er la
der ingen tvivl tilbage om den indbyrdes anciennitet,
og der findes intet, der siger, at de ikke gælder under
særlige forhold som f. eks. i samarbejde med allierede
nationer. Engelsk 'Og amerikansk anciennitet fremgår
iøvrigta'f skema II og III (pag 327).

6. Den indbyrdes engelsk-amerikanske anciennitet
er, 'såvidt jeg ved, ikke nedlagt i noget engelsk eller
amerikansk reglement ; en umiddelbar sammenligning
mellem disse grader viser, bortset fra enkelte uvæsent
lige forskelligheder i de valgte betegnelser, da også
en sådan overensstemmelse, at ingen tvivl lades tilbage
her.

7. Den dndbyrdes dansk-engelsk/amerikanske anci
ennitet er, 'såvidt jeg ved, ikke nedlagt i noget dansk
reglement eller lignende. Der findes imidlertid til brug
i de allierede diovedkvarterer en oversættelse af »m ili 
tære udtryk' og tjenestebegreber«, herunder gradsbe
tegnelser, der er udarbejdet ved forsvarsstabens for
anstaltning i december 1953. De oversættelser af de
danske gradsbetegnelser, der findes her, fremgår af
skema IV (pag. 328).
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8. Hvis vi nu foretager en sammenbigning mellem de
(oversatte) danske grader på den ene side og de en
gelsk/amerikanske grader på den anden, møder vi
straks forskellige problemer.

9. For det første bemærker vi, at graderne over »Cap
tain - Colonel - Group Captain« (admirals/general
klassen) 'ikke stemmer helt overens; hvis man imid
lertid ser bort fra gruppen »Oommodore - Real' Ad
miral, lower half - Brigadier General - Air Cornmo
dore«, det jo ikke findes i Danmark og ej heller i for
svarsstabens oversættelse, er uoverensstemmelserne
ikke større, end at man kan betragte en jævnføring af
danske og engelsk/amerikanske grader over komman
dør/Captain og oberst/Colonel for problemløs. I det
efterfølgende vil disse grader da heller 'ikke blive be
handlet.

10. For det andet bemærker vi en forskydning mel
lem de øvrige officersgrader, således at søværnets gra
der fra og med kommandørkaptajn ligger een grad
over hærens og flyvevåbnets tilsvarende grader. Uover
ensstemmelsen med OVEnnævnte kongelige 'anordning
er iøjnefaldende. Den indbyrdes danske anciennitet
således som den må opfattes af engelsktalende alliere
de hovedkvarterer på grundlag af forsvarsstabens
oversættelse fremgår af 'skema V (pag. 329).

11. Vi ser altså at de allierede hovedkvarterer må 'Op
fatte indbyrdes dansk anciennitet anderledes, end det
er fastlagt i den kongelige anordning herom - og dette
forhold er jo galt nok.

12. 'Hertil kommer imidlertid, at disse hovedkvarte
rers personel 'ikke kan henholde sig til denne forkerte
opfattelse - og altså tro, den er rigtig - fordi andre
forhold spiller ind, først og fremmest disbinktionerne.

Tidsskr, f. Søvæsen. 125, Aarg 21
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Distinktionen »tre og enhalv« snor er ikke internatio
nal, og det er derfor en naturlig reaktion hos de allie
rede offdcerer, der møder problemet indbyrdes anelen
nitet,at jævnføre søofficerørernes og flyverofficerer
nes snore, se skema VI (pag. 329). »T re og en halv
snor« omfattes iøvrigt næsten altid med interesse af
engelske og amerikanske militærpersoner i alle gra
der - en interesse, der i reglen afspejler forbavselse
og munterhed.

13. Et andet forhold er begrebet Senior Danisli Of
ficer; den ældste danske officer betegnes nemlig så
ledes og har særlige pligter og særligt ansvar. Senior
Danisti Officer har i en ikke fjern fortid været U.
Colonel, RDAF, på et tidspunkt, hvor der også fand
tes Captain, junior grade, RDN, i hovedkvartererne i
Oslo.

14. Endelig er der et tilfælde, hvor en officer fra
søværnet blev forsat til flyvevåbnet, udnævnt m or
logskaptajn og senere tilkommanderet det allierede fly
verhovedkvarter og tillagt midlertidig grad som oberst
løjtnant. Han var i forvejen kendt i det allierede fly
verhovedkvarter som Commander NN, og det vakte
derfor nogen munterhed, at 'h an blev »f1orfremmet«
til U. Colonel.

15. Disse tre eksempler viser, at danske søofficerer
gradsmæssigt er devalueret i forhold til deres engel
ske og amerikanske kolleger.

16. KL Helge Nielsen anfører i sin artikel forskel
lige metoder til imødegåelse af devalueringen. Han har
imidlertid ikke behandlet problemet 'om oversættel
serne, således som j eg kort har ridset det op. Jeg tror
imidlertid, at netop dette problem må løses fø r noget
andet, fordi vi her, som vi ,har set, har en faktisk de
valnering i international målestok, og det skader
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utvivlsomt danske interesser betydeligt 'rent bprtset
fra, at det også kan give andre ubehagelige konse
kvenser for de enkelte danske officerer.

17. For at revaluere søofficersgraderne bør man der
for enten ændre oversættelserne eller med den 'givn e
foranledning søge at få gennemført en ændring af den
kongelige anordning. Lad os se bort fra 'den sidste mu
lighd og betragte den første. Der synes indenfor den
kongelige anordnings rammer at være to fremgangs
måder, nemlig at gå ud fra, at oversættelserne 'af sø
værnets grader er rigtige og derefter rette oversættel
serne af hærens og flyvevåbnets grader, eller at gå ud
fra, at oversættelserne af hærens og flyvevåbnets gra
der er rigtige og derefter rette oversættelserne af sø
værnets grader. Resultaterne af disse 10 fremgangsmå
der fremgår da af skema VII og VIII (pag. 330).

18. I første tilfælde ser vi, at kaptajner bliver til
Lt. Colonels, kaptajnløjtnanter til Majors O.S.v., med
andre ord vi får en devaluering af 'hærens og flyve
våbnets grader, medens der bliver status quo for sø
værnet.

19. I andet tilfælde ser vi, at kommandørkaptajner
bliver til Commanders, orlogskaptajner til Ll. Com
manders O.S.v., med andre ord vi får en revaluering af
søværnets grader, medens det bliver status quo for
hæren og flyvevåbnet. Denne oversættelse synes der
for at tilgodese et af KL Helge Nielsens ønsker.

20. Hvis man anvender den sidste oversættelse, vil
naturligvis ikke alle problemer være løst, idet søvær
nets distinktioner nu vi. blive devalueret, ligesom fly
vevåbnets distirrktioner er det med de nuværende over
sættelser, Hvor ubehageligt dette end er, synes det
dog at være et mindre onde.

21"
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21.. Ovenstående betragtninger peger kun på en en
kelt side af et stort problem, som er vigtigt for sø
værnet og søofficerskorpset - og også 'for de to andre
værn. Der er formentlig ikke meget vedrørende over
sættelser af officersgrader - og dermed fastlæggelse
af »mterallieret« anciennitet - som ikke har været
berørt her, 'og 'dermed har jeg for så vidt udtømt dette
emne, jeg havde i sinde at behandle. Det er mig imid
lertid umuligt at modstå fristelsen til at berøre nogle
nærhggerrde problemer. Disse betragtninger skal kun
opfattes som skitser ; de tager sigte på at lette sam
arbejdet med andre nationer i Nordkommandoen 'Så
vel i fred som - og især - i knlg.

22. Først og fremmest har vi jo set, at distinktio
nerne er et problem. Kunne man derfor gennemføre en
ændring af visse distinktioner i søværnet og flyvevåb
net, vine man, ef'ter min mening, yderligere revaluere
de danske grader i -internationalt .- og for den sags
skyld også i internt dansk - omdømme. 'Dette vil na
turligvis kræve en ændring af de gældende uniforms
bestemmelser ; men det vil vel også støde på en lang
række andre problemer (omkostninger, omdistinktio
nering af reservens personel 'o..s.v.) .

23. Tænker man sig imidlertid, at disse problemer
kunne løses på en eller anden måde, ville en omdi
stinktionering passende kunne udføres som vist i ske
ma IX (pag. 330). 'Man ville herved få en tiltalende
overensstemmelse med internationale anciennitetsfor
hold ; man kan måske 'studse over, at søløj tnant 11/ fly
verløjtnant II da kun får en halv snor ligesom kadetter
i gamle dage; men dette er næppe særlig ubehageligt,
da begge disse-grader i virkeligheden gives til officerer,
der endnu er under uddannelse. løvrigt er der god
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overensstemmelse med den engelske grad pilot offi
cer, der også har en halv snor.

24. Hvis man nu gjorde det tankeeksperiment, at
såvel oversættelser som distinktioner var ændret som
ovenfor skitseret, kunne man måske få lyst til også at
ændre gradsbetegnelserne for at få endnu mere over
ensstemmelse med angelsaksisk praksis. Fuldstændig
-d.v.s. sproglig - overensstemmelse vil næppe falde

mundret for danske, id et man da i søv ærnet - oppe
fra og nedefter ville få: »Kæp tajn (Captain) «,

»kom m andør (Comm andel') «, »kommandøriøjtnant
(Lt Commander ) « O.S.v . Man kunne dog tænke sig
gradsbetegnelser for søværnet som 'an før t i skema X
(pag. 331) og for hæren og flyvevåbnet som anført i
skema XI (pag. 331).

25. For så endelig at lægge sidste hånd på værket
kunne man jo 'foreslå hæren at ændre gradsbetegnelser
og distinktioner som i skema XII (pag. 331).



Skema I

Danske grader, indbyrdes anciennitet og distinktioner i henhold til gældende bestemmelser
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2 » » » Genera[løjtnant 1+2 » Viceadmiral

1 » » » Generalmajor 1+1 » Kontreadmiral

3 st. st. Oberst 4 » Kommandør

2 » » Oberstløjtnant 3 1/ 2 » Kommandørkaptajn

3 srn. st . Kaptajn 3 » Orlogskaptajn

2 1/ 2 sm. st . Kaptajnløjtnant 2 112 » Kaptajnløjtnant

2 » » Løjtnant I 2 » Søløj tnant I .
11. st. Løjtnant Il 1 » Søløjtnant II

Anmærkning 1: Løjtnant I betyder her og senere henholdsvis Premierløjtnant og Flyverløjtnant
c.o
~ Anmærkning 2: Løjtnant Il betyder her og senere henholdsvis Sekondløjtnant og Flyverløjtnant Il
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Skema II
Engelske grader og indbyrdes anciennitet

I I I\IR FORCE RANKS NAVAL RAN KS ARMY RANKSI

I~ arshall of the R. A. F. Admiral of the fleet Field-marshal
Id r chief marshal Admiral General
'd r marshal Vice-admiral Lieut.-general
'd r vice-marshal Rear-admiral Major-general
'd r commodore Commodore, 1st and Brigadier

I 2nd class

I
,ir ollp Captain Captain Colonel
,Ving Com mander Comn:ander Lieut.-colonel
iquadron lea der Lieut. -corn mander Major

I

f
light lieutenant Lieutenant Captain

{Suh-lieutenant
fly ing officer Senior commissioned Lieutenant

branch officers
'i1ot officer
I.cting pilot officer Acting sub-lieutenant Second lieutenant
I (but junior to naval

and army ranks)

Skema III
Amerikanske grader og indbyrdes anciennitet

i ARMY I NAVY I AIR FORCE
I
I
reneral of the Army Admiral of the Fleet General of the Air

Force
reneral Admiral General
',ieu tenan t General Vice Admiral Lieutenant General
Iajcr General Real' Admiral (Upper Major General

I Hal:')
trigadier General Real' Admiral (Lower Brigadier General

I Hal :')

I I'olonel

I

Captain Colonel
I, ieutenan t Colonel Commander Lieutenant Colonel
Iajor Lieutenant Commander Major
I
I

Captain'ap ltain Lieutenant
'st Lieutenant Lieutenant (JG) 1st Lieutenant
'n d Lieutenant Ensign 2nd Lieutenant
I



Skema IV

Forsvarsstabens oversættelse af danske officersgrader til engelsk sprog

SØVÆRN I HÆH I FLYVEVÅBEN I
Admiral Admiral General Generul General General

Viceadmiral Vice-udmlrul Generalløjtnan t L1. General Generalløjtnant Lt , General

Kon trcndmlral Ilear-ndruirul Generulmajor Major General Generalmajor Major General

Kommandør Captain senior gr. Oberst Colonel Oberst Colonel

Kommandørkaptnjn Captain junior gl'. Oberstløjtnant Ll. Colonel Oberstløjtnant Ll. Colonel

Orlogskaptajn Commander Kaptajn Major Kaptajn Major'

Kaptajnløjtnant Ll. Com mander Knptujnløjtnnnt Captain Kaptajnløjtnant Captain

Søløjtnant I Lieutenant I Premierløjtnant 1st Lieutenant Flyverløjtnant I 1st Lieutenant

Seløjtuaut II Lieutenant Il Sekondløjtnant 2nd Lieutcnant Flyverløjtnant II 2nd Lieutenant

--
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Skema V
Allierede hovedkvarterers sandsynlige opfattelse af

indbyrdes dansk anciennitet

Oberst

HÆR-FLYVEVÅBEN

Colonellptain sen. gr. Kommandør

ipta in jun. gr. Kmd.kpt.

I SØVÆRNET

mmander

Commander

Orlogskapt.

Kaptajnljt.

Lt. Colonel

Major

Oberstljt.

Kaptajn

I
eutenant

b-Lieutenant

Søløjtnant

Søløjtnant I

Captain

1st Lieutenant

2nd Lieutenant

Kaptajnløjtn.

Løjtnant

Løjtnant II

Skema VI
Allierede hovedkvarterers opfattelse af tilsvarende distinktioner

SØVÆRNET FLYVEV ÅBNET

.m m andør 4 snore 4 snore Oberst.m m andør kaptaj n 3 1/ 2 snore

logskaptajn 3 snore 3 1/2 snore Oberstløjtnant

ptajnløjtnant 2 1/2 snore 3 snore Kaptajn

løj t n ant I 2 snore 2 1/ 2 snore Kaptajnløjtnant

løj t n an t II 1 snor 2 snore Flyverløjtnant I

1 snor Flyverløjtnant II
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Skema VII
Danske grader (hæren og flyvevåbnet) oversat til engelsk

(Søværnets oprindelige oversættelser anvendt i forbindelse med den kor
anordning)

I HÆREN I FLYVEVÅBNE

Oberst Colonel senior gr. Group Capt. sen
Oberstløjtnant Colonel, junior gr. Group Capt, jun
Kaptajn Lt. Colonel Wing Command

Kaptajnløjtnant Major Squadron Leade
Flyverljt. I, Premierljt. Captain Flight Lieutenar
Flyverljt. II, Sekondljt. 1st Lieutenant Flying Officer

(2nd Lieutenant) (Pilot Officer)

0) eller de anførte hæl

Skema VIII
Danske grader (søværnet) oversat til engelsk

(Hærens og flyvevåbnets oprindelige oversættelser anvendt
forbindelse med den kongelige anordning)

Kommandør Captain
Kommandørkaptain Commander
Orlogskaptajn Lt. Commander

Kaptajnløjtnant Lieutenant
Søløjtnant I Sub-Lieulenant
Søløjtnant II Sub-Lieutenant j. g.

Skema IX
Forslag til ændring af snoredistinktioner

G RADSBETEGN ELSE I DISTlNKTIONEI

FLYVEVÅBNET I SØVÆRNET I GAMMELT I NY'

Oberst I Kommandør 4 snore 4 Sil

Oberstløjtnant Kommandørkaptajn 3 1/ 2 snore 3 sn
Kaptajn I Orlogskaptajn 3 snore 2 1/ 2 SD

Kaptajnløjtnant Kaptajnløjtnant 2 1/ 2 snore 2 SI"
Flyverløjtnant I Søløj tnan t I 2 snore 1 sn
Flyverløjtnant II Søløjtnant II 1 snor 1/2 SI
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Skema X
Forslag til ændring af søværnets gradsbetegnelser

GAMMELT I NYT I OVEHSAT TIL

mmandør Kommandør Captain
mmandørkaptajn Orlogskaptaj n Commander
logskaptajn Kaptajnløjtnant Lt. Com mander

ptajnløjtnant Søløjtnant I Lieutenant
øjtnant I Søløjtnant Il Sub-Lieutenant
øjtnant Il Søløjtnaut III Sub-Lleutenant j. g. ")

*, eller noget andet

Skema XI
Forslag til ændring af hærens og flyvevåbnets gradsbetegnelse

GAMMELT I NYT I OVEHSAT TI L

erst I Oberst Colonel
erstløjtnant Oberstløj tnan t Lt. Colonel
atajn I Major Major

itajriløjtnant Kaptajn Captain
tnant I Løjtnant I 1st Lieutenant
tnant Il Løjtnant Il 2nd Lieutenant

Skema XII
Forslag til ændring af hærens distinktioner

-

I IGAMMELT NYT OVERSAT TIL

-rst 3 st. st. Oberst 3 st. st. Colonel
'r stl j t. 2 st . st. Oberstljt. 2 st. st. Lt . Colonel
.t aj n 3 sm. st. Major 1 st. st. Major

.tajnljt. 2 1/2 sm. st. Kaptajn 3 sm. st. Captain
mierlj t. 2 sm, st. Prcmierljt. 2 sm. st. 1st Licutenant
ondljt. 2 sm. st. Sekondljt. 1 II. st. 2nd Lieutenant



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnant K. Rodholm.

England.

Udd ann els en af officerer til flåd en .

I e t sluMtlig .svar 0'1 et af underhusets medlemmer har The
First Lord of th e Admiralty giv et en redegørelse for <len på
tænkte reorganlsatton .a f officersuddannelsen, idet der nu er
truffet bestemmelse om, .a t alle kadetter skal være ca. '18 år
gamle ved indkaldelsen til flåden.

Under det nuvær-ende sy-stem forlader kadetterne Dartrnouth
i -18- 19 års alderen, 'Ol> den derefter følgende uddannelse dndnil
de udnævnes til søløjtnanter II 3lh-4 år s-enere gives først i et
øv el sesskib, derefter i for-skelhige af flådens skibe som Mid
shipmen og Lil slut på en række speøla lkur susd land som funge
rende søløjtrrant II (A.cting Sub-Lieutenants} ,

Det er nu h ensigten, at kadetterne, der m elder ,~i g Hl flåden
fr-a maj 1955 og fremefter, skal modtage hele deres ind le de nd e

uddannelse koncentreret om Dartrnouth, dels i Jan-d og dels til
søs i en mindre øv elsese skadre. Hele denne uddannelse, der vil
vare ca . '2 år, -vll på -de n måde blive ledet af een myndighed i
Dar-trnouth -og hele Britannia Royal Naual College's kapacitet
vil blive brugt til dette formål.

Kadetterne ",ilsom '!lU blive indkaldt til søofficers-, maskin
officers- eller intendunturoffucersl in ien.

Kadet-ter af el ektr-iker-l inlen vil deltage i d en første del af
Dartmouth-uddannelsen og vil d erefter for-tsætte uddannelsen
ved studier på universitetet og under værkstedspraksis.

Spørgsmålet om -in df ør el se -af en enhedslinie ve d kadetternes
indkaldelse, hvor udskillelsen til spectalhnier først skulle ske på
et s enere ·ti dspu nk t, er ved at blive undersøgt nærmere.

Ka detterne vil ,b li ve udnævnt til Miclshipmen efter l års tje
neste og vdl tilsidst, når de forlader skolen, fuldende uddannel
sen til søs som fungerende søløjtnanter II.



Meddelelser fra udlandet. 333

Uddannelsestiden ,fr a deres ind,træden i flåden til de udnæv
nes ,t il søløjtnanter II vil blive korter-e end under det nugæl

dende ,sys'tem, hvilket må an.ses foren af fordelene, der opnås
ved at koncentrere og konsol idcre vden 'in,dledende uddannelse

sorn beskrevet ovenfor.

Uddannelsen på skolen, der altså varer 2 år, falder 3 for

skellige fas-er:

1. fase: ('2 .se rn est r e j : Indledende 'studier af almene fag, sø
krigshistor!e, tjeneSItekendskab, elementær sømands

skab og navlgætdon etc.

2. fase. (l semcster) : Tdl søs i den lokale øvelseseskadre, som
del .a f 'den .m eni ge besætning. Kadetterne får ingen
egentlig undervisning i denne fase, der er tænkt som

'en introduktion tfl Iivet om bord,

3. fase. (3-4 semestre) : Undervis-ning j La'nod og i ,den lokale
øvelseseksadre ,i .alle vdgt ige f'ægldge emner, me-d mu

Iighed for øvelser på 'flyvestationer.

Den lokale øvelseseskadre skal betå af fr-egatter og minetry
gere ener Hgnende skibe, baseret på floden Dart,

For søofflcersltnien vdl uddan-nelsen rtil søs som fungerende
søløjtnanter II vare 18 måneder. I denne periode skal de fore
tage specialstudtcr 'og opnå deres vagtohefcer-tifikat.

(The Admiralty News Summary nr. 94) 1I.M.P.

Nyt Seaward Defence fartøj.

11. M. Seauiard Defence Boat ABERFORD 'er indgået i flådens
t al den '2. marts ·1954. Den er bygg'et af Messrs, YaTrOW and
00., Ltd. ,i Glasgow og maskineriet (Diesel) af Messrs, Davey
Paxman and Go. Ltd, Dtmensionerne er 117'X20' og besætningen
består af i2 offdeerer 'og 17 underoffdcer-er og menige.

Fartøjer 'af denne type har rtil opgave at opdage, lokaltser-e og
'Ødelægge ubåde -og dværgubåde .vedadga ngen Hl beskyttede om
r-åder, Deres armering omfatter ar tfllerd og dybdebomber og de
er foraynet med moderne radlo-, radar- og 'sonar-udstyr.

(The 'Admh'-aHy News Summery nr. 90 februar 1954).

11. M. P.
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Ny ubåds type.

Den 5. marts søsattes ved Vdcker-s Armstrengs værft ,i Barrow
In-Furness oden Iførste engelske ubåd s-iden 1948. Fremdr-ivndngs
maskineniet, der 'er af ny konstruktion, er bygget efter samme
principper som de tyske Walther-ubåde. Bådens længde er

68,7 m og bredden 4,8 m med en sandsynlig fart neddykket på
over 25 knob.

(Forskellige kilder). H. M. P.

Meddelelse.

Den arlige legatydelse i J. C. Hempels Legatfond på de Hempelske
firmaers stiftelsesdag den -l.juli er uddelt til følgende organisationer:

Georg Stages Minde (til beklædning)
Søfartens Bibliotek
Søfartsklubben
Sømandsforeningen af 1856
Indenlandsk Sømandsmission
Søfartens Hygiejnekomite
Danmarks Fiskerhøjskole (til fripladser)
Navigationsskolerne (til uddeling af flidspræmier blandt ele

verne
Københavns Maskinskole (til uddeling af flidspræmier blandt

eleverne)
Aage Falk Hansen (til arbejdet indenfor arbejdsledige søfolk).

Red.
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Taktisk luftstøtte til søværnet.
Af søløjtnant L. v. Lo w z o w.

Ifølge en meddelelse i »Norges Handels- og Sjøfarts
tidende« i slutningen af maj måned dette år skal den
norske marine nu have fået rådighed over et antal
luftfartøjer, idet det norske flyvevåbens Catalina-luft
fartøjer i operativ henseende underlægges chefen for
marinen, medens de administrativt forbliver under
flyvevåbnet. Dette er resultatet af langvarige bestræ
belser fra den norske marines side, bestræbelser som
gang på gang har givet genlyd i den offentlige debat.
Ganskevist er dette kun et lille skridt i retning af
opfyldelse af marinens ønsker, og dens muligheder
for anvendelse af de store og langsomme luftfartøjer
af Catalina-typen til recognoscering er af geografiske
grunde betydeligt større end i vort søværn; men med
delelsen kan dog ikke undlade at sætte tankerne i
sving her, thi også vi har et kraftigt og uopfyldt krav
om taktisk luftstøtte.

Dansk søværns behov for lurtstøtte .
At et sådant 'behov eksisterer, kan næppe nogen

være i tvivl om med den udvikling, der er sket i sø
krigsførelsen under og efter den anden verdenskrig.
Vi er kommet så vidt, at visse søslag er blevet udkæm
pet udelukkende mellem flådernes flyves tyrker under
forsøg på at sænke modstanderens hangarskibe. Selv
i »gammeldags« søslag som f. eks. slaget ved Matapan

Tidsskr. f . Søvæsen. 125. Aarg. 22
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og sænkningen af BISMARCK har flyvers tyrker spillet
en integrerende rolle.

Det er klart, at man ikke umiddelbart kan over
føre erfaringerne fra sådanne eksempler, endsige fra
en stormagtsflåde som den britiske eller amerikanske,
hvis opbygning må være præget af operationerne på
de store vande * ), til vore små og meget begrænsede
forhold. Der vil dog nødvendigvis også i de danske
farvande og måske endog netop her opstå et krav om
et meget snævert samarbejde mellem flådestyrker og
flyvers tyrker.

Yi må se i øjnene, at en stor del af søværnets opera
tionsområde ligger umiddelbart op til fremmede luft
baser, og at samtlige indre danske farvande ligger
inden for rækning af almindelige slagluftfartøjer (ja
gerbombere samt disses interceptorjagerdækning) her
fra. Som følge heraf vil det næppe være muligt kon
stant at gennemføre nødvendige operationer med dan
ske overfladestyrker i Østersøområdet uden luftdæk
ning - med luftfartøjernes nuværende udstyr, i alt

I

fald ikke i døgnets lyse timer. Dette så meget desto
mere som de til rådighed værende, fåtallige danske
flådestyrker også må påregne en - i alt fald nume
risk - stærkt overlegen modstander.

Vi kan selvsagt ikke uden videre fraskrive os mulig
heden for operationer i Østersøen samt Sundets og I
Bælternes sydlige de l, thi det ville meget hurtigt med
føre et sammenbrud af hele vort forsvar. Der er derfor
ud fra sømilitære synspunkter et krav om et udstrakt,
direkte samarbejde mellem søværnets enheder og
flyverstyrker i dette område. Hertil kommer endvidere
de sømilitære patrouille- og recognosceringsopgaver

") Malta's situation under den 2. verdenskrig var dog meget lig
den, som kan forventes for Danmarks vedkommende.
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for luftfartøjer, som er et nødvendigt grundlag for
enhver moderne flådeoperation af såvel defensiv som
offensiv karakter.

Både den militær/tekniske udvikling og vor strate
giske situation understreger således stærkt betydnin
gen af et højt udviklet sø/luft-samvirke.

Søværnets opgaver til samvirkende flyverstYl'ker.

Idet der ganske ses bort fra den strategiske luft
kamp og herunder det generelle luftforsvar af luft
rummet over Danmark for opretholdelsen af luft
herredømmet, som til hver en tid må anses for at være
flyvevåbnets sag, vil Søværnet have krav på sam
arbejde med luftfartøjer på følgende områder:

(i) Lokalt luftforsvar.
(ii) Recognoscering.

(i ii ) Sirikes mod maritime mål.
(iv ) Ariti-Ubåds (A/S)-krigsiørelse.
(v) Transportopgaver.

(vi ) Minelægning.
hvortil kommer visse, mindre operativt prægede op
gaver:

(vii) Søredningstjeneste.
(viii ) Slæbemålsflyvninger og anden uddannelses

virksomhed.

Søkrig er af en så speciel karakter og indebærer så
mange særlige - for den almindelige flyver ukendte
- faktorer, at det efterhånden i alle stormagter er
blevet accepteret, at luftfartøjer til støtte for et sø
værns operationer ikke blot kan udtages af de almin
delige flyverstyrker. men må fremkomme som speci
elle enheder eller våben, sammensat med dette formål
for øje. Sådanne flyverstyrker bemandes med egentligt

22"'
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marinepersonel, eller i alt fald med særligt trænet,
marinekyndigt personel, og indgår enten fuldt og
helt i søværnet, eller står under operativ kontrol af
dettes myndigheder.

Den hidtidige udvikling.

Ved den anden verdenskrigs afslutning rådede Dan
mark som bekendt over et specielt »Søværnets Flyve
væsen«, hvis genopbygning personelt og materielt
langsomt påbegyndtes, bl. a. ved indkøbet af et antal
luftfartøjer af typerne: Seaotter, Catalina og Spitfire.
De generelle overvejelser vedrørende forsvarets gen
opbygning syntes dog på et tidligt stadium at indicere
det rationelle i en om 'ikke sammenlægning af, så
dog i alt fald et meget snævert samarbejde mellem
Søværnets Flyvevæsen og Hærens Flyvertropper. Som
følge heraf oprettedes Hærens og Søværnets Fælles
Flyveledelse med henblik på en koordination af per
soneluddannelse samt materielindkøb og -vedligehol
delse.

De fortsatte overvejelser resulterede som bekendt i
den fuldstændige nedlæggelse af de to seperate flyve
væsner og oprettelsen af et tredie værn, Flyvevåbnet,
ved gennemførelsen af forsvarslovene af 1950. Dette,
der formodentlig væsentligst var resultatet af økono
miske betragtninger, bragte Danmarks forsvar i den
samme situation som Norges, og som Englands var i
1919. Det lykkedes i sin tid det engelske admiralitet
efter en langvarig og hårdnakket kamp delvis at brin
ge sig ud af denne situation ved i 1937 at overtage
The Fleet Air Arm fra R.A.F. og ved i krigstid at få
operativ kontrol over R.A.F.'s Coastal Command. At
dømme efter den i indledningen citerede meddelelse
er Norge nu begyndt at følge den samme vej.
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Den nuværende engelske ordning, ifølge hvilken
hangarskibsbaserede luftfartøjer tilhører marinen i
Fleet Air Arm, medens landbaserede luftfartøjer dels
gennem Coasiol Command opereres af eller i nær til
knytning til marinen (Langdistance Recognoscering
og A/S-krigsførelse) og dels stadig opereres af R.A.F.
(Luftjagere i kystforsvaret) giver - selvom den vir
kede under hele krigen - dog anledning til meget
besvær og kan ikke anses for fuldt tilfredstillende. * )

I U.S.A. er det trods svære angreb lykkedes den ame
rikanske marine at bevare alle luftfartøjer såvel land
som søbaserede fuldt og helt under marinen, og en
sådan ordning må stadig anses for den idelle ud fra
et sømilitært synspunkt.

Opgavernes løsning.

Forinden mulighederne for forbedring af de øje
blikkelige forhold inden for det danske forsvar nær
mere diskuteres, vil det måske være hensigtsmæssigt
først at se lidt nærmere på mulighederne for løsningen
af de enkelte ovenfor nævnte opgaver for sømilitære
luftfartøjer i det danske operationsområde.

Ved sådanne betragtninger må det stedse haves for
øje, at vort primære operationsområde, Østersøen
samt Sundets og Bælternes sydlige afsnit, ligger inden
for sikker dækning af fremmed, landbaseret luft
varsling, og at det derfor næppe vil være muligt for
vort flyvevåben alene at opretholde et fuldstændigt
luftherredømme. Specielt må en optræden af fjendtlige
slagluftfartøjer i stort antal påregnes. Henset hertil
vil operationer med andre luftfartøjstyper end lette
og hurtige jagertyper eller jagerbombere næppe have

~) .Ivfr, i denne forbindelse ogs å forholdene i Tyskland under den
2. verdenskrig; behandlet bl. a. i »Lu Revne ;\Iaritime«, maj 1954.
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nogen udsigt til at krones med held i disse områder,
medens større, tungere og langsommere luftfartøjs
typer formentlig vil kunne operere over det nordlige
Kattegat og Skagerak samt i grønlandske farvande.

Hvad nu de ovenfor opregnede opgaver angår, kan
bemærkes:

Ad. (i) Lokalt lu{t{orsvar:

Lokalt luftforsvar over opererende søstridskræfter
må udføres af luftjagere - til nød vil muligvis ogs å
jagerbombere kunne anvendes hertil. Den væsentligste
forudsætning for en effektiv udnyttelse af sådanne
enheder er hesiddelsen af en tilfredsstillende varslings
organisation. Landbaseret luftvarslings dækning, spe
cielt over for lavtflyvende luftfartøjer, kan sikkert
kun påregnes tilfredsstillende for skibe i kystom
råderne indtil en afstand af op til 20 sømil fra land.
Uden for denne afstand må skibene, i alt fald hvad
angår lavtflyvende luftfartøjer, basere deres varsling
på skibsbaseret materie!. Sådant materiel vil normalt
være forholdsvis tungt, hvorfor små skibe ikke kan
udstyres hermed. Mindre skibe af kystjagerstørrelse,
korvetter etc. vil kun kunne bære, hvad man betegner
som en kombineret varslingsradar el. lign ., hvis yde
evne ligger på en varslingsafstand af mellem 10 og 30
sømil afhængigt af flyvehøjden, medens middelstore
skibe af fregat- og jagerstørrelse i fremtiden må på
regnes at kunne bære en eller anden form for luft
varslingsradar med væsentlig bedre ydeevne end det
nævnte.

Selv for skibe udstyret med acceptabelt luftvars
lingsmateriel vil en varsling af indflyvende luftfar
tøjer i nærlig alle tilfælde være af en tidsmæssig så
ringe størrelsesorden, at en tilkaldt luftjagerassistance
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kun vil være nået frem i tide, såfremt sådanne luft
fartøjer allerede er i luften og opholder sig inden for
en forholdsvis ringe afstand af forsvarsobjektet. Selv
luftfartøjer stående i så højt beredskab som f. eks.
2 min.'s varsel på jorden på luftbaser inden for 30
40 sømil af forsvarsobjektet vil ofte komme for sent.

Den ideelle situation må være, at luftjagerne er di
rekte alloceret de pågældende skibe som en »parap ly«
hele tiden i luften over styrken eller i dennes umiddel
bare nærhed, og at i det mindste eet af skibene er så
dan udstyret, at det er i stand til at udøve en fuld
kontrol over luftfartøjerne og derved lede dem ind til
kontakt med de fjendtlige styrker på samme m åde
som Flyvevåbnets Gel-stationer. Noget sådant skulle
ikke være umuligt i kommende danske nybygninger,
eftersom der i udlandet allerede findes sådanne j agere
og fregatter . Endog med vort nuværende udstyr af
kombinerede varslings-radars skulle en vis form for
samarbej de være mulig.

Udførelsen af sådanne luftforsvarsoperationer bør
foregå efter procedurer, som er i så nøje overensstem
melse med de af Flyvevåbnet benyttede, at dettes luft
fartøjer umiddelbart kan udføre dem, eftersom den
rent luftkrigsmæssige udførelse ikke er afvigende fra,
hvad der finder sted i den almindelige luftkamp. l og
for sig skulle almindelige flyvevåben-enheder ligeså
vel som særlige sømilitære luftstyrker kunne udføre
denne opgave ; men opgaven løses naturligst og lettest,
hvis der forefindes en særlig styrke, hvis primære
opgave er luftforsvar for Søværnet, og som, såfremt
løsningen heraf ikke er aktuel, om muligt løser andre
maritime opgaver eller forstærker Flyvevåbnets en
heder.

Da det primære krav til den til sådanne opgaver
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benyttede luftfartøjstype må være, at den er anven
delig til »pa rap ly«-opgaver , vil kravet om en forholds
vis lang flyvetid muligvis være tungere vejende end
kravet om absolut fartoverlegenhed overfor enhver
luftfartøjstype. Måske bør typen derfor snarere være
beslægtet med jagerbombere end med reelle intercep
torjagere. Dette skulle også kunne motivere en særlig
sømilitær luftstyrke, som om nødvendigt og muligt i
visse tilfælde forstærkes med interceptorjagerenheder
af Flyvevåbnet.

Ad. (ii), Recognoscering:

Som allerede anført i indledningen vil enhver sø
krigsoperation i afgørende grad være afhængig af en
forudgående og løbende recognosceringsvirksomhed,
og en sådan kan nu om dage i alt væsentligt kun ud
føres af luftfartøjer. For at få det nødvendige sømili
tære udbytte heraf må personellet være i besiddelse
af udstrakt maritim erfaring, som kun besiddes af sø
militært personel eller ganske særligt trænet personel.
Såfremt sådant personel ikke bemander luftfartøjerne,
kan observationerne og meldingerne - specielt når
opgaven udføres af hurtige typer - ikke påregnes at
koncentrere sig om de for maritime afgørelser essen
tielle emner og oplysninger, ligesom det direkte sam
arbejde med egne søstyrker må kræve en udstrakt
træning, som alt Flyvevåbnets personel ikke kan være
i besiddelse af.

Til udførelsen kan der i 0stersøområdet som foran
nævnt kun være tale om en jagerlignende (evt. to
sædet), hurtig type, som bør være forsynet med foto
installationer. Muligvis vil der, ligesom for det lokale
luftforsvars vedkommende, 'kunne anvendes en jager
bomber-type. I Kattegat- og Skagerakafsnittene samt
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ved Grønland vil kravene til luftfartøjstypens aktions
radius være større, hvorfor der her kan blive tale om
en type mere i retning af de fra udlandet kendte Ma
ritime Air Crapt, Af hensyn til de nedenfor omtalte
transportopgaver vil det være hensigtsmæssigst om så
danne er amphibier.

Ad. (iii), S t r i k e s mod maritime mål:

Udførelsen af strikes 'm od maritime mål synes også
at måtte stille krav om marinekyndigt personel. Så
ledes haves der fra den sidste krig gentagne tilfælde
af farlige luftangreb på egne søstyrker som følge af
manglende identifikation af disse. De tilfælde, hvor
under kravet om strikes måtte fremkomme, vil ofte
opstå forholdsvis akut og vil kræve en hurtig effek
tuering. Kommandoorganisationen må derfor være
den enklest mulige, ligesom behov for særlig forud
gående orientering må være mindst mulig. Det første
krav tilfredsstilles lettest ved den nærmest mulige til
knytning til Søværnet af de pågældende luftfartøjer,
og det andet ved at råde over et så maritimt uddannet
personel, at det størst mulige kendskab til egne og
fjendtlige enheder m. v. haves på forhånd.

Det kan endvidere tænkes , at der kan blive tale om
et samarbejde med egne skibe dels for koordination
af angrebsindsats. dels for at skaffe luftstyrkerne i
kontakt med de fjendtlige mål. Hertil kan særlige pro
cedurer muligvis blive nødvendige.

De til opgavens udførel se nødvendige typer må fin
des indenfor jagerbombere og torpedoluftfartøjer.

Ad ( iu), A/S-krigsførelse:

Løsningen af A/S-opgaver gennemføres i udlandet
dels af de såkaldte Maritime Air Crait, som er store,
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langsomme og langtrækkende luftfartøjer, dels af min
dre, specialudstyrede. hangarskibsbaserede typer. Un
der vore forhold må den mindre type påregnes at være
hensigtsmæssigst; men eventuelle amphibier beregnet
til transportopgaver bør selvsagt udstyres med hen
blik på en sekundær am-endelse i A/S-krigsførelsen
i de nordlige farvandsafsnit.

Grundlaget for den normale procedure ved fælles
sø/luft A/S-krigsførelse er et intimt samarbejde mel
lem sø og luft, dels på det ledende plan og dels mel
lem det jagende skib og luftfartøj direkte. Sådanne
opgaver kan derfor kun løses af personelgrupper, der
kender hverandres ansvarsområder m. v. indgående,
og som gennem udstrakt træning er blevet tilstrække
lig samarbejdet. Også det anvendte materiel er af en
særlig type og er i udstrakt grad forsynet med special
udstyr.

Ad. (u), Traneporiopqaoer:

Et søværns krav til lufttransport er måske noget
væsensforskelligt fra de øvrige værns.

Der vil altid være spørgsmål om hurtig transport
af specialister og stabspersonel, et krav som nok let
test vil opfyldes ved brug af lette luftfartøjer, der kan
lande de fleste steder som f. eks. KZ-7 eller amphibi
er (Seaotter eller lignende nyere typer). Til begræn
sede opgaver inden for mindre områder vil heliokop
tere være stærkt ønskelige p. gr. a. deres uafhængig
hed af særlige landingsmuligheder.

Et andet krav, som vil kunne opfyldes af de samme
luftfartøjstyper, er transport af operationsordrer og
meldinger samt evt. meldingsfiskning. Det kan nem
lig udmærket tænkes, at på det tidspunkt, hvor en
operationsordre er færdigudarbejdet, vil de deltagen-
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de enheder være vidt spredt og langt fjernet fra ho
vedkvarteret. Det vil endvidere ofte være uhensigts
mæssigt at omsætte sådanne i kode for udsendelse på
radio, hvorfor den eneste mulighed for rettidig distri
bution vil være ad luftvejen ved meldingsnedkastning.

Et søværns tredie transportkrav forårsages af dets
høje mekanisering, idet en hurtig opnåelse af opera
tionsduelighed efter indtrådte havarier vil være af
hængig af den hastighed, hvormed reservedele frem
skaffes. Da disse ofte er af meget speciel art, vil det
kun være muligt at råde over de nødvendige lagre på
ganske få steder, hvorfor kun lufttransport vil til
vej ebringe den ønskede hastighed. Sådanne reserve
deles vægt m. v. vil ofte nødvendiggøre brugen af
større luftfartøjstyper end de forannævnte, og det vil
være ønskeligt at råde over amphibier af hensyn til
en let kontakt med skibe i søen, hvorfor enheder af
Catalina-typen el. lign. bliver af interesse. Sådanne
enheder bør sekundært kunne benyttes til A/S-krigs
førelse i de nordlige farvandsafsnit, ligesom de vil
være anvendelige til transport af større personantal
end muligt med de mindre typer.

Ad. (vi), Minelægning:

Minelægning fra luften udføres normalt af de til
strategisk bombning af'sete styrker og kan næppe tæn
kes at ligge inden for et dansk søværns flyves tyrkers
opgaver, selvom et vist samarbejde naturnødvendigt
må finde sted.

Ad. (oii), Seredninqstjeneste:

I tilslutning til de foran anførte opgaver vil der
komme løsningen af sø/luft-redningstjenesten, som
retteligen bør henlægges under en eventuel sømilitær
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luftstyrke; men den vil formentlig kunne løses af de til
transportopgaver afsete enheder, herunder måske spe
cielt af heliokoptere.

Ad. (uiii ), Uddannelsesopgaver:

Endelig kan der være tale om en række uddannel
sesopgaver. så som luftvarslings- og sigteøvelser samt
slæbemålsflyvninger; men disse indebærer næppe fak
torer, som vil have speciel relation til sømilitære for
hold.

Det nødvendige materiel.

Det vil være naturligt for en eventuel særlig sømili
tær luftstyrke, at den påtager sig at løse alle de oven
nævnte opgaver , men da en sådan styrke skal opbyg
ges næsten fr a grunden, vil det herunder n æppe være
tilrådeligt med det samme at binde an med dette vidt
spredte opgaveomr åde. Ud fra et søm ilitæ r t synspunkt
vil det være ønskeligt, om den kunne råde over luft
fartøjer a f følgende typer: -

(i) JagerI uftfartøj er.
( ii) Fotorecognoscerings]agere.

(iii) Jagerbombere.
(iv) Lette AIS-luftfartøjer.
( Y) Lette transportluftfartøjer.

(vi) Tungere amphibieluftfartøjer, anvendelige
til AIS-krigsførelse, transport- og recog
nosceringsopgaver.

(vii ) Hellokoptere.

En speciel Tuftstyrke til løsning af sømilitære op
gaver i Danmark kan dog næppe påregnes at opnå en
sådan stør relse, at et så stort antal typer til være hen
sigtsmæssigt, hvorfor det vil være nødyendigt i alt
fald forel øbig at indskrænke sig til: -
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(i) Jagerbomber-type.
(il ) Let A/S-luftfartøjs-type.

(iii) Let transportluftfartøjs-, evt. heliokopter
type.

(iv) Amphibie-type.
Det antal , hvori de enkelte typer indledningsvis m å

forekomme, bør næppe være af ringere størrelsesorden
end følgende: -

30 jagerbombere.
8 A/S-luftfartøjer.
8 transportluftfartøjer.
8 større amphibier.

En sømilitær luftstyrkes orqanisaioriske stilling.

Det vil være mest ønskeligt, at en særlig flyverstyrke
til brug for Søværnet organisatorisk indgår direkte i
Søværnet, men selvsagt i intimt samarbejde med Fly
vevåbnet i materiel- og vedligeholdelsesmæssig hen
seende, som tilfældet var med Hærens og Søværnets
Fælles Flyveledelse umiddelbart efter afslutningen af
den anden verdenskrig. Præcedens for en sådan sta
tus - også efter etableringen af et samlet Flyvevåben
- synes allerede skabt ved oprettelsen af hærens
artilleriflyvere (artilleriobservationsluftfartøjer); jvf.
i denne forbindelse artiklen i »Mili tæ r t Tidsskrift«,
juli 1953: Luftfartøjer ved Hæren. Også operativt
under krigsforhold må en snæver koordination natur
ligvis finde sted mellem de opererende myndigheder
af Søværnet og Flyvevåbnet. En sådan må sandsynlig
vis ske gennem Flyvevåbnets 3-værns operationsrum
og dets Sektor operationsrum, hvor værnenes indsats
i forvejen koordineres inden for andre felter. Inden
for Søværnet må en sådan styrkes luftfartøjer have
en status parallelt med Søværnets sejlende enheder,
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således at et sådant nyt Søværnets Flyvevæsen får den
samme selvstændige stilling, som det havde tidligere,
eller måske mere logisk i analogi med skibene som en
afdeling under Kystflåden.

Genoprettelsen af et Søværnets Flyvevæsen er ikke
en sag, der kan løses fra dag til anden, især da den
største del af Søværnets luftkrigskyndige personel er
overgået til Flyvevåbnet, og de få ældre officerer m. v.,
der er forblevet i Søværnet, nu i alt væsentligt er uden
kontakt med den nyere luftkrigsmæssige udvikling.
En indledning må derfor gøres ved at påbegynde en
flyver- og teknikeruddannelse af et mindre antal yngre
søofficerer og teknikere, samt et opfriskningsstudie
for en eller et par ældre søofficerer, som tidligere har
tjenstgjort ved Flyvevæsenet.

Efter det første materiels fremkomst må den videre
oprettelse af Søværnets Flyvevæsen personelmæssigt
i første omgang søges løst i lighed med, hvad tilfældet
var ved den engelske marines oprettelse af Fleet Air
Arm, på en »lån« -basis fra Flyvevåbnet. Med et vel
udviklet teknisk samarbejde med flyvevåbnet skulle
Søværnets specielle flyvepersonelkrav dog kunne ned
bringes betydeligt. Efter den første opbygningsperiode
hør personelkravet søges opfyldt ved fornøden uddan
nelsesvirksomhed inden for Søværnets rækker i takt
med den yderligere fremkomst af materie!.

Såfremt det ikke måtte vise sig muligt at gennem
føre en ordning som den her skitserede, der med sine
store forandringer af de nuværende forhold vil med
føre en betydelig arbejdsbyrde for Søværnet, og som
samtidig vil indebære et forøget personelkrav inden
for Søværnets i forvejen fåtallige rækker, kan der dog
peges på en anden løsning. Denne vil endvidere ligge
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Forholdene vil formodentlig medføre, at det må bli
Ive den sidstnævnte ordning, der inden for forsvarets

ledelse bør sigtes på for gennemførelse af en forbedIring af de øjeblikkelige, utilfredsstillende forhold.
Uanset heraf og endog uanset af , om en forbedring

I

betydelig nærmere den organisatoriske struktur, vort
forsvar har fået ved forsvarslovene af 1950.

En sådan sekundær ordning har sit forbillede i or
ganisationen af den engelske Coasial Command; men
vor hjemlige parallel hør dog beskæftige sig med samt
lige de opgaver, der i det foregående er opregnet som

I
I henhørende under en særlig sømilitær luftstyrke. I
så fald bør styrken stadig som en eskadrille indgå i
Flyvevåbnet, der dog under krig og større øvelser

lovergiver den til Søværnets myndigheder. De herfor
nødvendige direkte kanaler må i forvejen være tilveje
Ibragt, ligesom der i den daglige uddannelsesvirksom-
hed må være et nøje samarbejde. For at sikre denIrette gensidige forståelse såvel blandt det rent ud-
øvende personel som indenfor ledelsen, bør der finde
Ien gensidig udveksling af personel sted, en udveksling

l
som i alt fald for de yngre søofficerers vedkommende
må indebære uddannelse til og tjenstgøren som pilot
i den pågældende marineeskadrille. Ved således tillstadighed at have søofficerer til at udgøre en vis pro-

I
centdel af eskadrillens personel, skulle der være mu
lighed for at bibringe hele eskadrillen den rette sø-

I
militære opfattelse, og til, efterhånden som ordningen
har virket i en årrække, at sikre, at Søværnet igen

l
måtte råde over luftkrigskyndigt personel, som i sam
arbejde med det ved Søværnet tjenstgørende personel

I
fra marineeskadrillen vil være kvalificeret til at ud
øve den operative ledelse i krigstid af denne eskadrille.

I
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måtte være umiddelbart forestående, ville del være
ønskeligt, om en flyvetaktisk uddannelse af et par
yngre søofficerer snarligt kunne påbegyndes. En så
dan uddannelse vil under alle omstændigheder være
af interesse for vort søværn, eftersom der altid inden
for Søværnets rækker bør findes personel med det
nødvendige kendskab til de andre værns forhold, ikke
mindst for at kunne formidle samarbejdet bedst Ir.U

ligt, og for inden for Søværnet at kunne udvikle de
nødvendige modmidler mod angreb. Dette princip har
også været anvendt ved enkelte søofficerers gennem
gang af landkrigskursus.



Hjemmeværnet
med særlig henblik på

DET MARITIME HJEMMEVÆRNS ANVENDELSE I SØVÆRNET.

Af kommandør G. E. C. de Lichtenberg.

Indledning.

For den regering, som efter befrielsen skulle skabe
sunde og betryggende forhold for det danske samfund,
betød modstandsbevægelsens væbnede afdelinger tre
ting:

a) En uundværlig faktor, indtil hær og politi kunne
overtage de mange bevogtningsopgaver. situatio
nen 'krævede.

b) En form for folkeværn, som 'dels Iorsvarsmæs
sigt, dels socialt og politisk var af stor betydning.

c) Men også et problem: talrige våben i hænderne
på privatpersoner uden statsmagtens kontrol
med våhnenes opbevaring o'g anvendelse.

Ud fra disse kendsgerninger (2 positive og 1 nega
tiv) traf den daværende forsvarsminister bestemmelse
om oprettelsen af de Danske Hjemmeoærnsforeninqer,

Hjemmeværnsforeningerne blev en naturlig videre
førelse af modstandsbevægelsens væbnede styrker og
formidlede samtidig overgangen til det lovfæstede
hjemmeværn (HJV) .

Den 31/5 1946 underskrev krigsministeriet en over
enskomst med Danske Hjemmeværnsforeningers ho-

Tidsskr, f . Søvæsen. 125, Aarlt, 23
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vedbestyrelse, en overenskomst, som gav foreninger
følgende pligter og rettigheder:

a) HJV-foreningerne skal være partipolitisk neu
trale.

b) Foreningernes love skal godkendes af krigsmi
nisteriet.

c) Enhver national uplettet dansk statsborger kar
optages.

d) Medlemmer er berettiget til at opbevare et våber
af følgende type: gevær, karabin eller pistol.
Afsnittet må opbevare maskinpistoler, meden:
tunge våben afleveres til hærens tekniske korps

e) Skydeuddannelsen skal foregå efter et af krigs
ministeriet godkendt program.

f) Landsforbundet modtager 'et tilskud på den år
lige finanslov (Ior 1946-47: kr. 250.000) ; over
skydende udgifter dækkes af kontingent.

g) Overenskomsten kan fra begge sider opsiges mel
3 måneders varsel til finansårets udgang.

I tilslutning til overenskomsten udtalte den kom
manderende general:

»Man skal i vort land ikke undvære et hjemmevæn
- HJV-foreningerne kan og vil bære det videre, son
skal bæres videre, til HJV er dannet - HJV-forenin
gerne landet over 'kan regne med den størst mulig
støtte fra hæren og hærens af'delinger.«

Samtidig udtalte viceadmiralen (som afslutning p:
en udførlig redegørelse for HJV's tilknytning til mari
nen) :

»In dtil HJV's plads i forsvaret bliver ordnet vel
lov, vil søværnskommandoen lægge vægt på, at søvær
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nets myndigheder og personel bistår HJV-foreningerne
med det formål:

at de HJV-foreninger eller dele af sådanne, der øn
sker at optage et arbejde med henblik på sam
virke med søværnet, kan opnå den uddannelses
standard og det beredskab, som de tilstræber, og

at søværnet kan indhøste erfaringer med henblik på
ordningen af den sømilitære del af HJV ved de
nye forsvarslove - -.«

Men på dette tidspunkt i 1946 indtager HJV-forenin
gerne altså en plads i det danske samfund, som er væ
sentlig forskellig fra alle andre foreningers. - Med
lemmerne har rettigheder, men også pligter, som ikke
gives andre privatpersoner.

Forhandlinger fandt sted mellem marineforenin
gerne og HJV-fo'reningernes hovedbestyrelser med hen
blik på deltagelse i landets forsvar - specielt med
hensyn til kyst- og havneforsvar - på linie med HJV
foreningernes arbejde.

Da et selvstændigt marine-hjemmeværn ikke kunne
oprettes, fordi den overenskomst, som forsvarsmini
steren 'havde afsluttet med 'Danske Hjemmeværnsfor
eningers hovedbestyrelse, ikke kunne udvides til at
omfatte andre organisationer, blev det aftalt, at den
lokale marineforening kunne undersøge, hvilken HJV
organisation, der fandtes indenfor dens område, for
aftale om tilslutning med dennes ledelse, og med en
opbygning som et HJV-komp'agni.

Det stod dog ganske klart, at man måtte stile imod
et lovfæstet hjemmeværn.

I den moderne krigsførelse, hvor fjendtlig landgang,
luftlandetropper eller 5' kolonne virksomnedkan for
ventes, kræves et beredskab, der kan virke momentant,

23"
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og hvor som helst det ønskes, og et HJV vil være een
- for ikke at sige den eneste - mulighed for at sikre
dette beredskab, idet en hjemmeværnsenhedkan træde
i forøget beredskab eller om påkrævet i aktion uden
komplicerede forbe'redelser.

Hjemmeværnets oprettelse og organisation.

Ved lov af 16/i 1948 vedtog rigsdagen oprettelse al
HJV, som byggede på den af hæren allerede oprettede
regionsordning.

I denne lov's § 2 står der bl. a.:

»at dele af hjemmeværnet efter forsvarsministerens
nærmere bestemmelse kan stilles til rådighed for sø
værnskommandoen« .

Disse enheder var administrativt underlagt regio
nerne 'og fik deres våben, beklædning, mundering saml
grunduddannelse ved regionen, men var løvrigt opera
tivt og m. h. t. maritim uddannelse underlagt de
stedlige marinekommandoer (-distrikter).

Ved senere revision blev den nugældende ordning
vedtaget ved lov af 23/4 1952.

Ved denne 'lov opdeles de til hæren knyttede dele al
HJV i HJV-regioner.

De til søværnet knyttede dele af HJV udgør tilsam
men een enhed, der i administrativ henseende svare'!
til en HJV-region.

De Hl flyvervåbnet knyttede dele af HJV (Luftmel
detjenesten) svarer på tilsvarende måde til en HJY·
region.

De frivillige, kvindelige foreninger knyttes til HH
i henhold til overenskomst af 9/3 1951 mellem for
svarsministeren og de kvindelige korps, som bestem
mer, at medlemmer af foreningerne »Danmarks Lotte-
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korps «, »Kvin delige Marinere« og »Kvin deligt Flyver
korps «, forsåvidt uddannelse gør dem egnede dertil,
gennem HJV efter nærmere derom fastsatte regler 'kan
tilknyttes forsvaret.

HJV's organisation fremgår iøvrigt af plan I (pag.
359) .

Chefen for hjemmeværnet (CH HJV) udgør sammen
med den civilkommitterede HJV's ledelse og ·er admini
strativt underlagt forsvarsministeriet.

Han er direkte foresat for de under de 3 værn hen
hørende hjemmeværnsregioner m. fl. og fastsætter i
overensstemmelse med de af værnskommandoerne giv
ne direktiver de for uddannelsen gældende forskrifter
og programmer.

Han har til sin rådighed en stab, hvis sammensæt
ning fastsættes af forsvarsministeren.

Han er generalinspektør for hele HJV og er sam
, tidig leder af de under hæren hørende HfV-regtoner.
I Dersom CH HJV er af søværnet eller flyvevåbnet,
l indsættes en HJV-inspektør for hærens HJV, på tilsva-

I
rende måde som ellers for det maritime HJV og flyver
HJV.

Den civilkommitterede står umiddelbart under mi
nisteren. Han bistår CH HJV ved opbygningen af HJV,
samt ved ledelsen af dette både indad til og udad til
overfor befolkningen og skal virke for et godt forhold
mellem denne og HJV.

Enhver, der er tilknyttet HJV, har adgang til at fore
lægge enhver sag direkte for den kommitterede.

Han føret tilsyn med mødevirksomhed og med fol
kelig oplysningsvirksomhed indenfor HJV og dets sko
ler, ligesom HJV-bladets ledelse sorterer under ham.
Han fordeler de pengernidler, der anvises HJV til disse
formål.
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Han opretholder forbindelsen med og fører tilsyn
med distriktsudvalgene efter de af ministeren herom
fastsatte regler.

Han fører ordentligvis på ledelsens vegne forhand
linger med civile myndigheder.

Under den civilkommitterede sorterer en konsulent
i hver region, som varetager oplysningsarbejdet ude i
befolkningen, og som er med ved oprettelsen af nye
afdelinger.

De er medarrangører i foreningsaftener, sørger for
foredrag, film eller anden underholdning.

De samarbejder med oplysningsudvalgene i kom
pagnierne og hjælper med til at ordne og udjævne
eventuelle uoverensstemmelser og vanskeligheder. De
står iøvrigt til rådighed for alt HJV-personel indenfor
deres regionsområde.

Distriktsudvalgene varetager undersøgelse af, hvor
vidt de mænd og kvinder, der søger ind i !HJV, er gode,
nationalt pletfri danske borgere.

Udskrivningskredsene 'giver oplysning om personel
lets brugbarhed, tidligere indkaldelse m. v..

Hærens hjemmenæra ledes af eH HJV, subsidiært af
en hjemmeværnsinspektør.

Hærens HJV 'er opdelt i 7 (oprindeligt 8) regioner
- tilsvarende den regulære hærs regionsinddeling. Re
gionslederen er oberst eller oberstløjtnant.

Hver region er inddelt i 2-4 distrikter med en di
striktsleder af kaptajnsrang. I hvert distrikt er der et
stærkt varierende antal kompagnier - afhængig af
opgavernes vigtighed og befolkningstætheden.

Direkte underlagt OH HJV har hjemmeværnet en
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skole i Nymindegab, hvor befalingsmands- og instruk
tøruddannelse finder sted.

Et HdV-kompagni er udstyret og uddannet som et
let fodfolkskompagni (hver mand sit gevær + 1 ma
skingevær pr. gruppe).

Hærens regionschefer stillet ønsker om oprettelse
af HJV-styrker til dækning af deres respektive områ
der.

Regionslederen søger de nødvendige kompagnier op
rettet og sørger for uddannelsen.

I samråd med 'regionslederen inspicerer regionsche
fen de oprettede kompagnier og deres standpunkt samt
tilrettelægger regionsøvelser.

Flyverhjemmevæmet (Luftmeldetjenesten) ledes af
en hjemmeværnsflyverinspektør (oberst eller oberst
løjtnant) .

Landet er opdelt i 8 luftmeldedistrikter, hvis græn
ser af meldetekniske hensyn dog ikke helt er sammen
faldende med hærens regioners.

Til hvert distrikt hører der en luftmeldecentral og
8-10 sektioner, der atter har et vist antal luftmelde
poster under sig. I luftmeldetjenesten deltager såvel
mænd som kvinder, der alle indgår på lige fod på HJV
basis.

Antallet af medlemmer overstiger nu 8000.

De kvindelige korps: »Dansk Lottekorps«, »Kvinde
lige Marinere« og »Kvindeligt Flyverkorps« N private
foreninger, der grunduddanner deres medlemmer til
at kunne gøre tjeneste overalt, hvor de naturligt kan
erstatte og frigøre en mand indenfor forsvaret.

Efter overenskomst med forsvarsministeren kan
disse medlemmer gennem HJV tilknyttes forsvaret og
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vil i så tilfælde have de samme rettigheder og pligter
som HJV-folk.

Lottekorpset har i øjeblikket et antal på ca. 7000
medlemmer.

Kvindelige Marinere har i øjeblikket et antal på ca.
1000 medlemmet.

Kvindeligt Flyverkorps har i øjeblikket et antal på
ca. 400 medlemmer.

Det maritime hjemmeværn (DMH).
DMH ledes af en 'h j em m eværnsfloti Ileinsp e'ktør (stil

let til rådighed af søværnskommandoen) .
Han har en chefs beføjelser overfor de ham under

lagter HJV-styrker i fredstid og er for så vidt angår
DMH's opgaver, som led i det sømilitære forsvar, di
rekte underlagt søværnskommandoen. I alle andre hen
seender er han direkte underlagt CH HJV.

Han drager omsorg for uddannelsens forsvarlige og
hensigtsmæssige gennemførelse, samt organiserer tje

I nesten ved DMH, således at den i videst muligt omfang
er i overensstemmelse med de for søværnet gældende
bestemmelser.

De ved DMH oprettede skoler og kurser er ham di
rekte underlagt.

Han har ansvaret for DMH's kampdygtighed og
krigsberedskab og bestyrer alle DMH's anliggende vedr.
økonomi og regnskab. Som selvstændig materielfor
valtende er han ansvarlig for forvaltningen af det
under DMH hørende skibsmateriel, våben, ammuni
tion, beklædning, mundering og øvrige inventar.

Han fører personelarkiv.

Til sin rådighed har han en stab bestående af:

1 orlogskaptajn (stillet til rådighed af søværnskom
mandoen),
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1 adjudant af HJY,

1 skibsinspektør og 1 maskinmester,

1 materielmester med depotassistent og depotarbej
der,

1 pengeregnskabsfører - samt kontorhold.

Der findes i øjeblikket 23 hjemmeværns-flotiller,
fordelt på 62 'h avn e. Flotillen ledes af flotiIiechefen,
der bistås i arbejdet af en næstkommanderende og en
kommandobefalingsmand.

En flotille er normalt på 4 divisioner il. 4 fartøjsbe
sætninger (samt evt. en kommandogruppe til beskyt
telse af flotillechefens kommandostation og meldecen
trai). Hver division ledes af en divisionsfører. Afvigel
ser kan finde sted under hensyntagen til specielle for
hold.

Flotillerne betegnes med numre fra 300 til 330.
DMH har et centraldepot på Holmen for opbevaring

af reservevåben. beklædning og mundering. - Endvi
dere er der udlagt mindre d-epoter ved flotillerne.

Mariestationen Slipshavn udlånes af søværnskorn
mandoen til DMH til brug for befalingsmands- og in
struktøruddannelse visse måneder af året.

DMH's organisation fremgår iøvrigt af plan II (pag.
363).

Personellet ved DLl/'H. (Hjemmeuærnsqaster) ,

Optagelse. Den mand - fortrinsvis søvant - der
søger optagelse i DMH, indsender begæring om opta
gelse, som behandles af HotiIIeinspektøren, udskriv
ningsvæsenet og distriktsudvalget.

Når optagelsen er godkendt, får vedkommende et
hovednummer (6-cifret tal), hvor de 3 første cifre
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Plan II.

Det maritime lijemmeoærns konunandomæssiqe organisation.
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angiver, hvilken flotille han står i. De 3 sidste cifre
angiver nummeret (et fortsat løbende tal) indenfor
flotillen.

Uddannelsen. Enhver menig gennemgår en grund
uddannelse omfattende militære og sømandsmæssige
emner samt geværskydning. Uddannelsens varighed er
ca. 24 timer.

Han forpligter sig det første år til 100 timers tjene
ste (tidligere værnepligtige dog kun 24 timer), det an
det år til 48 timers, samt det tredie år og fremover
til 24 timers tjeneste.

Udover dette timetal kan man ikke befale en HJV
gast til øvelse mod hans ønske.

Til halvdivisionsførere (korporalsgrad) udtages
HJV-gaster, der har gjort mindst 1 års tjeneste i DMH.
Disse uddannes på kursus af 1 uges varighed.

Til divisionsførere (sergentsgrad ) udtages halvdivi
visionsførere med mindst 2 års tjeneste i denne grad.
(Uddannelse på kursus: 2 uger ),

Til flotillechefer (kaptajnløjtnantsgrad) udtages
divisionsførere med mindst 3 års tjeneste. (Uddannelse
på kursus indtil 3 uger).

Til motorpassere kan udnævnes folk, der har be
stået mindst motorpasserprøven.

Til fartøjsførere og divisionsførere kan udnævnes
folk, der har bestået en praktisk og teoretisk navigatør
uddanneise (mindst 'kystskipperp røven ) som fastsat af
Dl\IH.

Til flotillechefer kan udnævnes befalingsmænd, der
har fyldestgjort kravene til udnævnelse til søjløjtnant
eller har modtaget tilsvarende eller større uddannelse
i søværnet; endvidere befalingsmænd med praktisk og
teoretisk navigatøruddannelse (mindst sætteskipper-
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prøve), som har gennemgået DMH's flotillechefskur
sus med tilfredsstillende resultat.

Beklædning. HJV-gaster er udstyret med »ba ttIe
dress «, skråhue og overtøj (kappe for befalingsmænd,
stortrøje for menige). Der gives en mindre refundering
for brug af eget fodtøj og egen underbeklædning.

Distinktioner af uld er i gr øn farve og bæres på
skulderstroppen.

Flotillechefer 2'12 snot - kaptajnløjtnantsrang.

Divisionsfører 1 snor - sergentsrang.

Halvdivisionsfører 2 vinkler - korporalsrang.

Alle bærer et grønt anket i huen.

Bevæbning. Det tilsigtes fremtidigt:

at flotillechefer og divisionsførere bevæbnes med
pistol, og

at Iartøjsbesætninger i hen/hold til nærmere fastsat
norm bevæbnes med

maskinpistoler,

geværer,

rekylgevær og

garandgevær til skydning med energa-granat.

Fartøjer. per behøves egnede havnekontrol- og patrul
jefartøjer.

Patruljefartøjerne må være af 'en type tilstrækkelig
stor til , at patrulje langs kysterne kan foretages under
alle forhold. De skal være indrettet til slæbning, have
lossebom til indtagning og udsætning af vægte, sam t
væ re solidt bygget (søgåen de fiskekuttertype) . Far
tøjerne udrustes med let skyts.



366 Hjemmeværnet.

Til havnekontrol kan motorbåde anvendes.
Hver havn bør have sit eget fartøj for uddannelse

og øvelse og i særlig grad for beredskabets skyld. Til
brug under »DMH på plads« vil fartøjer blive udskre
vet.

Dersom fartøjer ønskes anvendt til specielle formål,
må disse stilles til rådighed af søværnskommandoen
for træning af personellet.

Direktiv for DMH's anvendelse.

Marinekommandoerne vil under »DMH på plads«
være foresat for de under kommandoens område belig
gende flotiller.

Marinekommandoerne stiller de operative opgaver til
godkendelse af søværnskommandoen, hvorefter HJV
opretter det nødvendige antal enheder, og det er flo
tilleinspektørens ansvar at uddanne personellet i hen
hold til de stillede opgaver.

Ved direktiv 'af 28. maj 1953 har søværnskomman
doen angivet retningslinierne for anvendelse af DMH
ved deltagelse ianløbskontrol, havnekontrol og kyst
patruljeopgaver samt ved iøvrigt at bistå marinedi
distrikterne under mobilisering og ved de foranstalt
ninger, der forberedes med hensyn til havneforsvar
eller bevogtning af sømilitære etablissementer.

Endvidere kan dertil kvalificeret personel stilles til
rådighed ved landtjeneste - herunder personel til
radio-, forbindelses- og plottertjeneste.

Efterh ånden som uddannelsen skrider tilstrækkeligt
frem, og forholdene iøvrigt taler derfor, påregnes det,
at HJV-gaster kan indsættes til "bem an ding af havne
batterier eller luftværnsskyts samt til med deres far
tøjer at deltage i lokal minestrygning.
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Når man tager de sømilitære opgaver i betragtning,
står det klart, at DMH på dette område kun er et hjæl
peorgan til øjeblikkelig bestridelse af opgaver, der el
lers ville kræve et betydeligt antal befalingsmænd og
værnepligtige i permanent beredskab.

Men for løsning af de stillede opgaver må der for
udsættes en uddannelse af Iartøjshesætninger, som
sikrer såvel sømandsmæssig duelighed og dermed hø
rende fortrolighed med vedkommende farvandsom
råde, som kendskab Ul søværnets arbejdsmetoder.

Denne uddannelse må ske gennem lokal træning og
interne øvelser, samt ved de af marinedistrikterne i
samråd med flotilleinspektøren planlagte øvelser til
træning af personellet på baggrund af dets opgaver
under »DMH på plads«.

Kommandoforhold ved DMH.

DMH's kommando- og meldeveje går under fredsfor
hold normalt fra flotillen til flotilleinspektøren.

Uanset dette skal DMH's fartøjer under 'Sejlads til
deres respektive marinedistrikter afgive de for søvær
nets skibe påbudte operative meldinger, samt skal
følge de af distriktet givne anvisninger af sikkerheds
mæssig eller navigatorisk art.

Under »DMH på plads« er de respektive flotiller i
alle henseender underlagt det marinedistrikt, inden
for hvis område den pågældende flotille er hjemmehø
rende.

Dersom fjendtlig virksomhed i et område medfører,
at DMH-enhed må flyttes til et andet marinedistrikt,
stilles de til fuld rådighed for det distrikt, til hvis om
råde de forlægges.

Indenfor flotilleområdet skal der - eventuelt med
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nærmeste HJV-kompagni - være truffet aftale om,
hvorledes de styrker skal Ionholde sig, som i given
kampsituation ikke befinder sig på søen.

Marinekommandoerne (-distrikterne) Irerrisætter
overfor de respektive flotillechefer de operative krav
og trangfølgen herfor til de i området opererende flo
tiller og inddrager i den udstrækning, det er muligt,
flotillernes befalingsmænd i de planlæggende arbejder
og de til forsvarsforberedelsen knyttede instruktions
øvelser og krigsspil , ligesom flotillerne - eller dele
heraf - søges inddraget i søværnets øvelser, når ma
rinekommandoerne efter samråd med flotilleinspek
tøren anser dette for hensigtsmæssigt.

Cheferne for marinekommandoer (-distrikter) fore
tager lejlighedsvis inspektioner af de i deres område
liggende f'lotilleerrheder for at gøre sig bekendt med
Hotillemandskabets duelighed og de enkelte hjemme
værnsenheders anvendelsesmuligheder og værdi.

Beredskab ved DMH.

Bestemmelser for, hvorledes DMH skal forholde sig
indenfor de forskellige beredskabsgrader. er fastsat af
HJV og følger de for søværnet gældende regler.

Ordre til flotillerne om et højere beredskabs ikraft
træden udgår fra SVK, marinekommandoer eller -di
strikter.

Enhver HJV-enhed kan dog straks alarmere uden
højere ordre, når en pludselig faretruende situation,
der kræver øjeblikkelig handling, opstår.

Afslutning.

Når oDMH er opbygget, det fornødne personel og ma
teriel tilvejebragt, samt personellet veltrænet til de
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foreliggende opgaver, har søværnet afgjort 'fået sin
styrke forøget:

i fredstid med et værn mod 5· kolonne og

ved indtræden af beredskabstilstand eller mobilise
ring med en dækningsstyrke klar til øjeblikkelig
indsats, indtil egentlige kampenheder er opstillet
til helt eller delvis afløsnnig af DMH's enheder.

Men for at nå hertil er det af betydning, at søvær
nets enheder har en klar forståelse af DMH's værdi,
samt deltager aktivt i DMH's udbygning og ligeledes
lærer at forstå hjemmeværnsstyrkers særlige indstil
ling og arbejdsvilkår.

En 'h j em m eværnsga st er en våbenfør mand, der fø
ler, at han har pligt, lyst og 'evne til udover sin værne
pligt at anvende fritid og bringe økonomiske ofre for
at få lov til at yde en indsats i sin egns 'loka lforsvar.
Hans faglige egenskaber kan være små eller store, men
hans forsvarsvilje er ægte og går på tværs af sam
fundslag, politiske partier og civile stillinger og er der
for af uvurderlig betydning for at holde forsvarstanken
levende i folket.

Til gengæld forventer en hjemmeværnsgast også, at
hans indsats mødes såvel med alvor og forståelse, som
med velvilje overalt i forsvaret, hos regering og rigs
dag. Lige så vigtigt som at forstå disse naturlige krav
er det at forstå, at hjemmeværnsfolk ·er »·ha lvcivile«
med et uomtvisteligt præg af det civile livs særlige ar
bejdsrytme og omgangetone samt hurtige afgørelser,
uden meget skriveri og papir.

Måtte denne artikel bidrage til at skabe interesse og
forståelse for 'D'MH og dettes muligheder for en indsats

Tidsskr. f. Søvæsen , 125. Aarg, 24
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i søværnet - en interesse og forståelse, som DMH
ikke kan være foruden - da "il meget "ære nået.

Findes en sådan forståelse derimod ikke, må man
til gengæld gøre sig helt klart, at DMH af sig selv vil
ophøre at eksistere til stor skade for såvel forsvars
tanken som søværnet.



Hunter-Jagere til Flyvev åbnet.
Af søløjtnanl 1<' R o d h o I m.

Som omtalt af dagspressen har flyvev åbnet nu skre
vet kontrakt om levering af 30 Hunter-j agere fra de
engelske Hawker-fabrikker, hvilket er et tilstrækkeligt
antal til at udfylde en jagereskadrille.

Det vil være bekendt, at flyvevåbnets første-linie
luftstyrke består af 7 dagjagereskadriller og 1 nat
jagereskadrille. 6 af de 7 dagjagereskadriller består
af jagerbombere af typen Republic F 84 Thunderjet,
mens den sidste eskadrille er udrustet med Meteor
.l/k. 8, og det er denne, der skal udskiftet med Hunter

jagerne, som forventes leveret et godt stykke hen i
1955 . Natjagereskadrillen er udrustet med Meteor Mk.
11, som skal forblive i flyvevåbnets linie nogle år
endnu.

Den første Hawker Hunter blev prøvefløjet den 20.
juli 1951. Den nedstammer fr a Hamker Sea Hawk, der
for øjeblikket er den engelske flådes hurtigste og mest
moderne jager. Gennem overgangstypen. Hawker P
1052, nåede man frem til Hunier, hvis fortræffelige
egenskaber hurtigt skaffede den »super-pr ior ity« i det

. engelske produktionsprogram. Knap så hurtigt gik det
med selve produktionen, et forhold som sikk er t hoved
sageligt skyldes, at lovlig m ange typer efterhånden
har fået »super-p r ior it y «, og som har bevirket, at
R.A.F. i ret lang tid har måttet basere sin jagerstyrke

24'"
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på halv-forældede jetjagertyper. Hawker Hunter er
nu bestilt i et antal af flere hundrede til forskellige
NATO-luftvåben og skal blandt andet fremstilles på
licens i de hollandske fabrikker, der tidligere har byg
get Gloster Meteor'er på samme måde.

Hunter er et af de få jetluftfartøj er, som man er
tilbøjelig til at kalde smukke. Dens ikke helt slanke
krop med den lave rygfinne glider jævnt over i det
tilbagestrøgne sideror, der lige over kroppen bærer
et tilbagestrøget høj deror. Ved roden af det pilefor
mede bæreplan findes indsugningen til reaktoren, hvis
udstød går gennem den agterste del af kroppen. Det
trehjulede understel har for hovedhjulenes vedkom
mende leje i bæreplanet, mens det tredie hjul har leje
i næsen. I underkant af næsen, lidt foran det ret for
ligt placerede cockpit, bemærkes 4 iøjnefaldende »ka
nonporte«, som udgør det eneste synlige af ·en arme
ring på 4 stk. maskinkanoner af ikke mindre end 30
mm kaliber.

løvrigt er resten af Hunier's tekniske og taktiske
egenskaber endnu klassificerede. Forskellige mindre
officielle oplysninger foreligger imidlertid i flyve litte
raturen. Af disse fremgår, at maskinen er udrustet
med en Rolls-Royce Avon RA-7 reaktor på ca. 3400 kg
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tryk og har en fart, der i plan flugt ligger en lille
smule under lydens. Den har dog ved flere lejligheder,
bl. a. ved en opvisning over København, gennembrudt
lydmuren, hvilket betyder, at dens tilladte mach-tal
( for holdet mellem maskinens og lydens hastighed)
ligger over 1,0. Dette er ikke tilfældet hos nogen jager,
som er i standardanvendelse i dag, ikke engang hos
den berømte MIG-15.

Hunier's omtrentlige dimensioner er : længde 13,8
m, spændvidde 10,2 m og højde 3,5 m , hvilket er ret
imponerende for en ensædet jager.
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Endelig et par ord om prisen. De 30 jagere, S0111

er bestilt, koster uden reservedele 45 mil!. kr., altså
l % mil!. kr. pr. jager. Da vi i sin tid købte Meteor
dagjagerne, gav vi % mil!. kr. pr. stk. Huntu-jagerne
koster altså dobbelt så meget, og til den nøgne jager
pris kommer ydermere ca. 15 mil!. kr. til reservedele,
således at den sam lede pris for den ene (ga nske vist
store) eskadrille kommer op på ca. 60 mil!. kr. Intet
under, at flyvekonstruktører verden over er begyndt
at lægge hovederne i blød for at find e frem til en bil 
ligere jager.

Man må imidlertid, inden man forbavses for meget
over den høje pris, erindre, at vore dages jagere 
og ikke mindst Hunler - er udrustet med et kom
pliceret teknisk udstyr, som skal lette arbejdet for
piloten såvel ved almindelig flyvning som i angreb, og
man kan sikkert ikke spare ret meget på dette om
råde, uden at det går ud ove r jagerens taktiske egen
sk aber . Dette forhold illustreres bedst ved luftkam
pene over Korea mellem den tunge og komplicerede
Sabre-jager og den relativt lette og dårligt udrustede
JJIIG-15 jager, der i stort tal måtte bide i græsset for
den amerikanske modstander, hvis fart og manøvre
evne oven i købet stod tilbage for MIG-15's.

Muligvis lykkes det at finde en løsning på proble
met; men indtil det er sket, må vi også herhjemme
følge den teknisk, omend kostbare udvikling, som har
fundet sted på de store flyvefabrikker i vest, og det
kan vi sikkert ikke gøre bedre end ved at anskaffe den
engelske Housker Hunler. Den må i dag regnes for at
være en af verdens bedste jagere - skade blot, at
den er blevet så meget forsinket i produktionen.
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I Captain S. W . Roskill, D. S. C., R. N. : The War at Sea
(volrzme l).

Her Majcaty's Stationarv Office, London 1954. 664 sider. Kort.
111. Index. 42 shilling.

Med denne bog foreligger det første af tre bind om
den engelske søkrigshisto'rie i anden verdenskrig,

Værket har som helhed til formål at give læseren
en redegørelse for Admiralty's verdensomspændende
ansvar og for de operationer, som fandt sted under
dets overordnede ledelse, herunder alle forhold ved
rørende beskyttelse af den livsvigtige handelsskibsfart.

Første bind omhandler den defensive fase indtil ud
gangen af 1941, medens andet bind vil behandle The
Periode af Balance, og endelig vil der i tredie bind
blive redegjort for resultaterne af den maritime stra
tegi.

Som kildemateriale er benyttet såvel officielle som
private dokumenter samt udtalelser fra personer, der
har været i begivenhedernes brændpunkt. Endvidere
har forfatteren haft adgang til at benytte det store
tyske arkivmateriale, som ved krigens s lu tn ing kom i
Admiralty's besiddelse.
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Statistiske oplysninger gives i en række tabeller
dels i teksten dels i talrige tillæg. Endvidere er bogen
udstyret med 60 HIustrationer samt 45 kort og kamp
skitser,

Med det foreliggende værk får man for før ste gang
mulighed for at danne sig et samlet overblik over de
søstrategiske overvejelser af global karakter, der blev
så afgørende for krigens forløb og udfald, og det må
siges, at forfatteren i høj grad er den ansvarsfulde op
gave voksen, der er blevet tildelt ham.

Fremstillingen udmærker sig overalt ved en usæd
vanlig klarhed. De mange kort med let forståelige og
overskuelige signaturer fremmer tilegnelsen af grund
laget for Admiralty's afgørelser, og illustrationerne
gengiver et udvalg af skibstyper og situationer, der bi
drager til at øge forståelsen af den engelske flådes
mange opgaver og store vanskeligheder i krigens før
ste år.

Forfatteren nøjes ikke med at referere, han kom
menterer og kritiserer så vel Admirallp's som den
øverste krigsledelses beslutninger og støtter i vidt om
fang de kommanderende admiralers ofte afvigende
synspunkter. Men heller ikke disse sidste går ram
forbi.

De afsnit, der vel indeholder mest ikke tidligere
kendt stof er dem, der handler om de tyske hjælpe
krydsere, deres metoder og resultater, samt den sam
lede 'redegørelse for de tyske togter ud på oceanerne
med de til handelskrig mer-e end almindeligt egnede
lommeslagskibe og andre større enheder.

Forfatteren understreger, at disse togter havde stør
re betydning ved den uorden de bragte i konvoj pla
nerne end ved deres sænkningsresultater. men påpeger,
at deres indsats ved en mere koordineret an vendelse
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fra tysk side kunne være blevet af afgørende betyd
ning.

Dette 1. bind slutter som nævnt med udgangen af
året 1941, på det tidspunkt, da situationen overalt
var den dårligst tænkelige for England, måske med
undtagelse af slaget om Atlanterhavet, hvor USA's
begyndende .k r igsdeltagelse havde medført 'et vist mo
ralsk rygstød, der endnu ikke var rystet ved de enorme
tabstal, som de tyske u-bådes næsten uhindrede hu
seren langs den amerikanske østkyst medførte nogle
måneder 'sen ere.

De midler, der tilsidst skulle medføre sejren over
de tyske u-både, eskortehangarskibe og samarbejde
de eskortegrupper. 'h avde allerede vist sig.

Men i Middelhavet var admiral Cunninghams
eskadre praktisk talt sat ud af spillet efter tabene ved
Kreta og de italienske enmandstorpedoers og tyske
u-bådes heldige operationer, og i det fjerne østen
havde Singapore-eskadren mistet sine eneste større
enheder.

Home {leet havde kun eet slagskib, og TIRPITZ
kunne når som helst ventes ude i Atlanten.

Man kan kun sige, at selvom slutningen er kendt,
venter man i spænding på fortsættelsen.

Alle begivenheder er gengivet både med sans for de
store linier og med enkelte karakteristiske detailler,
således at man uvilkårligt lever med. Det er en bog,
det må anbefales enhver søofficer at stifte nærmere
bekendtskab med.

I tilslutning til ovenstående kan opmærksomheden
iøvrigt henledes på, at The WaI' at Sea er et led i en
serie engelske publikationer, som under fællestitlen
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History of the Second lVorld 'Val' er under udgivelse,
og som efter det nu foreliggende vil komme til at om
fatte følgende:

GRAND STRATEGY

Volume I (to September 1939)
Il (September 1939-June 1941)

III (June 1941-0cto'ber 1941 )
IV (October 1942-August 1943)
V (August 1943-August 1945 )

CA·M,PAIGNS

The Campaign in Noruuuj"

France and Flanders 1939-4.0'
The Mediterranean and Middle East (6 veu. i
The 'Val' against Japan (5 Vols.)
Vietory in fhe West (2-3 Vols.)
The Defence of The United Kinadom
The War at Sea (3 Vols.)·
The Strategic Air Offensive (2-3 Vols.)

CIVIL AFFAIRS AND MILITARY GOVERNMENT

General Principles - Italy.
North-Wesi Europe - The Far East.

(De med' mærkede er helt eller delvist udkomne.
Af disse er The Campaign in Noruunj anmeldt i T.f.S.
juni 1953, pag. 257). H.-H. W.

Carl V. Sølver: Yesteroejen. Om vikingernes sejlads.

Iver C. Wellbach & Co., København 1954.
136 s. III. Resume pil engelsk. Noter. Person-Index. Kr. 10,00 heft.

Forfatterens store interesse for og viden om vikin
gernes sejlads på de store have er velkendt bl. a. fra
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tidligere afhandlinger. Med det foreliggende værk har
han ønsket at delagtiggøre landsmænd - og især
danske søfarende - i resultaterne af de seneste under
søgelser om vore forfædres sømandsmæssige bedrifter.

Det centrale emne i kaptajn Sølvers nye bog er
nordboernes besejling af Nordatlanten, deres anløb af
Grønland og deres videre færd til Vinland.

Gennem rekonstruktion af en grønlandsfart udgåen
de fra Øresund omkring år 1100 giver forfatteren 'en
sammenfattende fremstilIing af den tids navigatoriske
samt skibsbygnings- og sømandsmæssige forhold.

Derefter følger en nærmere redegørelse for de navi
gatoriske problemer og metoder fortrinsvis på grund
lag af studier over to gamle islandske kort over Nord
havet fra slutningen af 1500-talIet: Skalh6lt-kortet og
H61ar-kortet samt over det under udgravninger i Øster
bygden, Grønland, af magister C. L. Vehæk i 1948
fundne fragment af en solskive. Sidstnævnte har efter
forfatterens mening været benyttet til retningsbestem
melse ved hjælp af himmellegemer før kompassets
fremkomst.

Som resultat af sine undersøgelser når kaptajn Søl
ver løvrigt til den antagelse, at Vinland har ligget på
sydkysten af St. Lawrencefloden øst for det sted, hvor
nu Quebec ligger.

Bogen kan anbefales alle søfartsin teresserede. og
den vil sikkert i særlig grad interessere nutidens navi
gatører, som ombord i vore dages maskindrevne skibe
betjener sig af de mangfoldige, moderne navigations-
hjælpemidler. Th.
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J. P. Cortemitnde: Dagbog fra en Ostindiefart 1672-75
(ved Henning Henningsen).

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 1953: Søhistoriske skrifter V.
229 sider. lll. Noter. Tillæg. Register. Kr. 18.00

(Særpris for medlemmer af selskabet »Han dels- og Søfartsmuseets
Venner« kr. 12,00.)

Med Ove Geddes ekspedition til Ostindien - ud
sendt af Christian IV i 1618 - begyndte dansk virk
somhed i disse fjerne egne med det formål at skabe
handelsstøttepunkter og -forbindelser og herfra at
hjemføre østens sjældne varer.

Danmark var således 'blandt de første lande, som
søgte fodfæste i østen, men vor indsats hæmmedes
senere stærkt af de stadige krige i det 17. århundrede.
Alligevel efterfulgtes Ove Geddes rejse af en lang
række ekspeditioner, om hvilke der i almindelighed
ikke kendes så mange detailler på grund af mangel på
kilder.

På 'Det kg!. Bibliotek findes imidlertid en på tysk
affattet dagbog af skibslægen Johan Petersen Corte
munde om een af disse rejser: Skibet OLDENBORG's
togt til Java i 1672. (Navnet Cortemiinde står for
dansk Kerteminde).

Denne bog er ved Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborgs foranstaltning udgivet i oversættelse og
suppleret med orienterende indledning, oplysende no
ter samt aftryk af søartikler, søpas og en korrespon
dance mellem Christian V og Sultanen af Bantam.

Beretningen giver et udmærket indtryk af de van
skeligheder og farer, som mødtes på den tids lang
farter, samt også et indblik i østerlandenes forhold.
OL'DENBORG's rejse kom til at vare 4 år, hvilket var
betydeligt mere 'end påregnet. En grundstødning i
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Sundastrædet nødvendiggjorde reparationer, som va
'rede 4 måneder, og kontrære vej rforhold medførte
yderligere forsinkelse på 8 måneder. Som det ofte var
tilfældet på datidens langfarter, var mandefaldet stort;
af de 154 mand, som var om bord, da OLDENBORG
stod Sundet ud, vendte kun 25 tilbage.

Cortemtinde 'har illustreret sin dagbog med egne
tegninger, der alle er gengivet i bogen; disse virker
som et interessant supplement til beretningen, ikke
mindst fordi de bærer præg af datidens forestillinger.

COLDENBORG byggedes som orlogsskib i Neustadt i
Holsten og .kom herfra til København i 1663. Det til
hørte imidlertid en type, der ikke fandtes hensigts
mæssig som krigsfartøj efter de anskuelser, som kom
til at råde, da Cort Adeler blev chef for flåden. Det
udlejedes til Ostindisk Kompagni i 1672 og overdrages
kompagniet som gave året efter. Det udsendtes for an
den gang til Ostindien i 1677, men forliste på Læsø
med stort tab af menneskeliv).

Alle, der interesserer sig for vor maritime historie.
vil kunne glæde sig over denne bog. Th.

Henning Henninqsen: Bådeoptog i danske sekebstæder
og i udlandet.

Einar Munksgaard, København 1953 . 180 sider. III. Kr. 12,00.

Som bekendt er den søhistorlske forskning i Dan
mark langt fra så fremskreden som historieforsknin
gen på de fleste andre felter. Ethvert nyt bidrag, der
kan medvirke til en il jourføring, må derfor hilses
med glæde.

Et sådant bidrag er tidligt på året fremkommet
med ovennævnte værk, i hvilket museumsinspektør
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Henningsen grundigt behandler et særligt område in
denfor vore gamle sømandstraditioner. Der gives i bo
gen en interessant redegørelse for fastelavnsbådeopto
genes oprindelse og formål samt for deres udvikling og
forløb såvel i almindelighed som lokalt. Lignende
skikke i udlandet er også behandlet i bogen, og forfat
teren er efter sammenligning mellem disse og de dan
ske bådeoptog nået til den opfattelse, at sidstnævnte i
hovedsagen må formenes at være en hjemlig frembrin
gelse.

Bogen indeholder adskillige morsomme illustratio
ner.

Fra forfatterens hånd er der om beslægtede emner
tidligere udkommet bøgerne »Kirkeskibe og Kirke
skibsfester« samt sDyst løb i danske søkøbstæder og
i udlandet-s. Th.
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Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Sf e e n s e n .

Indhold.
Kilder og litteraturhenvisninger.
Nogle russiske gloser.
Indledning.
Geografisk 'Oversigt.
Historisk oversigt.

De første forsøg paa at finde en nordostpassage.
Desjnev og Stralenberg i Østsibirien.
Vitus Bering og den Store Arktiske Ekspedition
1733-43.
Losjkin og Ljakov, Cook og Clerke, \Vrangelog
Weyprecht.
Ekspeditionstekniken forbedres.
Nordenskield gennemsejler Nordostpassagen 1878
-79.
JEANNETTE-Ekspeditionen 1879-81.
DlJMPNA-Ekspeditionen 1882-83.
FRAM over Polhavet 1893-96.
Wilkitzkis Ekspedition 1910-15.
MAUD-Ekspeditronen 1918-25.
Amundsens polflyvninger.
Besejlingen af Nordostpassagens vestligste og øst
ligste dele begynder.
Luftskibet GRA'F ZEPPELIN over Severriaja
Zemlja 1931.

Tidsskr. f. Søvæsen. 125. Aarg. 25
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Russerne aabner den Nordlige Søvej .
Trafiken Nord om Sibirien siden 1935.

Suverænitetsforholdene.
Etnografisk oversigt.
Klima og vejrfor-hold.

Temperaturer.
Lufttryk og vindforhold.
Taage.
Skydække og nedbør.
Refraktion og luftspejling.
Vejrliget.
Klimaændringen.

Naturen og landskabet.
Misvisning og jordmagnetiske forhold.
Flod og ebbe.
Strømforhold.

Isen.
Isformer.
Isøerne.
Polynia.

De nordsibiriske noder.

Davidovplanen.

Kanaler.
Havne, kystbefæstninger og ressourcer.
Jernbaner og hovedveje.
Den Nordlige Søvej.

Administration og organisation.
Handelsmæssig og kulturel betydning.
Distancer.
Skibsmateriellet.
Isprognoser.
Sejlads i arktisk is.
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Arktisk flyvning.

Tiden indtil 2. Verdenskrig.
Landings- og startforhold paa isen.
Aeroflots trafiknet.
Transarktiske flyveruter.

Sømilitære begivenheder langs den Nordlige Søvej.

Den Russisk-Japanske Krig 1904-05.
Rokering af russiske krigsskibe.
Tyske baser ved Barentshavet 1939-40.
Den tyske hjælpekrydser KOMET's passage 1940.
Ishavskonvoj erne.
Tyske operationer mod den Nordlige Søvej 1942
-44.
Operation Wunderland 1942.

Den russiske Ishavsflaade.
Den Nordlige Søvejs militære betydning.

Den Nordlige Søvej som øst-vestlig korrununika
tionslinie.
De russiske luftstyrkers nordlige frontlinie.
Den arktiske undervandsbaad.

Epilog.

Kilder og litteraturhenvisninger.
Ved udarbejdelsen er benyttet følgende i alminde

lighed ikke tilgængelige kilder:

1. Die Naturverhåltnisse des Sibirischen Seeweges.
Geheimes Bellage zum Handbuch des Sibirischen
Seeweges, Oberkommando der Kriegsmarine. Ber
lin 1941.

2. Handbuoh fiir Admiralstahsoffiziere. 3. Auflage.
Oberkommando der Kriegsmarine. Berlin 1939.
(Geheim).
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3. Operation Wunderland. Resume udarbejdet af
tysk viceadmiral Meendsen-Bohlken. 1952 . (Ma
nuscript) .

4. Die Kriegsschiffe und Haren der Sowjet-Union.
Sonderheilage des Frontnachrichtenblattes der
Luftwaffe Nr. 41 (1942).

Af øvrige kilder og Iitteratu rhenvisrringer kan an
føres:

5. Aretic Pilot. Vol. I. 5th Edition. Hydrographic
Departrnent, Admiralty. London 1947.

6. Bering Sea and Strait Pilot. 2nd Edition. Hydro
graphic Department, Admiralty. London 1941.
(With supplements).

7. Forskellige søkort udgivet af det britiske Admira
litet. (Numre angivet i Arelic Pilot og Berinq Sea
and Straii Pilot).

8. Amerikanske søkort: ur. 6602 - 6603 - 6604:
Aretic Ocean. (Oversejlingskort fra Svalhard til
Beringstrædet) , Udgivet af Hydrographic Office,
Washington D.C. 1946.

9. N. Morrasterev : La Grande Expedition Arctique
Russe de 1733-1743. Revue Maritime I - 1938.

10. N. Monasterev: La Grande Expedition Hydrogru
phique de l'Ocean Arctique de 1911 a 1915. Revue
Maritime IV & V - 1937.

11. P. Warneck : La Grande Route Maritime du Nord
de l'U.R.S.S. Revue Maritime VIII - 1937.

12. R. Eyssen: Mit dem KOMET durch die Nordost
Passage. Atlantis, Ziirlch, Febr. 1953.

13. R. Eyssen: Die Weltfahrt des Hilfskreuzers
KOMET. Atlantis, Zur'ich. Mårz 1953.

14. S. D. Waters: German Raiders in the Pacific. War
History Braneh. Department of Internat Affairs.
Wellington, N.Z. 1949.
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15. Anthony E. Sokol: The Cruise of »Schiff 45«. U.S.
Naval Inst. Proceedings, Jan. 1951.

16. Edmond Tranin: L'U.R.S.S. dans IeDesert Polaire.
Illustration. 26. mars 1949.

17. Tidsskriftet »Sveriges FloUa«. 7-1947 og 12-1948.
18. J. W. Sandstrom : The Gulf Stream and the \Vea

ther. Arkiv for 'Matem ati k , Astronomi och Fysik.
Maj 1944. "

19. Tidsskrift for Søvæsen. Aargang 1899. Side 671
674.

20. G. S. Ljungdahl: 'Med GRA,F ZEPPELIN over Nor
ra .Ish avet 1931. »J orden Runt« Bd. 1. Natur och
Kultur. Stockholm 1932.

21. Joseph O. Fleteher: Three Months on an Aretic
Island. The National Geographic Magazine, \Vash
ington D. C., April 1953.

22. Literuturnaja Gazeta. Moskva (bl. a. 7-8-1954).
23. N. Kingo Jacobsen: Arktiske problemstillinger i

relation til besejlingen. Geografisk 'I'ldsskrift. 51.
Bind. 1951.

24. Marine-Rundschau. Hefte 4 - 1954.

Desuden rapporter og beretninger om de forskellige
ekspeditioner (VEGA, JEANNETTE, DIJMPHNA,
FRA(M, MAUD m. v.), samt forskellige aeronautiske
tidsskriftsartikler og diverse oplysninger bl. a. fra
Meteorologisk Institut og United States Information
Service.

Nogle russiske gloser
som hYP'pigt indgaar i stednavne:

bjel-i, -aja, -oje - hvid
bolsj-oi, -aja, -oje stor
jusn-i, -aja, -oje - sydlig
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kamen
krasn-i, -aja, -oje
malenk-i, -aja, -oje
mal-i, -aja, -oje
nisjn-i, -aja, -oje
noss
nov-i , -aj a, -oje
ostrov
port

- sten, klippe
rød

- lille
- lille
- nedre
- næs, kap
- ny

ø

havn
severn-i, -aja, -oje
(sjevern- ) nordlig
star-i , -aja, -oje - gammel
tsjorn-i, -aja, -oje sort
ustjo (ust ) indsejling, munding
verkhn-i, -aja, -oje øvre
vostokn-i, -aja, -oje østlig
zapadn-i, -aja, -oje vestlig
zernlja - land

Transscriberingen af russiske ord er som regel sim
plificeret - f. eks. »sj « for »sch« og »-i« i udlyd i
stedet for »-ij« . Det bemærkes, at i kort, der er repro
duceret efter andre værker, kan det forekomme af
vigende transscriberinger,

Med hensyn til udtalen erindres bl. a. , at »-v« i ud
lyd lyder som »-f« , f. eks. Makarov = Ma-ka-rof og
Kavkas = Kaf-kas, Naar »v« ikke staar som udlyd,
bibeholdes v-lyden - f. eks.ostrov (ostrof), men
ostrova - jfr. Kirovsk og Molotovsk nedenfor. Rus
sisk E, e udtales ofte som »je« (Euaceå = Jenissej,
Cesepnaå = Sjevernij) , medens »y« ofte lyder SOlD

»i« (Kolyrna = Ko-li-ma).
Endelsen -sk i stednavne betegner en tilknytning

til ordets første del som f. eks. byen Tomsk, der ligger
ved floden Tom, og Kolymsk (Ko-limsk ) ved Kolyma,
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medens Kirovsk og Molotovsk (med bibeholdelse af
v-lyden) er opkaldt efter henholdsvis Kirov (Kirof)
og Moletov (Molotof l,

Bemærkninger vedrørende kortmaterialet .

Kortene er tegnet i forskellige projektioner - dels
Mercators og dels polære og arealbevarende projek
tioner.

Med hensyn til Iorskellige uoverensstemmelser mel
lem detailler i kortene kan anføres, at disse uover
ensstemmelser ikke alene kan skyldes de forskellige
projektioner, men ogsaa saa vel unøjagtige og man
gelfulde opmaalinger som geografiske ændringer i
tiden mellem de opmaalinger, der ligger til grund for
udarbejdelsen af de paagældende kort. Af saadanne
ændringer kan nævnes vekslende erosion og aflejring
i flodernes delta, kystliniens hævning eller sænkning
samt smeltning af den saakaldte sten-is eller fossile
is.

I visse tilfælde er uoverensstemmelserne eller unøj
agtighederne dog af en saadan størrelsesorden, at disse
forklaringer ikke synes at kunne slaa til. Eksempel
vis kan det saaledes anføres, at i russiske kort fra
1953, der bl. a. er benyttet til fire overlapningskort
over de eurasiatiske randhave, som er tegnet specielt
til denne studie af cand. mag. J. Lumbye, ligger Ust
Jenissejsk Port ved Jerrissejs overgang fra flod til
bugt på ca. 70° 35'N, 84° OO'E, medens samme plads i
Arctic Pilot angives at ligge paa 69° 40'N, 84° 25'E.
Aarsugen til saadanne uoverensstemmelser er ikke
kendt.
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ord for Eurasien.



Indledning'.

Det er ikke uden grund, at Sovjet-Unionen berøm
mer sig af aabningen af den Nordlige Søvej.

Ganske vist har naturen i de sidste tredive aar ved
en stadig forbedring af de klimatiske forhold i de
arktiske egne bidraget sit til, at aabningen af denne
søvej langs Sibiriens nordlige kyst har været mulig,
men uden store menneskelige anstrengelser og en ud
strakt anvendelse af den moderne teknik ville det nu
værende resultat ikke være naaet.

Ruten gaar gennem farvande, hvor taage og is i for
bindelse med storme ofte lægger de alvorligste hindrin
ger i vejen for sejladsen i den korte periode, i hvilken
sej lads overhovedet er mulig, og hvor navigationen
yderligere 'besværliggøres af kompassernes ringe ind
stillingskraft og søkortenes mangelfulde oplysninger.
Endnu findes der i søkortene over disse farvande tal
rige stiplede kystlinier, der angiver, at opmaalingen
ikke er paalidelig, og stadig opdages der nye skær og
smaaøer. Hertil kommer, at der i begyndelsen over
hovedet ikke fandtes ressourcer af nogensomhelst art
til støtte for skibsfarten. Dette savn føltes saa meget
haardere, som man ved sejladsen her - saa vel i den
første tid som ogsaa senere - maatte være belavet
paa en eller flere overvintringer i isen.

Ved etablering af et udstrakt net af radio- og vejr
meldestationer. hvis observationer af is og vejr danner
grundlaget for saa vel de langfristede som de kortfri
stede is forudsigelser samt hele Sovjet-Unionens vejr-
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tjeneste, ved anlæg af fyr og forskellige kul- og olie
depoter langs 'ruten, ved udsendelsen af fly til isobser
vationer og ved assistance af kraftige isbrydere er det
imidlertid i løbet af de sidste tyve aar lykkedes Rus
serne at skabe mulighed for en nogenlunde sikker
sejlads i to-tre af aarets maaneder gennem farvande,
der tidligere ansaas for at være ufremkommelige og
lukkede for den almindelige skibsfart, farvande, som
dengang i det højeste kunne virke tiltrækkende paa
arktiske pionerer 'Og forskningsrejsende, der paa deres
færd maatte være indstillet paa besæt i isen og over
vintringer, hvor isdriften ofte skruede skibene ned,
satte dem paa land eller knuste dem mod ukendte skær.

I aarene siden !begyndelsen af 1930erne er der langs
Nordsibiriens kyst og i tilslutning til den Nordlige Sø
vej bygget havne og kanaler, anlagt jernbaner og flyve
pladser, der er opført talrige fyr og arktiske stationer,
oprejst i tusindvis af varder, baaker og sømærker paa
skær og øde øer, og ved aabning af kulminer og olie
felter i nærheden af kysten har man uden større
transportvanskeligheder kunnet stille de nødvendige
forsyninger af brændsel til raadighed for skibsfarten.
Af disse aar faldt de fire endda i perioden 1941-45,
hvor Sovjet-Unionen som bekendt var spændt haardt
for paa anden maade.

Det er et gigantisk værk, der her er udført - et
arbej de, der ikke alene har kostet mange penge, men
ogsaa menneskelige lidelser j en udstrækning, som kun
de, der har kendskab til de indre forhold i Sovjet
Unionen, kan danne sig en forestilling om.

Da de arktiske omraader paa grund af den verdens
politiske udvikling nu 'er kommet i søgelyset og under
en eventuel fremtidig storkonflikt kan forudses at ville
faa den allerstørste betydning, har ogsaa den Nordlige



396 Den Nordlige Søvej.

Søvej og hele det nordlige Sibirien faaet stærkt for
øget aktualitet.

En studie over denne nye søvej og dens historiske
udvikling, dens geografi og klima, navigatoriske og
politiske forhold samt ikke mindst dens handelsmæs
sige og militære betydning maa derfor i forbindelse
med de nyeste til raadighed staaende oplysninger om
Nordsibirien anses for at være et ønskeligt bidrag til
kendskabet af de arktiske omraader, der nu desværre
paa en saa sørgelig maade er blevet aktuelle,

Ihvorvel den fælles geografiske beliggenhed af Grøn
land og Nordostpassagen i den arktiske zone nødven
digvis maa betinge visse ligheder mellem disse to om
raader, er der paa den anden side i adskillige hen
seender saa væsentlige forskelligheder mellem natur
forholdene ved Grønlands i nord-sydlig og Nor'dsibi
riens i vest-østlig retning 'Orienterede kyster, at erfa
ringer og slutninger fra det ene omraade ikke uden
videre kan overføres til det andet.

Der er saaledes som netop antydet den fundamentale
forskel, at Grønland fra Arktis strækker sig langt mod
Syd og her - trods indlandsisen - naar ned til aabent
og isfrit eller i 'hvert fald tildels isfrit hav, medens
Nordsibirien med sit indlandsisfrie fastland, der om
sommeren gennemstrømmes af store nordgaaende flo
der, danner det arktiske forterræn for Asien med
front mod det af polarisen i vid udstrækning aaret
rundt dækkede Polhav.

For os Danske har Nordsibiriens kyst ikke alene
betydning som en slags genbo - og i flyvningens tids
alder slet ikke saa fjern en genbo endda - til Nord
grønland, men denne lange kyststrækning har tillige
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interesse for os , fordi ogsaa danske mænd gennem
tiderne har taget del i dens udforskning og har med
virket ved aabningen af Nordostpassagen eller søvejen
Nord om Asien - den vej, som Russerne har givet
navnet: den Nordlige Søvej.



Geografisk Oversigt.
Den Nordlige Søvej omfatter strækningen fra Mur

mansk langs Europas og Sibiriens nordlige kyst og
videre gennem Beringstrædet til Providentiabugten
lidt Vest for Tsjuktsjerhalvøens sydøstlige pynt. l
mere udvidet forstand begynder søvejen dog allerede
ved den vestlige indgang til Barentshavet - linien fra
Nordkap via Bjørneøen til sydspidsen af Svalbard 
og ender i Vladivostok.

Søvejen følger som regel kysten, men isforholdene
kan - som omtalt i det følgende - i visse tilfælde
tvinge skibsfarten længere ud. Sejladsen foregaar dog
i almindelighed hele tiden paa fladsøen over fast
landssoklen, der de fleste steder Nord for Europa og
Asien har en meget stor udstrækning.

Polarhavet - eller rigtigere Polhavet - regnes nu
sædvanligvis at strække sig fra Nordpolen og Syd paa
til 600 m-kurven, der som 'regel ligger tæt inden for
1000 m-kurven.

Denne sidste kurve bugter sig fra lidt norden for
Svalbard (82°N) ENE paa noget N om Franz Josephs
Land (83°30'N) og videre ESE og SE paa tæt N om
Severnaja Zemlja til et punkt ca. 150 sømil E for Kap
Tsjeljuskin (Cia. n040'N) . Herfra gaar kurven mod
NE og ENE og naar breddeparallelen 800N ca. 300 sø
mil N for den østligste af de Nysibiriske Øer (150 0E),

hvorfra den i et par bugter strækker sig i sydøstlig
og østsydøstlig retning, til den naar 74° nordlig bredde
paa meridianen gennem Kap Desjnev - Asiens nord
østligste punkt (170 0W). Kun i Laptevhavet strækker
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1000 m-kurven sig saaledes udenfor Polhavet og ind i
randhavene. Det samme gælder i hovedsagen 600 m
kurven, idet der dog er en udløber med ca. 600 m
dybde ind i Barentshavet.

Mellem 600 m-kurven og kysten kan farvandet, der
hovedsagelig er fladsø, inddeles i følgende randhave :
Barentshavet med Petsjorahavet, Karahavet, det Vest
sibiriske Hav, Laptevhavet, det Østsibiriske Hav og
Tsjuktsjerhavet. Grænserne er markeret paa over
sigtskortet. Ovenstaaende navne er fastsat ved et de
kret udstedt 27. juni 1935 af Sovjet-Unionen, idet
Karahavet og det Vestsibiriske'Hav dog officielt under
eet benævnes Karahavet. Det vil imidlertid være prak
tisk at skelne mellem det egentlige Karahav og det
Vestsibiriske H av, hvorfor den sidst nævnte benæv
nelse vil blive benyttet i denne studie. Før 1935 her
skede der en del vilkaarlighed og forvirring med hen
syn til disse randhaves navne. De to østligste - i
visse tilfælde endda de tre østligste - benævntes saa
ledes ofte under eet det Sibiriske Hav. Laptevhavet
var dog bedst kendt som Nordenskioldhavet, en be
nævnelse, der blev indført af Nansen i 1893, og som
iøvrigt stadig er i brug uden for Sovjet-Unionen. Fra
1918 anvendte Rusland - efter forslag af Sjokalski
benævnelsen Laptovhavet - en opkaldelse ener Dimi
tri Laptev (Laptj ef ), der virkede her under den Store
Arktiske Ekspedition.

Disse navneskifter maa man selvsagt tage hensyn
til ved benyttelsen af ældre litteratur og kort. Ligele
des kan man i ældre værker se randhavene fra de
Nysibiriske Øer og E paa til de store øer N for det
amerikanske fastland (Ban k 's Land m. f'l.) under eet
benævnt Beauførthavet. Dette navn refererer nu ude
lukkende til randhavet N for Alaska og Canada.
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Barentshavet. I den nordlige del af dette hav ligget
de store øgrupper Svalhard (Spitzbergen) og Kej ser
Franz Josephs Land. Grænsen mod Vest dannes af en
linie Svalbards sydpynt-Bjørneøen-Nordkap, mod
Syd af det europæiske fastland og Hvidehavet og mod
øst af den ca. 500 sømil lange dobbeltø Novaja Zemlja
(Nyland) og Kolgujev med brede adgange ind til Pet
sjorahavet NE og S for sidstnævnte ø. Barentshavet
har en gennemsnitlig dybde af ca. 200 m, idet det dog i
den sydvestlige del findes en sænkning med indtil 550
m og ved den nordøstlige udgang en rende med indtil
600 m's dybde. Barentshavet er rent uden skær og
landløse grunde.

Peisjorahauet mellem fastlandet, Kolgujev, Novaja
Zemljas sydvestkyst og Vajgatsj 'har kun i den nord
lige del dybder over 50 m. Langs fastlandskysten er
der en del smaaøer, sandbanker og skær.

Karahauet, Tæt langs hele Novaja Zemljas østkyst
gaar en 2-300 m dyb rende - Ifor det meste halvt saa
bred som dobbeltøen. Dette havs største kendte dybde,
540 m, ligger noget NNE for strædet, der adskiller de
to øer. E for renden aftager dybden og den østligste
del har under 100 m. Der er ingen landløse grunde
eller øer i Karahavet.

Kommende fra W er der regnet fra S fire adgange
til Karahavet: Jugorstrædet, Karastrædet (den Kariske
Port - ogsaa benævnt Jernporten), Matotsjkinstræ
det og vejen N om Novaja Zernlja, Jugorstrædet mel
lem fastlandet og Vajgatsj er paa sit smalleste sted
1.5 sømil bredt. 'Da dette stræde i sejlrenden har til
strækkelig dybde (minimum 14.5 m) og ofte er isfrit,
er det den 'hyppigst anyendte adgang. I Karastrædet
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er den mindste afstand mellem Vajgatsj og SE-pynten
af Novaja Zemlja 27 sømil, men paa grund af skær og

smaaøer indskrænkes bredden af den sejlbare adgang
til 17 sømil. Mindste dybde i midten af strædet er
45 m. Matotsjkinstrædet, der adskiller Novaja Zeml
jas to øer, er en ca. 60 sømil lang fjo'rd med en bredde
varierende fra 650 til ca. 1300 m og med dybder i sejl
løbet fra 12 til 180 m. Strædet minder meget om en
grønlandsk fjord . Naar isbarrierer i eller udenfor disse
tre stræder spærr-er for sejladsen, vil der kunne være
mulighed for fri passage N om Novaja Zemlja, Herved
kommer man dog ikke direkte ind i Karahavet, men via
det Vestsibiriske Hav.

Det Vestsibiriske Haver et grundet farvand, der
kun i N og ved de østlige udgange har dybder over 100
m. Den sydlige halvdel har dybder under 50 m med tal
rige landløse grunde. skær og mindre øgrupper. Fra
midt mellem Novaja Zemlja og Severnaja Zemlja sky
der en undersøisk ryg sig mod N. Den naar helt op til
midtvejs mellem sidstnævnte øgruppe og Franz Jo
sephs Land. Paa denne ryg ligger - regnet fra N 
følgende øer: Usjakovs ø, Wieses ø og Eensomheden
(Ostrova Ujedinjenija) - den sidstnævnte omtr-ent
midtvejs mellem Kap Sjelanja (Novaja Zernlja) og Ok
tober-Revolutionens ø (midterste store ø i Sovernaja
Zemlja-gruppen). Adgangen vestfra til det Vestsibiri
ske Hav sker ent-en N om Nevaja Zemlja eller fra Kara
havet gennem den brede adgang mellem denne ø og
Hvideøen (O str ova Bjeli) samt gennem Malyginstræ
det mellem Hvideøen og halvøen Jamal (ses ogsaa sta
vet Jalmal). Dette stræde er dog en del grundet og
ikke sejlbart for skibe med over 3 m dybgaaende. Selv
for skibe med et mindre dybgaaende end 3 m fraraades

Tidsskr. f . Søvæsen, 125. Aarg. 26
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passage, da strædet ikke er tilstrækkeligt oprnaalt, og
dybderne menes at være underkastet hyppige ændrin
ger foraarsaget af isen. Jamal (samojedisk: »Jordens
Ende«) er ogsaa kendt under navnet Samojedehalvøen.

Det Vestsibiriske Hav gaar i S over i den brede, næ
sten 500 sømil lange Obmunding (Ob Bugten) og Je
nissej s nærlig halvt saa lange munding. Kysten mellem
disse to store bugter er lav og ujævn og kun nødtørf
tigt opmaaIt. Der kan saaledes ses ret store divergenser
i de forskellige kort. Kysten fra Dicksonøen ved Je
nissejmundingens højre bred og 'Op til Kap Tsjeljuskin
paa Taimyrhalvøen -- Asiens nordligste punkt - hed
der 'Kh ar iton Laptovkysten. Udfor denne ligger i for
skellig afstand talrige større og mindre øg ru pper m ed
grunde og undersøiske skær. Samtidig med at der her
ved skabes vanskeligheder for navigationen, lettes dog
ofte sej ladsen, idet øer og skær danner en barriere
mod pakisen, hvor skibe som regel kan finde anker
pladser, der ligger i læ for isen.

Noget N til 'V for Dicksonøen ligger Sverdrups ø.
De største øgrupper er Arktisjeski Institut Øerne (det
Arktiske Instituts Øer), Isvestji Tzik Øerne, Mininøer
ne, Ki'rovøerne og Nordenskield Arkipelaget. Den sidst
nævnte øgruppe bestaar af nærlig 70 større og mindre
øer, der deles i 5 hovedgrupper, syd ligst Wilkitzkiøer
ne, vestligst Sywolkaøerne, i midten Pakhtusovøerne
og mod N og E henholdsvis Russki- og Liitkeøerne.
Farvandet mellem Nordenskield Arkipelaget og fast
landet samt de nær dette beliggende øer hedder Mat
thiesenstrædet.

Eensomheden blev opdaget iS/S og navngivet af den
norske sælfanger Johannesen, der var gaaet N om No
vaja Zemlja. Nu er ensomheden imidlertid brudt, dels
er der paa øen oprettet en vigtig polarstation med
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kraftig radio og bygget fyr og baaker - dels er der
ogsaa opdaget flere øer i det lidt fjernere nabolag.

I 1893 opdagedes Sverdrups ø (FRAM-Ekspeditio
nen), men først i 1930erne kom der fart i udforsknin
gen af det Vestsibiriske Hav. 1930 opdagedes saaledes
Isasjenka og Voroninøerne og i 1935 Usjakovs ø.

Mange øer, stræder og punkter paa kysten her
og andetsteds langs Sibiriens nordkyst har skandi
naviske navne, idet de bl. a. er opkaldt efter norske
sælfangere og deltagerne i VEGA-, FRAM- og MAUD
ekspeditionerne. Foruden de allerede nævnte kan saa
ledes anføres: Petersens ø, Scott-Hansens Øer, Amund
sens Pynt, Palarider Bugt, Palarider Strædet, Nansens
ø, Johannesens Pynt, Helland-Hansenøerne. Heiberg
øerne, Sverdrup Strædet m. fl. (jfr. kortet til Opera
tion Wunderland ) . Ogsaa danske navne - foruden
Berings - indgaar i flere geografiske navne langs
Nordsibiriens kyst som f. eks. Hovgaards ø (ca. 76'
23' N, 95° 06' E) i Nordenski6ld Arkipelaget. nen er
opkaldt efter den danske premierløjtnant (senere kom
mandør) A. P. Hovgaard, der deltog i VEGA-ekspedi
tionen. Endvidere kan nævnes navne som Lassinius
(Lassen) og Spangberg. der under Bering deltog i den
Store Arktiske Ekspedition 1733-43.

Lapteuluurei (Laptjef-) har i sin nordlige del dyb
der over 2000 m , og 1000 m-kurven stikker noget E for
Severnaja Zemlja en tunge ned under 78° N. Ved Tai
myrhalvøens nordøstlige hjørne naar denne dybdekur
ve ind paa den korteste afstand fra Asiens fastland 
90 sømil. Laptevhavet er saalcdes som allerede nævnt
det eneste af randhavene mellem fastlandet og Polha
vet, der har dybder over 1000 m. Men i Laptevhavet
ligger 100 m-kurven ret tæt op ad 1000 m-kurven , og

26'"
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i den sydlige og i det meste af den nordøstlige del af
dette haver dybderne under 50 m .

Den almindeligst benyttede vestlige adgang til Lap
tevhavet er Boris Wilkitzkistrædet mellem Taimyr
halvøen og Bolsjevikøen - den sydligste i Severnaja
Zemlja-gruppen. Dette stræde er paa det snævreste
sted 30 sømil bredt med dybder mellem 50 og 200 m
næsten helt ind til kysterne. Sjokalskistrædet mellem
Bolsjevikøen og Oktober-Revolutionens ø er 10 sø
mil bredt paa det smalleste sted og er over 200 m dybt
i sejlløbet. Dette stræde benyttes dog kun sjældent, da
isforholdene her som regel altid er vanskeligere end i
Wilkitzkistrædet, der derfor foretrækkes . Er passage
af disse to stræder ikke mulig, kan der i sjældne til
fælde være aabent vand N for Severnaja Zemlja. Sun
det mellem Oktober-Revolutionen og Komsomoletsøen
- den Røde Arme's Sund - er selv i de bedste somre
isfyldt og en eventuel passage vi! yderligere vanskelig
gøres af skærene ved sundets vestlige indgang. løvrigt
er farvandet her saa vidt vides endnu ikke opmaalt.

Severnaja Zemlja (Sjevernaja Zemlja, Nordland )
blev først opdaget i 1913 og fik da navnet Czar Nikolai
n's Land. Baade Nordenskield og Nansen holdt sig i
sin tid , da de passerede farvandet her, til fastlandssi
den og kneb tæt forbi Kap Tsjeljus'kin. De kom saa
ledes gennem Wi!kitzkistrædet uden at opdage, at de
gik igennem en kun 30 sømil bred passage.

Det Østsibiriske Hav har i den sydvestlige del dybder
under 20 m og ellers mellem 20 og 50 m. Liggende tæt
op til 1000 og 600 m-kurverne gaar 100 m-kurven
meget nær langs dette havs nordgrænse fra 5 bredde
grader N for de Nysibiriske Øer til 5 breddegrader N
for Wrangeløen, De ringe dybder - mest under 20 m
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- i et udstrakt omraade SW, S, SE og E for de Nysi
biriske Øer skyldes aflejringer f'ra de store nordsibiri
ske floder Khatanga, Lena, Jana, Indigirka og Ko
lyma.

Adgangen W fra til det Østsibiriske Hav sket gen
nem Lapteostræder mellem fastlandet og Bolsjoi-Lja
kovskløen eller gennem Sonnikoustrædet mellem 'Mali
Ljakovskiøen og den store nordlige øgruppe, Anjou
øerne. Eterikansirædet mellem de to Ljakovskiøer kan
ikke besejles af skibe, da den mindste dybde er 2 ro.

Passagerne forbi Severnaja Zemlja og de Nysibiri
ske Øer danner de vanskeligste flaskehalse paa den
Nordlige Søvej. Wilkitz'kistrædet kan være blokeret af
saa svær is, at en forcering selv med de stærkeste ishry
dere ikke vil være mulig. I stræderne forbi de Nysibi
riske Øer kan isen være lige saa besværlig, men passa
gerne her kan paa grund af de ringe dybder møde yder
ligere forhindrtnger. I Laptevstrædet er mindste dybde
7,2 m, i Sannikovstrædet 10 m . Paa grund af det læge
vand vil isfjelde og svære pakisdannelser ofte strande
og tvinge skibene bort fra selve sejlløbet. Maximums
dybgaaendet for de skibe, der anvendes paa den Nord
lige 'Søvej er derfor fastsat til 9 m. De største af linie
isbryderne (STALIN-klassen, 11000 tons) har netop 9
m dybgaaende. Militært set er passagerne ved de Ny
sibiriske Øer saaledes de vanskeligste, idet dybdefor
holdene, som man vil se, er særdeles gunstige for en
minering med bundminer.

NE f0 '1' de Nysihiriske Øer ligger 5 mindre øer 
Bennettøen (13 sømil lang ), Zj okhovaøen og General
Wilkitzki-, Henriette- og Jeannetteøerne - under eet
kaldet De Long Øerne. Henrietteøen (diameter 2,5 sø
mil) ligger ca . 70 sømil NE ,for Zjokhova og Jeannette
øen (1,5 sømil lang E-W, 0,8 sømil bred N-S ) ca. 25
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sømil SE for Henrietteøen. De Long Øerne ligger spredt
mellem 20 og 50 m-kurverne uden nogen mellemliggen
de ryg. Fra disse øer og til Wrangeløen er der rent
farvand. Kun under særlig ugunstige isforhold i Lap
tev- og Sannikovstræderne og da kun efter Iorudgaa
ende luftopklaring - dirigeres sejladsen N om de Ny
sibiriske øer. Lidt \V for Kolymas udmunding og i rin
ge afstand fra fastlandet ligger Bjørneøerne. Sejladsen
foregaar - af hensyn til isen - som oftest mellem
disse øer eller tæt op til dem.

Tsjuktsjerhavet begrænses mod \V 'af en linie fra
Kap Jakan (76 sømil WNW Ifor Kap Otto Schmidt)
paa fastlandet til Wrangeløens S\V-pynt, Kap Blos
som, mod S af Tsjuktsjerhalvøens og Alaskas nord
kyst, idet dette hav mellem Asien og Amerika via Be
ringstrædet gaar over i Beringshavet. Den østlige græn
se er Alaskas kyst og en meridian gennem Kap Bar
row. Fastlandet og Wrangeløen adskilles af det mere
end 75 sømil brede Longstræde, der har dybder mel
lem 20 og 50 m. Dette stræde har ikke - som øerne
NE for de Nysibiriske Øer - faaet navn efter De Long
(jfr. JEANNETTE-Ekspeditionen), men efter en ame
rikansk hvalfangerkaptajn Long, der i 1867 gennem
sejlede det, og som den første gik i land paa Wrangel
øen. ENE for Wrangeløen ligger i en afstand af ca.
34 sømil Heraldøen (russisk Gerald - opdaget 1849
af H.M.S. HERALD). 150 sømil 'SE for Heraldøen lig
ger Heraldflakket (12 m) og længere borte i NE mulig-
vis et par smaaøer, som menes observeret til forskelli- . I
ge tider. Disse øer maa dog nu antages at have været
»isøer« . Farvandet omkring Wrangeløen (Ostrova
Vrangelja)er nogenlunde rent. Øens SE-pynt har faaet
det forjættende navn Kap Hawaii. T'sjuktsjerhalvøens
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og dermed Asiens nordøstligste punkt er Kap Desjnev
eller Østkap. som det ogsaa kan ses benævnt.

Beringstrædet er paa det smalleste sted - mellem
Kap Desjnev og Kap Prince of Wales paa Alaskasiden
- ca. 45 sømil bredt og har dybder mellem 20 og 100
m. Midt i strædet ligger de to Diomedesøer. Den nord
vestligste og største af disse, Store Diomedes eller Rat
manova, er russisk, den sydøstlige og mindste, Lille
Diomedes eller Ignaluk - tidligere ogsaa kaldet Kru
sensterns 0 - er amerikansk. Afstanden mellem Store
og Lille Diomedes er kun godt to sømil. Grænsen mel
lem Sovjet-Unionen og U.S.A. gaar midt mellem de
to øer, saaledes at russisk og amerikansk søterritori
um her direkte støder op til hinanden. Ogsaa dalolini
en gaar midt mellem de to øer. Naar det er søndag
paa den amerikanske Lille Diomedesø, er det mandag
paa den russiske Store Diomedesø. 9 sømil SE for Lille
Diomedes ligger et skær, Fairway Rock.

Beringshavet. Sønden for Beringstrædet begynder
Beringshavet, det fra N breder sig mod S til Alenternes
store øbue. I den nordlige del - S for Tsjuktsjerhalv
øen - skærer den brede Anadyrbugt sig ind i landet
paa den asiatiske side med Norton Sound vis il vis paa
Alaskasiden. N for Norton Sound ligger Kotzebuebug
ten (Kotzebue Sound). Mellem Norton Sound og Ana
dyrbugten - noget S f0 '1' Beringstrædet og SE for Pro
videntiabugten (Forsynets Bugt) - ligger den store ø
St. Lawrence, der tilhører U.S.A. Omtrent i midten af
Beringshavet - men dog nærmest den amerikanske
side - ligger St. Matthewøerne og Pribilofføerne. Beg
ge disse øgrupper er amerikanske. Pribilofføerne er be
kendt som Verdens største yngleplads for pelssæler
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(søbjørne ) . Øerne administreres og er under juris
diktion af United States Department af Commeree (Bu
reau of Pisheries). Landing og adgang er førbudt uved
kommende, og skibe fra U.S . Coast Guard patruljerer
i farvandet i sælernes yngletid.

Aleuternes øbue strækker sig langt mod "V og fort
sætter efter et mellemrum i Kommandorskiøerne, der
er russiske, og hvis største ø hedder Berings ø . Buen
peger 'Op mod den midterste del af den store halvø
Kamtsjakta. Saa vel N'V som SE for Kommandørøerne
er aabent farvand , der mellem øerne og Kamtsjatka
har dybder indtil 4000 m.

Fra sydspidsen af Kamtsjatka til nordøstpynten af
den nordligste af de japanske øer, Hokkaido, ligger Ku
r ilernes økæde, der indeslutter det Ochotske Hav. Mel
lem Hokkaidos nordspids og Sakhalin fører La Pe
rousestrædet fra det Ochotske Hav til det Japanske
Hav. Omtrent midt paa dettes vestkyst - lidt N for
grænsen til Korea - ligger Vladivostok (Østens Her
sker) ved bugten det Gyldne Horn (Soloto] Rog).
Tatarbugten skærer sig S fra ind mellem Sakhalin og
fa stlandet som en fortsættelse af det Japanske Hav og
gaar i N over i et smalt sund, hvis 'ringe dybde forhin
drer passage af søgaaende skibe.

Polhavet. Nord for randhavene. der beskyller Nord
sibiriens kyster, ligger PolhaveLeller Polarhavet. Dets
sydlige grænse følger som nævnt i ahnindelighed 600
m-kurven. N for denne falder fastlandssoklen de fle
ste steder hurtigt og brat til 3000 m-kurven og derefter
mere jævnt til 4000 m-kurven. Nordpolen ligger saa
ledes i et bassin med dybder over 4000 m.

Tværs over Polhavet - fra de Nysibiriske Øer i
retning mod Grønland - har russiske polarforskere.
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som det vil være bekendt, i de senere aar fundet en hid
til ukendt undersøisk bjergkæde med »højder« fra 2500
til 3000 m. Denne ryg, der er opkaldt efter den russi
ske digter og videnskabsmand Mikhail V. Lomonosov
(1711-65), rejser sig adskillige steder brat fra hav
bunden. ') Dybderne paa Lomonosovryggen er ikke
opgivet, men maa under hensyntagen til de omgivende
bassiner med over 4000 m's dybde antages at ligge mel
lem 1000 og 2500 m .

For at forklare havstrømmene i Polhavet havde for
skellige forskere allerede for en del aar siden regnet
med, at der maatte findes en saadan tærskel, men det
var først i 1948, at det lykkedes en 'russisk ekspedi
tion at faa føling med den. Siden da har forskellige is
flageekspeditioner arbejdet paa dens kortlægning, og
under opmaalinger paa den modsatte side af Polhavet
har amerikanske hydrografer gjort iagttagelser, der
stemmer med de russiske opdagelser. Lomonosovryg
gens nøjagtige beliggenhed er dog endnu ikke offentlig
gjort, idet baade Russerne og Amerikanerne hidtil har
hemmeligholdt oplysninger herom.

Fra Lomonosovryggen, der formentlig er ret smal.
breder et bassin med dybder over 4000 m sig over mod
Alaskas nordkyst, hvor det ved Point Barrow naar tæt
ind til kysten. Ogsaa i dette kun nødtørftigt udforskede
bassin maa man formode, at der kan forekomme hy
drograflske overraskelser.

Flere steder i Polhavet har man maalt dybder over
5000 m - saaledes bl. a. i et mindre omraade paa 86-

.) M. V. Lomenosov var født ·i guvernementet Arehangelsk og
voksede 'Som en fattig f.i.skel"dTeng op ved Ishavets kyst. Han ar
bejdede .sig frem og endte 150m professor i naturvidenskaberne.
Samtidig val" han ,digter og skrev værker om russlsk verslære
og russisk gnarnmatik. Endvidere ivrede han Ior en begræns
ni.ng af udlænddngenes Jnd.flydel se i Rusland, Han kaldes ofte
»den russiske litteraturs fader«.
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87° N Br Nord for den vestlige del af Franz Josephs
Land og paa 76-79° N Br Nord for Beringstrædet.
Den største hidtil kendte dybde, 5440 m, er maalt med
ekkolod paa 77° 45' N Br og 175 0 00' W Lgd. Dybden
ved Nordpolen er ca. 4200 m.

(Fortsættes)



Nautisk Prøvekammer.
1904 - 1. NOVEMBER - 1954.

En vejledende og kontrollerende, teknisk Institution for Skibsfarten
gennem et halvt Aarhundrede,

Af Fuldmægtig, Søløjtnant (R) Honnens de Lichtenberg.

Vel har Kompasset, Sømandens gamle, gennemprø
vede Vejleder over Havene, været kendt gennem Aar
hundreder, men den virkelige Forstaaelse af Kompas
sets Naturkræfter, Lovene herfor og dets Betydning
som videnskabeligt Instrument er af langt senere
Dato, og som saadant har det særlig i vor Tid gen
nemgaaet en rivende Udvikling.

Det er betegnende, at Flaadens gamle Kompasmaga
sin var knyttet til Holmens Snedkerværksted, i ældre
Tider blev der jo ofret meget paa Skibenes »Forsiring«
og billedskærermæssige Udsmykning, og hertil hørte
ogsaa Datidens smukke, rigt udskaarrie Nathuse af
fine Træsorter. Det var derfor kun naturligt, at Kom
pasmagerne som andre af de ældre Tiders Finmekani
kere, f. Eks. Laasesmedene, henhørte under Snedker
faget.

Indtil 1880 var Orlogsflaadens Kompasser oplagret
ved det gamle, forlængst nedrevne Snedkerværksted
paa Frederiksholm - een af »Holmens« større øer.
Fra 1880 har Kompasvæsenet haft til Huse i Søndre
Takkelloftbygnings Sydende. Samtidig med Flytningen
til egne Lokaler opførtes den »jærnfrie« Træpavillon
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til Kompasundersøgelser paa Frederiksholm, som ef
ter Tyskernes Besættelse af Holmen blev flyttet til
Grønningen og senere har fundet blivende Plads ved
Prøvekammerets fremtidige Hjemsted i Rosenvænget
i København. Kun en stor, svær Cementblok tæt ved
Maskininventariemagasinets Lagerskur for ildfaste
Sten ligger i Dag som et synligt Minde om de Kom
pasundersøgelser. der i over 60 Aar fandt Sted her i
den gamle Træpavillon, som stod paa denne Sokkel.

Fra Intendanturens Tovværksmagasin nedenunder
Kompasvæsenets nuværende Lokaler stiger der en
gennemtrængende Duft af tjæret Tovværk op mellem
de gamle Gulvplanker. og denne »Sømand en s skønne
ste Parfume« svøber sig rundt i Kompasvæsenets Do
mæne, hvorfor der dufter så herligt »af Skiv« i alle
Rum.

Kompas-Videnskabens rivende Udvikling i vor Tid
har samtidig skærpet de Krav, der paa forskellig
Maade stilles med Hensyn 'til det moderne Kompas'
Nøjagtighed og rolige Bevægelser og dermed igen til
Kontrollen og Prøverne med dette vigtige Navigations
hjælpemiddel. Kravene til den mere og mere hastende
Skibsfarts Sikkerhed har Tid efter anden medført
Fastsættelse af nøje Regler for Beskaffenhed og An
bringelse af Skibslanterner. Undersøgelse af og den
hermed forbundne Udstedelse af de fornødne Certi
fikater for Kompasser og Skibslanterner kom derfor
paa Indenrigsministeriets Foranledning til at foregaa
ved Flaadens Kompasvæsen og Orlogsværftets Prøve
anstalt, og omkring Aarhundredskiftet fremkom der
en Række forskellige Bestemmelser om det offentliges
Krav til Skibslys og Kompasser. Arbejdet i en af Sø
værnet og Indenrigsministeriet nedsat Kommission
resulterede i, at Institutionen Prøvekammeret fOJ'



Skibslys og Kompasser blev oprettet den 1. November
1904. Sammen med Flaadens Kompasvæsen henlag
des det under Chefen for Orlogsværftet (den Gang en
Søofficer, der var Chef for samtlige militære og civile
Institutioner indenfor Orlogsværftets - det nuvæ
rende »Holm ens« - Omraade).

Prøvekammeret foretog i vid Udstrækning Under
søgelser for den civile Skibsfart, idet Certifikatudste
delse for Skibslanterner og Kompasser var blevet
gjort obligatoriske, men Prøvekammerets Ledelse,
Personel og Lokaliteter var dog fortsat fælles med
Flaadens Kompasvæsen, og som saadant underlagt
Marineministeriets Overbestyrelse. Indtil 1925 vare
tog Orlogsværftets Regnskabsvæsen tillige Føringen
af Kompasvæsenets og Prøvekammerets Regnskaber.
Tiden medførte imidlertid en stadig Skærpelse af Kra
yene til den civile Skibsfarts Lanterner og Kompasser
gennem de respektive Tilsynslove for Skibsfarten, og
Prenekammeret gennemgik som Følge heraf en fort
sat Udvikling til det mere sel vstændige ; det 'er særlig
i Aaret 1930, at denne Selvstændighed grundfæstes
gennem forskellige Love og administrative Bestemmel
ser.

I Maj 1930 overgaar Preoekammeret for Skibs lys og
Kompasser saaledes til Ministeriet for Søfart og Fi
skeri, men det skal dog forts at som hidtil drives i
Fællesskab med Flaadens Kompasvæsen. Adskillelsen
var dog kun af administrativ og regnskabsmæssig
Art; Driften og Arbejdet var vedblivende fælles, og
Udgifterne deltes stort set ligeligt mellem de to Mini
sterier.

I September samme Aar udsteder Ministeriet for
Søfart og Fiskeri et Regulativ for Skibslys og nautiske
Instrumenter, hvorved de nye Regler for den Afdeling
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af Fællesvirksomheden, der henhører under dette Mi
nisterium, trækkes klart op og samtidig fastsættes
Institutionens Navn til: Prøvekammeret for Skibslys
og nautiske Instrumenter, idet der nu ogsaa udgaves
en Bekendtgørelse om Undersøgelse og Kontrol ved
Prøvekammeret af Reflektionsinstrumenter og Kik
kerter til Skibsbrug. Bestemmelserne for Undersøgel
serne af Skibslanterner og Kompasser af 1930 var ud
arbejdet efter fælles nordiske Retningslinier, saaledes
at bl. a. en gensidig Anerkendelse af Certifikaterne i
Danmark, Sverige og Norge var sikret.

I 1932 oprettedes paa Foranledning af Dansk Fiske
riforening to Prøvekamre for Undersøgelse af Skibs
lanterner henholdsvis i Esbjærg og Frederikshavn,
Esbjærg-Kammeret var i Aarene 1933-37 aabent i
kortere Perioder, men har siden da ikke været i Virk
somhed.

Prøvekammerets Regnskab blev nu ogsaa udskilt
fra det tidligere fælles Regnskab for Flaadens Kom
pasvæsen og Prøvekammeret, og de Gebyrer, der er
lægges for Undersøgelser foretaget af Prøvekamme
ret, blev fremtidigt taget til Indtægt paa Finansloven
under Søfartsministeriets Konto.

I 1937 bestemmer Søfartsministeriet endelig, at
Prøvekammeret henlægges under samme Ministeriums
tekniske Afdeling for Søfartssager.

Den tyske Besættelsesmagts Voldsherredømme paa
Holmen, som medførte Søværnets - heldigvis kun
midlertidige - militære Virksomheds Ophør, foran
ledigede, at Prøvekammeret i 1944 flyttedes til Mini
sterialbygnings-Barakkerne i Christiansgade 12, og
i 1945 blev Kompasobservatoriet som tidligere nævnt
flyttet til Palsters Kontregarde, Grønningen 2, (Ka
stelsvolden) . Efter Forhandling mellem Marinemini-
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steriet og Handelsministeriet bestemtes det at udskille
Prøvekammeret fra Søværnet, og fra den 1. April 1946
oprettedes Nautisk: Prøvekammer, idet Institutionen
i Henhold til Tjenestemandsloven af 1/4 1946 er pla
ceret sammen med de øvrige Institutioner under Mi
nisteriet for Handel, Industri og Søfart.

Prøvekammeret har i Dag en betydningsfuld og me
get krævende Opgave som Kontrolorgan for Søfarten
med Hensyn til Skibslys, Kompasser, Kikkerter og
nautiske Instrumenter. Sikkerheden til Søs nødven
diggør, at Materiellet er af ypperste Kvalitet og i
Overensstemmelse med de af Myndighederne herfor
udgivne Bestemmelser. Ved talrige Søretssager lægges
Certifikatundersøgelser o. I. til Grund for Rettens Ken
delser, men ogsaa overfor Fabrikanter af nautisk Ma
teriel og Instrumenter har Nautisk Preoekammer,
hvortil Institutionens Navn som før nævnt er ændret,
omfattende, raadgivende Opgaver, ligesom det virker
som Konsulent for Myndigheder og Enkeltpersoner.

Ved et Tilbageblik over Virksomheden gennem et
længere Aaremaal vil de konkrete Tal i alle Tilfælde
være de klareste Beviser for Institutionens Arbejde
og Udvikling, hvorfor det til Belysning af Prøvekam
merets Virke gennem et halvt Aarhundrede kan næv
nes, at der fra 1904--1944 er undersøgt 74.000 Lan
terner og 26.000 Kompasser, medens der i den 10
aarige Periode 1944-54 er undersøgt 35.000 Lanter
ner og 15.000 Kompasser.

Nautisk Prøvekammer har forstaaet fuldtud at leve
op til de mange og omfattende Opgaver, der i Dag
kræves af et moderne, teknisk Kontrolorgan, til Trods
for Vanskelighederne gennem den spredte Virksom
hed, dels paa Slotsholmen, dels i Rosenvænget. Det
sidstnævnte Sted er bestemt til Institutionens frem-

Tidsskr. f. Søvæsen. 125. Aarg. 27
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tidige Domicil, men hidtil har Byggerestriktioner
m. m. medført, at Planerne til en fuldtud moderne og
i alle Maader hensigtsmæssig Bygning for Nautisk
Prøvekammer endnu ikke har kunnet føres ud i Livet.

Fra 1904 til 1926 var den kendte Opfinder af nau
tiske Instrumenter, Kaptajn i Flaaden C. T. E. Clau
sen, Chef; hans Erterføiger blev Kaptajn i Flaaden,
C. U. Baron Dirckinck-Holmfeld, der ligeledes var en
Mand af stor nautisk-teknisk Viden. I 1945 overtoges
Chefstillingen af Kommandørkaptajn, nu Komman
dør J. A. Haupimann-Andersen, der 'som mangeaarig
Navigationslærer indenfor Søværnet netop havde de
Forudsætninger, der 'krævedes som Leder af Prøve
kammerets omfattende Kontrolvirksomhed, og som
forstod at drive det i fuld Forstaaelse med alt det nye,
som de senere Aars store tekniske Udvikling ogsaa har
skabt indenfor den nautiske Videnskab. I dette omfat
tende Arbejde støttes Kommandøren af de gennem
mange Aar prøvede Medarbejdere: Prøveinspektør
H. Clausen og Prøvemestrene Christoffersen og Thom
sen.



Boganmeldelse.

Årbog for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 1954.

Udgivet af selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner«, under
redaktion af Knud Klem og Louis E. Grandjean. 160 sider, illustreret.

Årbog 1954 hævder sig lige så smukt som sine for
gængere. Standarden er holdt både for ramme og ind
hold. Den indledes med en hyldest til museets direk
tør, der nu har ledet arbejdet i 25 år. Direktør Knud
Klem kan med god samvittighed se tilbage på sin 25
årige virksomhed, og hans museum er i dag en sevær
dighed af rang.

Som sædvanlig indeholder å rbogen en række inter
essante artikler med udmærkede illustrationer,

Orlogskaptajn Balle fortæller i jævne ord om de
utrolige lidelser, 'som besætningen på grønlandsfregat
ten MARIA LOVISA måtte gennemgå på vej til Grøn
land for til sidst at forlise i Ameralikfjorden, samt om
briggen GERT-RUD CATHRINEs forfis ved Nunarsiut.

Sigurd Schoubye giver interessante oplysninger om
skibsmotiver på gamle hollandske vægfliser. Disse
vægfliser blev i 17-1800-tallet en hollandsk speciali
tet, som i vore dage er beundret og eftertragtet. Ar
tiklen er rigt illustreret.

Otto Benzon har leveret et udmærket bidrag til sin
slægts historie gennem en skildring af skibbygmester
E. C. Benzon, som var foregangsmand på sejlskibsbyg
ningens område i sidste halvdel af forrige århundrede,

27*
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Han "ar således ophavsmand til de kendte Marstaller
skonnerter, hvortil han leverede de første tegninger.

Knud Klem har .en artikel om Asiatisk Kompagnis
fregat DISCO, hvoraf museet har ladet udfærdige en
model ved Holmens modellerer, E. Werge, Beskrivel
sen giver et udmærket billede af forholdet mellem det
mægtige handelshus og enevoldskongen. idet Kompag
niet 'regner det for en selvfølge, at orlogsfl åden må af
give det nye, af Gerner konstruerede skib, til brug for
handelen på det fjerne østen.

Man følger en af skibets rejser og får et klart ind
tryk af de genvordigheder, besætning og passagerer
er ude for på det lange togt, samt af de handelsre
sultater, der opn åedes.

En smuk årbog, der er museet værdig.
E. J. S.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnant K. Rodholm.

England.

Nykonstruktioner.

Den første af de tre under ibygning værende Iuftværnsfregat
ter blev søsat -den 30. juni ,i Grcenock, Fregatten, der fik navnet
PUMA, har en længde på '100 m i vandlinien og en bredde på
12 m. Armeringen skal bestå af 4 stk. 1114 'mm enhedskanoner
i to 'dobbelttårne,2 mindre kanoner (formentltg 40 mm) samt en
eller to s q udd. Ildledelsesinstrumenterdngen og kanonerne er af
samme konstr-uknion som J de 'nye j.a gere 'a f DARING-klassen.
Ma.skiner-iet er dieselmotorer.

De to andre luftværnsfregatter af samme klasse vil få nav
nene LEO P ARD og LYNX.

To »fir's t -r æte« antiuhådsfregatter er og.så blevet søsat og har
fået navnene TORQUAY og WHITBY. Søsætningen er 'ske t hen
holdsvås i Belfast og 'Bir'kerrh ea d den l. og 12. j ul'i , Endnu en
fregat ·af samme lclasse er under ·by~ningog vil få navnet S'CAR
BOROUGH.

Disse fregatter af SCARBOROUGH.Jkla·ssen er en smule større
end luf'tværmsfregatter-ne. De har en længe j vandlinien på 108 m
og en bredde på '112,3 m. Hovedarmer-ingen skal bestå af anti
ubådsudstyr ,alf nyeste konstruktion, 'hvorlJil kornaner 'en mindre
Iuftværnsanmer-ing på 2 stk. 1114 mm enhedskanoner i dobbelt
tårn 'Og '2 stk. 40 mm Bofors-kanoner. M'askinCl'iet bliver ·gear e de
dampturbiner ad' ny konstruktdon,

(The Navy, iaug ua t 1954). K.R .
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Sovjetunionen.
Ny ubådsbase.

Port Arthur er nu blevet ubådshase med et depotsklb, en
flotille S~kla,s'se ubåde på 790/1050 t o ns , desuden nogle både af
Shtcha-klassen på 585/700 tons o·g af den lille M-kla·ssepå
1611202 tons, På basen f.indes også nogle motortorpedobåde og
patruljebåde, men ingen .større 'skibe.

(The Navy, august 1954). K.R.

Flådens størrelse.

I ræpril-'llummeret fremsætter La Reoue Maritime 'følgende op
gørclse over den russiske .fl åides størrelse og dens fordeling mel
lem de fire farvandsområder:

Østersøen Hvidehavet Sortehavet Fjerne Ialtøsten
Slagskibe ............ 1 '2 3
Kystpanser-slcihe .. 1 1
KrY'dsere ............ 6 3 7 3 19
Jagere ................ 30 30 20 30 '110
Ubåde ................ 100 100 50 1120 370

Hertil korner .alt »forbrugsgodsete : hundreder af eskortefar
tøjer, patr-uljebåde 'og 'tr-awlere af alle 'typer.

Antalle af 'enheder under h;y,g1l'ing antages at være følgende,
fordelt over de vigtigste .ka tegonler :

10-----l15 store krydsere,
40-50 j agere ·og
50-100 ubåde.

I abt menes 300-400.000 oonsskilbe at være under bygning.
Skønt Rusland ikke råder over noget .hangar-sk ib, er flådens

luftvåben 'do'g af hetydelig styrke. Det antages at 'omfatte ca.
3500 luftf.artøjer af .alle typer, herunder et antal MIG-15 jagere,
ældre j.agere, bombe- (lg slagluf'tfartøjer; torpedo.luftfartøjer,
rekognoceringeluftfantøjer- og Iuftfartøjer ·til aninelægrring.

I hvert .af de 'f:i.re If,al'vandsOlIllråod,er, som flåden er Ifo·rdelt mel
lem, er den organiseret i »f'låder«, .so rn hver råder over sin egen
Iandbaserede Imam'Hme Iuf'tstyeke. I hvert farvandsomr-åde flindes
en 'eller to »IflA,der«, som hver for sig 'igen -er inddelt i divisioner,
brigader og flotiller.

Luftstyrkerne er underinddelt i divisioner og regimenter. Hver
division omfatter 3 regimenter, i alt 1'20-150 luftfartøjer.
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Det bemærkes, at Sovjet stadig .ikke har hangarskfbe under
bygning, hvilket betyder, at den russiske <flåde heller ,iok'ke i

fremtiden .vil kunne karakteri,seres som velbalanceret, idet den
i længere afs tand Ina f'lyvebæserne kommer til at 'savne den for
større flådeoperatdoner .så uundværldge luftstøtte.

Slagskiberie er meget gamle og meget forældede, Alt, hvad ide
kan bruges Hl, er at fungere sorn flydende hætter-ier Hl beskyt
telse af baserne og eventuelt til bombardement af mål i land.

De nye krydsere er ret anoderne, nærmest som gennemsnittet
i de vestldge mariner. Med deres store fart og ret kraifti,ge arme
ring kan de meget vel anvendes eorn »raiders« og på den måde
i en eventuel krig binde store fl'ådestyrker hos modstanderen,

Jagerrie 'er godt .armerede, rnen noget mindre end jagerne :i de
vestlige mariner. Dette skyldes sikkert, at de er konstrueret
hovedsageligt ,ti l anvendelse .j kystfarvan de, tæt ved deres baser.

Ubådsf'låden, der er or-ganiseret i bolgader på 4-6 divlsdoner
med hver 6 både, er den mest værdifulde part af den russtske
flåde. Imidlertid 'synes størsteparten .af våbnet wtadig at bestå
a,f mindre 'enheder, som ikke egner ,si'g til operationer på ocea
nerne, samt .at være af ret gammel dato (over 15 år ,gammel).
Alle enheder af betydning menes dog at være blevet gennem
gribende moderniseret, 'og da der 'Stadig 'i hurtdgt tempo kommer
nye enheder til, må det russiske ubådevåben trods .alt siges at
være en væsentlig trusel mod de vestlige handes søforbindelser,

Selvom den samlede ruesiske flåde udgør en væsentlig styrke,
er dens operatlonefr-Ihed og 'dermed dens .samlede slagkraft
betydeldgt diæmmet af dens Inddeltrig J f'irea,dsIi!iUe fl.åder. Der er
ganske vist gjort en del for at lette forbindeben mellem Øster
søen 'Og.Hvddehavet ved udbygering af ·k'anoal-sY'stemet og mellem
Hvidehavet og det fjerne østen ved .at gøre 'den nordldge rute
mere farbar; men fonflytteiser ad di,s'se veje er en langsom
melig og komplic-eret opgave, .so m kun kan udfør-es på Iangsdgtet,
strategisk basds.

(La -Hevu e Maritime, april 1954). K.R.

En artikel om navigation i »Krastiaja Svezda« den 9/1 1954·.
Som bila,g til »Utdrag ur årsberåttelse i navigation och sjOfart

for år 11953« anfører kommandør H.C:'son Uggla en hearbej

delse alf 'en artdkel i »Knasnaja Svezdae, der er forfættet af na
vigatdonsoff'iceren på krydseren SVERDLOV, forment lig i rela
tion Ul skibets togt Vil og fr.a England :i sommeren 1953. Ar-
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tiklen er beregnet for det brede publikum, hvilket delvds for
klarer den populære fremtail lingsmåde, men visse passager kan
dog være .a f speciel Interesse, hvorfor der nedenfor bringes
et refer-at,

1. Indledningsvis minder forfatter-en om, at moderne skibes
store farter .s t tl te r stadlg større krav om nøjagbighed og forbe
redelser inden 'a,fgan g Ina havn. Rettelse af 'søkort og sejIads
heskrdvelser er efter for-fat'terens personlige eTf,al1inger en meget
v;ig.tig -de t'alje.

2. Selv ved forlægning i velkendte Pairvande må de meteoro
logiske forhold nøje studer-es. I 'ee t t~lfælde havde skfbet en be
sUkfejl,der ved et sener-e studium af sej Iadsheskr-lvel sen viste

si,g at 'skyldes en strømsætndng, der var foremk'aldit 'af et f.!erda'ges
hårdt vejr. Såfremt v,ejrS'Huationen var blevet soluderet i de
nærmest foregående døgn 'ku nn e bestikfejlen være blevet und
gået.

3. Om bord på vort skib gælder nu den regel, .at man under
planlægning af forlægningen i forvejen 'skal undersøge meto
derne til bestemmelse og kontrollering af sin plads under flere
for-skelldge vejrforhold. Herunder må man nøje studere dybde
kurverne i det .a k tue l le område, or-ienteringspunkter, tågesig
naler, radiofyr og 'd isse s rækkevidde. Særlig opmærksomhed
kræves ved anduvning af 'kys te n .

4. Før afgang må man kende korrektdonsværdien for alle na
vigationshjælpemidler, der-iblandt også magnetkornpasserne.

Disse har ikke mistet deres betydndng, selvom skibet har flere
end et gyrokompas. Systematiske sammenltgndnger mellem
g.)TO- og magnetkompas-ser gør det muligt ,a t observere balli
stisk fejl på gy,rokompasse't og rette bestikket herefter. Hvis
skibets afgangsold er kendt forud, kontrolleres alle elektr-iske
navtgattonshjælpemjdler. Om vinteren er dette af særlig betyd
niing for at forbedre isolationen.

5. Ved Ior-lægning i ukendte f'arvande hæves især nøjagtige
forberedelser. Da krydseren SVERDLOV forberedte sit togt til
engelske farvande udfærdigedes en »Lo rnm clo ds «. I denne ind
førte vi de vi,g'ligs'te oplysninger om sejlruter, hentet fra diveree
pubbi'katdoner : fremmed opmåling, lokale søvejsregler, hydro
meteorologiske oplysninger, korte beskrivelser af fr-emtrædende
faste punkter ,i land og advaosler for søfarten (med henvisnln
gel' en vedkommende puhlfkatdon for om nødvendig.t hurtdgt at
kunne flt nøjagtige oplysninger). Her indførtes endvider-e sen-
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detider for tidssignaler og vejrrapporter. Vort togt Hl England
vlste endnu ven gæn g, 'a t jo mere nøjagtige forberedelserne er,

desto bedre 'fungerer navigati<lllstjenesten til søs.
Det må errndres, lllt kun en ,a ls id ig forberedelse sikrer navl

gatdonsoffdceren rnul'Ighed for tHs-trækkelig hvdle, uden hvdlken
han ikke 'i længere 'tid kan bevare sin arbejdsduelighed.

6. Under afsnittet »skibet ,Hl .søs« beretter forfatteren om et
tilfælde, 'h vor skibet skulle løbe ud fra en sjælden besøgt bugt.
På grund af den ringe vanddybde blev loggen ikke 'Sat ud. For
fatteren navigerede kun på punkter ,i land 'og målte ikke udsej
let ddstance ved omdrejningstallet, Pludseldg blev det tåge, og
forfatteren kunne ikke hestemmedrejepunktet ved en snævrdng,

hvorefter chefen blev nødt til at ankre i afventen af bedre
sigtbarhed.

Såfremt omdrejnlngstallet var ibl'evet observeret og kontrolle
ret med optiske pejlinger samt pejlinger <af radiofyr, havde det
været muligt selv efter 'sigtf'OrIiing'elsen 'a,t .navigere ,i dette far
vand.

7. »...... vd anvender i høj gr,ad r-addopej l ingei- Kombinerede

med lodskud .. .. .. ved anduvning af kysten bruger vi ofte den
fremgangsmåde, at vi etyrer en vis kurs mod et radiofyr og
samtidigt k'OnHnuerHg.t tager lodskud og pejler ,t il -an dre radlo
fyr. Denne fr-emg'angsmåde pnakbiseredes bl. a. på Englands
togtet ved anduvning af et !fyrskib i den sydvestldge del af
Nondsøen.«

8. Forfatteren anser dybdekurverne i den oS.y·dHge Nordsø for
det store og hele .at være ubrugelige 'tB pladsbestemmelse. På

togtet til England bestemtes pladserne hovedsageldgt ved nadio
pejlinger. Det påstås videre, at ,navnH,g engelske -og belgiske
radiofyr har mindre rækkevidde end opgivet i d-e offdcielle publi
katdoner med deref følgende bredt 'og d'iffu,st minimum. Dels
på ,gru nd heraf og dels på .grund -a f forstyrrebser fra tall'ige
ood'iofonist<a,ti{)ner -ga v pladsbestemmelse på kun 1 gruppe fyr
ikke tilfredsstiUende resultat, men pladsen m 'å-lote ofte bestem
mesefter flere grupper på 'den engelske kyst og fastlandet.

9. På kryds-eren SVERDLOV findes tydelig nok en eller anden
form for hodograd, i artiklen kaldt »kur-sogr-af« som aftegner
den faktisk styrede kurs, Stynmanden jour-næl'iserer, delvås med
uddannelsesformål 'afvigelserne hvert cninut :i elteveminutters
perioder med bemærkning om rongængerens navn, vdrrdstyr-ke og
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-retn ing, sø m . v, »Ku rsdia gr-a m met« .s iges a t være til stor hjælp
for NO ved bestdkregnlnger.

10. To(J 's tede r understreges betydningen af underbef'alfngsmæn
denes f~gllige 'dygt i gh ed »navnliig nu, da de, der 'har af'tjent deres
værnepldgt, er blevet hjemsendt og ersta·ttet med nye folk".

11. Indenfor tjenes tegrerren »n avdga t io n e er ,i 11953 blevet af
holdt følgende foredrag : - Russ:.iske (d.v.s, f,ra tiden før r evo
lutionen) og sovjetiske videnskabsmænd og sømænds Jndsats
for udvikling af elektriske navigetdonshjælpemldler.

- Hussiske (jvf. ovenfor) søfarendes rolle i udviklingen af
midler og metoder for navdgatlon.

12. Tdlstdst red-egør forfatteren for, hvorledes han med sit
uavlgationspersonel efter 'hver øvelse til søs nøje analyserer
bestikket og noterer alle fejl og fejlk.ilder. Ertf'lll'i'llgerne indføres
af NO i en anmærkningsbog.

('I1idskrjoft i Sjovåsandet, juni 54.) H.M.P.

Om orlogsflåderne i 1954.
På efterfølgende 'sid er bringes nedennævnte overs'igter vedrø

rende de vigti~te flådemagters stynke og nybygning.sprogram
rner samt data for moderne krydsere, Jagere og eskortesklbe :

l. Overeigt over de vigtigs te .flådema,gters egentl-ige krdgsskfbe
angivet ved type, antal og depl.acement.

'2. Oversigt over de vigtigste flådernagters nyhygrringspro-
gr ammer.

3. Data for nogle nye krydsere.

4. Data for nogle nye jagere.

5. Data for nogle nye eskorteskibe.

(Efter ,La Rcvue Maritime, 96111954). H.M.P.



{ Antal=A Hangarskibe Eskorte-
Land Slagskibe Krydsere Jagere Ubåde skibc lait

DepI.=D
Tunge I Lette IEskorte-

Sovjetunionen
A 4") 19 110 370 100 603

- - -
J) 76000 193509 170000 200000 50000 689500

U.S.A.
A 28 7 66 10"") 67tt) 342 194 280 994
J) 775000 84000 553000 390000 759000 720000 297000 310000 3888000

England
A 6 6 1 5 26 107 53 161 365
D 152000 84000 12000 182500 202800 181900 53000 193200 1061400

Frankrig
A 3 2 5 12 14 45 81- -
D 36000 70000 35200 29100 10700 41000 222000

Holland
A 1 4 5 7 17 34- - -
D 14000 25000 8500 8600 20800 77400

Italien
A 2 3 6 3 40 54- - -
D 47000 26500 10100 3600 25600 112800

Spanien
A 5 19 5 9 38- - - -
J) 40000 27500 4600 26600 98700

Sverige
A 3t) 3 12 21 8 47- - -

20800 ID 21900 15300 10300 6300 74600

,,) lncl, kystpanserskib VIBORG (7000 ts). "") exeI. 5 ældrc enheder. t) Kystpanserskibe. t t ) inel . slagkrydserne
GUAM og ALASKA.



2. Oversigt over de vigtigste flådetnaqters nybygnin gspl'ogrammer.

{ Antal =A Eskorte-
Land Hangarskibe Krydsere Jagere Ubåde ski be lait

DepI. =D

A IO-Hi 40-5 0 50-100
?

?
Sovjetunionen - -

D 150-225000 80-100 000 50-100000 280-4250 00

A 3 6 10 5 24
U.S.A. - -

D 180000 17000 14000 6000 217000

England
A 1 4 3

?
15 23-

D 37000 72000 24000 22000 15500

A 1 2 17 10 9 39
Frankrig -

D 22000 16300 46700 8800 11600 105400

A 12 4 16
Holland - - - -

D 28200 3600 31800

A 2 2 4
Italien - - - -

D 54·00 3000 8400

A 12 4 6 22
Spanien - - -

D 14000 3000 5500 22500

A 6 6 12
Sverige - - - - ID 12400 4800 17200



Deplacement Dimensioner Armering

Land -
Antal (Tons) (m) Maskin- Max. Aktions-

kraft fart radius Artilleri TorpedoerSkibsklasse (Stk.-KaI. i mm (opst)
Fær-I U. Stand. IF. Udr. L I B I D

(HK) (kn.) (sml /kn) (T/Kal.)
dige Bygn. Hovedart. I Luftværn og Miner

Sovjetunionen
1

1
10

-
15 15000 119000 (?)I 210 I I 32/35 8000/15112-152 (4XIII) 12-100 (6XIl) 10 T/533

SVERDLOV ..
4 22 6,5 130000

28-37 (14XIl) (2XV)
MM

TJAPAJEV ... 5 I - 12000 115000 200 119,51 6,5 115000 32/35 ? 12-152 (4XIII)
8-100 (4XIl) ?

28-37 (l4 X Il) MM

U.S.A.
3 I 17000 I 21000 218 I 23 I 7,5 120000 32 ? 9-203 (3 X III)

12-127 (6 X II)- -
DES MOlNES. 20-76 (lOXII)

WORCESTER. 2
I

- 14700 I 15000 202,41 21 I 7,5 120000 32 ? 12-152 (6XII) 20-76 (10XII) -

Frankrig
- I 1 8270 111000 175 119,31 ? 86000 32 4000 /25 16-127 (8XII) 24-57 (12XIl) -

COLBERT ...

DE GRASSE .. - I 1 8000 110125 180,41 18,41 5,5 120000 33,5 5500/18 16-127 (8)(11) 20-57 (lO X II) -

Holland

I 9338112000 185,71 17,31 6,4 80000 33 ? 8-152 (4XII) 8-57 (4 X Il)
2 - -

DE RUYTER. 8-40 (8XI)

Sverige
2 I -

1
8000 110000 182 116,51 6,5 1120000 34

1
? 7-152 (1 XIII 27-50 (1 XI

6 T/533
TRE KRONOR 2XII) 13XII)



k. Data for nogle nye jaqere.

Deplace me n t Dim en sioner Armer ing

Lancl -
Antal (Ton s) (m ) Maskin- Max. Aktions-

Skibsk lasse
kr aft fart r adius Artilleri I Torpedoer

Fæ r- I U. Stand. IF. UdI'. L I B I D
(H K) (k n .) (srnl /kn) (Stk .-Kal. i A/ S-våben

d ige Bygu. mm Miner

Sovjetunionen 4-130 6-T /533
15(?) - 2000(? ) 2500 118 10,2 ? ? 32 ? 2- 76 4-Mt

OT LYCH NYI . 6- 37 80-MM--
8-T /53330 4-130

SKORYI .... . 10-12
?

2200 2700 118 11,2 3,8 ? 32 ? 2- 7li 4-Mt
7- 37 80-MM--

U. S. A. - - 2400 3500 119,2 12,5 4,1 60000 35 5800/ 15 6-127 5-T/533
GEARING . . . . 6- 76 2-HH--
N. H. HUSH . . 36 - 2400 3500 119,2 12,5 4,1 60000 35 5800/ 15 6-12 7 -6- 76--
F. SHE HMAN . - 6 280 0 3900 127,4 13,7 ? ? 35 ? 3-127 4-T (A/S)

4- 76--
England 8 - 2610 3700 118,9 13,1 4,3 54000 31 6000/12 6-114 10-T/533

DARING .. . . . li- 40 l -Sq
--

8 11 10-T/5 33BATTLE . .. . . 24 - 2400 ? 115,5 13,0 4,1 500 00 31 4800 /20 411. 5-114
6 a 10-40 1-Sq--

Frankrig - 17 2750 3700 128 12,7 ? 63000 32 5000/18 6-127 6-T/550 (A/S)
SU RCOUF . . . 6- 57 l -raket ka st.

--
Holland - 12 2450 3150 116 11,7 3,8 60000 36 ? 4-120 l -raket kast.AMSTEHDAM. 6- 57

--
Italien - 2 2700 3600 122,4 13,1 ? 60000 32 ? 4-127 3-T/533

lMPET UOSO. 16- 40 l -r ak et k ast.
-- ......... ...

SVPI -iap
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Dep lacement Dim en sioner Armering

Land -
Antal (To ns) (m) Maskin- Max. Aktions-

Skibstype
kraft fart radius

Artilleri I
Fær-I U. Sta n d . IF. Ud I'. L I B I D

(H K) (k n.) (sml/kn) (Stk.-KaI. i A/S-vå ben
dige Bygn, mm

England
20 17 10 2500 109,2 10,9 4,7 40000 31 3300/12

2-102 2-L1M BO-
4-TLT/ A/SROCKET . . . . . 2-40

--
"QUALIT Y" . . - 12 1800 2600 ? ? ? ? 27 ? ? 2-L1MBO

--
"UTILITY" . . - 12 1000 1400 94,5 10 ? 'l 25 ? 3-40 2-LlMBO~

--
SALISB UHY .. 2 1800 2400 ? t ? 'l 25 ? ?

2-114
- -

2-40
--

Can a d a
14 2200 3000 ? ? ? ? 30 ?

4-76 LIMB O-
3-TLT{A/SST. LAURENT 2-40

--
Frankrig - 6 1290 1700 96 10, 2 3 20000 27 ? 6·57 l-raket kast.

CORS E .. . . . .
--

Italien
2 1500 3000 96 ,4 11,3 3,4 200 00 26 'I

4-76 l-raket kast.-
3-TLT{A/SCANOPO . . . . . 4-40
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Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Ste e n s e n.

(fortsat)
Historisk Oversigt.

Den moderne teknik har selvsagt i høj grad medvir
ket til at overvinde vanskelighederne ved sejladsen ad
den Nordlige Søvej. Men ogsaa de mange bitre og dyre
købte erfaringer, som man gennem tiderne - ofte
med livet som indsats - har høstet under de forskel
lige forsøgpaa at udforske havet langs Sibiriens nord
lige kyst, har deres andel i det nuværende resultat.

For at man kan faa et indtryk af de isvanskelighe
der og øvrige ublide forhold, som gennem tiderne har
raadet i dette farvand, skal der gives en historisk
oversigt over de vigtigste af de ekspeditioner, der har
haft en forcering af Nordostpassagen som maal, eller
som ved at deltage i den videnskabelige udforskning
af det arktiske omraade Nord for Europa og Asien
har ydet deres bidrag til aabningen af den Nordlige
Søvej.

De første forsøg paa at finde en nordostpassage.

Nevaja Zemlja, der via Vajgatsj kun er adskilt fra
fastlandet ved forholdsvis smalle stræder, menes alle
rede at have været kendt og besøgt af pelsjægere fra
Novgorodriget kort efter aar 1000. Dobbeltøens geogra
fiske opdagelse skete dog først langt senere i forhin-

Tidsskr, f , Søvæsen. 125, Aarg, 28



434 Den Nordlige Søvej,

delse med forsøgene paa at finde Nordostpassagen til
Kina og Indien.

Efter opdagelsen af søvejene til Indien sønden om
Afrika og Amerika vaagede Spanierne og Portugiserne
skinsygt over eneretten til disse søveje og prøvede 
i begyndelsen med et vist held - at holde andre natio
ners skibe borte herfra. Det var især Hollænderne og
Englænderne, der var interesserede i at udvide deres
handel til de østlige lande, og inden det lykkedes dem
at bryde de iberiske 'staters monopol, gjorde de en stor
indsats for at finde en nordlig søvej. Men ogsaa i de
første aar efter, at Spaniernes og Portugisernes magt
var brudt, forsøgte man at 'finde 'en nordvest- eller
nordostpassage for om muligt ad en saadan at komme
lettere og hurtigere til maalet.

En af de første ekspeditioner for at finde en nord
ostpassage udsendtes i 1553 af nogle engelske køb
mænd. Den blev ledet af Willoughby og Chancellor.
Den sidstnævntes skib, EDWARD BONA VENTURE,
kom fra de andre og naaede i Hvidehavet fil Dvinas
munding, medens et land, som Willoughby fik i sigte,
maaske har været Gusinaja Zemlja (Gaaselandet) paa
vestsiden af Novaja Zemljas sydlige ø. Man er dog
nu efterhaanden mest tilbøjelig til at mene, at Wil
loughby's Land - som han kaldte det - har været
Kolgujev. I 1556 saa Burrough et land. der antagelig I

har været sydspidsen af Novaja Zemlja.
Allerede i 1565 oprettede Hollænderne en handels

plads ved Kola og 1578 ankrede to hollandske skibe i
Dvinas munding, hvor der et par aar senere blev eta
bleret en handelsplads, det senere Arehangelsk. Saa
vel Hollænderne som Englænderne drev i de følgende
aar en livlig handel paa Nordrusland. Det vat Eng
lændernes og Hollændernes tiltagende handel og fiske-
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ri ved Murmankysten. der - i forbindelse med den
.sven sk e 'Kong CarlIX's 'fordring paa Finmarken 
-g~' anledning til Kong Christian IV's bekendte rejse
rundt Nordkap i 1599 for at vise flaget og hævde det
dansk-norske monarkis rettigheder i disse egne.

net var dels korn og tømmer fra Hvidehavets op
land, dels pelsværk, der udførtes fra Rusland. Pels
handelen blev drevet med aabne baade, der vestfra
fulgte kysten til Jamals vestside. Her gik man op ad
vandløbene, trak baadene paa ruller over vandskellet
og naaede paa denne maade Obrnundingen. Trods dis
se vanskeligheder var transporten ad denne rute langt
billigere end over land gennem Sibirien. Mellemhand
lerne i Tobolsk led imidlertid store tab ved, at han
delen gik uden om dem, og den russiske stat fik ikke
de fastsatte afgifter, hvorfor Czar Peter den Store
senere forbød denne handel og fastsatte meget strenge
straffe - i visse tilfælde endog dødsstraf - for over
trædelse af forbudet.

Novaja Zerrrljas egentlige opdager var Willem Ba
rents, der i 1594 undersøgte vestkysten 'fra Gaaselan
det og nordefter. Samme aar passerede to hollandske
skibe under Cornelis Naj Jugorstrædet, der var isfrit
(1. aug.) , og trængte E paa helt over til J amal, Op
muntret heraf sendte Hollænderne næste aar 7 skibe
afsted under Barents, men de fandt denne gang Jugor
strædet spærret af is. I 1596 opdagede Jacob van
Heemskerck og Barents - rBjørneøen og 'Spitzbergen ,
Herfra fortsatte de E paa og riaaede rundt N om Novaja
Zemlja, hvor de af isen blev tvunget S paa og maatte
søge ishavn for overvintring paa NE-siden af Nord
øen (Barents Havn, 76°07'N, 68°34'E). Det er den før
ste kendte overvintring med skib i de arktiske 'far
vande. Da isen blev liggende næste Ioraar, og provi-

28"
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anten begyndte al slippe op, maatte 'Skibet forlades,
og med to aabne baade, som skiftevis blev trukket
over isen og s-ejledes gennem aabent vand, søgte man
S og W over. Nogle faa dage efter opbruddet døde
Barents, efter hvem havet W for Nevaja Zemlja har
faaet navn. Omsider lykkedes det Heemskerck efter
en haard tur, hvor flere af besætningens medlemmer
omkom af kulde og anstrengelser, at naa over til Kola
fjorden, hvor han blev taget op af et hollandsk skib,
der førtes af Jan Cornelis Rijp. Sammen med Barents
og van Heemskerck havde Rijp det foregaaende aar
deltaget i færden til Spitzbergen, som Rijp under
søgte nærmere, mens Barents og van Heemskerck fort
satte til Nevaja Zemlja. Som eksempel paa datidens
primitive navigation kan anføres, at da Rijp i efter
sommeren 1596 gik fra Spitzbergen, havde han sat
kurs mod Hvidehavet - men naaede i stedet for Lofo
ten, hvorfra han da langs land var sejlet videre til
Kolafjorden.

Barentshavet besøgtes i de følgende aar af en del
hval- og sælfangere, men efter de forgæves forsøg paa
at forcere E paa, kølnedes efterhaanden Englændernes
og Hollændernes interesse for Nordostpassagen,

Desjneu og Stralenberg i Østsibirien.

Ruslands erobring af 'Sibirien paabegyndtes i 1580
erne under 'ledelse af Timofejev Jermak, der var het
man for de donske kosakker. Han slog Khanen af
Katsjum og indtog med en haandfuld kosakker kha
nens residens Sibir ved Irfisj floden. Da J ermak, der
hermed havde lagt grunden til Ruslands herredømme
E for Ural, døde i 1584, fortsatte hans kosakker at
underlægge sig det umaadelige sibiriske territorium,
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Barents' skibe i isen ved Nevaja Zemlja.
(Efter' en samtidig lllustratton .)

der dengang var meget tyndt 'befolket, og naaede til
sidst helt ud til Stillehavet.

Enkelte af kosakkerne følte sig næsten lige saa me
get hjemme paa havet som paa en hesteryg. Het
man"en Ivan Desjnev byggede saaledes et søgaaende
fartøj paa Kolyma, den østlige af de store nordsihiri
ske floder. Med dette fartøj sejlede han i 1648 ned ad
floden og øst paa langs Sibiriens nordkyst. Han
rundede Asiens nordøstligste punkt, der til minde om
hans 'bedr ift nu har faaet navnet Kap Desjnev, og kom
saaledes gennem Beringstrædet godt 75 aar før Bering.
Desjnev naaede sit maal - at tage sig frem ad sø
vejen fra Kolyma til floden Anadyrs munding i den
store Anadyrbugt. Senere samme aar vovede han sig
igen til søs, opdagede Alaska og tog landet E for
Beringstrædet i besiddelse for den russiske czar. Desj-
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nevs opdagelser gik imidlertid i glemmebogen - indti
videre.

Godt et halvt hundrede aar senere var spørgsmaale
om, hvorvidt Asien og Amerika havde en landfast for
bindelse, et af de problemer, som mest optog den geo
grafiske videnskab. Under en rejse traf Czar Peter der
Store i 1716 den tyske filosof Leibnitz, med hvert
han ivrigt diskuterede spørgsmaalet. Sandsynligvis
havde eza ren paa dette tidspunkt faaet kendskab ti l
Desjnevs beretning. Men selvom man 'fæstede Hd til
at Desjnev havde sejlet fra Kolyma til Anadyr, kunne
det jo meget vel tænkes, at der fandtes en ukendt land
forbindelse, der begyndte W for Kolyma og i en nord
lig hue gik over til Alaska, eller som strakte 'Sig øst
p.aa fra landet sønden for Anadyrbugten.

Medens den Store Nordiske Krig endnu rasede, be
sluttede ezaren at udsende to ekspeditioner, dels for
at undersøge 'Sibir ien og kortlægge vandvejene her
og dels f0'1' at prøve at naa Amerikas vestkyst. Der
udgik derfor befaling om blandt de svenske krigsfan
ger at udtage egnede officerer, der havde kendskab
til søvæsen, og som var villige til at lade sig sende til
Sibirien, 'h vor de - hjulpet af kosakker - pr. baad
skulle undersøge og kortlægge, hvad de fandt af flo
der og søer helt over til Kam'tsjatka. Leder af denne
ekspedition blev den senere major 'F ilip Johan Stra
lenberg, der med stor dygtighed udførte det vanske
lige hverv. I 1721 havde han sit kort over Sibirien
færdigt. Det blev forelagt czaren, der som tak gav
Str ålenberg og hans svenske officerskammerater fri
heden og en rigelig belønning. Af sine kosakker hav
de Stralenberg hørt om Desjnevs rejser og kunne ved
sine undersøgelser konstatere rigtigheden af beretnin
gen om, at Sibirien i øst overalt grænsede til havet.
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Hans .Srh irlen skor t blev senere overgivet til Bering,
derhavde stor nytte af det.

løvrigt lykkedes det Stralenberg nogen tid før sin
frigivelse hemmeligt at sende en rapport om Desjnevs
tidligere opdagelser hjem til Sverige, hvor man dog
ikke fæstede videre lid til dem.

Den samtidige 'ek sp editi on , der skulle undersøge
Sibiriens Stillehavskyst og søge at naa Amerika, blev
ledet af to opmaalingskyndige russiske officerer. I
1720-21 sejlede de langs Kurilerne, men - forment
lig paa grund af deres fartøjers lidenhed - lykkedes
det dem ikke at løse den sidste og vigtigste del af op
gaven. En bekræftelse af rigtigheden af Desjnevs be
retning om et land i øst hinsides havet havde man
saaledes endnu ikke faaet.

Vitus Bering og den Store Arktiske Ekspedition
1733-43.

Den danske søfarer Vitus Bering var i 1703, 22 aar
gammel, traadt i russisk tjeneste. Han deltog i den
Store Nordiske Krig, og efter i 1721 at være blevet for
fremmet til kaptajn af 1. rang (kommandør), blev
han noget senere beordret til at lede en ekspedition til
Kamtsjatka. Idet han fik stillet bedre skibsmateriel
og et større personel til sin raadighed, skulle han nu
prøve at skaffe vished om, hvorvidt Asien og Amerika
var landfast.

Kort tid efter, at Peter den Store var død og efter
fulgt af sin gemalinde, Jekaterina, forlod Bering i
foraaret 1725 'St. Petersborg med flere officerer 
heriblandt som næstkommanderende Danskeren
Spangberg - et talrigt mandskab og et omfattende
udstyr og træn af skibbygningsmateriel og proviant.
Til dels over land, men i saa stor udstrækning som
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muligt ad floderne, skulle ekspeditionen, idet man be
nyttede sig af Stralenbergs kort, i flere hold tage sig
frem til Ochotsk, der 'blev naaet sommeren 1727. Her
blev der bygget et par dæksbaade. Med disse sejlede
Bering til Bolskajaflodens udløb paaden sydvestlige
side af Kamtsjatkahalvøen. Herfra rejste han med
slæder - hovedsagelig ad de islagte floder - tværs
over halvøen til Kamtsjatkaflodens munding - om
trent midt paa halvøens østside (56°12'N, 162°27'E)
- som han efter adskillig modgang naaede i foraaret
1728. Her byggedes skibet ST . GABRIEL (længde ca.
18 m), der allerede samme somme"!' kunne afsejle
mod det egentlige maal, Polarhavet. Bering kortlagde
den asiatiske kyst, omsejlede Tsjuktsjerhalvøen og
naaede op til 67°15'N.Br. Skønt Beringstrædet ikke er
bredere end.at man i klart vejr kan se fra kyst til kyst,
lykkedes det ham imidlertid ikke - paa grund af
usigtbart vejr - hverken paa ud- eller tilbagerejsen
at opdage Alaskas kyst.

Ved sin hjemkomst til St. Petersborg i januar 1730
mødte han tvivl og modsigelse hos de lærde, og han
foreslog derfor en grundig undersøgelse og kortlæg
ning dels af hele den ca, 20.000 km lange kyststræk
ning lige fra Dvina gennem Beringstrædet til 'Kamt
sjatka og videre ned mod Japan og dels af Vestame
rikas kyst Nord fra og ned til Californien. Kun ved en
saadan grundig undersøgelse af hele Sibiriens nord
lige og østlige kyst kunne man skaffe sig absolut vis
hed for, om Asien og Amerika var landfast eller ej.

Det videnskabelige arbejde skulle i forbindelse med
opmaaling hestaa af fysiske, geologiske, zoologiske,

Kortet paa modstaaende side viser Bertngs første rejse til Øst
sibirien . Indtil Oehotsk er vist haade ud- og hjemrejse - fra
Ochotsk kun udrejsen.

(Den paa kortet angivne sk ala passer ikke til gengivelsen her.)
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botaniske og etnografiske undersøgelser. Desuden
skulle ogsaa landskabsmalere og tegnere deltage for
at man 'gennem billeder kunne faa et indtryk af del
nye land og dets mærkværdigheder.

Det besluttedes i 1732 at udsende en saadan ekspe
dition . Den fik navnet den Store Arktiske Ekspedition
(den Store Nordiske Ekspedition) og skulle udføres
under Berings overledelse. I virkeligheden var der,
som man vil forstaa, og som det vil fremgaa af det
følgende, ikke tale om en enkelt ekspedition, men om
en lang række ekspeditioner, 'hvis arbejde skulle
koordineres , saa det kom til at dække hele det mæg
tige omraade, der skulle undersøges. Mange fremtræ
dende videnskabsmænd - russiske saa vel som uden
landske - blev indbudt til at deltage i arbejdet. Eks
peditionen som helhed strakte sig over aarene 1733
43, idet dens første afdelinger afgik fra St. Petersborg
allerede i 1733.

Berings eget afsnit omfattede Stillehavet E for Sibi
rien ogde lande og øer, han maatte træffe her, medens
kaptajn Spangberg skulle undersøge 'Kur ilerne og
Japan. Berings færd turde være saa velkendt - i
hvert fald er oplysninger herom saa let tilgængelige
- at der her kun skal gives et kort rids af dens forløb
og Berings ulykkelige skæbne.

Medens Bering endnu befandt sig i St. Petersborg og
beskæftigede sig med ekspeditionens planlæggelse,
var skipperne Ivan Feodorov og Gvosdjev i sommeren
1732 staaet til 'søs med ST. GABRIEL. De sejlede N
paa til Diemedesøerne og derfra mod E, hvor de i
august naaede helt over til det amerikanske fastland.
De var saa nær land, at de kunne se jordhytter og
andre tegn paa, at stedet var beboet, men paa grund
af stærk brænding var landing ikke mulig.
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Rapporten om denne opdagelse naaede dog først
hjem efter, at Bering i Ioraaret 1734 havde forladt St.
Petersborg med en af ekspeditionens sidste afde
linger.

Ekspeditionen, der efter den oprindelige plan skulle
vare 6 aar, bestod ialt af ca. 600 mand - iberegnet
videnskabsmændene. Til at lede et saa omfattende
foretagende krævedes en mand med en hensynsløs
vilje og udstyret med uindskrænket magt. 'Men Bering
var bundet af et utal af instrukser og ukas'er og be
stemmelser, der paulagde ham ikke alene at f'erhandle
sig til 'rette med de øverste myndigheder i Sibiriens
forskellige egne og raadslaa med sine underordnede,
men tillige at han stadig - tværs over Sibirien 
skulle staa i forbindelse med de russiske myndigheder
i 'St. Petersborg og indhente ordrer og direktiver her
fra.

Kommandoforholdene var uklare. Foruden person
ligt at lede sin egen ekspedition i Østsibirien. havde
han tillige overledelsen af de ekspeditioner, der arbej
dede langs Ishavskysten. Meldinger og 'forespørgsler
fra disse ekspeditioner ved Oh, J enissej og Lena skulle
saaledes gaa til Bering i Jakutsk eller Ochotsk, hvor
fra de ekspederedes til St. Petersborg, medens ordrer
herfra gik tilbage ad samme tjenestevej. Ofte stod
disse ekspeditioner dog ogsaa i direkte kontakt med
St. Petersborg uden om Bering, saaledes at han aldrig
med sikkerhed kunne vide, om man de forskellige ste
der 'fulgte ordrer fra ham 'eller fra St. Petersborg. Be
ring havde ogsaa ansvar for det videnskabelige arbej
de og 'dets udførelse og skulle drage omsorg for viden
skabsmændene og efterkomme deres ønsker - men
de var ham ikke underlagt, og han havde saaledes
ingen myndighed over dem. 'Kværulan ter rejste uden
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hans vidende hjem til St. Petersborg og anklaged
ham. Misundere og bagvaskere holdt kontakt me
kredse i Rusland, der var ham fjendtligt stemt, og 1:
hvilke de skrev og kritiserede hans ordrer og disposi
tioner. Naar hertil kom det barske klima, sygdomme
transportvanskeligheder i uvejsomt terræn og ove
enorme afstande samt besværligheder ved proviante
ringen, er det næsten ikke til at forstaa, at det mel
datidens midler i det 'h ele taget lykkedes at gennem
føre en ekspedition af et saa gigantisk omfang.

Antagelig under indflydelse af de mange misunde
res kritik kan man desværre endnu i vore dage se en
kelte forfattere udtale, at Bering ikke var den rette
mand til at lede ekspeditionen. Sammen med alle de
ovenfor nævnte vanskeligheder maa det her tillige
erindres, at han - foruden straffede og forviste per
soner - havde faaet medgivet adskillige daarligt ud
dannede og tilmed bestikkelige hjælpere og skulle
Ionhandle med ofte modvillige og lidet energiske myn
digheder, der helt savnede forstaaelse af hans opgave
og dens storhed.

Naar hans optræden i visse tilfælde maaske kan
give et indtryk af manglende handlekraft og vilje
styrke, maa det erindres, at de mange instrukser o'g
bestemmelser paa de fleste omraader 'havde lammet
og indskrænket hans kommandomyndighed. Og Be
ring var en loyal mand , som ikke satte sig op mod de
givne ordrer. Han var ogsaa en human mand - en
dengang ikke altfor almindelig mennesketype - men
hans humanitet har man mistydet som svaghed. Ende
lig skal nævnes, at han efter alle troværdige vidnes
byrd at dømme foruden loyal og human tillige har
været ærlig og retsindig. Disse gode menneskelige
egenskaber er selvfølgelig ikke noget kriterium for
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hans dygtighed som chef - man .fristes maaske endda
til under de datidige forhold snarere at sige tværtimod
- men uden en leder med store forhandlingsevne, og
i besiddelse af en sejg, viljefast og stædig udholden
hed er det indlysende, at en ekspe'ditionaf et saa
stort omfang under de givne betingelser aldrig ville
være lykkedes. At den i det store og 'hele - trods
det at dens leder paa det sidste var en dybt skuffet og
syg mand - naaede de høje maal, der var sat, og
hjembragte skelsættende resultater, er dog sikkert det
bedste 'bevis for Berings "gode ledelse.

Efter ophold undervejs i Tobolsk og Jakutsk og
efter herfra at have afsendt Ishavsekspedltionerne,
ankom Bering i sommeren 1737 til Ochotsk, hvortil
Spangberg allerede var naaet i vinteren 1734-35. Her
havde Spangberg udrettet et stort arbejde, klargjort
flere skibe og lagt kølen til ST. PETER og ST. PAUL,
de to 'skibe, som Bering senere 'benyttede til sit be
rømte togt.

I 1738 afgik Spangberg Ul Japan med 3 skibe. Næ
ste aar havde han 4 skibe og naaede helt ned til
33°N Br.

I 1740 søsattes ST. PETER og ST. PAUL, og næste
foraar blev de gjort sejlklare. De var brigriggede. 80
fod lange, armeret med 14 smaa 2- og 3-pundige kano
ner, og havde forrand til 5 maaneder. Bering førte ST.
PETER, blandt hvis 77 mand store besætning bemær
kes den svenske løjtnant Waxel og zoologen Steller,
hvis navn blev knyttet til den nu uddøde dyreart sø
koen, der dengang fandtes i stort antal ved Bering
øen. Russeren Tsijrikov førte ST. PAUL.

Skibene afgik den 4. juni - men efter godt 14 da
ges sejlads skiltes de under en storm og saas ikke
mere. I en maaned sejl-ede ST. PETER paa forskel-
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lige kurser, uden at man ,fik land i sigte, og skørbug
og misfornøjelse begyndte at brede sig. Ogsaa Bering
blev syg. Endelig den 16. juli fik man landkending
og ankrede et par dage senere ved Kajakøen ved Ame
rikas vestkyst. Herfra fortsattes NW paa langs kysten
til den 11. august. Flere steder blev anløbet, men da
provianten var ved at slippe op, og skørbugen tog til,
besluttedes det efter et skibsraad at gaa hjem. Vejret
var sludfuldt og taaget afvekslende med storm, og vin
den var imod.

Efter iaIt at have været 5 maaneder til søs blev ski
bet mod Berings vilje, medens han selv laa dødssyg,
ankret op paa luvsiden af en ubeboet og ukendt ø. Da
paalandsvinden tog til, sprængtes ankertovene, og
skibet 'blev sat op paa land - paa den ø, der siden
fik navnet Beringøen.

.Skibet blev hurtigtsiaaet til vrag, og folkene maatte
grave sig ned i sandhuller ved en bjergbæk. Hval- os
sæl kød var deres føde, og skørbug bortrev adskillige.
Her døde Bering efter lange og tunge lidelser. Aaret
efter lykkedes det de faa overlevende at naa tilbage
til Kamtsjatka med et fartøj, som de havde bygget af
vragtømmer fra ST. PETER.

Ved Berings død - og dermed overledelsens bort
fald - opløstes ekspeditionen, og dens virksomhed
ebbede efterhaanden ud. Men der var allerede da op
naaet meget store resultater. Rusland havde bl. a. faaet
fodfæste paa Vestamerikas kyst, idet Alaska var blevet
russisk territorium.

Men der blev som nævnt ikke alene arbejdet paa
Stillehavskysten - hele strækningen fra Dvina til
Beringstrædet blev inddelt i sektioner, der hver for
sig blev saa grundigt undersøgt, som datidens midler
tillod det.
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De to løjtnanter Muravjev og Pavlov skulle med
hver sin 16 m dækshaad tage sig af strækningen fra
Dvina til Obbugten. I 1-734startede de fra Arehangelsk.
gik gennem Jugorstrædet ind i Karahavet og naaede
Jamal, idet bl. a. Tastlandskysten og Vajgatsj blev
undersøgt. Plaget af skørbug og truet af isen maatte
de dog vende om allerede midt i august og overvin
trede ved Petsjora. Næste aar fandtes Jugerstrædet
spærret af is.

Da der nu opstod en bitter strid mellem de to unge
of.ficerer og dette alvorlige udslag af »polarsyge«
trods rst renge advarsler hjemmefra fortsattes, og da
ingen kort eller andre oplysninger blev tilstillet det
russiske admiralitet trods gentagne opfordringer, blev
de to officerer hjemkaldt og degraderedes til matroser.
Denne affære sinkede selvsagt ekspeditionen, der i
februar 1737 som ny leder fik den dygtige løjtnant
Malygin. Uden at afvente foraårets komme sendte han
straks en slædeekspedition med rener som trækdyr af
sted langs kysten Ior at bygge varder og bestemme
disses 'geografiske position. Malygin naaede paa grund
af isforholdene meget sent ind i Karahavet, hvor han
maatte overvintre i Karabugten ved mundingen af
Karafdoden. Næste aar havde han bedre held og havde
nu god nytte af det af slædeekspeditionen udførte
arbejde. Han naaede Hvideøen og opdagede mellem
denne ø og Jamal det stræde, der senere fik hans navn.
Ohbugten var isfri, og inden vinteren naaede han ca .
150 sømil op oven for Obdorsk til Beresov, hvor han
overvintrede. 'Selv rejste han over land til St. 'P eters
borg med ekspeditionens resultater, men det varede
to aar før hans skibe i 1740 naaede tilbage til Ar
ehangelsk.

Den næste sektion gik fra Obbugtens vestside til
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Jenissejbugtens østside - inclusive havet udenfo
Ekspeditionen startede langt inde i Sibirien - i T<
bolsk - 'hvor der byggedes et 20 m langt dæksfarte
som i 1734 gik ned ad Ob under løjtnant Outsyn
kommando. Rejsen fra Tobolsk til Obdorsk tog e
maaned og i løbet af sommeren fik man paa grund ~

is kun undersøgt Tasbugten og halvdelen af Obbugte
og maatte overvintre i Obdorsk. Næste aar naaede ma:
næsten intet paa grund af is og skørbug, og ekspeditic
nen maatte gaa helt tilbage til Tobolsk for at reparer
og reorganisere. Heller ikke i 1736 blev resultatet stor:
men i 1737 var isf'orholdene gunstige, og man naaed
op til 74° N. Med et hjælpefartøj undersøgtes Jenissej
mundingen, og hele ekspeditionen overvintrede i Tu
rukhansk langt oppe ad Jerrissej. Ekspeditionens lede
begav sig til St. Petersborg, hvor han af grunde - vist
nok politiske - der dog ikke er fuldt opklaret, blev ar
resteret, degraderet og som menig matros sendt til Be
'r ing i Ochotsk : her kom han i 1741 med om bord
ST. PETER. Ekspeditionens skipper, -Min in, blev Ul

leder. Da den østligere sektion havde mødt store van
skeligheder, og dens leder var død, fik 'Min in ordre ti
at undersøge kysten videre E paa fra Jenissejbugten:
NE-hjørne (Kap Nordost - ved Dicksonøen) lang:
Taimyrhalvøens NW-lige kyst. Gentagne gange i de føl ,
gende somre gjordes forgæves 'forsøg paa med skib a:
trænge frem langs kysten, men hvert aar dannede pak
isen uovervindelige hindringer. Lidt udenfor Pjassina
bugten opdagedes en gruppe skær og smaaøer, der si.
den fik navnet Mininøerne, men det var det alminde
lige indtryk, at isen aldrig forlod denne kyst. Ekspedi
tionen maatte derfor benytte hundeslæder og holde sig
paa land. Hele Taimyrhalvøens vestkyst og en del af
østkysten blev kortlagt paa denne maade.
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Kysterne W og E for Lenadeltaet 'Skulle undersøges
af løjtnanterne 'P ron tsj isj t sj ev og Lassinius - den
sidstnævnte var dansk og hans navn en latinisering af
Lassen. Denne ekspedition havde sit udgangspunkt i
Jakutsk midt inde i hjertet af Sibirien, hvor der
byggedes to dæksbaade, JAKUTSK og IRKUTSK. Den
30. juni 1733 afgik Prontsjisjtsjev med JAKUTSK (21
m lang). Sej ladsen 'fra J akutsk ned ad Lena til deltaet
tog 6 uger. Som hjælpere havde Prontsjisjtsjev styr
manden Tsjeljuskin (Tsjoljuskin) og opmaaleren
Tsjekin. Besætningen bestod af et halvt 'hundrede
mand og een kvinde - lederens hustru, der havde
fa aet 'lov at ledsage sin mand.

Da det allerede var sent paa aaret ved ankomsten til
deltaet, skyndte Prontsj isjbsjev sig videre, kom ud i
aabent vand og 'stod W paa langs kysten, hvor isen
i forbindelse med den tidligt indtræffende frost dog
'hurtigt tvang ham til at overvintre ved OIenekflodens
munding (72° 54' N). Ti maaneder bandt isen ham, 
men vinteren blev brugt til at undersøge omegnen.
Næste sommer 'lykkedes det langs kysten at trænge
op til omtrent 77° 30' N, men her 'hindrede isen enhver
videre fremtrængen . T'ilhagerejsen til Olenek blev
yderst besværlig med storm og is, der truede med at
skrue JAKUTSK ned. Under kampen med isen døde
Prontsjisjtsjev af overanstrengelse, men det lykkedes
tilsidst Tsjeljuskin at Iføre skibet tilbage. Kort efter at
Prontsjisjtsjev var blevet 'begravet, døde hans hustru,
der kom til at hvile ved hans side.

Tsjeljuskin underrettede nu Bering om ekspeditio
nens sørgelige tilstand og dens leders død. Bering men
te, at man burde afbryde arbejdet - men der kom
hurtigt ordre fra S1. Petersborg om trods alt at fort
sætte, og løjtnant Khariton Laptev blev sendt ud som

Tidsskr. f . Søvæsen. 125. Aarg. 29
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chef. Efter at have reorganiseret ekspeditionen, gik
han til søs i juli 1739, men fik hurtigt vanskeligheder
med isen , saa han blev tvunget til at overvintre ved
mundingen af K'hatanga. Herfra udsendte han f'lere
ekspeditioner, der foretog lange slæderejser. Tsjekin
undersøgte f. eks. Taimyrsøen og Taimyrfloden. I
1740 kom J AKUTSK i besæt i isen og skruedes ned 
men det lykkedes Laptev at komme fra borde i sidste
øjeblik og naa i land med besætningen. Ethvert forsøg
paa sejlads rundt om Taimyrhalvøen E fra havde vist,
at denne opgave maatte betragtes som uløselig - det
samme resultat som Minin var kommet til W fra. De
følgende aar fortsatte Laptev derfor sine undersøgelser
ved hjælp af slædeekspeditioner langs Taimyrhalvøens
kyster og i dens indre. Nordvestkysten fik navn efter
Khariton 'Laptev, og Asiens nordligste punkt blev den
7. maj 1742 astronomisk bestemt af Tsjeljuskin, efter
hvem dette kap har faaet navn.

Lassinius startede fra Lenamundingen med skibet
IRKU'DSK (18 m langt) den 7. august 1735 og stod E
paa. Hans skæbne blev Ege saa tragisk som Prontsji
sjtsjevs. Isforholdene var meget vanskelige, og efter
nogle dages forløb blev han fanget af isen, og først
efter store anstrengelser lykkedes det at bjerge skibet
ind i en lille flodmunding, hvor han maatte overvintre.
Kulde, mørke og skørbug maatte man kæmpe med.
Midt i december døde Lassinius og lidt efter fulgte
størstedelen af hans folk ham i graven. Alf en besæt
ning paa 50 mand lykkedes det kun 9 efter umenneske
lige lidelser og strabadser at naa tilbage til Jakutsk
over land den 'følgende sommer. Skibet havde de maat
tet lade tilbage.

Men trods den ulykkeldge udgang fastholdt Admira
litetet i St. Petersborg, at ekspeditionen skulle videre-
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føres. Løjtnant Dimitri Laptev - en broder til Khari
ton Laptev - blev udset til ny chef'. Fra Jakutsk sej
lede han i 1736 ned ad Lena og fandt IRKUTSK, som
han fik gjort sejlklar. Videre fremtrængen E paa viste
sig dog ogsaa nu at være umulig, og han maatte vende
om og sejle tilbage til Lenas delta, hvor han lod eks
peditionen overvintre. Selv rejste han til St. Petersborg
og prøvede at klarlægge situationen for Admiralitetet.
Det var hans opfattelse, at videre fremtrængen E paa
ad søvejen var helt umulig. Men han fik alligevel ordre
til at gøre et nyt forsøg, og lykkedes det ikke, skulle
ekspeditionen fortsætte med slæder langs kysten til
Kolymas munding. Det var jo netop af største inter
esse med sikkerhed at faa fastslaaet, hvorvidt der her
skulle findes Iandforbindelse over til Alaska. Naar han
langs kysten var naaet til Kolymas munding, skulle
han skære tværs over Tsjuktsjerhalvøen til Kamtsjat
ka og herfra med et af Berings skibe staa N paa gen
nem Benmgstrædet og derefter sej le W paa langs
Tsjuktsjerhalvøens nordlige kyst til Kolyma - eller
saa langt, han kunne naa W paa.

Vendt tilbage til Lenadeltaet i 17039 sendte Laptev
nogle ekspeditioner i forvejen langs kysten og 'gik selv
til søs med IRKU'DSK. Efter en maaneds kamp med
isen, naaede han saa langt E paa som til Lassinius'
overvintringssted. Efter et kort ophold her, genoptog
han sine forsøg og efter næsten overmenneskelige an
strengelser, hvor skibet fdere gange maatte saves fri af
isen, naaede han til mundingen af Jana. Her viste der
sig pludselig en overraskende lettelse i isforholdene, og
Laptev kunne midt i august ankre udfor Svato] Noss
i fuldstændig isfrit farvand. Herfra fortsatte han med
gunstig vind E paa gennem det stræde, der nu bærer
hans navn - mellem fastlandet og den sydligste af de

29"
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Nysibiriske øer. Men længere E paa forværredes isfor
holdene. Den 22. august ankredes i Indigirkas mun
ding. To mand blev sendt ind for at undersøge landet,
men da de ikke var vendt tilbage efter en uges forløb,
maatte Laptev, der ikke turde vente længere paa grund
af den fremrykkede aarstid, overlade dem til deres
skæbne og sejlede videre. Noget længere E paa send
te han to andre ekspeditioner i land. 'Den ene af disse
vendte ikke til'bage trl den fastsatte tid og maatte og
saa efterlades. Paalandsvind satte nu store ismasser
ind mod kysten, og IRKUTSK kom i besæt og blev
presset ind mod land. I sidste øjeblik vendte vinden og
blev fralands, og isen gik nu til søs medtagende skibet.
Omsider kom Laptev dog fri og sejlede ind mod kysten,
hvor man sendte en ny ekspedition i land. Denne
vendte tilbage medbringende den sidst forsvundne
ekspedition, hvis medlemmer nær var omkommet. De
havde maattet leve af polarrævekød og græs og havde
været døden vis, saafremt de ikke rent tilfældigt var
blevet fundet. Laptev ville nu søge ind i mundingen af
Indigirka for overvintring, men da skibet paa grund
sandbarrer i kke kunne komme 'ind, maatte det efter
lades, medens besætningen gik i land for at overvintre
her.

Næste sommer, 1740, naaede Laptev til Kolyma og
overvintrede i Nisjni Kolymsk, Under overvintringen
udsendte han ekspeditioner til nærmere undersøgelise
ar{ kystlandet. I 1741 forsøgte han at sejle videre E
paa, men maatte efter flere forgæves forsøg give op.
Han holdt nu krigsraad, og det besluttedes, at videre
sejlads med IRKUTSK skulle opgives. I stedet for del
tes besætningen .i flere mindre ekspeditioner, der hver
fik særlige opgaver at løse. Ad forskellige ruter skulle
de 'r ej se fra Kolyma til Kamtsjatka. Laptevs egen eks-
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pedition trængte med hundeslæder frem til fortet Ana
dyrski Ostrog, hvor han byggede et par mindre far
tøjer, hvormed han i 1742 under sejladsen ned ad
Anadyr undersøgte og opmaalte lfIoden.

Med mod, dristighed og dygtighed og under ubeskri
velige Iidelser, ja, mange gange endda med livet som
indsats lykkedes det med sejlskibe og primitiv ekspe
ditionsteknik at naa meget store resultater under den
Store Arktiske Ekspedition 1733 -43. I mere end hun
drede aar var den meste viden om »Ishavskyst en« fra
Dvina til Beringstrædet og kendskabet til dette baseret
paa denne ekspeditions resultater. Selv i dag har disse
den største værdi - blandt andet ogsaa som sammen
ligningsgrundlag for forholdene mellem dengang og
nu.

Men nogen farbar søvej Nord om Asien fandt man
ikke. Tværtimod kunne det kun konstateres, at ,isen
alle steder lagde uoverstigelige hindringer i vejen for
sejladsen.

Losjkin og Ljakov, Cook og Clerke, 1Vl'angel og
Weyprecht.

I de følgende hundrede aar øgedes kendskabet til
Nordslbiriens kystfarvande kun langsomt og spora
disk. Det var især i 'den vestligste og østligste del, at
der blev foretaget undersøgelser af betydning. De vig
tigste af disse undersøgelser mellem 1743 og 1875 skal
omtales i det følgende.

I 1760 og det /følgende aar besejlede og undersøgte
Savva Losjkin østkysten af Nevaja Zemlja, overvin
trede to gange og fortsatte derefter langs vestkysten.
Han var den første, der om sejlede dobbeltøen. Nogle
aar senere, i 1768, naaede den russiske løjtnant Rosmi-
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slov til Gusmaja Zemlja og trængte - antagelig som
den første - gennem Matotsjkinstrædet ind i Kara
havet, hvor han overvintrede. Næste aa r fortsatte han
sine undersøgelser her, men skibet kom i besæt i isen
og rnaatte forlades.

Engang i fortiden - før istiden eller maaske tillige
i de Interglaciale pernoder - har der som bekendt levet
mammut og uldhaaret næsehorn i det nordlige Sibi
rien, Flere omraader er kendt som særlig rige findeste
der f or fossilt elfenben, stammende fra disse dyr.

Omkring Ob- og Jerrissejmundingerne er der endda
fundet Jfrosn e mammutter og næsehorn i saa velbeva
ret tilstand, at hunde og polarræve 'har ædt af kødet.
De mest velbevarede eksemplarer er blevet udstoppet
og findes paa forskellige russiske museer. Under jagten
paa fossilt elfenben havde handelsmanden Ljakov
(Ljækof) lagt mærke til, at de indfødte i omraadet
mellem floderne Jana og Indigirka alt id var i besiddel
se af rigeldge mængder elfenben. Da han eftel"forskede
deres findesteder, opdagede han i 1i70 de to sydligste
af de Nysihiriske Øer, der efter ham har faaet navnene
Store og Lille Ljakovski. Disse øer, 'som dengang var
ubeboede, men hvor der nu er en faatallig fastboende
befolkning, besøgtes - og besøges - hver sommer af
elfenbenssøgere. Ogsaa paa Wrangeløen og talrige an 
dre steder i Østsibinien findes 'fossilt elfenben.

I 17i3 opdagedes Kotelni , 1805 Faddejevski og 1806
Novaja Sibir, efter hvilken hele øgruppen - dnclusive
Ljakovskiøerrie - har fa a-et navnet de Nysibiriske øer.
I 1809 og de nærmest følgende aar undersøgtes øerne
af Sannikov, Hedenstrøm og Anjou. Først langt senere
- under Bunges og Baron Tolls ekspeditioner 1885
89 - opdagedes, at Faddejevslci næsten er gennem-
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skaaret af en lang, smal og ikke særlig dyb fjord, Lan
det W for denne hedder Bunges ø. De fem større nord
lige øer - Bjelkovski, Kotelni , Bunges ø, Faddejevski
og Novaja Sihir - benævnes almindeligvis under eet
Anjouøerne.

Verdens største søfarer, James Cook , har ogsaa knyt
tet sit navn til den Nordlige Søvej.

Med RESOLUTION, som han selv førte, og 'DISCO
"'ERY (captain Clerke), §ik han i 1776 ud paa sin
tredie og sidste store rejse for via Stillehavet at søge
Nordvestpassagen og gennemsejle den f'ra Vest, idet
alle hidtidige forsøg fra øst var mislykkedes. I januar
1778 naaede han Hawaii, hvorfra han søgte over mod
Amerikas vestkyst og fulgte denne N paa. Forskellige
steder langs Alaskas kyst fandt han russiske koloni
ster, gennemsejlede Beringstrædet og stod videre
øst paa langs Alaskas nordkyst. Ved Icy-Cape (ca.
50 W for Kap Barrow) traf han pakis, som trods
gentagne forsøg ikke kunne forceres, hvorfor han
maatte vende om. Han gik derefter W paa langs 'l'sjuk
tsjerhalvøens nordkyst og naaede frem til Cape North
(nuværende Kap Otto Schmidt - 68° 56' N, 179 0 29'
W), hvor han atter blev stoppet af isen og maatte
vende om *). Cook sej lede nu tilbage til Hawaii, som
han naaede i januar 1779. Som bekendt blev han her
dræbt af de indfødte.

Captain Clerke, der efter Cooks død havde overta
get kommandoen, prøvede igen næste aar at trænge
f.rem 'ad Nordostpassagen for at naa hjem denne vej.
Han sejlede langs Tsjuktsjerhalvøen, men mødte atter

") Det er muligt. at man her har faaet Wrangeløen i sigte - og
at navnet paa denne øs SE-pynt, Kap Hawaii, skyldes Cooks besøg
paa Sandwichøerne før eller efter hans Ishavssejlads.
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uigennemtrængehg is og maatte vende om. Clerke døde
iøvnigt kort efter - i august 1779 - under ophold ved
Karntsjatka, hvor han blev begravet i Petropavlovsk 
tæt ved Berings grav,

pen russiske løjtnant, senere admiral, Feodor Liit
ke (Litke) undersøgte og kortlagde i aarene 1821-24
Matotsjkinstrædet og vestkysten af Nevaja Zemlja.
En del af Nordøen har til minde herom faaet navnet
Liitke Land. Allerede 1817-19 havde han været paa
sin første jordomsejling, og med korvetten 'SENJAVIN
foretog han i 1826-29 sin næste, hvorunder han bl. a.
opmaalte f'arvandetomkning Kamtsjatka. Det kan iøv
rigt nævnes, at Liitke li 1830 besøgte Island og her fore
tog noglebetydningslfulde observationer over pendul
svingningerne.

Baron Wrangel, der var samtidig med Liitke, og
sammen med 'denne havde deltaget i kaptajn Golovnins
jordomsejling 1817-19, fik ogsaa interesse for arktisk
forskning. I aarene 1820-24 ledede han sammen med
Anjou flere ekspeditioner til Nordsibirien. hvor det
])1. a. var hans opgave i Ishavet at finde et land, som
de indfødte paastod at have set i klart vejr langt Nord
paa. Under disse ekspeditioner blev der foretaget fire
over 6000 km lange slæderejser - ofte under yderst
vanskelige forhold. Det videnskabelige udbytte var
meget betydeligt, men den tildragelse, der for eftertiden
bedst har bevaret Wrangels navn, vat utvivlsomt op
dagelsen alf den store Wrangelø eller \Vrangellandet.
Det var 'ikke Wrangelselv, men et af hans slædehold.
der opdagede øen og gav den navn. Man forsøgte med
slæde at naa ud til øen, men det lykkedes ikke. Øens
eksistens var dog nu med sikkerhed fastslaaet , og dens
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position bestemt. Man mente dog dengang, at den
strakte. sig meget længere mod Nord.

1825-27 foretog Wrangel atter en jordomsejling og
blev derpaa guvernør i Russisk Arnenika (Alaska). I
1847 blev han viceadmiral, 1849 direktør for det Rus
sisk-Amerikanske Handelsselskab 'og beklædte senere
- Iigesom Liitke - nogle af de højeste stillinger i den
russiske marine.

I 1848 gik den første amerikanske hvalfanger gen
nem Beringstrædet og op i Tsjuktsjerhavet. Den fik et
meget stort udbytte, hvilket næste aar lolokede 154 an
dre hvalfangere derop. De nærmest følgende aar blev
en gylden periode for hvalfangsten her. I 1867 passe
rede hvalfangerkaptajnen Long mellem Wrangeløen
og fastlandet og gav sit navn til dette stræde. Han var
den første, der satte sin fod paa Wrangeløen. Imidler
tid kunne hvalhestanden i længden ikke taale den rov
dnift, der blev drevet i Tsjuktsjerhavet, og fra 1887
gik hvalfangsten her .tilhage, Der er dog endnu hver
sommer hvalfangere i Tsjuktsjerhavet. De holder sig
især langs iskanten og gaar mod øst helt over ti'l Re
turn Island mellem Kap Barrow og Mackenziebugten
- ja, har endda i særlig gode somre anløbet denne
bugt. Mod Vest har de især opereret omkring HeraId
øen, der i 1849 var blevet opdaget af den engelske 01'

logsskonnert HERALD, som deltog i eftersøgningen af
Franklin-Ekspeditionen, der som bekendt forulykkede
under forsøget paa at finde Nordvestpassagen.

To østrigere, søofficeren Weyprecht og handofficeren
Payer, der begge tidligere havde deltaget i forskelIige
arktiske ekspeditioner til Østgrønland (bl. a . Kolde
weys ekspedition), Spitzbergen og Nevaja Zemlja, le-
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dede i 1872--74 en østnigsk nordpolsekspedition. Eks
peditionsskibet TEGETTHOFF kom allerede i 1872 i
besæt i isen -E for Spitzbergen og drev N paa. I august
1873 opdagedes en Sitar og hidtil ganske ukendt øgrup
pe , som fik navnet Kaiser Franz Josephs lJand. Me
densskibet stadig laa fast i isen, undersøgtes og kort
lagdes det meste af øgruppen paa forskellige slæderej
ser denfølgende vinter, I maj 1874 blev TEGET'DHOFF
imidlertid knust .a f isskruningeme og maatte forlades,
da skibet, der endnu fastholdtes af isen, vrlle synke,
saa snart denne brød op. Med fartøjerne søgte man S
paa og efter 96 døgn tilbragt i aabne baade, blev eks
peditionen taget op af et russisk fangstskib i nærheden
af Nevaja Zemlja.

Kort tid efter sin hjemkomst fremlagde Weyprecht
paa et tysk naturforskermøde en plan til oprettelse af
et internationalt net af stationer til systematiske me
teorologiske og fysiske iagttagelser i polaregnene. Wey
precht, der havde deltaget i slaget ved Lissa 1866 om
bord i panserskibet DRACHE, naaede dog ikke at se
sin plan ført ud i livet, ,idet han afgik ved døden 1 1881.
Men allerede det følgende aar paubegyndtes denne virk
somhed, der i den kommende tid skulle faa saa stor
betydning for hele polarforskningen. og hvori selv
sagt ogsaa Grønland blev inddraget.

Ekspeditionstekniken forbedres.

Skørbug og sejlskibenes afmægtighed i isen havde
hidtil hørt til de mest alvorlige vanskeligheder, som
anktiske skibsekspeditioner kunne komme ud {Ol'.

Endnu saa sent som i 'begyndelsen af dette aarhuu
orede var videnskaben ikke paa det rene med, om skør
bug skyldtes en bakterie, eller om det var en mangel
sygdom. Men man havde dog allerede langt tidligere
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fundet midler mod denne sygdom dels i form af en
mere hensigtsmæssig kost - grøntsager, citroner m.v.
samt konserves i stedet for eller ved siden af saltede
provisioner - og dels et medikament kaldet anliscor
buiica.

I 1795 havde den franske regering udsat en pris for
tilvejebringelsen af en praktisk metode til Ikonserve
ring af levnedsmidler, og i 1809 lykkedes det Fransk
manden Appert efter aarelange eksperimenter at løse
opgaven ved opvarmning af levnedsmidler i en tilluk
ket, lufttæt beholder. 'Det varede dog en del aar, før
anvendelsen af kionserves blev mere almindelig. Det
kan her være af lin teresse at nævne, .a t det danske fir
ma Beauvais, der i 1859 var blevet leverandør til ma
vinen, efterhaanden f.orsynede adskillige arktiske eks
peditioner - bl. a. VEGA og 'DJ IMBHNA - med kon
serves, hvorved faren for skørbug praktisk talt var ble
vet helt udelukket.

Skruedampskibets fremkomst betød selvsagt et over
ordentldg stort fremskridt for sej ladsen i is. Man vil
da ogsaa se, at antallet af arktiske skibsekspeditioner
fra begyndelsen af 18iO'eme tager til i 'betydelig grad,
skønt det endnu skulle vare en del aar, før det blev al
mindehgt at bygge 'skibe, der specielt var beregnede til
isbrydning og isse] lads.

Ogsaa instrumenternes og skydevaalmenes forbed
ring (bagladerifler ) og udviklingen af de tekniske og
nautiske hjælpemidler(dampspil, loddeapparater m.v.)
bidrog efterhaanden til at gøre tilværelsen behageli
gere og ekspeditionernes videnskabelige arbejde lettere
og mere nøjagtigt.

Nordenskield gennemsejler Nordostpassaqett 1878-79.

Adolf Erbk Nordenskield var født i 1832 i Helsing-
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fors. Han studerede mineralogi og tog doktorgraden
ved universitetet i sin fødeby, men da han ikke fandt
sig til rette i Finland under det russiske styre, rejste
han .til Sverige. Her blev han hurtigt grebet af inter
essen for arktisk forskning og deltog i og ledede for
skellige ekspeditioner til Spitzhergen og Grønland .

Sammen med nogle andre arktisk interesserede na
turforskere sejlede han i 1875 med et lille f'angstskib,'
sejlskonnerten PRØVEN, gennem Jugerstrædet og vi
dere øst paa gennem Karahavet til Jenissejs mun
ding og fortsatte herfra med baad op ad fladen til
Jenissejsk, hvorfra han rejste hjem over land. Han
blev herved den første, der med skib naaede frrem fra
Atlanterhavet NI Jenissejs munding, og næste aar fore
tog han den samme rejse med en mindre damper,
YMER. Denne gang lykkedes det ham at komme gen
nem Matotsjkinstrædet. Den økonomiske støbte til
disse ekspeditioners udførelse blev udredet af den
svenske nigmand og grosserer 'Dickson, hvis navn se
nere blev knyttet til Dicksonøen og Dickson Harbour,
som Nordenskield havde anløbet paa rejsen i 1875.

Nordenskield havde hermed bevist, at det var muligt
at sejle langs en del af Nordsibiriens kyst, og han kom
nu frem med sin store plan om en sejlads langs hele
kyststrækningen fra Barentshavet til Beringstrædet.
Der lød selvsagt mange advarende røster, men Norden
skdold regnede med, æt der ud paa elftersommeren af
det forholdsvis varmere vand fra de sibiriske floder i
forbindelse med smeltningen ville 'danne sig en bræm
me isfrit vand langs :h ele kysten. Pakisen var han ikke
saa bange for, idet han mente, æt denne efter alt at
dømme ville strande i passende afstand udenfor
kysten.

Nordenskitild henvendte sig til den svenske konge,
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Oscar II, og forespurgte, 'Om han kunne regne med den
','Ven slke stats støtte bil sin 'færd. 'Kongen blev meget in -
I

teresseret og indbød Nordenskield og forskellige andre
'arktiske forskere og sagkyndige til et møde paa Stock-
I

holm Slot, hvor planerne skulle drøftes.l »Enden paa det hele b'lev,« skrev Nordenskield se
nere, »at Hans Majestæt først af alle erklærede sig
'overbevist om, at rejsen lod ,sig udføre og var parat
'til at understøtte foretagendet ikke alene i 'sin egen
skab af konge, men ogsaa rent personligt -s.

Sagens økonomiske sideordnedes paa den maade,
.at Kongen, grosserer Dickson og den russiske storkøb
mand og mineejer Sibirjakov enedes om at dele udgif'
Iterne tilekspeditilonen ligeligt imellern vsig. Dickson
blev foretagendets bankier og gav forskud paa en stor
del af omkostningerne, som efter afslutningen sku'lIe
udlignes mellem de tre finansierende parter.

I Da den økonomiske side var bragt i orden, blev der
købt et passende dampskib, som gennemgik et grun

"digt e'ftersyn paa orlogsværftet i Karlskrona. Skibet,
der var byget af eg i Bremerhafen 18i2, fik navnet
VEGA.

Til chef for VEGA udnævntes døjtnant Louis P.alan
der, der tidligere havde været skibschef under en af
Nordenskields ekspeditioner til Spitzhergen. Næstkom
manderende var ligeledes en svensk søløjtnarrt - men
den øvrige officersbesætning var ret international 
nemlig en dansk, en russisk og en italiensk løjtnant,
der hver havde sit videnskabelige speciale. Danskeren
var den tidligere nævnte premierløjtnant A. P. Hov
gaard, der skulle tage 'sig af de magnetiske og meteoro
logiske observationer. Blandt videnskabsmændene var
der en botaniker, en zoolog og en læge. D'en 21 mand
store besætning var frivillige fra den svenske marine.
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Der blev indtaget proviant og forsyninger til et Iler
aarigt togt.

Fra Geteborg gik VEGA til Tromsø, hvor Norden
skiold kom ombord, og den 21. juli 1878 stod skibet uc
paa sin berømmelige færd. Kursen sattes over Barents
havet mod Gaaselandet, hvorfra man fulgte Novaja
Zemljas og Vajgatsjs sydvestlige kyst til Khabarova,
der ligger paa fastlandet ved den vestlige indgang til
Jugerstrædet. Her sluttede 3 mindre dampskibe, der
var fragtede af Sibirjakov, sig til ekspeditionen. De to
skul le følge med bil Jerrissejbugten og derfra gaa op ad
Jenisse] - det tredie, LENA, skulle være tender for
VEGA den 'h alve rejse og derpaa gaa op ad Lena 1il
Jakutsk.

Den 1. august passeredes Jugerstrædet og man naa
ede uden vanskelighed ind i »Iskælderen«, som Kara
havet kaldtes, Sejladsen gik glat med kurs mod Diek
sonøen. hvor de to til Jenisse] bestemte skibe drejede
af og stod S paa.

Som allerede nævnt havde NordenskiOld opdaget
Dickson Harhour i 1875. Han ansaa den for at være den
bedste havn paa helle Asiens nordkyst og forudsagde,
at den i fremtiden ville faa stor betydning for sej
ladsen.

»'Jeg er overbevist om «, skrev han, »at den dag vil
komme, da der findes store magasiner og helaarsbebo
elser ved 'Dickson Harbour, Nu derimod er egnen fuld
stærrdig ubeboet. Seks vildrener gik og græssede ved
VEGA's ankomst, og nogle bjørne viste sig ogsaa, men
ror øvrigt var dyrelivet fa1Jti:gt «.

Nordenekields forudsigelser er fuldt ud gaaet i op
fyldelse. Dickson Harbour er nu centr~t for den vest
lige del af den Nordlige Søvej med administration,
havneanlæg, radiostation, Hyveplads og mange maga-
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j
Siner og beboelseshuse. Talrige skibe anløber stedet,
der i dag er stærkt befæstet, - og dets betydning ses
rnaaske bedst deraf, at det i 1942 blev angrebet og be
skudt af det tyske lommeslagskib ADMIRAL SOHEER
under Operation Wunderland.

Den 'I O. august lettede VEGA og stod fra Dickson
øen NE paa fulgtaif LENA. Man sejlede nu i et far
vand, der var saa godt som ukendt, Det var taage, og
kortene,som kun angav kystlinien og enkelte øer,
manglede lodskud og var løvrigt usikre og ofte helt
fejlagtige. Der maabte derfor udvises den største argt
paagivenhed og stadig loddes og holdes skarpt udkig.
Allerede '<len næste dag 'kom V'EGA ind i drivis, der tog
til i forurol'igerrde grad. Men Iiaagen vekslede snart
med nogenlunde sigtbarhed, og senere lettede isen li'gen.
Adskillige øer blev opdaget og navngivet, og den 19.
august kunne begge skibe ankre i en lille bugt ved Kap
Tsjeljuskin. For første gang i historien laa et skib
udfor det asiatiske fastlands nordligste punkt. Begi
venheden 'blev fejret med fil agning og salut, og inde paa
land viste der sig en stor isbjørn som den stedlige re
præsentant.

Asiens nordspids er en lav, todelt odde - et ens
formigt og øde landskab. En ekspedition blev sendt i
land, og der rejstes en stenvarde til minde om besøget.

Som tidligere nævnt opdagede Nordenskiold 'irkke,
at han befandt 'Slig ,i et kun 30 sømil 'bredt stræde. Da
det allerede var ret sent paa aaret, var der ikke tid tH
mere inrdgaaende undersøgelser, og VEGA fortsatte
derfor saa hurtigt som muligt. Taage og is vekslede
med sigtbar luft og aabent vand paa vej over Norden
skioldhavet. Dyrelivet var 'ret rigt - hvalrosser og sæ
ler saas hyppigt, og isbjørne var ingen 'Sjældenhed.

Natten mellem den 27. og 28. august »detacheredese
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1\ordcnskiilld.
(Efter Georg v , Rosen 's maleri, Nattonalmuseet, Stockholm.)
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Ekspeditionsskibet VEGA.
(Efter akvarel a f .1. Hågg .)

LENA, der som det første skib kommende udefra
skulle gaa op ad Lena lige til Jakutsk midt inde i Si
birien.

VEGA "ar nu alene og stod E paa mod de Nysibit-iske
Øer, Der var desværre ikke tid til at gaa i land her.
Næbternes længde tog hurtigt til, og ofte var man paa
grund af farvandenes usikkerhed og isen tvunget til
at ligge sbille li 'de mørke timer. Efter passagen af Lang
Strædet og Cape North, hvortil Cook i sin tid vat naaet,
gik det kun smaat fremad paa grund af is. Den 6.
september mødte man to skindbaade, 'der var beman
det med Tjuktsjere. De Ikom om bord, men ingen for
stod deres sprog. Da VEGA den 10. september laa stille
om natten, frøs skibet fa st. Det lykkedes 'dog at komme
fri, men den 12. sad man fast .igen og kom ikke løs før
den 18. Ofte maatte VEGA af hensyn til isen sejle tæt
ånde under kysten med rdnge vand under kølen. Den
29. fortøjedes ved en stor isflage - og den næste mor
gen sluttede isen saa tæt om skibet, at man ikke ikunn e

Tidsskr. f . Søv æsen , 125. Anrg. 30
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komme fri igen. Nordenskiold manglede f'aktisk kun
nogle faa timers almindelig sejlads for at naa ud i
aabent vand - men der var ikike noget at gøre - isen
bandt, og man maatte forberede .sig paa overvintring.
Der blev bragt forraad i land, for at man kunne have
forsyninger, saafremt skibet skulle blive skruet ned.

I vinterens løb blev der udsendt Iorskel'lige ekspe
ditiO'11er .langs kysten og ind i landet - og meget ofte
fik VEGA besøg af Tsjuktsjere fra nærliggende lands
byer. Skibets ankomst var naturligvis hurtigt rygte
des. Et saadant besøg var noget ganske eriestaaende.
Den 8. oktober afsendtes et brev med en Tsjuktsjer,
der skulle rejse til en landsby ved Anadyr. Brevet var
stilet til de russrske myndigheder i Inkutsk med en an
modning om at meddele den svenske konge, at VEGA
overvintrede udfor et 'sted, der hed Pitlekaj. Postgan
gen i Sibirien var dengang ikke særlig hurtig, thi først
den 10. maj næste aar naaede brevet frem til Inkutsk,
og en uge senere fik man da endelig i Sverige, hvor
man nu var begyndt at ængstes for VEGA's skæbne,
pr. telegram meddelelse om overvintringen.

VEGA laa fast i isen ved Pitlekaj (067 0 04' N, 173·
31' W) II'idt E for Koljudsjinskajahugten fra 29. sep
tember 1878 bH 18. juli 1879. Ved middagstid sidst
nævnte dato mærkedes pludselig bevægelse i skibet, og
lidt efter kunne man se, at isen begyndte at bryde op.
Maskinen blev sat i gang, og ud paa eftermiddagen lyk
kedes det at komme fri, hvorpaa VEGA dampede vi
dere E paa, Den 20. juli om morgenen passeredes
Kap Desjnev.

Henmed var ekspedibionens maal naaet. Den opgave,
som søfarere fra mange lande i mere end tre hun
drede aar forgæves havde søgt at løse, var nu lykke
Nlgt blevet gennemført - uden sygdom og uden tab
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af menneskeliv - ja, endog uden skade paa skib og
materiel. Heldet havde staaet VEGA bi. I 18i8 havde
isforholdene været særlig gunstige, men uden Norden
skiolds og Palanders dy,gtige ledelse var der næppe
opnaaet et saa smukt resultat. Det var derfor baade
et historisk og et stolt øjeblik, da VEGA den 20. juli
1879 kl. 1100 midt i Beringstrædet paa een gang kunne
hilse den gamle og den nye verden med flagning og
salut.

Der ankredes enkelte steder paa den videre færd,
bl. a. ved Berings ø - og den 2. september stod VEGA
ind i Yokohamas havn.

(Fortsættes.}



Den 4. lCAO-Konfel'ence.
Ved orlogskaptajn 1\1. Lo r c k .

Som en fortsættelse af omtalen af vejrskibenes tje
neste i det nordlige Atlanterhav i tidskriftets novem
ber- og decemberhefte 1950, skal der her gives et rids
af de forhandlinger, der fandt sted på den .1. ICAO
konference i Paris fra den 9. til den 25. februar 1954,
og som førte til en yderligere indskrænkning af vejr
skibsstationsnettet.

Endskønt man, efter den i 1949 foretagne reduk
tion af vejrskibsstationerne fra 13 til 10, anså en yder
ligere formindskelse af stationernes antal for uforsvar
lig, blev resultatet af nævnte konference dog, at antal
let nedsattes til 9 med virkning fra den 1. juli 1954.
På den i Brighton i juni 1953 afholdte 3. konference
som var begrænset til kun at kunne behandle sager
af financiel art, stod det allerede da klart for de del
tagende landes repræsentanter, at nogen indskrænk
ning i det eksisterende stationsnet måtte blive følgen
ud fra en ren økonomisk betragtning.

Selvom en udsendt redegørelse fra U.S.A. i oktober
1953 med fuldstændig tilbagetrækning af U.S.A.'s
vejrskibe som en nærliggende mulighed gav et be
greb om situationens alvor, efterfulgtes redegørelsen
dog i december samme år af en meddelelse om, at man
ville samarbejde på basis af et begrænset stationsnet.
Den omstændighed, at det også for alle de andre lan-
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des vedkommende var nødvendigt at spare med den
deraf følgende vanskelighed med at få midler til at
bemande og holde et tilstrækkeligt antal stationer i
drift, spåede ikke godt for et heldigt udfald af kon
ferencen.

Takket være ønsket hos alle de deltagende lande om
at nå et godt resultat og deres evne til at gå ind på hin
andens synspunkter, undertegnedes en tilfredsstillen
de overenskomst, hvori alle erkendte vejrskibenes be
tydning ikke blot med hensyn til den transatlantiske
fly vnings sikkerhed og effektivitet, men også med
sigte på den meteorologiske forskning og til alminde
lige meteorologiske formål. Det fremgik klart af de
førte tekniske diskussioner, at såsnart en af vejr
skibsstationerne fjernedes fra nettet, ville den deraf
følgende flytning af andre stationer true med at øde
lægge stationsnettets balance som helhed som følge af
vejrligets sammensatte natur i Nordatlanten. Efter
indgående overvejelser indså man, at ophævelsen af
station H (beliggende mellem Bermuda og New York)
ville få den mindst skadelige virkning på nettet, men
også, at det i høj grad var ønskeligt at bibeholde
resten af stationerne.

Efter at både luftfartsmæssige (de forskellige lan
des civile lufttrafik) og ikke-Iuftfartsmæssige fordele
var afvejet mod hinanden, nåedes til enighed om , at
Europa skulle operere med den »østli ge« stationskæde
A, I, J, K og M, medens United States og Canada i
fællesskab skulle operere med de »vestlige« stationer
B, C, D og E (stationernes positioner : se nedenfor},
Skønt man på tidligere konferencer havde været ude
af stand til at angive nogen fremgangsmåde, ved hvil
ken der kunne tages hensyn til disse fordele, og skønt
der ikke var udviklet nogen metode til at vurdere dem
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efter, fastslog Pariser-konferencen, at de skulle tillæg
ges en vis vægt, når fordelingen af hyrderne mellem
de enkelte stater skulle fastlægges, selvom der kun
kunne blive tale om en grov og tilnærmet vurdering.

Det besluttedes. at forholdet mellem luftfartsmæs
sige og ikke-luftfartsmæssige fordele skulle sættes
som 80 til 20, og at de samlede ikke-Iuftfartsmæssige
fordele for U.S.A. og Canada sammenlignet med så
danne som faldt på de europæiske stater skulle sættes
i forholdet 1 til 3 med den motivering, at vejret plejer
at bevæge sig fra vest mod øst tværs over Atlanter
havet, og at Europa derfor plejer at drage mere fordel
af visse dele af stationsnettet end Nordamerika.

Efter at dette var afgjort, var det enstemmighed om,
at de fordele ved nettet, der tilførtes den meteorolo
giske forskning og skibsfarten ikke skulle gøres til
genstand for en vurdering - for skibsfartens ved
kommende på grund af dennes internationale karakter
og den kendsgerning, at skibe bidrager så meget: til
det f'rivillige oplysningsarbejde indenfor meteorolo
gien.

Under den ny overenskomst er følgende antal skibe
til al besætte nettet stillet til rådighed:

Amerika og Canada: 11 skibe tilsammen.
Holland: 2.
Norge og Sverige tilsammen: 2.
Frankrig: 2 og
U.K: 4.

Belgien, Danmark, Italien, Israel og Svej ts enedes
om at yde et betydeligt pengebeløb, som vil komme de
europæiske, opererende lande til gode. Island o"g Spa
nien var ikke straks parat til at slutte sig til den
foreskrevne ny overenskomst, men der er al mulig
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grund til at tro, at de inden lang tid vil slutte sig til
overenskomsten som bidragydere. Irland gik ind 'På
at betale t. 1000. Overenskomsten gælder i 2 år, hvor
efter den automatisk kan forlænges fra år til år.

Til at gøre tjeneste på de europæiske stationer i
overenskomstens første 6 måneder vil de to norske
skibe besætte station A, de hollandske skibe station
M, U.K.-skibene stationerne I og J , medens de franske
skibe vil forblive på station K. Efter forløbet af de
førsteB måneder vil de norske skibe vende tilbage til
station M, og de franske, en-gelske og hollandske skibe
vil besætte A, I, J og K efter tørn. En undtagelse fra
denne plan er, at så ofte som et fransk skib er bestemt
til tjeneste på station I, samtidig med at et 'en-gelsk
skib er bestemt til tjeneste på station K, vil de to skibe
skifte rundt, således at det engelske skib går til sta
tion I og 'det franske til station K. Ved dette arrange
ment er station A begribeligvis den vanskeligste at
holde, og denne vil blive besat af de 8 omtalte skibe
(4 engelske, 2 hollandske og 2 franske). På et år vil
således 4 engelske skibe gøre 8 rejser på station A
og 4 rejser på station K, men på grund af deres ringe
størrelse og begrænsede brændselsbeholdning vil de,
hvadenten de besætter station A eller K, være nødsa
get 'til at fylde extra brændstof henholdsvis i Reykja
vik og i Milford Haven, både på ud- og hjemturen.

For at kunne klare tørnen tilfredsstillende og skaffe
sig tilstrækkelig tid i havn "ed afslutningen af hver
rejse til udførelse af reparationer, give orlov etc. , må
hvert skib ligge 24 døgn på station i fremtiden i stedet
for som hidtil 21 døgn . Opholdet i havn vil gennem
snitlig blive på ca . 16 døgn.

Det blev besluttet, at der ikke skulle foretages for
andringer i det meteorologiske program, som udføres



472 Den 4. leAO-l{onference.

af stationsnettet. da det i forvejen var tilfredsstillen- I

de. Nogle mindre forandringer blev vedtaget på kon
ferencen angående luftjsø-redningsudstyret samt kom
munikationsordningen mellem vejrskibene og luftfar
tøjer under flyvning.

Stationsnettets oceanografiske program blev ved
samme lejlighed noget forenklet.

Da det meteorologiske program tidligere har været
omtalt, skal her blot nævnes de hydrografiske o'g
hydrobiologiske undersøgelser, der foretages om bord
i de engelske 1300 tons vej rskjhe :

Overfladevandets temperatur og saltholdighed ved
prøver med overfladevandoptager hver 4. time på vej
til og fra stationerne I og J samt daglig på station ved
middagstid.

Lodrette træk med phytoplanktonnet (med kontra
vægt) ugentllg på station. (Ophørt i decbr. 1951).

Lodrette træk med zooplanktonnet ugentlig på sta
tionerne I og J. (Begyndt disse i januar 1952) .

Slæbning af planktonnet på rejser til og fra alle
stationerne.

Udsætning af strømflasker på rejser til station og
med mellemrum på station.

Bølgehøj dernål inger,

Seismiske målinger.

Dybvandstermografsænkninger til 450 feet af et
skib hver 6. time på rejse til og fra station og 2 gange
daglig på station.

Til slut skal positionerne for de 9 vejrskibe anføres:
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Station .-\ : 62°00'N., 33°00'W.
» B: 56°30'N., 51°00'W.
~ C: 52°45'N., 35°30'W.
» D: 44°00'N., 41°00'W.
» F' 35°00'N., 48°00'W.~.

» I: 61°00'N., 15°20'W.
(flyttet fra 59°~., 19°W.)

» J: 52°30'N., 20000'\V.

» K: 45°00'N., 16°00'W.
» ~I: 66°00'N., 2°00'E.
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Kilde: »North Atlantic Ocean Weather Stations«,
(The Marine Observer, Juli 1954.)



Nogle gamle Rimord
Tilslutning til Orlogsflaadens Skibsnavne.

Af Fuldmægtig, Søløjtnant (R) G. H on nen s de L ich ten berg.

Mange af de Skibsnavne, som Orlogsflaadens En
heder bærer i Dag, har været benyttet gennem Aarhun
dreder. Der findes i Flaadens Historie et rigt Fond af
gode historiske Navne, og det er ikke uden Interesse
at beskæftige sig lidt nærmere med disse Skibsnavne.
og hvad der knytter sig til dem.

I »Tidssk r'ift for Søvæsen«, der i Aar som det
ældste danske Søfartsblad fyldte 125 Aar, omtales i
Aargang 1863 en lille Pjece om den danske Orlogsflaa
de af 1803. Det er en dansk Søofficer - efter 1814
overgåaet til norsk Tjeneste - , dier har skrevet
lidt om den danske Orlogsf'laade efter Englændernes
Angreb i 1801. Ved de fleste Skibsnavne har For
fatteren indsat en lille rimet, humoristisk Bemærk
ning, der har Hentydning til Skibets Navn eller dets
Egenskaber, dets Konstruktør eller til Navnets Oprin
delse.

Af disse pudsige og naive Rim skal her gengives
saadanne, som har Tilknytning til de gamle Skibs
navne, der i Dag stadig benyttes.

l. TRIT(T)ON var Navnet paa en 24 Kanoners Fre
gat (1790-1807); Undervandshaaden B. 10 bar Nav
net i Aarene 1915-1946, og i Dag er Navnet givet til
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et af de 4 Eskorteskibe (Korvetter), der ventes at
hjemkomme i 1955 som et Led i det arnerikanske
Vaabenhjælpsprogram.

Om Fregatten TRITON. der hørte til de Skibe, der
i 1807 'blev bortført af Englænderne, og som forment
lig har været et ret tungt sejlende Skib, som behøvede
megen Vind, lyder Rimet:

Skal jeg aisted, da dygtig Blæst j

I saadant Veir Jeg seiler bedst,

2. Briggen LOUGEN (S tibolt ) paa 18 Kanoner (1791
-1802) var et meget anvendt Skib, der indlagde sig
Berømmelse ved sin Kamp mod 2 britiske Fregatter i
de vesbindis'ke Farvande, Ohefen var C. W. Jessen,
hvis Navn ogsaa kendes fra Linieskibet PRINS OHRI
STIAN FREJDiERI'Ks Kamp ved Sjællands Odde 22/3
1808 - atter her mod britisk Overmagt. Ved den før
ste Besættelse af de dansk-vestindiske Øer faldt LOU
GEN i Englændernes Hænder, men blev sammen med
Øerne tilbageleveret efter 2/4 1801.

Forfatteren, der øjensynligt har haft meget tilovers
for de Stiboltske Brigger, skriver om LOUGEN:

Endskjønt som Brig, Jeg vover paa
En Engellands Fregat at slaae.

Rimet er maaske lidt vel meget partisk, men saadan
var Tidens Aand mellem 1801 og 1807.

Minelæggeren LOUGEN fra 1941 'hører i Dag til de
mindre Enheder, men dette Fartøj har mange stolte
Forgængere at leve op til.

3. Oheheck var Betegnelsen for et 2-111astet Sejl
fartøj, som tidligere brugtes paa Middelhavet. Nogle
Fartøjer af denne Type fandt ogsaa Vej til den danske
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Orlogsflaade, bl. a. Chehecken LIND-ORMEN (1771
1804), der købtes i Algier. Formentlig er den ikke
blevet brugt meget herhjemme, for om dette Fartøj
siger Rimet:

Af Turkerluuuid jeg dannet er 
Nu ligger jeg og raadner hu,

Den Fare kan næppe siges at have truet Minelægge
ren LINDORMEN (bygget 1940), der som vort største
Minefartøj næsten altid har været under Kommando.

4. Om en mindre Brig FLYVENDE FISK paa 18
Kanoner bygget 1789 efter Tegningerne til en Kutter,
men i 1795 om rigget til Brig, vides, at den ikke var
særlig velsejlende, hvorfor Rimet om dette Fartøj ly
der:

Mit Navn det spaaer, at jeg kan seile ;
Men kloge Folk kan ogsaa [eile.

Forhaabentlig vil Rimet ikke komme til at passe
paa den nye Motortorpedoband FLYVEFISKEN, som
netop 'er færdigtbygget (det er et Træskib ligesom sin
gamle Forgænger) .

De her bragte Eksempler viser, at Pjecens Forfatter
har haft et skarpt Blik for den daværende Orlogs
flaades Enkeltheder og Ejendommeligheder, og Ri
mene, der samtidig røber hans humoristiske Sans, dra
ges for Kuriositetens Skyld frem fra Glemselens Mørke.



Boganmeldelse.

Ikar-Admiral Robert A. Theobald, U.S.l'\ ., Ret.:

The Final Seere! af Pearl Harbor.

Offentliggjort 1. gang i "U.S. News and World Heport".

Med forord af Hear-Adrniral Kimmel, U.S.N., Het.
og Fleet Admiral W. F. Halse)".

En af den 2. verdenskrigs store gåder var og er til
dels stadig, hvorfor den amerikanske stillehavsflåde
og de militære anlæg på Hawaiiøerne var så komplet
uforberedte på det japanske angreb den 7. 12. 1941.
Otte officielle undersøgelseskommissioner har i tiden
1941-1946 været nedsat for dels at nå til klarhed i
den komplicerede affære og dels placere ansvaret for
katastrofen. Som det foreløbig sidste ord i sagen fore
ligger nu denne bog af admiral Theobald, og det må
siges, at de resultater, der bringes til offentlighedens
kendskab er temmelig opsigtsvækkende, fordi forfat
teren ganske klart og åbent anklager præsident Roose
velt for at have provokeret Japan til angrebet for der
ved at få U.S.A. med i krigen.

Admiral Theobald, der under angrebet på Pearl
Barbor var chef for destroyerstyrken samme sted, har
igennem årene arbejdet med et meget stort kilde
materiale, herunder de otte kommissionsbetænkrrin
ger. Ved studium af dette m atenia le er han efter
hånden blevet mere og mere overbevist om, at »our
country's strategy had been shaped to entice the
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Japanese to attack 'P ea rl Harbor, and the ef1forts that
have since been made tokeep these facts from the
knowledge of the Arnerlean People.e

Præsident Roosevelt ville tvinge Japan til krig ved
samtidig med at udøve et diplomatisk-økonomisk pres
på dette land at stationere Pacific Fleet på Hawaii
som en invitation til et overraskelses-angreb. For
yderligere at gøre målet tillokkende bestemtes det, at
hær- og flådechefer på Hawaii så vidt muligt ikke
skulle have oplysninger om de efterretninger, som til
flød Washington om de japanske hensigter. Og sjæl
dent har et land vel været bedre i stand til at følge
den kommende fjendes hensigter end U.S.A. i dette
tilfælde over for Japan. Allerede på et tidligt tidspunkt
var den amerikanske efterretningstjeneste i stand til
at focere den japanske diplomatkode, kendt under
navnet »P urple Code«, og siden blev amerikanerne i
stand til at dechifrere de japanske telegrammer lige
så hurtigt og i mange tilfælde hurtigere end telegram
mernes adressater. Men medens if. eks. England og 16.
Naval District på Philippinerne blev tildelt det nødven
dige materiel til at følge denne vigtige korrespondance,
var dette ikke tilfældet med Hawaii-distrsktet og der
med Pacific Fleet, der end i'kke 'blev holdt informeret
derom. »Hvorfor ?« spørger admiral Theobald. Og
svaret bliver, at det skyldes, at Washington ikke øn
skede, at admiral 'Kim mel og general Short skulle
træffe sådanne beredskabsforholdsregler, at japaner
ne skulle vige tilbage for at foretage deres overraskel
sesangreb, som man vidste ville komme, hvis mulig
heden forelå!!

Desværre må bogen mere opfattes som et forsvar
for admiral iKim m el og general 'Sitor t , end som et
fuldt objektivt dokument ; alene anvendelsen af de 2
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forord til bogen viser tendensen. Det er muligt, at de
2 officerer har fået en for hård medfart; men admi
ral Theobalds forsøg på at flytte hele ansvaret for
katastrofen over på Washington er alt for polemisk
til at virke overbevisende; forhåbentlig vil denne bog
ikke blive godtaget som afsløringen af »Th e Final
Secret« om Pearl Harbor, hvad den foregiver at være,
men kun som det den er: en velskrevet og spændende
beretning om nogle af katastrofens facts med en alt
for vidtløftig konklusion, bygget op af ensidigt belyste
postulater.

H.M.P.
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Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen St e e n s e n .

(fortsat)
Historisk Orersigt.

JEANNETTE-Ekspeditionen 1879-81.

Den 27. august 1879 - godt en maaned efter at
VEGA havde passeret Boringstrædet for sydgaaende
- stod et andet skib Nord paa gennem det samme
farvand. Det var det amerikanske ekspeditionsskih
JEANNETTE under kommando af den amerikanske
søløjtnant De Long, der over Polhavet ville prøve at
naa frem til Nordpolen eller saa nær som muligt til
denne, idet en slædeekspedition da skulle søge at til
bagelægge det sidste stykke vej til Polen over isen.

Den amerikanske aviskonge Gordon Bennett junior,
der sammen med sin fader i begyndelsen af 1870'
erne havde sendt Stanley til Afrika for at finde Dr.
Livingstone, var altid ivrig efter at skaffe sensationer
til sit blad New York Herold. Da derfor en dag De
Long henvendte sig til ham for at spørge, om han
ville finansiere en ekspedition til Nordpolen, havde
Bennett straks slaaet til. Udgifterne beløb sig til
1.200.000 kr.

Et forholdsvis nyt dampskib, PANDORA, paa 430
tons blev indkøbt som ekspeditionsskib. Det blev for
stærket til sejlads i is og optoges i den amerikanske
flaadeliste under navnet JEANNETTE, idet De Long
havde faaet tilladelse til at føre orlogsvimpel under
sin ekspedition.

Tidsskr. f. Søvæscn. 125. Aarg, 31
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Da man paa dette tidspunkt var begyndt at nære
ængstelse for VEGA's skæbne, fik De Long tillige
som opgave undervejs at søge oplysninger om Nor
denskiOld for i givet fald at komme ham til undsæt
ning.

De Longs instruktion til sin næstkommanderende,
løjtnant Ohipp, om de krav, der skulle stilles ved ud
vælgelsen af besætningen, var som følger:

»De skal være ugifte, absolut raske, stærke og
ædruelige og have et godt humør. De skal kunne læse
og skrive Engelsk og naturligvis være første klasses
sømænd. Nordmænd, Svenskere og Danskere skal
have fortrinsret. Englændere, Skotter og Irlændere
bør helst undgaas, og Franskmænd, Italienere og Spa
niere maa slet ikke antages. Lønnen er som i flaaden.
Absolut og ubetinget lydighed fordres, hvordan or
drerne end lyder.«

Den 8. juli 1879 afsejlede JEANNETTE fra San
Francisco. Undervejs fik man daarligt vejr, og i Be
ringshavet var det overlastede skib nær forlist. I
Alaska kom to Indianere om bord. De skulle være jæ
gere og have tilsyn med hundene og slæderne, der
ligeledes blev taget om bord her. For at søge oplys
ninger om VEGA anløb De Long St. Lawrencebugten
paa den asiatiske side af Beringsstrædet (ca. 40 sm
S\V for Kap Desjnev). Efter de indfødtes udsagn
havde et dampskib, der var lidt mindre end JEAN
NETTE, overvintret et stykke NW for Kap Desjnev
og var for kort tid siden passeret gennem Beringstræ
det for sydgaaende. Der kunne næppe være tvivl om, at
dette dampskib maatte være VEGA, og De Long gik
derefter videre Nord paa gennem strædet, men anløb
dog for en sikkerheds skyld Pitlekaj, hvor de indfødte
fandtes i besiddelse af svenske mønter og tomme,
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danske konservesdaaser, hvilket maatte betragtes som
absolut sikre beviser paa VEGA's overvintring.

De Long behøvede saaledes nu ikke længere at be
kymre sig om Nordenskields skæbne og stod derfor
Nord paa i Tsjuktsjerhavet. Allerede samme dag
mødte han is, men kunne dog ved at ændre kursen
lidt stadig holde sig i aabent vand. Han havde tænkt
at anløbe Wrangeløen, men et mere end to meter tykt
isbælte strakte sig ud fra øen og langt E paa. Der
blev observeret et par hvalfangere i nærheden af
Heraldøen. Da vinden var gunstig, blev maskinen
stoppet, og JEANNETTE fortsatte under sejl alene.
Men en nat var det nær gaaet galt. Udkiggen - en
dansk matros - varskoede pludselig: Is forude. Roret
blev øjeblikkelig lagt i borde. Skibet lystrede, men
kom til at ligge tværs i søen og bagslaget fra isen og
drev efterhaanden længere og længere ind mod bræn
dingen og begyndte at hugge i iskanten. Hurtigst mu
ligt blev dampen sat op, og inden der var sket alvor
lige havarier, lykkedes det at komme klar. Om dagen
søgte man frem gennem aabne render, men om natten
maatte der fortøjes med isankre ved større isflager.
Vej ret var usigtbart, og den 6. september - seks dage
efter at have forladt Pitlekaj - kom JEANNETTE i
besæt paa 70050'N. Da det klarede op, havde man
endnu baade Wrangeløen og Heraldøen i sigte.

Det var mod beregningerne allerede at komme i
besæt paa en saa sydlig bredde. Da det svære ispres
gav JEANNETTE stærk slagside, og skibet frøs fast
i denne stilling, var stemningen ikke den bedste. Man
forsøgte med krudtladninger at sprænge isen, men
det lykkedes hverken paa denne maade eller .ved at sa
ve i isen at faa JEANNETTE bragt paa ret køl. Livet
om bord i det voldsomt overkrængede skib med det

31"'
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stærkt skruanende dæk var absolut ikke behageligt.
Pakisen var i stadig bevægelse, og med mellemrum
blev skibet udsat for voldsomme rystelser. Man maat
te derfor bringe alle hundene ned paa isen, hvilket
iøvrigt bekom dem meget vel. Et forsøg paa med
hundeslæde at naa over til Heraldøen m aatte opgives
paa grund af den stærke bevægelse i isen, hvor store
revner og sprækker pludselig aabnede sig og atter
lukkede sig og saaledes truede med at opsluge og
knuse hele slædeholdet.

Langsomt drev JEANNETTE nu N\V paa - i
begyndelsen med en fart af kun l å 2 sømil i et 
maalet. Isskruningerne ble," voldsommere, og da De
Long efterhaanden var bange for, at de skulle knuse
skibet, maatte man ogsaa bringe forraad ned paa
isen og ofte gaa fra borde. I flere nætter sov alle med
klæderne paa, Noget senere revnede isen under
JEANNETTE, der derved pludselig kom til at ligge
i aabent vand. Skibet frøs dog straks efter fast igen
- men denne gang paa ret køl. Det var en behagelig
hed og satte humøret op. Men det havde dog maaske
været bedre, om skibet var blevet liggende med slag
side, idet ispresset mod skibssidens runding da mere
ville have virket til en løftning af skibet. Den be
vægelse i isen, der frigjorde JEANNETTE, løsrev sam
tidig en stor isflage, paa hvilken der var opført et
hus beregnet til, at besætningen her kunne søge til
flugt, naar den var blevet beordret fra borde under
isskruningerne, Isflagen med huset og 4 hunde drev
hurtigt bort. 16 maaneder senere fandtes huset igen
af en af Indianerne under en jagtudflugt - det laa
da kun 5-6000 meter borte og havde saaledes meget
nær fulgt JEANNETTE under driften mod NW.

Solen var gaaet ned for sidste gang det aar, og i
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polarnattens mørke og kulde vedblev de kraftige is
skruninger. Mange gange blev besætningen purret ud
og sendt ned paa isen, naar de voldsomme skrunin
ger fik skibet til at ryste og knage i alle spanter.

I januar sprang JEANNETTE læk. Det svære is
pres direkte mod skibssiderne var blevet for kraftigt.
Vandet styrtede ind i lasten, og alle mand beordredes
til pumperne. I sidste øjeblik, inden vandet naaede
fyret, lykkedes det maskinbesætningen at faa en
damppumpe i gang. Pumperne gik nu nat og dag for
- som et Danaidernes kar - at lænse JEANNETTE
for alt det vand, der til stadighed strømmede ind gen
nem lækagerne.

I løbet af vinteren og foraaret 1880 drev JEAN
NETTE godt 400 sømil NW paa. Dels gik det i zig
zag, dels drev man ofte tilbage. Observationerne blev
passet, og nogle sæler og isbjørne blev skudt, hvilket
betød en kærkommen afveksling i den ensformige
kost. Med regelmæssige mellemrum toges lodskud.
Dybden varierede mellem 35 og 120 m. Der foretoges
ogsaa bundskrabninger med rigt udbytte af hvirvel
løse dyr. Derimod var det yderst sjældent, at der kom
fisk med op i trawlet.

Man havde haabet, at JEANNETTE skulle komme
fri af isen i juni maaned - men juni gik og derefter
juli og august, uden at der indtraf nogen ændring i
issituationen. I september blev det klart, at man
maatte regne med endnu en overvintring i isen.

En ny polarnat begyndte, og vinteren gik, og med
det nye foraar tændtes atter haabet om at komme fri.

Den 17. maj 1881 fik man land i sigte. Det var en
hidtil ukendt ø, som fik navnet Jeannetteøen. Paa
grund af afstanden, isforholdene og skibets hurtige
drift paa dette tidspunkt gjorde man ikke forsøg paa
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Jeannelleøen sel fra E i ca. 25 sørnlls afstand,

Henrielleøen eller Henriellaøen set fra ~E i ca , 25 sømiI s afstand.

Bennelløen sel fra S\V i en , 10 sørn ils afstand.

Ovenstaaende tre landtoninger, der er i forskellig skala, er tegnet

1881 under JEANNETfE-Ekspeditionen .

at naa over til den, men to dage senere kom endnu
en ø i sigte.

Seks mand med en slæde og femten hunde og et
mindre fartøj surret fast paa slæden blev nu sendt af
sted. Efter tre dages strabadser med at faa slæden
over den ujævne pakis naaede slædeholdet hen til
øen, der bestod a f høje, mørke basaltfjelde, der var
dækkede af is og sne. Enkelte gletsjere strakte sig
ned mod kysten, der var omgivet af en svær isbarri
ere. Slæde og baad maatte derfor midlertidig efter
lades, og med udrustning til kun et enkelt døgn arbej
dede de seks mand sig over barrieren og slæbte sig
gennem is og vand ind til kysten. Det sidste stykke
maatte de krybe paa alle fire, og da de omsider fik
fast grund under fødderne, sank de sammen af ud
mattelse.

Øen blev taget i besiddelse for de Forenede Stater.
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Den fik navnet Henrietteøen, og inden hjemfærden
blev der i hast lavet en kortskitse.

Den 10. juni tog isskruningerne voldsomt til. Kata
strofen kunne nu indtræffe hvert øjeblik. Baadene
blev firet af, og alle mand beordredes fra 'borde. Slæ
der, proviant og anden udrustning førtes flere hun
drede meter bort fra skibet, og teltene blev rejst paa
isen.

En nat vaagnede alle op ved et mægtigt brag. Isen
skruede og havde slaaet en stor revne lige midt mel
lem teltene. Revnen udvidede sig hurtigt, og man
havde det største besvær med at bjerge forraad og
udrustning. Samme nat kl. 0400 - den 12. juni 1881
- da man atter var faldet til ro , varskoede vagten
pludselig: »Nu synker JEANNETTE! « - I en fart
kom alle igen paa benene og saa nu skibet rejse sig
med stævnen næsten lodret i vej ret. Derpaa gled det
hurtigt agterover og forsvandt i dybet.

JEANNETTE sank ca. 325 sømil fra Sibiriens kyst
- og det gjaldt nu om 'hurti gst muligt at naa ind til
land. Det tog flere dage at gøre klar til opbrud. De
Long bestemte, at man skulle rejse om natten og

Kortet paa den følgende dobbeltside viser forskellige skibes og
ekspeditioners isdrift i Pol havet og de tilgrænsende randhave. Pol
station 1937-38 er den russiske isflageekspedition under Papanins
ledelse.

Adskillige skibe og skibsbesætninger er drevet med isen Syd
paa langs Grønlands østkyst. Mest kendt er sikkert østgrønlandsk
Kompagni"s skonnert TEDDY, der den 21. august 1923 kom i
besæt omtrent paa samme plads som HANSA. Da TEDDY, der
førtes af daværende orlogskaptajn H. Bistrup, befandt sig lidt
norden for Seoresbysund, sprang skibet læk, hvorfor besætn ingen
maatte gaa fra borde og bygge hus paa isen. Driften fortsattes paa
isflage indtil noget NE for Angrnagsalik, hvor besætningen under
daværende søløjtnant L. Rostock-Jensens ledelse naaede i land over
isen i begyndelsen af november. Skønt TEDDY længe havde været
i synkefærdig tilstand, laa skibet endnu fastholdt i isen, da det
blev forladt den 31. oktober. (Kai R. Dahl : Paa Isflage langs øst
grønland. Kbhvn. 1924.)
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JEANNETTE synker den 12. juni 1881 kl. 0400 paa
ca. 77°15' N, 155°00' E.

JEANNETIE-Ekspeditionens march over isen med slæder og far
tøjer. Strømsætningen gaven vestlig afvigelse fra den retvisende
kurs S. Fra Bennettøen gik ruten ned langs Faddejevskiøens øst
kyst og derefter langs sydsiden af Bunges ø til Kotelni. Herfra
sattes kursen S\\' paa mod Lenadeltaet, idet Semenoveen blev an-

løbet undervejs - jfr, kortet over passagerne forbi de
Nysibiriske øer.
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holde rast om dagen - dels for at undgaa sneblind
hed og dels for at tørre tøjet om dagen, hvor isen
desuden var for løs og tung til at trække slæderne og
fartøjerne.

Tre fartøjer og proviant til 60 dage blev taget med,
og besætningen deltes i tre hold. Naar fartøjerne var
trukket frem til et i forvejen bestemt maal, vendte
man om og gik tilbage efter slæderne. Hvor isen var
for ujævn, maatte lasten tages af slæderne og bæres.
Ofte maatte den samme strækning saaledes gennem
vandres op til syv gange frem og tilbage for at faa
det hele med. Paa denne maade var marchfarten ikke
stor - til tider kun 2-3000 meter pr. døgn. Den
samlede vægt af fartøjer, slæder og forraad var ca.
8 tons. Af besætningens 33 mand var nu kun de 22
saa raske, at de kunne deltage i arbejdet - de 11
syge maatte befordres paa slæderne. Af de 40 hunde
var der kun 24 tilbage. Skønt man vandrede om nat
ten, var isen alligevel vaad af smeltevand, og alt fod
tøj blev hurtigt ødelagt. De fleste marcherede med
tæer og hæle stikkende ud af sko og støvler. Men in
gen klagede. Naar om morgenen alt var bragt frem
til det fastsatte maal, blev der skaffet - men inden
man kunne gaa til ro, maatte fodtøjet først repareres
og det vaade tøj hænges til tørre.

Den 17. juni var færden over isen begyndt. Kursen
var retvisende Syd. Efter den første uges march viste
de astronomiske observationer, at isens drift mod NW
havde været saa stærk, at den beholdne distance i ret
ning mod maalet var negativ - man befandt sig alt
saa ikke Syd for JEANNETTE's grav, men derimod
27 sømil N\V for dette sted. Denne nedslaaende op
dagelse hemmeligholdt De Long selvsagt for besæt
ningen. Man var naaet op paa 77o 42'N, den nordlig-
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ste bredde, ekspeditionen naaede - og tillige den
nordligste, der indtil da var naaet i denne del af
Polhavet.

Derefter slækkede isdrlften, og man vandt langsomt
mod Syd og fik omsider den 11. juli landkending. I
det fjerne saas blaanende fjelde rejse sig over hori
sonten i den klare luft. Dette gav fornyet haab, og
med forøget energi gik det frem i de følgende dage,
skønt landet snart efter atter var forsvundet i taage
og dis.

Isen smeltede stærkt fra overfladen, og revner og
sprækker blev hyppigere. Man sa å sæler, og det lyk
kedes at skyde nogle af disse. Engang fik man ogsaa
en isbjørn.

Da det igen klarede op, saas landet liggende tæt ved
med vældige basaltklipper, der taarnede sig op til fire
fem hundrede meters højde, og man kunne se og høre
søfuglene omkring fuglefjeldene. Bortset fra de seks
mand, der havde været paa Henrietteøen, satte de øv
rige nu foden paa land for første gang i to aar. Øen
var hidtil ukendt - den blev kaldt Bennettøen og
taget i hesiddelse for U.S.A.

Sønden for øen var der delvis aabent vand med en
kelte isfjelde mellem spredt drivis. De Lang beslut
tede derfor - efter en uges rast - at fortsætte med
fartøjerne. Alle hunde - undtagen syv - blev nu
skudt, da der ikke var plads til dem. Slæderne blev
foreløbig taget med, men al ikke strengt nødvendig
udrustning blev efterladt.

Den første dag gik sejladsen godt, men næste dag
mødte man store sammenhængende isflager, som man
ikke kunne omgaa, og som man derfor maatte op paa
med slæder og det hele. Fartøjerne blev nu læsset paa
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slæderne og trukket over den knudrede is , til man
atter mødte aabent vand , Det blæste op - og isen
kom i stærk 'bevægelse. Naar isflagerne revnede, var
slæderne ofte paa et hængende haar ved at gaa tabt
- og naar der sejledes, og isen pakkede, var far
tøjerne udsat for at blive knust. Flere dage i træk var
isdriften saa voldsom med vekslende is og vand, at al
fremtrængen var umulig.

Temperaturen begyndte at falde - vinteren nær
mede sig. Men der kom nu en strækning med aabent
vand, og man naaede til Faddejevskiøen paa de Ny
sibiriske Øer, hvor der blev holdt rast, inden der fort
sattes til Kotelniøen. Der var haard blæst, og alle var
gennemvaade i ugevis . Man fandt enkelte jægerhytter
- men traf ikke paa nogen mennesker.

Den 7. september forlod De Long Kotelni og satte
med rebede sejl kursen mod Lenadeltaet. Flere nætter
kom fartøjerne fra hinanden i mørket, men samledes
atter, naar det blev lyst. Søerne slog til stadighed ind
over fartøjerne, og der maatte uafbrudt øses. Under
rast paa Semenovøen lykkedes det at skyde en ren.
Medens det stadig vedblev at storme, fortsattes sejlad
sen fra Semenovøen. Den følgende nat kom de tre
baade fra hinanden - og saå ikke hinanden mere.
De Longs fartøj gik ind mod en af Lenas nordlige
arme. Is forhindrede sejlads op ad floden - fartøjet
tog grunden, og alle maatte gennem det isfyldte vand
vade mange hundrede meter, inden de naaede land.
Man traf stadig ingen mennesker, og provianten var
omsider sluppet op. To mand blev sendt afsted for at
hente hjælp. I yderst forkommen tilstand naaede de
at frelse deres eget liv. De øvrige omkom alle - een
for een - af kulde og sult, som det fremgaar af De
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Longs dagbog, der senere blev fundet. Længst holdt
De Long ud - hans sidste indførsel i dagbogen er
dateret den 30. oktober 1881.

Det andet fartøj - ført af ingeniør Melville 
naaede ind gennem en af de østligste arme i Lena
deltaet. Efter i fire dage at have arbejdet sig op ad
floden, mødte Melville nogle indfødte, der førte ham
og hans folk - flere tilsidst krybende - til deres
hytter. Melville kom noget senere i forbindelse med
de to mand fra De Longs fartøj - og startede trods
forfrysninger straks en eftersøgning. Han fandt frem
til et par af De Longs lej rpladser - men først ud
paa foraaret lykkedes det ham at finde dødslejren.

Det tredie og mindste fartøj - ført af løjtnant
Chipp - har man aldrig fundet spor af. Det er sand
synligvis bordfyldt og sunket i den svære sø natten
efter afrejsen fra Semenovøen.

Inden efterretningerne om JEANNETTE's ulykke
lige skæbne naaede hjem til Amerika, blev de to ame
rikanske orlogsskonnerter CORWIN og RODGERS i
1881 sendt ud paa eftersøgning. Herunder naaede de
Wrangeløen, hvis kyster blev undersøgt og opmaalt.

DIJMPHNA-Ekspedibionen 1882-83.

Skønt de resultater, der opnaaedes af DIJMPHNA
Ekspeditionen (udtales Dajmfna-) ikke var særlig
opsigtvækkende, bør den dog nævnes og omtales her
- ikke alene fordi den var dansk - men ogsaa fordi
den falder naturligt ind i rækken af datidens ekspedi
tioner og viser, hvorledes isforholdene i Karahavet
kunne være fuldstændig forskellige fra aar til aar.

Der var i denne periode »hausse« i arktiske eks
peditioner, og den danske søofficer, premierløjtnant



Historisk Oversigt. 495

Andreas Peter Hovgaard, der som nævnt havde del
taget i VEGA-Ekspeditionen, udarbejdede efter sin
hjemkomst et forslag til en dansk arktisk ekspedition.
Han havde under togtet med VEGA indhøstet prak
tiske erfaringer, og med disse som grundlag i forbin
delse med et indgaaende studium af JEANNETTE
Ekspeditionen fremkom han med en plan om med
skib, fra Kap Tsjeljuskin at søge op mod Polen langs
østkysten af Franz Josephs Land. Dels ved statstil
skud og dels ved private bidrag, hovedsagelig fra den
københavnske grosserer og fabrikejer Augustin Ga
mel, der stillede dampskibet DIJMPHNA paa 144 re
gister tons til disposition, lykkedes det Hovg aard at
faa udrustet sin ekspedition.

I ekspeditionen deltog premierløjtnant (sen ere kap
tajn) N. Th. Olsen som næstkommanderende og pre
mierløjtnant (senere kommandør) A. Garde som tre
diekommanderende.

Med beholdninger til et 27 maaneders togt forlod
DIJMPHNA Vardø den 3. august 1882. Kursen blev
sat mod Gaaselandet paa Novaja Zernlja. Fire dage
senere kom skibet ind i drivis og søgte derfor syd
ligere langs isgrænsen. Her mødte man Sibirjakovs
damper A. E. NORDENSKIOLD, der skulle til Jenis
sej. Den var sammen med et par sejlskibe, som den
skulle hjælpe til Jugorstrædet, og som bl. a. havde
kul til DIJMPHNA.

Da det var vanskeligt at trænge Syd paa - isen laa
tæt pakket fra Novaja Zemlja til Kolgujev - søgte
Hovgaard efter at have kullet at forcere øst paa gen
nem Karastrædet, hvor han, da isdriften i selve stræ
det var kontrær, vovede sig ind i den ukendte skær
gaard, som han samtidig opmaalte. To gange kom
DIJMPHNA paa grund her, men hver gang havde
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Ekspeditionsskibet D1JMPHil:A.

man held til at bringe skibet flot igen. Da det saaledes
viste sig umuligt at komme gennem Karastrædet,
søgte Hovgaard atter Syd paa langs vestkysten af Vaj
gatsj.

Det var et meget vanskeligt isaar, og først den 8.
september kunne DIJMPHNA, som aarets første skib,
efter flere dages forcering gennem isen ankre udfor
Khabarova ved indgangen til Jugorstrædet, der paa
dette tidspunkt var fyldt med drivis. Da det var sent
paa aaret, lettede Hovgaard saa hurtigt som muligt,
og efter adskillige forgæves forsøg lykkedes det om
sider den 17. september om morgenen at komme
igennem og ind i Karahavet. Kursen blev sat øst paa
mod Jamal.

Ret længe varede sejladsen imidlertid ikke. Man
kom atter ind i is, og om aftenen observeredes to
dampere forude. De var øjensynlig kommet i besæt,
og da de affyrede nogle skud, som Hovgaard opfat
tede som nødsignal, stod DIJMPHNA op mod dem.
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Da det blev mørkt, begyndte isen at sætte sammen
om DIJMPHNA, og der var da ikke andet for at gøre
end at fortøje med isankre ved en isflage.

Næste morgen lykkedes det for det ene skib, den
norske damper VARNA, at forcere ned til DIJMPHNA.
Om bord i VARNA befandt sig en hollandsk ekspedi
tion, der skulle have været til Dicksonøen for her at
oprette en af de af \Veyprecht foreslaaede polarstatio
ner. VARNA og DIJMPHNA forsøgte nu at hjælpe
hinanden ud af isen, men de frøs begge fast - ca .
40 meter fra hinanden. Det tredie skib, en russisk
damper LOUISE, kom fri lidt senere og gik derefter
W paa mod Jugorstrædet. VARNA og LOUISE, der
hidtil havde fulgtes ad, var naaet ind i Karahavet via
Karastrædet, idet de ved at holde gaaende i tæt is var
drevet med strømmen E paa. I Karahavet havde is
driften derefter ført dem videre ned langs østkysten
af Vajgatsj.

DIJMPHNA og VARNA kom i besæt paa pladsen
69°42'N, 64°45'E og drev derefter det følgende aar
med isen rundt i den sydlige del af Karahavet. Drif
ten fandt i hovedsagen sted i et omraade mellem
bredderne 70 og 72°N og meridianerne 60 og 66°E.

Da skibene udsattes for voldsomme isskruninger,
blev der oprettet depoter rundt omkring paa isen, og
ofte maatte besætningerne gaa fra borde og i læn
gere perioder opholde sig paa isen. Naar denne var i
bevægelse og revnede under depoterne eller truede
med at bortfjerne dem, maatte de flyttes til steder,
der syntes mere sikre. Isen skruedes og pressedes op
i høje torosser, der gjorde al transport meget besvær
lig. Hele tiden var man klar til, hvis situationen kræ
vede det - ligesom JEANNETTE's besætning - at
søge ind til land med fartøjerne og slæderne. l de-

Tidsskr. r. Søvæsen, 125. Aarg. 32
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cernher knustes VARNA under isskruningerne og
fyldtes med vand, der hurtigt frøs. Isen holdt dog
foreløbig paa skibet, der først sank den 1L juli næste
'aar , da isen, der var ved at bryde op, kom i voldsom
bevægelse.

Det var kun lykkedes at redde en mindre del af
VARNA's forraad, hvorfor dette skibs besætning og
den hollandske ekspedition maatte forlade DIJM
PHNA den 1. august og over isen søge mod land, med
tagende forsyninger til to maaneder.

Allerede den næste dag kom DIJMPHNA imidlertid
uventet fri af isen. Maskinen blev sat i gang - men
efter nogle faa omdrejninger tørnede skruen mod en
haard isflage, og skrueakslen knækkede helt agter,
saa skruen faldt af. DIJMPHNA maatte nu manøv
rere som sejlskib, og i de følgende dage udførte be
sætningen et haardt arbejde med isning, varpning og
sejlmanøvrer.

Man havde reserveskrueblade om bord for at kunne
udskifte skrueblade, der var knækket. Men ved hava
riet var selve skruenavet, hvortil de skulle fæstnes,
gaaet tabt. Alligevel lykkedes det at konstruere en
ny skrue og ved at lempe skibet, saa det kom til at
ligge paa næsen, at faa skruen paasat og forbundet
med akslen, saa maskinen igen var klar den 5. sep
tember. Men glæden varede ikke længe - nogle dage
senere sprang koblingen, der forbandt akslen med det
nye skruenav. DIJMPHNA var atter blevet til sejl
skib - men skruen, der denne gang var blevet sid
dende, var nu til stor gene for farten og styringen.

Det havde en tid været nordlig storm - nu blev vin
den sydlig og af ringere styrke. Samtidig lettede is
presset. Hvis DIJMPHNA nu kunne have brugt sin
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maskine, ville det ikke have været vanskeligt at ar
bejde sig fri.

Strøm og vind havde i den sidste tid kørt DIJM
PHNA rundt E for Vajgatsj. Et hus, som Hollænderne
fra VARNA i sin tid havde rejst paa isen, havde hele
tiden været i sigte - men i stadig vekslende pejlin
ger. Dag og nat var man atter parat til at forlade
skibet for - hvis en katastrofe skulle indtræffe 
med fartøjer og slæder at søge ind til Vajgatsj.

Heldet stod imidlertid DIJMPHNA bi. Dels drevet
af strømmen, dels sejlet og varpet gennem vaager og
aabent vand lykkedes det trods alle vanskeligheder
omsider Hovgaard at føre sit skib frelst ud gennem
Karastrædet. Den 26. september 1883 naaede man
aabent vand i Barentshavet. Men DIJMPHNA var
ikke - og især ikke med den fastsiddende skrue 
nogen god sejler. En nordvestlig storm tvang Hov
gaard til at dreje under, og der var en overgang al
vorlig fare for, at man skulle drive ind paa den grun
dede russiske fastlandskyst. Efter at Kolgujev den
4. oktober var kommet i sigte, blev vinden heldigvis
østlig, og det gik nu rask vestover. Den 10. oktober
ankredes ved Vardø, hvor skibet ved første højvande
blev sat paa grund for optagning af skruen. Ved næste
højvande bragtes DIJMPHNA flot. En ny kobling
blev forfærdiget, skibet bankedes atter og fik skruen
paasat, og den 22. kunne DIJMPHNA fortsætte hjem
rejsen som dampskib.

Under driften med isen i Karahavet havde man
stadig haft trawl ude, ligesom der var blevet anstillet
regelmæssige meteorologiske observationer og fore
taget opmaalinger. DIJMPHNA kom saaledes hjem
med et ikke ringe videnskabeligt resultat og mange
arktiske erfaringer. Den mest iøjnefaldende af disse

32·
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var sikkert, at medens Nordenskield i aarene 1875
78 hver sommer uden vanskelighed havde kunnet pas
sere Karahavet, maatte man stadig regne med, at
dette hav visse aar kunne være fuldstændig spærret
af is. Den gamle forestilling om Karahavet som en
iskælder stod saaledes stadig ved magt, og nogen
regelmæssig sejlads ad den Nordlige Søvej - som
Nordenskields passage i 1878-79 havde givet for
haabning om - syntes man ikke at kunne regne med.

Man kunne have ønsket for Hovgaard, at isforhol
dene i Karahavet i sommeren 1882 havde været lige
saa gunstige som i 1878. Skønt det vel aldrig - selv
under de bedste forhold - ville være lykkedes for
DIJMPHNA at naa op i nærheden af Nordpolen 
endsige da til selve denne - ville Hovgaard ved at
søge Nord paa fra Kap Tsjeljuskin næppe kunne have
undgaaet at gøre den store geografiske opdagelse, som
det først godt 30 aar senere forundtes Wilkitzki at
gøre, da han i 1913 fandt Savernaja Zemlja.

FRAlW OVel" Polhavet 1893-96.

Forekomsten af sibirisk drivtømmer ved Grønlands
kyster har været kendt i lange tider. I 1884 fandt man
i isen udfor Grønlands sydvestkyst forskellige klæd
ningsstykker, der var mærket med navne paa del
tagere i JEANNETTE-Ekspeditionen. Ligesom driv
tømmeret maatte isflagerne med disse genstande være
drevet tværs over Polhavet.

Den norske polarforsker Fridtjof Nansen drog heraf
den slutning, at et skib, der blev indesluttet i isen,
paa samme maade ville drive over Polhavet. JEAN
NETTE's drift, fra skibet kom i besæt i isen til det
sank, var et yderligere bevis. Problemet var blot at
konstruere et skib, der ikke kunne skrues ned. Saa-
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fremt JEANNETTE i sin tid havde beholdt sin slag
side, ville isen muligvis ikke have knust det, idet
presset paa skibsbundens runding i stedet for ville
kunne have løftet det. Nansen ville derfor anvende et
skib med skraa eller stærkt rundet bund. Hvis denne
var tilstrækkelig modstandsdygtig, maatte ispresset
- akkurat som ved en isbryderstævn - bevirke en
løftning, indtil vægten blev saa stor, at den under
liggende is blev knust.

Nansens plan mødte baade begejstring og kritik.
Men det norske Storting bevilgede størstedelen af de
nødvendige midler til en saadan polarekspedition, og
Kong Oscar II bidrog med et stort beløb.

Skibet, der fik navnet FRAM, blev bygget i Norge
under Nansens personlige tilsyn og udrustedes til fem
aars togt. Fører af skibet blev Nansens ven, Otto
Sverdrup. Ekspeditionen bestod af 13 mand.

Sidst i juli 1893 afsejlede FRAM fra Norge. Fire
dage senere fik man kending af Nevaja Zemlja, stod
Syd paa og anløb Khabarova, hvor 34 ostjakiske
slædehunde blev taget om bord.

I Karaliavet mødte man storm, is og taage, Noget
godt søskib viste FRAM sig ikke at være - men det
havde man heller ikke ventet med den specielle bund
konstruktion. Fra Dicksonøen gik rej sen videre langs
Laptevkysten, hvor flere ukendte smaaøer og skær
blev navngivet og indtegnet paa kortet. Den 9. sep
tember passeredes Kap Tsjeljuskin uden vanskelig
hed, og efter at man havde fulgt kysten et stykke, blev
kursen sat tværs over NordenskiOldhavet mod de
Nysibiriske øer. Sejladsen foregik her i fuldstændig
aahent vand. Lidt W for Bjelkovskiøen holdt Nansen
Nord paa , Et par dage endnu dampede FRAM stadig
videre i aabent vand.
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Længdesnit og middelspant af Nansens eks pedit ionsskib FRAM.
Man bemærker skibssidens afrundede form fra lidt over vandlinien
og nedefter. Deplacement 420 tons standard, 800 tons maximum.
Max. dimensioner: 39XllX4.75 m., 220 HK, 7 knob, sejlareal
600 m2• Skibet var meget solidt konstrueret med ringe spante
afstand og talrige indenbords forstøtninger af skibssiden, hvis
samlede tykkelse androg 80 cm i vandlinien . Saavel den 2-bladede
skrue som roret kunne hejses for ikke at havarere under besæt i
isen . To reserveskruer og eet reserveror medførtes, men ingen at

disse reservedele kom til anvendelse.

Først ved 78°N traf man den 20. september paa
polarisen - 7 0 eller 420 sømil nordligere end JEAN
NETTE. Nansen forsøgte forgæves at finde en rende
for om muligt at trænge endnu længere Nord paa.
Under disse forsøg kom han i besæt i slutningen af
september.

Allerede den 9. oktober begyndte de første isskru
ninger. Nansen beretter herom, at en dag efter mid
dagen hørtes der pludselig en øredøvende larm, me
dens skibet gennemrystedes. Alle styrtede op paa
dækket for at se, hvad der var sket. Isen pressede paa
med et voldsomt tryk, men trykket virkede paa den
skraa flade, hvon -ed skibet langsomt løftedes i vej 
ret. Isskruningerne fortsatte hele eftermiddagen, og
engang imellem var trykket saa kraftigt, at FRAM
løftedes et par fod - men som Nansen havde bereg
net, knustes isen under skibet, naar den ikke længere
kunne bære vægten.

Langsomt drev FRAM med isen - i zigzag og kur
ver og sommetider ogsaa tilbage. Men generalkursen
gik mod Nordvest. Ensformigheden blev af og til



Historisk Oversigt. 503

FRAM under driften over Pol havet.
En vindmotor leverede strøm til belysning.

brudt, naar nysgerrige isbjørne og polarræve nær
mede sig. Man undrede sig især over, hvorledes ræ
vene kunne finde føde iismarkerne saa højt mod
Nord.

Den 25. oktober, da en vindmotor var blevet rigget
op, toges det elektriske lysanlæg, der var en gave fra
grosserer Dickson, i brug, og den næste dag gik Solen
ned for sidste gang det aar. Juleaften maaltes + 37°C
- i februar +49°. Man var nu paa 80 0N.

Der gik en sommer, og en ny vinter nærmede sig.
Men isdriften gik meget langsommere, end Nansen
havde beregnet - sidst i oktober var han kun naaet
op til 82°N - og retningen var ikke saa nordlig, som
han havde haabet. Nansen kunne nu se, at han ikke
ville komme i nærheden af Nordpolen. Han begyndte
derfor at planlægge et fremstød mod Polen med
hundeslæde. Han udvalgte som ledsager løjtnant Jo
hansen og besluttede at starte tidligt det kommende
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foraar. Han regnede med, at FRAM da ville være paa
83°N, hvorfra afstanden til Polen er 420 sømil (ca.

780 km).
Da han havde taget sin beslutning, begyndte for

beredelserne til denne rejse, der vel maa anses for at
være en af de dristigste i de arktiske ekspeditioners
historie.

Medens FRAM drev videre, drog Nansen og Johan
sen af sted den 1'4. marts 1895 med to slæder og 28
hunde. Da de ikke kunne paaregne at genfinde FRAM
- hvad de heller ikke gjorde - maatte de være for
beredt paa at klare hjemfærden via Franz Josephs
Land til Spitzbergen, hvorfor de foruden en last paa
over 100 kg medførte to kajakker.

Skrueis og revner frembød imidlertid altfor store
forhindringer. Det gik derfor kun langsomt N paa.
De kunne, hvis de fortsatte, regne med at naa Polen,
men ville da næppe have kræfter til hjemfærden.
Allerede den 8. april paa 86°N besluttede Nansen der
for at vende om. Halvfjerde maaned senere, den 24.
juli, saa de land i Syd, men nu begyndte først van
skelighederne, idet is vekslede med aabent vand. I en
snehytte paa en af Franz Joseph Øerne maatte de
overvintre fra august til maj næste aar. De jagede og
samlede forraad og tilbragte vinternatten i selskab
med en lille tranlampe, der - hjulpet af legemsvar
men - til nød kunne holde den indendørs temperatur
omkring frysepunktet. Hundene var forlængst blevet
skudt. Juleaften var temperaturen udenfor --;.-24 0

•

Højtiden fejredes ved, at de vendte skjorterne. Klæ
derne var gennemtrængt af fedt og spæk og derfor
saa kolde, at man ikke kunde opholde sig i kulden
udenfor hytten. Nytaarsaften maaltes --;.-41 0

•

Den 19. maj brød de op i haab om at kunne tage sig
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frem til Spitzbergen i løbet af sommeren ved afveks
lende at krydse vaagerne i kajak og vandre over isen
med kajakkerne paa ryggen. En junidag var Nansen
nødt til at springe i det iskolde vand og svømme ud
efter de to sammenbundne kajakker, der ved et uheld
var gaaet i drift. Halvdød af kulde fik han dog bjer
get baade kajakkerne og sig selv.

Et par dage senere stødte de uventet paa menne
sker. Det var den engelske polarforsker Frederick
Jacksons ekspedition, der arbejdede paa Franz Jo
sephs Land, og hvis skib skulle komme om kort tid.
Den ø, de havde overvintret paa, var netop opdaget og
undersøgt af Frederick Jackson og havde faaet hans
navn. Den 7. august 1896 rejste Nansen og Johansen
med Englænderne, der satte dem i land i Vardø. Ved
et skæbnens træf ankom FRAM et par dage senere til
Tromsø.

FRAM's rejse over Polhavet havde givet et rigt vi
denskabeligt udbytte. Mange havde troet, at der laa
landomraader i nærheden af Polen. FRAM's lodskud
viste, at Polhavet var et flere tusind meter dybt bas
sin, og Nansen havde i hovedsagen faaet ret i sin teori
om isdriften tværs over dette bassin.

(Fortsættes.)



Boganmeldelser.

Ejnar Mikkelsen :

Ukendt Mand til ukendt Land.

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag AIS, København 1954 .

192 sider, ilIustr., kr. 19,75 heftet, kr. 28,75 indb.

Med denne bog fortsætter kaptajn Ejnar Mikkelsen
sine erindringer, der påbegyndtes i 1953 med Pro
Hundevagt til Hundeslæde, anmeldt i tidsskriftets
marts hefte i år.

Bogen kan dog også betragtes som en i sig selv
afsluttet beretning om en ekspedition for næsten et
halvt århundrede siden, hvis formål var at finde det
ukendte land, som formodedes beliggende nord for
Alaska.

Man hører om forfatterens mange anstrengelser for
at tilvejebringe det nødvendige økonomiske grundlag
for ekspeditionen og om mange andre problemer 
samt skuffelser - , som dukkede op i forbindelse med
forberedelserne.

Besværlighederne overvindes, og ekspeditionen kan
den 20. maj 1906 afgå med den lille skude DUCHESS
OF BEDORD fra canadisk vestkysthavn mod det is
fyldte farvand nord for Alaska.

Det ukendte land findes imidlertid ikke ved denne
lejlighed trods ihærdige forsøg i kamp med natur
kræfterne, og man må beslutte sig til at returnere.
Tilbagerejsen måtte, da skibet forliste i isen, foregå
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Niels Fenger':

Unde,' Narssakfjældet. Lndtrqk fra Grønland.

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København 1!l54.
152 sider , iJlustr., kr. 17,50 heft et , kr. 23,50 indb.

med slæde gennem Alaska, en 6 måneders tur rig på
oplevelser.

Først i løbet af de senere år er det med luftfartøjets
hjælp og med anvendelse af helt moderne udstyr lyk
kedes at fremskaffe en bekræftelse på formodningen
om det ukendte land, der i dag kendes som de flyden
de isøer i polhavet, og i tilknytning til omtalen heraf
får man en beskrivelse af ekspeditionsteknikkens ud
vikling.

løvrigt udmærker bogen sig ved et friskt sprog, for
nøjelige personskildringer og fængslende beretninger
om forfatterens utallige oplevelser.

Forfatteren, der vil være kendt af mange af tids
skriftets læsere, idet h an har gjort tjeneste som offi
cer ved kystdefensionen, drev gennem en årrække sin
egen pelsdyrfarm h er i landet. I 1947 fik han tilbudt
og modtog stillingen som bestyrer af den kgl . grøn
landske handels rævefarm. først i Godthåb og derefter
i Narssak, hvortil farmen under hans ledelse overflyt
tedes. Han opholdt sig i Grønland i mere end seks år,
under hvilke han erhvervede sig det indgående kend
skab til grønlandske forhold , som er grundlaget for
de indtryk, han nu har forelagt læserne.

I bogen skildres den daglige tilværelse i et lille
grønlandsk samfund, og der fortælles om mange slags
mennesker, både blandt grønlændere og danske.

I
I
I
I
I
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I
I
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Som det er sket for så mange andre, er også for
fatteren blevet betaget af Grønland, og han formår
at give betagende skildringer af den storladne natur.

Der berettes også om den udvikling, som nu er i
gang, og som medfører adskillige ændringer i det
grønlandske samfundsliv. Herved fås et godt bidrag
til forståelse af de problemer, Danmark står overfor
i denne sag.

Bogen er forsynet med mange udmærkede illustra
tioner.

Th.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnant K. Hodholm.

Atlantpagten.

Exercise KEYSTONE.

Den 31. august 1954 begyndte en uges fortløbende øvelser med

deltagelse af hær-, flåde- og luftstyrker under AFSE's auspisier,
ledet af generalløjtnant Paul W. Kendall, U.S. Arrny, Com mander

Allied Land Forces, South Europe med hovedkvarter i lzmir.
Øvelsesområdet strakte sig fra den nordlige del af Grækenland

til den østlige del af Tyrkiet, og der deltog l. græske arme, l. og
3. tyrkiske arme samt græske, tyrkiske, canadiske, italienske,
engelske og amerikanske fly- og flådestyrker.

Øvelsen omfattede bl. a. en overgang over Strumafloden nær den
græsk-bulgarske grænse, landgang af 800 US Marines med jetfly
støtte i Dikilabugten og ubådsoperationer.

(NATO Letter, nr. 9/2, sn« 1954.) H.M.P.

England.

Styrkeoversigt.

Den 30. juni 1954 omfattede de væbnede styrker følgende per-
sonel (i 1000):

Kategori Flåden Hæren I Flyvevåbnet I lait

På ko ntrakt ....... 119.5 221.1 I 184.7 I 525.3

Vær nepligt ige ...... 8.2 215.4 I 67.2 I 290.8

Kvinder ........... 4.9 8.8 I 9.1
I

22.8

Reserve- og hjælpe- 28.1 444.9 I 163.5 I 636.6
styrker .........

Total. .. 160.7 890.2 I 424.5 1 1.475.6
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Styrken af de frivillige korps var således:
Hoyal Naval Minewatching Service. . .. 3.900
Home Guard 36.100
Hoyal Observer Corps . . . . . . . . . . . . . . . 17.200

(NATO Letter, nr. 9/2, 1/10 1954.) H.M.P.

ABC-forsøg.

I perioden maj-august i år har krydseren CUMBERLAND del
taget i en serie af forsøg, der havde til formål at gennemprøve en
metode til at beskytte orlogsskibe mod radioaktive partikler.

Metoden består i, at skibet gennem 50 sprøjterør oversprøjtes
med ca. 300 tons vand i timen, indtil personel med geigertællere
har sikret sig, at radioaktiviteten er faldet lå langt, at normalt
ovenbords arbejde kan genoptages.

En atomsprængning på eller under havoverfladen frembringer et
undervandschok og et lufttryk, der fremkalder alvorlig skade i et
område op til 1000 yards fra sprængningscentret. Uden for dette
område er den materielle skade langt mindre, navnlig på beskyt
tede skibe.

Ved 1200 yards nedsættes kampværdien af skibet ikke væsentligt,
idet dog radarantenner sandsynligvis vil blive ødelagt.

På den anden side vil en atomsprængning i luften frembringe
alvorlig udstrålingsdødelighed mellem 1200 og 1600 yards fra
sprængningscentret, selvom der kun tilføjes skibet ringe materiel
skade.

Alle, nye større skibe vil få installeret et sprøjtesystem, der
vil tillade en fuldstændig ovenbords afvaskning.

(NAVY: nov. 54.) H.M.P.

Holland.

Flådeplan 1957.

Ifølge en netop vedtagen flådeplan skal den hollandske nåde
1957 bestå af følgende:

1 let hangarskib, KAREL DOOHMAN,
2 krydsere, DE RUYTER og DE ZEVEN PROVINCIEN,
12 AJS jagere,
12 større fregatter,
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5 min dre fregatter,
7 ko rvetter ,
li ub åde,

65 minestrygere og
li patruljefartøjer.
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(Mar ine Hun dsch au , 5/1954 .) H ..lI.P.

Polen.

Østblok- samarbej de i øst~rsøen .

Polske søo fficerer har i oktober besøgt Peen eværfte t i Wol gast
og udtalt, at de fandt det vigti gt og nødvendigt , at ru ssiske, polske
og østtyske flådestyrker samarbej dede i Østersøen .

(Bulleti n on German Questions, VI/nr. 128.) H .M.P.

Spanien.

U.S.A.-hjælp til flåden.

Genopbygningen af den spanske flåde er nu begyndt, og 2 mine
strygere (NATO standard) er allerede under kommando med span
ske besætninger. Det må forventes, at nogle af de større orlogs
sk ibe, bl. a. krydsere og jagere, vil blive moderniseret på spanske
værfter m ed amerikansk udstyr og under ledelse af amerikanske
teknikere. De fleste af disse skibe er fra før 1939 og mangler mo
derne radar- og ildledelsesudstyr.

(Times, 16/11 1954.) H.M.P.
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