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Nytårsbetragtninger.
Af kommandørkaptajn S. S. Thostrup.

Året 1954 blev for søværnet et mærkeligt år, der 
henset til udviklingen i dets sidste halvdel - forhå
bentlig ikke vil fremstå i historien som et mærkeår
visende begyndelsen til nedadgående tendens på sø
værnets opbygningskurve.

I almindelighed må vist siges, at året i begyndelsen
tegnede sig ret gunstigt, skønt opbygningen af søvær
net, trods mange forestillinger fra dets ledelse, ingen
lunde havde været begunstiget inden for det samlede
forsvar . Flåden havde da modtaget en vis tilgang af
skibsmateriel og mere var at vente, ligesom forbere
delser til projektering af nybygninger var påbegyndt;
en del af de ved kystbefæstningen iværksatte anlægs
arbejder var fuldførte eller nærmede sig sin afslut
ning; nogen forøgelse af beholdningerne havde fun
det sted; og personellets standard var blevet tydeligt
forbedret - særlig som følge af deltagelse i større
fællesøvelser - ligesom dets antal efter omstændig
hederne var blevet forøget tilfredsstillende. Sidst men
ikke mindst sporedes der mulighed for gennemførelse
af en del af de påtrængende men ikke iværksatte sa-'
neringer, udvidelser og suppleringer af søværnets eta
blissementer og institutioner, som er påkrævet for at
sikre et genopbygget søværns effektivitet. Det er bl. a.
på disse for et materielbetonet værn så vigtige områ-

TIdsskr. r. Sevæsen, 126, Aarg,



2 :'\ytårsbetrugtnInger .

der, at søværnets behov og ønsker hidtil har været
trængt i baggrunden inden for det samlede forsvars
opbygning. Den mulighed, som skimtedes, for endelig
i nogen grad at kunne råde bod herpå, måtte derfor hil
ses med største tilfredshed og lettelse.

Forholdene ændredes imidlertid som følge af de
foranstaltninger, der inden for forsvaret blev truf
fet SOI11 bidrag til imødegåelse af den økonomiske
krise, der som årets alvorligste tildragelse - hav
de ramt vort land. Ifølge fremkomne oplysninger har
de øjeblikkelige reduktioner af forsvarsbudgettet især
taget sigte på nyanskaffelser og anlægsarbejder; det
vil for sidstnævntes vedkommende sige begrænsninger
bl. u. på de områder, hvor opbygningen inden for sø
værnet stadig er langt tilbage - også på grundlag
af allerede eksisterende og i forhold til foreliggende
opgaver alt for fåtallige enheder - og hvor der langt
0111 længe netop syntes at skulle have været foretaget
en indsats. Uden overdrivelse tør det vist siges, at sø
værnet derved er blevet ramt uforholdsmæssigt hårdt.

Det bør stå vore afgørende myndigheder klart, at
dette er til skade - og kan blive skæbnesvangert 
for det sumlede forsvar, idet dets hele virke, og for
den sags skyld hele samfundets funktionering, er gan
ske afhængig af, at vore farvande i påkommende til
fælde kan udnyttes med henblik på tilførsel af livs
vigtige forsyninger - og følgelig samtidig unddrages
fjendtlig udnyttelse. Det er endvidere af største vigtig
hed, at flest mulige af vore lange kyststrækninger sik
res mod søværts invasion ved sømilitære foranstaltnin
ger, og at der herved skabes mulighed for koncen
tration af forsvarsstyrker fra alle værn om invasions
forsvaret af særlig udsatte områder.

I erkendelse af vort lands fremskudte beliggenhed
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og vore farvandes strategiske betydning må det i den
ne forbindelse holdes for øje, at omgående indsats
af søforsvaret i givet fald kan blive påkrævet - og i
realiteten være ligeså betydningsfuld til sikring af
hærens og samfundets mobilisering som flyvevåbnets
tilsvarende indsats.

Det må også være tilladt at pege på den betydning,
som flådestyrker har haft gennem tiderne og stadig
vil have som instrument til sikring af en regerings
handlefrihed eller forhandlingsmuligheder på de 
ofte vitale og komplicerede - maritime områder, hvad
enten talen er om alliance eller alliancefrihed. Ikke
mindst vor egen historie er rig på eksempler, der illu
strerer dette.

Ved fremtidige tildelinger af midler til forsvaret bør
der derfor lægges betydelig vægt på, at den videre op
bygning af søværnet fremmes, og der må alvorligt ad
vares mod en udvikling, som kan føre til, at et svagt
søforsvar gør anstrengelser og ofre på andre områder
illusoriske.

Det turde her være overflødigt at understrege, at
forholdene i verden maner til forsigtighed overfor ten
denser til svækkelse af forsvarskræfterne. Tværtimod
har udviklingen i høj grad vist nytten af en styr
kelse. Den almindelige strategiske situation skøn
nes også at være tilstrækkelig bekendt til ikke her at
kræve en nærmere uddybning. Men det kan dog være
på sin plads at henlede opmærksomheden på den
enorme udbygning af søstridskræfterne og disses be
redskab, som finder sted inden for østblokken (j fr.
bl. a. den pag. 42 anførte meddelelse), og som har vakt
forståelig uro i den vestlige maritime verden. Dette
trækker bl. a. 0stersøproblemerne yderligere frem i
lyset.

1·
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Efter disse almindelige bemærkninger kan det være
på sin plads i korthed at berøre forskellige særlige
områder og forhold.

Organisation.
Da den nuværende forsvarsorganisation indførtes

i 1950-51, blev den ikke fra søværnets side modtaget
med synderlig tilfredshed, og det fremgår da bl. a .
også af udtalelser, som er optaget i forsvarskommis
sionens betænkning, at man fra sømilitær side var
imod mange af de principper, som danner grundlag
for ordningen om centralstyrelsen m. v. I den tid
der nu er forløbet, har intet givet anledning til at
ændre det væsentlige i de daværende sømilitære syns
punkter, navnlig fordi den på mange områder stærke
centralisering og - paradoksalt nok - den på andre
områder indførte myndighedsspaltning gør hele orga
nisationen meget tungt virkende.

Adskillige ændringer i forsvarets organisation er
derfor ønskelige ved given lej lighed, idet det på den
anden side må holdes for øje, at indgribende ændrin
ger næppe bør hidføres pludseligt, da sådanne i reg
len vil medføre forøget arbejdsbyrde, og derfor kan
virke midlertidigt bremsende på anden virksomhed.
Imidlertid vil mange praktiske forbedringer sikkert
kunne gennemføres gradvis ad administrativ vej, og
foranstaltninger i så henseende må meget anbefales.

Hvad egentlige lovændringer angår, findes som be
kendt en bestemmelse om, at loven om værnenes sam
mensætning vil være at revidere senest i rigsdagssam
lingen 1'954--55. Ved denne lejlighed burde ønskelige
ændringer i de øvrige forsvarslove også kunne søges
gennemført.
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Ved nævnte revision bør der for søværnets vedkom
mende bl. a. kunne forventes en bestemmelse om de
nye flådestationers indpasning i organisationen. Det
vil formentlig også være hensigtsmæssigt ved samme
lejlighed at søge bestemmelserne om farvandenes sø
militære inddeling mere smidigt affattet, idet meget
tyder på, at den nuværende inddeling i marinedistrik
ter i de egentlige danske farvande med fordel helt el
ler delvis kunne erstattes af mere begrænsede sødefen
siensaf'snit direkte under marinekommandoerne. Her
ved skulle marinekommandoerne også bestride de ad
ministrative opgaver, som nu påhviler marinedistrik
terne, medens nævnte sødefensionsafsnit normalt kun
skulle have lokalt operative funktioner.

Flådens materiel.

Det skihsmateriel, som for nærværende indgår i flå
den samt det, der inden for de nærmeste år ifølge of
fentliggjorte meddelelser forventes at tilgå, er opført
i vedføjede liste over flåden (pag. 19).

Fregatterne af ESBERN SNARE-klassen, der over
toges fra England i 1952-53, har nu snart alle gen
nemgået de planlagte eftersyn og ombygninger. ES
BERN SNARE har været på sit første togt, og der
er herunder erhvervet et nærmere detailkendskab
til denne skibstype, som synes at indfri de forvent
ninger, der er blevet stillet til den. Da der ikke
er tale om nybygninger, er det klart, at disse enheder
ikke kan være udstyret med det nyeste og mest mo
derne materiel; men de er brugelige og repræsenterer
en type, som bl. a. i kraft af sit armeringsprincip gi
ver flådens sammensætning et mere balanceret præg.
De to øvrige enheder vil gå på togt i år, hvorved træ
ning i division vil blive gennemført.
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Fregatterne af HOLGER DANSKE-klassen har nu
gennemgået hovedeftersyn og har herunder fået for
stærket nærluftværn. ligesom anti-ubådsarmeringen
er blevet forbedret og forøget. Disse enheders hoved
artilleri kan imidlertid ikke betragtes som helt til
fredsstillende, bl. a. fordi der kun er tale om flad
baneskyts, og en ændring til »du al purposee-skyts sy
nes hensigtsmæssig.

Med den forventede overtagelse af korvetterne af
TRITON-klassen, der bygges i Italien for amerikansk
regning under MDAP, vil flåden modtage en ny skibs
type, som særlig vil være egnet til eskortetjeneste. De
første enheder er søsat, og TRITON forventes over
draget Danmark i nær fremtid, de øvrige i årets løb.

I forbindelse med hovedeftersyn får kystjagerne in
stalleret nyt nærluftværn af forøget effektivitet. Også
for disse enheders vedkommende må det anses for
hensigtsmæssigt om muligt at søge hovedartilleriet ud
skiftet med »dual purposee-skyts.

Den 12. november 1954 fik søværnet overdraget mo
tortorpedobåden FLYVEFISKEN som den første af de
enheder, der bygges her i landet for amerikansk reg
ning. Så vidt vides er søprøverne forløbet tilfredsstil
lende, og der er al mulig grund til at vise taknemme
lighed mod USA for dette smukke og effektive fartøj.
Blandt klassens øvrige enheder påregnes HAJEN klar
til søprøver i begyndelsen af dette år; LAXEN løb af
stabelen i november 1954, og MAKRELEN forventes
søsat i nær fremtid efterfulgt noget senere af HAV
KATTEN og SVÆRDFISKEN.

I 1954 har 9-10 motortorpedobåde af GLENTEN
klassen i lighed med tidligere år været udrustede, og
heraf har en eskadre periodisk været på togt. Antal
let af enheder i denne klasse er iøvrigt blevet redu-
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ceret, idet enkelte både i årets løb er udgået af flådens
tal. Som følge af de øjeblikkelige økonomiske vanske
ligheder er det lidet sandsynligt, at erstatningsbygnin
ger iværksættes i nær fremtid, og da det ydermere må

Torpedobåden FLYVEFISI{EN under prøvesejlads.

forventes, at flere enheder af GLENTEN-klassen må
udrangeres indenfor en overskuelig tid, kan det nu
værende nybygningsstop beklageligvis medføre, at der
vil hengå lang tid, før det ønskede styrkemål kan nås;
dette bør de bevilgende myndigheder gøre sig klart, og
der må under alle omstændigheder drages omsorg for,
at styrken ikke yderligere forringes.

De i 1954 udrustede minestrygere: 1-2 af Sø
LØVEN-klassen, 4---5 af NÆS-klassen og periodevis
indtil 4 af Ø-klassen har udover gennemførelse af for
skellige minestrygningsopgaver hovedsagelig været an
vendt som patrulje- og bevogtningsfartøjer samt til
tendertjeneste og skolebrug. Disse enheder, der alle er
konstruerede før 1945, kan næppe længere betragtes
som velegnede minestrygere, bl. a. fordi der ved deres
konstruktion ikke har kunnet tages fuldt hensyn til
minevåbnets udvikling - i hvert fald ikke hvad af
standsminer angår. Til gengæld kan fartøjerne anses
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som ganske gode patruljebåde og skønnes talmæssigt
sammen med KRIEGER-klassen at kunne dække flå
dens umiddelbare behov for sådanne. I denne egenskab
vil disse enheder formentlig kunne gøre fyldest i endnu
en kortere årrække, men deres alder vil snart gøre er
statningsbygninger påkrævet. Da der imidlertid i på
kommende tilfælde må forventes et stort behov for mo
derne minestrygere med tidssvarende udstyr bl. a. til
sikring af den vigtige forsyningsskibsfart, er den nu
"ærende situation langtfra tilfredsstillende. Den for
ventede erhvervelse af AAR0SUND-klassen vil betyde
en yderst velkommen tilgang, men vil kun kunne dæk
ke en lille del af behovet. Det må derfor dybt beklages,
hvis bygningen af de 4 enheder, hvortil finansudvalget
gav sin tilslutning i sommeren 1954, stilles i bero som
led i forsvarsbudgettets reduktion.

Den hjælp, som USA har ydet ved at overdrage sø
værnet minelæggerne BESKYTTEREN og VINDHUN
DEN, må anses som overordentlig betydningsfuld, da
minevåbnet som bekendt vil kunne udgøre et vigtigt
led i dansk søforsvar, og en af målsætningerne for
den kommende tid vil være at holde disse skibe i et
effektivt beredskab.

Skønt kølen er lagt til 2 af de 3 projekterede nye
ubåde - DELFINEN-klassen - tegner ubådssitua
tionen sig yderst mørk. Thi de nye både kan næppe
påregnes færdige til brug foreløbig, og de nuværende
enheder vil snart være tjenlige til udrangering. På
grundlag af de hidtil trufne dispositioner synes der
således ingen udsigt til, at ubådsstyrken kan forøges
talmæssigt. En styrke på det nuværende antal må
betragtes som absolut for ringe. I denne forbin
delse tænkes med vemod på tiden umiddelbart før
krigen, da flåden rådede over 9 enheder. En styrke af
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denne størrelsesorden vil være ønskelig og hensigts
mæssig også i dag; færre bør der i hvert fald ikke være
tale om, når et rimeligt beredskab samt uddannelse
og eftersyn skal tilgodeses.

Betragtet som helhed nærmer flåden sig typernæssigt
en hensigtsmæssig sammensætning. Men det kan ikke
kraftigt nok understreges, at dens styrke såvel kvanti
tativt som kvalitativt er for svag - for visse typers
vedkommende endog abnormt svag - i forhold til de
opgaver, der påhviler den, selv i betragtning af mu
lighederne for allieret støtte. Som foran anført inde
bærer dette en fare ogs å for det øvrige forsvars virke
muligheder. Det kan løvrigt i denne forbindelse være
på sin plads at fremhæve, at flåden for at kunne løse
sin del af forsvarsopgaverne behøver et intimt sam
arbejde med og støtte fra flyvevåbnet - et problem
som tidligere er påpeget i tidsskriftet.

Sagt i korthed vil det som allerede antydet være flå
dens opgaver at muliggøre og sikre udnyttelse af vore
farvande under en krigssituation og samtidig for
hindre, at fjendtlige styrker kan udnytte disse, hvilket
i operativ henseende kræver et sammenspil mellem
forskellige sokrigsvåben. Betragter man mulighederne
for en eventuel trusel fra 0stersøområdet, hvor meget
stærke flådestyrker er koncentreret, er det klart, at der
ikke kan blive tale om en styrkeudligning gennem
træfninger i ortodoks forstand. For vort vedkom
mende må det først og fremmest gælde om under ud
nyttelse af bl. a. de geografiske og nautiske faktorer
at gøre de for os vitale farvands- og kystområder util
gængelige for angribende styrker og bag en sådan
maritim spærrezone beskytte og udnytte vore forbin
delseslinier til søs. Der vil kræves en stadig operativ
- og herunder også taldisk offensiv - virksomhed til
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opretholdelse af en maritim spærrezone, og med ud
gangspunkt herfra må yderligere operationer, der til
sigter at reducere modstanderens handlefrihed til søs,
søges gennemført.

Bortset fra, at distancerne til fremmed territorium
er ubehageligt korte, er vore farvandsgeografiske for
hold ret gunstige til operationer af ovennævnte art;
men der er grænser for med hvor små styrker, op
gaverne kan løses, og de eksisterende styrker er for
små. Særlig grelt er dette under nuværende forhold,
hvor store dele af farvandene i realiteten må henligge
som militært tomrum. De fra såvel politisk som mili
tær side fremførte udtalelser om, at fremtidige vest
tyske styrker i betydelig grad vil medvirke til at skabe
balance, vil naturligvis også have relation til dette for
hold; men de sømilitære fordele, som gennem denne
løsning synes opnåelige, vil kun kunne blive realiteter,
såfremt de stadig eksisterende mangler indenfor vort
søværn afhjælpes.

Det nybygningsstop. der er indgået som et led i af
hjælpning af de økonomiske vanskeligheder, må siges
at virke overordentlig uheldigt. Thi udover at det for
haler en påkrævet forstærkning af flåden, fremmer
det en gradvis stigende forringelse af materiellet gen
nem forældelse og udslidning. Ydermere kan der op
stå fare for, at det vil vanskeliggøre en såvel økono
misk som teknisk sund udvikling af flåden. Der bør
snarlig tages skridt til at igangsætte nybygningsvirk
somheden, som bør trlrettelægges med henblik på, at de
til flådens fornyelse nødvendige erstatningsbygninger
fordeles således, at der bliver tale om en jævn virk
somhed fra år til år. Med andre ord bør der periodisk
fastsættes en nogenlunde fast, men selvsagt pristals
reguleret, størrelse af den årlige nybygningskonto be-
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regnet på grundlag af flådens størrelse samt materiel
lets levetid og anskaffelsesværdi.

Kustbefæstninqen.

Indenfor kystbefæstningen har der i de seneste år
fundet en relativ stor - nu til dels fuldført - udbyg
ning sted, som dog ikke har omfattet alle ønskelige
foranstaltninger. Der foreligger derfor stadig behov
for saneringer, forbedringer og udbygning.

Den vigtigste del af opbygningen har været opfø
relsen af STEVNSFORT og LANGELANDSFORT.

Kystbefæstningens værker bør, indenfor det lokale
søforsvar i de områder, hvor de befinder sig, utvivl
somt betragtes som nogle af de vigtigste led i det,
man på engelsk betegner som en »Seaward Defencee
organisation - på dansk formentlig bedst udtrykt
ved ordet sedefension, en betegnelse som før har eksi
steret i dansk sømilitær sprogbrug og derfor ikke er
nogen nyskabelse. Thi udover den artilleristiske virk
somhed, som naturligvis vil være hovedopgaven, vil
mange andre af sødefensionsfunktionerne formentlig
uden større organisatoriske vanskeligheder kunne ud
øves eller kontrolleres fra disse værker.

Under den før nævnte opbygning har de forskellige
værker fået et betydeligt stærkere nærluftværn, lige
som en del desuden har fået opstillet fjernluftværns
batterier.

Udover påkrævede bygningsmæssige forbedringer
skønnes fremtidens opgaver især at burde omfatte en
modernisering af en del af fladbaneskytset. En stan
dardisering i rimeligt omfang f. eks. på 150 mm kalih
ret forekommer hensigtsmæssig. Endvidere bør en i
takt med den materielle udvikling muliggjort forbed
ring af luftværnet naturligvis gives fortrin.
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l nslitutioner og etablissementer.

Det vil føre for vidt, og er ej heller stedet her, at
komme ind på de enkelte institutioners og etablisse
menters forhold i detailler ; kun enkelte problemer
skal berøres. Som allerede antydet er der bogstavelig
talt indenfor disse for søværnets virksomhed så vig
tige områder tale om at være i spændetrøje.

En sanering og udvidelse af de tekniske myndig
heders værkstedsforhold er på grund af forøgede be
holdninger og mere komplicerede materieltyper uom
gængelig nødvendig. Det er glædeligt, at der i nær
fremtid kan øjnes en bedring for televæsenets vedkom
mende, men for både søartilleriet og søminevæsenet
er en snarlig løsning af problemerne ligeså påkrævet.

På skoleområdet er der sket nogle forbedringer,
men endnu langtfra nok til at tilfredsstille det behov,
der foreligger. I løbet af nogen tid kan man imødese
færdiggørelsen af den gennem mange år ønskede sko
lebygning til mather m. fl., hvorved en stor mangel vil
være afhjulpet. Desværre kan det samme vist ikke
siges om den planlagte eksercerskolelejr. Savnet af et
hensigtsmæssigt og tidssvarende etablissement, ved
hvilket den første uddannelse af søværnets værneplig
tige mandskab kunne finde sted på forsvarlig måde,
har gennem mange å r været føleligt; men der synes at
have hvilet en ond skæbne over de herom udarbejdede
og forelagte planer, som dog hører til de ældste in
denfor forsvaret. Ganske vist er der nu principielt
givet bevilling til opførelse af lejren; men en yderligere
forsinkelse er at vente på grund af økonomiske dispo
sitioner, hvilket er yderst beklageligt og betænkeligt
nær det uforsvarlige - for at bruge et mildt udtryk.

I 1954 blev der endvidere givet bevilling til bygning
af den af søværnet meget og længe ønskede havari-
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skole, hvis nødvendighed stærkt illustreres af krigs
erfaringerne, og som desuden har sin vigtige mission
med henblik på fredsforhold, ikke mindst da det vil
være nærliggende herfra at yde handelsflåden uddan
nelsesmæssig assistance. Imidlertid må gennemførel
sen af dette projekt også ventes forsinket under ind
flydelse af budgetreduktionen, og søværnet vil da fort
sat stå uden mulighed for at give personellet en ratio
nel uddannelse, som tilsigter at formindske tab.

Mere opmuntrende er det, at signalskolens og sonar
skolens forhold har mulighed for at blive bragt i or
den i tilknytning til televæsenets sanering.

Personel.

Gennem mange år har personelmanglen været sær
deles stor og følelig i søværnet, men de senere års
anstrengelser for at bedre dette forhold har dog givet
resultat. For reservens vedkommende kan såvel til
gang som kvalifikationer således nu i det store og hele
betragtes som tilfredsstillende. Fremskridt er også
sket for det faste personels vedkommende, men der er
dog stadig store mangler på dette område, idet navn
lig stampersonellet endnu er for fåtalligt.

Hvis der kun var tale om at tilvejebringe personel,
som i tilfælde af mobilisering ville være tilstrækkeligt
til flådens bemanding, og hvis der i så fald ville være
tid til den fornødne repetitionstræning af det genind
kaldte personel, ville problemerne være langt enklere.

Imidlertid kan der som nævnt blive behov for, at
søværnets styrker skal kunne virke med meget kort
varsel, hvilket kræver et højt beredskab til stadighed.
Dette kan næppe opnås, hvis bemandingen fortrinsvis
omfatter værnepligtigt personel, medmindre tjeneste
tiden forlænges betydeligt, eller søværnets årlige kon-
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tingent forøges væsentligt. Sidstnævnte løsning ville
virke uheldigt på de andre værn og iøvrigt være uhen
sigtsmæssig, da der i det lange løb ville blive tale om
et personel-overskud indenfor mobiliseringsårgangene.
Et andet moment er, at det indenfor en ret begrænset
tjenestetid ikke er muligt at bibringe værnepligtigt
personel en tilstrækkelig træning og rutine, hvis dette
skal udgøre hovedparten af bemandingen.

Det bør derfor være målet, at de fleste af vore skibs
typer så godt som udelukkende bemandes med fast
personel, og at alle enheder - en del af minestry
gerne og visse særlige fartøjer måske undtaget - er
konstant bemandede.

Denne målsætning kræver bl. a., at nyttetjenesten
for såvel mathers som oversergenters vedkommende
forlænges. En sådan foranstaltning er iøvrigt nødven
dig for at sikre, at dette personel får en væsentlig
bedre praktisk træning og rutine i tjenesten om bord,
end tilfældet hidtil har været, idet manglen på befa
lingsmænd i forskellige grader bl. a. har gjort det på
krævet at lægge vægt på en unormalt tidlig udtagelse
til gennemgang af befalingsmandsskolerne.

Det samme forhold medførte nødvendigheden af en
midlertidig afkortning af uddannelsen på søværnets
officersskole. Der kan imidlertid ikke være tvivl om,
at udviklingen gør det påkrævet, at denne atter for
længes, så snart det overhovedet er gørligt.

Der er således fremdeles mange opgaver og proble
mer af personelmæssig art at løse - også andre end
her anført. Men glædeligt er det, at udviklingen 
mange organisatoriske vanskeligheder og ejendomme
ligheder til trods - bærer et positivt præg.
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S l uibemærkninger.

I de forløbne år er den tekniske udvikling gået
stærkt frem; alt tyder på, at det vil fortsætte således
også i de kommende år, og at mange nye ting vil se
dagens lys. Det turde være klart, at det ikke vil være
muligt indenfor en lille marine at drive en omfattende
forskningsvirksomhed med en selvstændig materiel
udvikling som formål. Men der kan og bør i høj grad
være tale om at følge udviklingen og at nyttiggøre dens
resultater med de eventuelle tillempninger, som nød
vendiggøres af særlige forhold. Noget sådant har for
øvrigt allerede fundet sted i ikke uvæsentlig grad, men
det må - med undskyldning for gentagelsen - un
derstreges, at vore tekniske myndigheder har deres
vigtige mission på dette felt, og de bør derfor gives de
bedst mulige vilkår.

Atomenergien omtales i stigende grad i dagens de
bat, og der kan ikke være tvivl om, at den vil komme
til at øve indflydelse på søkrigsvæsenet. Atomvåbne
nes enormt ødelæggende kraft vil i tilfælde af træfning
medføre skibes totalforlis. Men dette er i og for sig
ikke noget epokegørende nyt; man har jo allerede
længe været indstillet på, at en enkelt torpedo- eller
minetræffer i mangfoldige tilfælde kan medføre total
forlis. Foruden en forbedring af skibes modstands
kraft og udvikling af modforanstaltninger mod atom
våbnenes bivirkninger - et felt, hvor store fremskridt
allerede er på vej - synes det især at være anvendel
se af atomenergi til fremdrivning samt evt. anbrin
gelse af atomvåben i skibe, som bør påkalde størst
opmærksomhed.

Indførelsen af fjernstyrede og nye selvfremdrivende
våben i skibe hører også til de spørgsmål, som snart vil
være aktuelle. Udviklingen af sådanne synes i visse

Tidsskr. r. Sovæ..-n. 126. Anrg , 2
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henseender at kunne blive til gunst for de lette sø
stridskræfter, jfr. de nuværende overvejelser i Sverige
om udvikling af robotjagere (se bl. a. meddelelsen
pag. 46).

Med lanke på den tekniske udvikling m å det under
streges, at havets betydning og udnyttelse som trans
portvej altid må være grundlaget for alle overvejelser
på det sømilitære område, og på dette grundlag må
alle tekniske fremskridt søges anvendt til egen fordel.

Nytårsønsket for 1955 skal være, at såvel landets
ledende myndigheder som befolkningen vil erkende
søf'orsvarets betydning for samfundet i højere grad
end tilfældet i mange år har været.

Måtte værdien af at gøre havet til forbundsfælle
blive forstået og de rette dispositioner truffet, for at
vort land kan erhverve sig og drage nytte af denne for
bundsfælle.
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LISTE OVER FLÅDEN
primo januar 1955.

Skibe anfort i parentes forventes ni lilgå i nær fremtid.

Hl

Skibstype og navn IStand.I Armering IFartdepJ.

cgatter (5).
HOLGER DANSI<E, NIELS EBBESEN 1440 2-127 mm I{;4-40mm

:\11,; Alu-våben 20
ESBERN SNARE, ROLF I<RAI{E,
VALDEMAR SE,IR 10;;0 :lX2-102 Lvk; 4-40

mm Mk; A/u -dben 25
mietter (1 + 4).
THETIS 925 1-102mm K;1-40mm

Mk; Alu-våben 16
(BELLONA), (DIANA), (FLORA),
(THITaN) 760 75 mm Lvk; 40 mm

Mk; A/u-vl\ben 20
Is/jagere (2) .
HUITFELDT, WILLE:\IOES 780 2-105 mm K; s-ro

mm :\Ik; TI; :l5

olortorpedobåde (16 + 5). Alu-våben

GLENTE~ GRæ"E~ HAVøRNE~ Hø-j
GEN, JAGTFALKEN, RAAGEN, RAVNEN,
SKADEN, STORMFUGLEN, TAARNFAL- 100 1-40 mm :\Ik; 3-20
I<EN, TRANEN, FALKEN, HEJREN, mm Mk;TT :l6 /38
LOMMEN, VIBEN

FLYVEFISI<EN,(HAJEN),(HAVKATI'EN), } 110 1-40 mm Mk; l T ?(LAXEN),(MAI<RELEN),(SVÆRDFISI<EN)

alruljeb åde (6).
BILLE, BUHL, HAMMER, HOLM, } :l29 3-40 mm Mk;I<HIEGER, I<HABBE

Alu-våben 2!1

'inestryuere (23 + 8).
SØHESTEN, SØHUNDEN, SOLØVEN, } 280 2-40 mm :\Ik;SORIDDEHEN

Alu-våben 18

ASNÆS, BOGNll~S, DYRNÆS, EGENÆS, } 120 1-20 mm Mk 20HELGENÆS, LYNÆS, RINKENÆS,
STIGSNÆS, TRELLENlES, VaRNÆS 150 1-20 mm Mk 22

SORTE SARA, ASKØ, BAAGØ. ENØ,} 70 1-20 mm Mk 11F.'ENØ, H,/ORTØ, LYØ, MANØ, STRYNØ

2"
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Skibstype og navn /Stnnd., Armering IF~depJ.

(AAHOSU~D). (ALSSUND), (EGERN- l
SU~D), (GRØNSUND). (GULDBORG-

f
37;,

SUND), (OMØSUND). (+ 2)

Minelæggerc (6) .
BESKYTTEREN, VINDHUNDEN c.700 4X2-40mm Mk;6-:W

mm Mit; MM 1:
LINDORMEN 614 1-75 mm I{; 3·40 mm

Mk;MM 1·
LANGELAND :HO 2-40 mm Mk; MM 1:

LAALAND. LOUGEN 250 2-20 mm Mit; MM Il

(i kabelb åde

Ubåde (3).
SPHINGEHEN, STØREN, SÆLEN 540 TT 1:

<:1 DELFINEN-kJ. u. bygning)

Skibe til særlige formål .

Kongeskib,
DANNEBlIOG 1130 14

Depotskibe.
Æ GIH 2600 2-127 mm I{; 6-40

mm M), li
HJÆLPEREN c.700 2 X2-40 mm Mk 1:1

Opm ålinqsskibe.
HEI:lfDAL 705 1·75 mm K; 1·40 mm 12

:11 k
FRE.JA 315 11

Patruljekuttere.
SKAHVEN, TEISTEN 130 li
:llAAGEN 90 8
TEHNEro: 82 8

6 ALHOLM -kJ. c. 70 9
21 I' - klasse

Transporlfartojer,
HOLLtENDEIUWBET, IW:"GEDYBET.
SLEI PNEH samt diverse motorbåde.



Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

(fortsat)
Historisk Oversigt.

Wilkitzkis Ekspedition 1910-15.

Efter at Nordenskield havde bevist, at det var mu
ligt at besejle »Ishavskystenc og med et skib at naa fra
verdenshavene ind til de store floder og op ad disse,
vaktes i Rusland interessen for en udnyttelse af na
turrigdommene i Nordsibirien.

Med støtte af det kejserlige russiske Videnskabernes
Selskab i S1. Petersborg udsendtes geologer og andre
videnskabsmænd paa forskellige ekspeditioner for at
undersøge de store floders opland, medens forskere
som Sedov, Sadko, Bunge og Baron ToU især var be
skæftiget langs kysten og paa de Nysibiriske øer.

Ekspeditionstekniken blev stadig forbedret, skibene
fik kraftigere maskiner, og navnlig paa ishrydningens
omraade skete der omkring aarhundredeskiftet store
fremskridt. Ogsaa den traadløse telegrafi blev hurtigt
taget i brug af Russerne under deres arbejde i Arktis.

Efter udbruddet af den Russisk-Japanske Krig over
vejede den russiske admiralstab en kort overgang, om
der var mulighed for at lade den 2. Stillehavsflaade
under admiral Rodjestvenski sejle Nord om Asien
med assistance af isbrydere, idet man her navnlig
ville sætte sin lid til den nye, næsten 9000 tons store



Den i\ord lige Søvej.
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Wilkitzkis ekspcditionssldh, isdamperen TAIMYH, der i 1914-15
som det første skib - ledsaget af søsterskibet VA.JGATS.J - gen

nemsejlede Nordostpassagen fra Ost mod Vest.

linieisbryder .JERMAK. Der var dog ingen, som turde
tage ansvaret, og i stedet for sendtes flaaden som be
kendt den mere end tre gange saa lange vej sønden
om Afrika.

For at undersøge, hvorvidt man i en lignende frem
tidig situation kunne anvende den Nordlige Søvej som
rute for den russiske flaade, besluttedes det kort efter
krigen at udruste en ekspedition, der skulle foretage
opmaalinger og grundigt udforske isførholdene langs
Sibiriens Ishavskyst.
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I St. Petersborg blev der derfor i 1908-09 bygget
to mindre isbrydere - eller rettere isdampere - TAI
MYR og VAJGATSJ. De var søsterskibe med et de
placement paa ca. 1300 tons (54X11X4 m ) og med
aptering til overvintring i isen. Begge var udrustet
med radio.

Man valgte at sende dem til Vladivostok via Suez
for at begynde undersøgelserne i den østlige del, hvor
det var hensigten at aabne en rute fra Vladivostok til
Kolyma. Ekspeditionens chef var kommandør Sergu
jev om bord i VAJGATSJ med chefen for TAIMYR,
kaptajn Boris Wilkitzki, som næstkommanderende.

Skibene afgik fra Østersøen i oktober 1909 og naa
ede Vladivostok i begyndelsen af juli næste aar. En
maaned senere fortsatte de til Tsjuktsjerhavet, hvor
imidlertid et alvorligt kedelhavari om bord i TAIMYR
tvang ekspeditionen til at vende om.

I 1911 naaede man frem til Kolyma, idet det ene
skib maalte op langs kysten, medens det andet gik
længere ude dels for at bestemme isgrænsen og dels
for at undersøge Wrangeløen, som omsejledes og
kortlagdes. Der var ikke større isvanskeligheder, og
ud paa efteraaret returneredes som ogsaa de nærmest
følgende efteraar til Vladivostok.

I 1912 undersøgtes de Nysibiriske øer. Det havde
været planen dette aar at gøre et forsøg paa at gen
nemsejle hele strækningen til Hvidehavet, men ved
Kap Tsjeljuskin var isforholdene saa vanskelige, at
man blev nødt til at vende om.

I begyndelsen af togtet 1913 blev Sergujev alvorligt
syg og maatte med en pr. radio tilkaldt tender land
sættes i Petropavlovsk paa Kamtsjatka, hvor han,kort
efter afgik ved døden.
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Kaptajn Wilkitzki blev nu leder. Isforholdene var
- i modsætning til de foregaaende aar - ret van
skelige. NE for Novaja Sibir opdagedes en lille ø, som
Wilkitzki opkaldte efter sin fader, general Wilkitzki,
der i sin tid havde ledet flere arktiske ekspeditioner.
Paa østsiden af Taimyrhalvøen opdagede VAJGATSJ
en lang og dyb fjord indrammet af høje fjelde. Fjor
den var ikke afsat paa kortet. Loddet blev holdt gaa
ende og viste ofte mere end 100 m, men pludselig løb
VAJGATSJ paa et skær. Da det var umuligt at komme
af ved egen hjælp, maatte TAIMYR pr. radio kaldes til
assistance.

Denne begivenhed viste dels det hensigtsmæssige
ved under saadanne forhold at lade to eller flere skibe
arbejde sammen og dels den uvurderlige nytte, som
radioen kunne yde.

Inde paa kysten fandt man en varde og ruiner af
en træhytte stammende fra den Store Arktiske Eks
peditions dage. Da stedet saaledes i sin tid antagelig
var blevet besøgt af Prontsjisjtsjevs ekspedition, fik
fjorden navnet Marija Prontsjisjtsjevafjorden til
minde om ekspeditionslederens hustru, der i sin tid
saa heltemodigt havde fulgt sin mand og var omkom
met sammen med ham under kampen mod polar
isen.

Fra den nyopdagede fjord fortsatte Wilkitzki der
efter N og NW paa langs østsiden af Taimyrhalvøen.

Isen pakkede imidlertid kraftigt rundt Kap T'sjel
juskin, og da videre fremtrængen langs kysten var
umulig, stod Wilkitzki Nord paa for om muligt her
at træffe lettere isforhold og paa denne maade omgaa
Kap Tsjeljuskin. Herunder opdagedes et helt nyt land,
som strakte sig langt mod Nord. Den sydligste del
var lavland - men nordligere laa der høje fjeldkæder
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med store gletsjere. DaWilkitzki havde sejlet godt
100 sømil Nord paa langs dette nye land, sendte han
den 22. august en ekspedition ind for at hejse det rus
siske flag og tage landet i besiddelse for Czar Niko
laj II, efter hvem landet fik navn. Man konstaterede,
at det var en gruppe store øer med et mindst 30 sømil
bredt stræde mellem øgruppen og fastlandet. Strædet
fik senere navn efter opdageren, Boris Wilkitzkl. Det
er sidste gang i Jordens historie, at der er blevet op
daget et større landomraade, til hvis eksistens man
tidligere ikke havde haft nogetsomhelst kendskab.

Opdagelsen af Severnaja Zemlja, som øgruppen si
den blev kaldt, havde selvsagt stor betydning, idet man
nu bedre forstod, hvorfor isforholdene ofte var saa
vanskelige udfor Kap Tsjeljuskin.

Under bestigningen af et af de højeste fjelde ved
østkysten aabnede der sig en vid udsigt over en im
ponerende fjeldkæde, som strakte sig saa langt mod
Nord, som øjet rakte. Landgangsekspeditionen kom
her ud for en føhnvind, som pludselig fik tempera
turen til at stige voldsomt, saa den fra lidt over fryse
punktet gik helt op til 18 ·. Føhnvinden - en varm
faldvind - er et fænomen, der ikke er ualmindeligt i
bjergegne - bl. a. paa Grønland.

Wilkitzki kunne imidlertid ikke komme norden om
den nyopdagede øgruppe. Han maatte derfor vende
om og forsøgte nu atter at gaa Vest paa nede ved Kap
Tsjeljuskin. Det viste sig, at hans skibe - takket være
deres isbryderkonstruktion - vel var istand til at
trænge frem gennem isen, men da det gik meget lang
somt og kostede mange kul, og da man ikke vidste,
hvor bredt isbæltet var, og man helst ville undgaa en
overvintring, valgte Wilkitzki at vende om, mens tid
var.
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1. PETSJORA - PORT DICKSON

Noter.
A. Jenissejbugtens indsnævring W for Galtsjikha hedder Jenissej Gorlo.
B. Norilsk (14) Iiggcr paa dette kort E til S for Dudlnka (13), men (UIn paa andrc kort - dog for 

mentlig fejlagtigt - ses placeret NE for Dudlnka.
C. Jamal ses ofte stavct JalmaI.
D. Novaja Zernljas nordlige ø er til dels dækket uf indlandsis. Under denne menes der at skjule sig

en sænkning, sanledes at en fortsat afsmeltning af isen muligvis vil afsløre, at dobbeltøen i virke
ligheden bestaar af tre øer.

E. Foruden havnefyr, bifyr og lokale fyr til brug for fiskere findes Iyrbelysning ved alle adgange til
Karuhnvet, ved Kap Sjelanja og flere andre steder langs Novaja Zemljas kyster, paa Eensornheden
og Dicksonøen m. v. Fyrene er automatiske, ubevogtede gus-ukkumulatorfyr placeret pna høje fyr
banker (træstllladser eller staalskeletter), der er af forskellig form, sanledes at de er lette at skelne
fra hverandre.

F. Ved Dicksonøen findes 3 større og 4 mindre fyr, 5 fyrlinier og een lystønde samt radiofyr og tange
signal - jfr. speclalkortet over Dicksonøen under afsnittet om havne m. v.

]. Narjen-Mar
2. Khabarova
3. Amderma
4. Karn
5. Vorkuta
6. Saljc-Khard (Obdorsk)
7. Novi Port (omladehavn for

Ilodtraflken paa Ob)
8-8 . Malygin Sjar (~f.-Strædet)

9. Ostrevn Bjeli (Hvtdeøcu)
10. Dicksonøen med Port Dickson
1]. Gultsjikha
12. Ust Jenlssejsk Port
13. Dudlnka (Dudinskoje)
14. Norilsk
15. Igarka (omludehavn for flod

traflken paa Øvre Jenissej)
16. Sverdrups ø

17. Arktiskc Instituts Øer
18. Izvcstji Tzik
1!J. Ecnsomhedcn
20. Kap Sjclanja
21. Barerits Havn
22-22 . l\Iatotsjldn Sjar
23. Guslnaja Zemlja (Gauselundet)
24. Karskije Vorota (Kartske Port)
25-25 • •Jugorski Sjar (Juger Stræ-

det) :;
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Søe-Lieutenant-Selskuhet

.lanuar 1955.

Det 170. Iorsarultugsår.

Følgende møder
er berammet for februar 1U55:

1. [ebrtuir kl. 1930: Commander D. V. CliID, R.N.:
»Sorne aspects of the Danish Navy 1955«,

8. februar ia. 1930: Kommandørkaptajn P. Wfirtz :
»Nogle betragtninger over torpedoangrebtaktik
kens nuværende status (overfladefartøjer)«.

15. februar kl. 1930: Orlogskaptajn H. Harboe
Hansen: »Taktiske problemer i forbindelse med
artilleriets anvendelse i flåden«,

Meddelelse om selskabets møde d. 22. februar 1955
vil blive udsendt senere.

FORMANDEN

Medlemmer, der ønsker smørrebrod efter møderne, bedes underrette
økonomaen, C. 1342, inden kl . 1200 pn modedagen.





2. POllT DICI{SON - LENA DELTAET

Noter.

A. Farvandet mellem Pienjerøen (19 ) og Komsornoletzøen (20) hedder Jungsturmsund.

B. Den største ø i Serge] Ktrovgruppen hedder Isasjenka (lige under 9-tallet). Omtrent midt mellem
denne ø og Voronlnøen (IO) ligger selve Klrovøen.

C. MAUD's Havn, hvor MAUD overvintrede HIlS-HI, ligger ca, ;;0 km SE for Kap Tsjeljuskin,
D, Mellem Khatangn og Olenek - læs: Anabar (i st. f. Anakar),

E. Specialkort over farvandet ud for Khariton Laptovkysten er indsat i afsnittet om Operation Wun
derland .

F, Foruden havnefyr og hifyr findes der paa strækningen fra Dickson og videre E paa til og med
Wilkitzkistrædet over 20 hovedfyr (1953).

1. Usjakovs ø
2. Wieses ø
3. Ecnsornheden
4. Izvestji Tzik
5. Arktiske Instituts Øer
6. Sverdrups O
7. Dicksonøen og SW herfor

Sibirjakovs ø
8. Mininøerne
9. Serge] Kirovøcrne (se note B)

10. Voroninøen
11. Nordenskieldarklpelaget
12. HOI'is Wilkitzkistrædet
13. Kup Tsjeljuskin
14. Mali Tutmyrøen (tidl. Czesa

revitsj Alexis' Ø)
15-20. Severnuja Zemlja (tidl. Czar-

Nikolaj lI's Land)
15. Bolsjevikøen
16-16. Sjokulskistrædet
17. Oktober-Revolutionens O

18-18. Den Rode Arme's Sund
(SW for sundet ligger Sedov
arkipelaget)

19. Pionjerøen (se note A)
20. Kornsornoletzøen
21. Otto Sehmidts Ø
22. Marija Prontsjisjtsjevafjorden
23. Nordvik
24. Ust OIenjokskoje
25. Sagastyr
26, W-lige del af Lenadeltaet
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3. LENAD ELTAET - HJØRNEØERN E

1. Sagastyr 9. Semenoveen (se note A) 15-19. De Long Øerne
2. Tiksi 10-14. Anjouøerne 15. Bennettøen
3. Bulun 10. Bjelkovskiøcn 16. Zjokhova
4. Kazatje (tidl. Ust Yansk) 11. Kotelniøen 17. Wilkitzkis O (se note B)
5. Svjatoj Noss (a: det hellige 12. Bunges ø 18. Henriette- eller Henr-iettaøen

forbjerg) 13. Faddejevskis ø (ved øens 19. Jeannetteøen
6. Bolsjoi Ljakovski NW-pynt ligger en mindre ø, 20. Russkoje Ust
7. Mali Ljakovski Figurin) 21. Bjørneøerne (Ostrova Med-
8. Stolbovoj (Søjleøen) 14. Novaja Sibir vjcsji)

Noter.
A. Det er tvivlsomt, om Semenovøen (9) stadig eksisterer, da den ikke ses angivet paa de nyeste rus

siske kort. Som del senere vil blive omtalt i teksten, bestod øen - ligesom en lidt sydligere ø,
Vassiljevøcn, og andre øer i nabolaget - hovedsagelig af sten-is (fossil is), der nu maa formodes
at være smeltet p. gr. af klimaforandringen. Nogle banker i havet markerer stederne, hvor saadanne
øer har ligget.

B. Wilkltzkis O (17) ligger paa ca. 75°H'N, 152 °23'E - eller ca, 25 sømil (knapt 50 km) S for Zjok
hova. Se specialkortet over passagerne forbi de Nysibiriske øer.

C. Foruden den rigtige form - Novaja Sibir - kan den urigtige form Novo Sibir ses anvendt.
D. Bjørneøcrne, hvor MAUD overvintrede 1924-25, hestnar af 4 større og 2 smaa øer. Den østligste,

Tsjetirlokhstolbovoj (de fire søjlers ø), har navn efter fire meget karakteristiske, næsten 20 m høje,
søjleformede klippeformationer. I en ældre udgave af den amerikanske »Arctic Pilot« blev denne
ø kaldt Liqhtliouse Island. Søjlerne minder dog ikke om fyrtaarne, og det amerikanske navn mua
sikkert tilskrives en forkert oversættelse af det svenske navn Fyrptlarøcn, som Nordenskiiild har
anvendt i sin bog om VEGA-Ekspeditionen som en ordret oversættelse af øens russiske navn.

E. Foruden havnefyr og blfyr fandtes der i 1948 følgende antal hovedfyr :
Lenadeltaet og Tiksi : 7 Nysibiriske øer: 6 Bjørneøerne : 3
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4. l:lJØRNEØERNE - BERINGS HAVET

Noter.
A. 1919-20 overvintrede MAUD ved Ajonøens SW-pynt (4). Tsjaunbugten begrænses i NE af Kap

Sjelagski (70n06'N).

B. Umiddelbart W for Pitlekaj (9). hvor VEGA overvintrede 1878-7!J, skærer den lavvandede Kol-
jutsjinskajabugt sig langt ind i landet.

C. Noget E for Pitlekaj ligger Kap Serdze-Kamen (6(j°57'N, 172 °38'W), hvor MAUD overvintrede 1920-21.
D. James Cook riaaede i 1778 østpen til Icy Cape (70 0l9'N. 161 "4 l 'W) og vestpan til Cape North (6).
E. Overfor Wrangeløeu - omtrent midt mellem 5 og lj - ligger Kap BiIJings.
F. Foruden havnefyr og bifyr fandtes der i 1948 3 hovedfyr paa Bjørneøerne og 11 paa strækningen

fra Kolyma til Kap Desjnev.
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15. Markove
16. St. Matthew Island
17. St. Lawrence Island
18. Kap Rodney (NW-pynten til

Norton Sound. Ca. 30 sm i
ES E-lig retning ligger Norne)
Kap Prince of Wales
Kotzebue Sound

8. Heraldøen (russisk: Geraldøen)
!J. Pitlekaj (ved Kap Dsjenretlen)

10. Uellen (Ll-ælen), SE herfor
Jigger Kap Desjnev

ll. Dlomedesøerne
12. St . Lawrencebugten
13. Providentia (Emma Harbour) 1!J.
14. Anadyrsk 20.

1. Bjørneøerne
2. Ambartsjik
3. Nisjni Kolyrnsk
4. Tsjaunbugten med Ajonøen
5. Kap Jukari
6. Kap Otto Schmidt (Kap Nord)
7. Wrangeløen
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Pau tilhagevejen til Vludivostok blev Bennettøen
anløbet for at finde efterladenskaber fra Baron ToU,
der var omkommet paa de Nysibiriske Øer med en
del af sine mænd under en ekspedition i 1902. Øen
laa ved ankomsten i aabent vand, og det lykkedes at
finde to kasser med dagbøger, observationer og ind
samlet materiale - alt i uskadt stand - paa et sted,
der var angivet af løjtnant Koltsjak , der havde del
taget i ekspeditionen').

Da der nu under de foregaaende aars togter var
indsamlet et rigeligt videnskabeligt materiale, beslut
tede Wilkitzki, at hovedformanlet for det næste togt
skulle være for enhver pris at naa frem til Arehan
gelsk, selvom man blev nødt til at overvintre under
vejs. Der blev derfor taget forsyninger med til 18
manneder - og som noget helt nyt i den arktiske
forskning udrustedes ekspeditionen med et søluftfar
tøj, der skulle benyttes til rsrekognoscering. Paa grund
af luftfartøjets ringe driftssikkerhed, dets primitive
hjælpemidler og ringe aktionsradius fandt det dog
næppe videre anvendelse. I hvert fald ses en saadan
anvendelse ikke omtalt.

Den 24. juni 1914 forlod skibene for sidste gang
Vladivostok. Den 5. juli blev Petropavlovsk anløbet.
Paa rheden her laa den engelske krydser NEW
CASTLE, der skulle overvære højtideligheden ved af
sløringen af et mindesmærke for captain Clerke.

Den canadiske regering havde inden afrejsen an
modet Wilkitzki om at undsætte besætningen fra eks
peditionsskibet KARLUK, der sammen med nogle

,,) Aleksander Vasslljevskl I{olt~iak blev senere ndmiral og vil
være kendt fra sin ledelse af de hviderussiske styrker i Sibirien
under kampen mod Bolsjevlkernc 1!118 - 20. I 1920' overtoges kom
mandoen af general Dcnikin. Admiral Koltsjak blev dcreftcr fanget
af Bolsjevikerne og samme efternar skudt i Irkutsk.
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andre skibe havde deltaget i en undersøgelse af far
vandene N for Alaska under samlet ledelse af Islandsk
Canadieren Vilhjalmur Stefansson. KARLUK var i
januar 1914 blevet skruet ned i nærheden af Herald
øen, hvorefter besætningen havde søgt tilflugt paa
Wrangeløen, hvor den nu befandt sig i yderste nød.
KARLUK var kommet i besæt i isen N for Kap Bar
row medio oktober 1913 og var derefter drevet W paa.
To mand havde fra Wrangeløen vovet sig over isen
i Langstrædet og var efter store vanskeligheder naaet
ind til fastlandet med melding om den alvorlige situa
tion. For at faa nærmere oplysninger og søge sam
arbejde med et canadisk undsætningsskib anløb Wil
kitzki Norne i Alaska, hvor han ved ankomsten er
farede, at der var udbrudt krig i Europa. Radiosta
tionen ved Anadyrmundingen var den nærmeste, der
havde direkte forbindelse med St. Petersborg, og Wil
kitzki søgte derfor straks hertil med TAIMYR for at
faa forholdsordre, medens VAJGATSJ blev sendt til
Wrangeløen. Wilkitzki fik imidlertid ordre til at fort
sætte ekspeditionen uanset krigen og maatte nu ile
til assistance for VAJGATSJ, der var kommet i besæt
i isen øst for Wrangeløen med et stort isstykke kilet
fast mellem skruen og agterstævnen. Man havde for
søgt at sprænge isstykket med dynamitladninger paa
2 kg, men virkningen var for ringe, og større ladnin
ger turde man ikke anvende af hensyn til skibet. Til
sidst lykkedes det dog tømmermanden at faa savet
isstykket los, og VAJGATSJ kom atter fri. Isforhol
dene omkring Wrangeløen var meget vanskelige, og
efter adskillige forgæves forsøg paa at naa ind til øen,
maatte man give op og overlade den videre eftersøg
ning til det canadiske skib.

Begge isdamperne krydsede nu en tid mellem De
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Long øerne. Løjtnant Zjokhov puu YAJGATSJ op
dagede her en lille ø, som han gav navn efter skibets
chef, kaptajn Novopasjenni. Dette navn blev imidler
tid aldrig autoriseret, og naar øen idag bærer navnet
Zjokhova, er det til minde om dens opdager, der døde
senere under ekspeditionen.

Herfra stod de to skibe medio august Vest paa 
det ene direkte mod Kap Tsjeljuskin, det andet sønden
om de Nysibiriske øer. Begge skibe sejlede saa godt
som hele tiden i aahent vand ,

Ved Kap Tsjeljuskin begyndte isvnnskelighederne.
En storm af N og N\V pakkede store isrnasser sam
men, og strømmen førte dem NE og E paa gennem
strædet. \Vilkitzki pressede imidlertid paa, og det lyk
kedes ham til sidst at komme igennem, men med saa
store havarier paa TAIMYR, at han maatte søge islæ
bag øen Fearnley - lidt NE for Nordenskield Arki
pelaget. Adskillige spanter var bøjet, mange vand
tætte skot hulet, sua de vandtætte døre ikke kunne
lukkes, og skibssiden var trykket ind flere steder,
hvorved der var opstaaet alvorlige lækager. Under de
mest voldsomme isskruninger blev TAIMYR endog
væltet næsten helt over paa styrbords side, saa den
lan paa isen som en strandet hval. I mellemtiden var
VAJGATSJ kommet i besæt og drev med isen iNE-lig
retning ind i strædet igen. Det lykkedes den dog at
komme fri og naa ned til TAIMYR. Men al videre
fremtrængen var nu udelukket - og Wilkitzki maatte
endog regne med den mulighed, at han paa grund af
havarier kunne blive tvunget til at opgive sit skib.

Paa dette tidspunkt fik man uventet radioforbin
delse med kaptajn Otto Sverdrup - FRAM's tidligere
fører - der med ishavsskonnerten ECLIPSE befandt
sig i det Vestsibiriske Hav. Sverdrup var i sommeren
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1914 blevet udsendt af den russiske regering for at
undsætte to russiske ekspeditioner - den ene under
Russanov, den anden under Brussilov, Den sidst
nævnte ekspedition var allerede i 1912 med skibet ST.
ANNA kommet i besæt i isen i Karahavet W for Ja
mal og var derefter drevet N paa og forsvundet. ST.
ANNA's drift vil senere blive omtalt i kapitlet om
strømforholdene.

Sverdrup raadede Wilkitzki til at søge ind under
land og overvintre i fastisen i en eller anden bugt.
Det var dog lettere sagt end gjort, for TAIMYR
manglede to af sine skrueblade, og de to resterende var
mere eller mindre krøllede, og ogsaa VAJGATSJ hav
de havari paa sin skrue. Temperaturen faldt, efter
aarsstormene satte ind, og isen pakkede og førte flere
gange de to isdampere frem og tilbage langs kysten.
Ved at benytte sig af klaringerne i isen ved strøm
skifte lykkedes det dog TAIMYR midt i september at
komme ind i Dickbugten (76°41'N, 100013'E) og her
fryse fast to sømil fra kysten . VAJGATSJ overvintrede
en snes sømil længere mod NE, og fra mastetoppen i
det ene skib kunne man i klart vejr i kikkert netop
skimte mastetoppene af det andet. Man havde nu re
gelmæssig radioforbindelse med ECLIPSE, der over
vintrede ca. 150 sømil vestiigere. I januar 19i5 fik
ECLIPSE forlænget sin antenne, og det lykkedes her
ved at faa forbindelse med den nyoprettede radiosta
tion ved Jugorstrædet, hvorfra der blev sendt med
delelse til St. Petersborg om isdampernes overvintring.

Wilkitzki maatte dog hele tiden regne med, at TAI
MYR kunne blive skruet ned, da isen stadig var i be
vægelse. Han oprettede derfor et depot i land og byg
gede et overvintringshus - men samtidig 'kom fast
isen i drift og førte TAIMYR 5-6 sømil længere ud.
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I vinterens løb fik man nogenlunde repareret skruen
og udbedret de værste havarier. Sundhedstilstanden
var dog efterhaanden blevet mindre god. Der var ad
skillige syge - og af disse døde bl. a. løjtnant Zjo
khov. Pr. radio anmodede Wilkitzki om at Iaa sendt
rensdyr og slæder til hjælp, idet han hermed ville
overføre' de syge til ECLIPSE, hvorfra de skulle videre
befordres til Galtsjikha ved Jenissej. Yderligere an
modede han om at faa udlagt et depot med kul og
proviant paa Dicksonøen.

Med et par mand foretog nu Sverdrup en slæde
rejse til de to isdampere, hvor hans ankomst natur
ligvis blev hilst med glæde. Tilbagerejsen med de syge
tlltraadtes den 19. maj, men først den 4. juni naaede
man frem til ECLIPSE. Derfra viderebefordredes de
syge med rensdyrs læder den 800 km lange vej til
Galtsjikha.

I juli begyndte isen at røre paa sig. Forinden havde
man til minde om overvintringen rejst en varde inde
paa kysten tæt ved løjtnant Zjokhovs grav. Ikke langt
herfra stak resterne af en kæmpestor mammut frem
af isen.

VAJGATSJ kom først fri - men sad atter fast
dagen efter og drev nu sammen med TAIMYR i syd
vestlig retning. Efter en storm med kraftig torden 
en sjældenhed i de arktiske egne - kom TAIMYR
fri og arbejdede sig langsomt SW paa, men løb trods
al forsigtighed paa et skær og lagde sig over paa si
den. Forraad blev bragt i land paa en nærliggende ø
- og en del af kulbeholdningen maatte kastes over
bord og 190 tons ferskvand ofres. Til alt held var
vej ret roligt, og da VAJGATSJ naaede frem til und
sætning, lykkedes det ved højvande at faa TAIMYR
slæbt af skæret.
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Efter at de værste lækager var provisorisk tætnet,
fortsattes rejsen, og den 16. august fik begge isdam
perne kontakt med ECLIPSE, der havde kul til dem.

Sammen stod de tre skibe nu ned til Dicksonøen,
hvor der i mellemtiden var blevet oprettet en radio
station og udlagt depoter.

Sverdrup fortsatte derefter sin eftersøgning, og sidst
i august afsejlede de to isdampere fra Dicksonøen til
Archangelsk, der blev naaet den 3. september 1915.

Hermed var Nordostpassagen for anden gang blevet
gennemsejlet - 36 aar efter Nordenski6ld - denne
gang fra øst til Vest og med to skibe - men ikke
uden overvintring og store vanskeligheder.

(Fortsættes.)



Søe-Lieutenant-Selskabets prisspørgsmål for 1955.

1. Given analyse af de forskellige pladsbestemmelses
metoder, der er til rådighed under de forskellige
former for mineudlægning under krigsforhold.

2. Er den nugældende forsvarsordning hensigtsmæs
sig for så vidt angår tilgang af faste officerer af
dækslinien til kystbefæstningen.

3. Hvilke officerskurser bør gennemføres for søoffi
cerer efter afslutning af uddannelsen på søværnets
officersskole (incl. SL II kurser).

4. Der ønskes en studie af, hvorvidt og da hvorledes
Seaward Defence organisationen bør indpasses i
søværnets organisation.

5. Bør der til hjælp for operationer i danske farvande
findes krigsfyr og krigsmærker og i bekræftende
fald, hvordan bør de etableres, anyendes og vedlige
holdes.

6. Bør det danske undervandsbådsvåben opretholdes,
hvis det økonomisk - og under hensyn til andre
skibstypers opretholdelse - kun bliver muligt at
have 3 eller 5 undervandsbåde i søværnet.

Hvis spørgsmålet 'besvares benægtende, ønskes
en redegørelse for, hvorledes de opgaver, der skulle
løses af undervandsbådene, helt eller delvis vil
kunne løses af andre skibstyper eller luftfartøjer.

7. Given redegørelse for de modmidler, et dansk for
svar mest effektivt kan sætte ind mod en fjendtlig
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landsætning - med hovedvægten lagt på søværnets
andel i invasionsforsvaret.

8. Hvad kan og bør gøres for at gøre befolkningen
mere interesseret i dansk forsvar.

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

Ved besvarelsen af eet eller flere af disse spørgsmål
bør der lægges vægt på at gøre denne så kortfattet som
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 tilstræ
ber at give besvarelsen et omfang, der skaber mulighed
for optagelse som artikel i Tidsskrift for Søvæsen,
eventuelt hvis indholdet gør offentliggørelse uhensigts
mæssig, i form af et særtryk, der kun tilstilles med
lemmerne. En besvarelse bør derfor om muligt holdes
inden for rammerne af 20-50 sider i tidsskriftet.

Bestyrelsen undlader ikke at henlede især selskabets
yngre medlemmers opmærksomhed på de muligheder,
der ved besvarelser af prisspørgsmål gives søværnets
officerer for at fremkomme med tanker og meninger,
som det måtte være dem magtpåliggende at få drøftet
og nøjere belyst.

København, januar 1955.
J. B. Pranou,

formand.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen

0R sølejtnant K. Rodholm.

Sovjetunionen.

Flådens udbygning.

Ifølgc en officiel udtalelse fra .4dmiralty har Sovjetunionen
siden 1945 brugt mindst 200 milliarder kroner på udbygning
af flåden.

Admiraity anslår, at en SVERDLOV-krydser kan bygges på
2"h år, samt at en oceangående ubåd med en aktionsradius på
20.000 sømil kan bygges på 6 måneder. Såfremt denne bereg
ning holder stik, kan Sovjet b;ygge mindst 6 krydsere og 60
ubåde af den store type om året foruden et stort antal jagere,
eskorteskibe og mindre fartøjer.

I løbet af 2-3 år er del sandsynligt, at den russiske flåde
rundt regnet vil bestil. af:

- 30 krydsere
- 150 jagere
- 500 ubåde
- 600 motortorpedobåde
- 1.000 minestrygere
- 300 eskorteskibe
- 4.000 flyvemuskiner.

Personellet beløber sig til 750.000 mand, af hvilke 270.000 er
skibene og 85.000 ved flyvevåbnet.

(Adrniralty News Summary.. nr. 96) H. M. P.
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Sverige.

Forsvarets udvikling 1955-65.

Den 2. november 1954 offentliggjordes et referat af forsvars
chefens forslag til retningslinier for forsvarets udvikling i den
næste 10-årsperiode. Som en rød tråd gennem hele forslaget går
kravet om planlægning på langt sigt.

Da også den danske dagspresse har refereret forslaget i store
træk, skal vi her kun minde om følgende hovedpunkter:

For hærens vedkommende formindskes antallet af feltbatail
Ioner efterhånden med ca. 12 %. Lokalforsvarets større enheder
formindskes med ca. 14 %. Ildkraften forøges bl. a. ved moder
nisering og nyanskaffelser af kampvogne, panserværnsvåben.
artilleri og tunge granatkastere. Bevægeligheden øges ved fort sat
motorisering. Førings- og forbindelsesmuligheder forbedres, og
Iorsynlngstjenesten tilpasses udviklingen.

Tendensen i marinen peger mere og mere mod den lette flåde.
Skibenes størrelse formindskes, medens antallet øges . I flåden
skal indgå hurtige og slagkraftige overfladeskibe, udstyret med
fjernstyrede våben, hurtige og udholdende undervandsbåde samt
skibe til ubådsjagt. minestrygning og minelægnlng. Torpedo
og minevåbnet udvikles. Jagernes antal formindskes med ca,
40 %, og motortorpedobådenes forøges med ca, 30 %. Krydserne
bibeholdes indtil videre.

Antallet af undervandsbåde vil i begyndelsen gå lidt ned på
grund af tidligerc ujævnt erstatningsbyggeri, men stiger siden
igen. Reserveflådens jagere bygges om til fregatter.

Kystartilleriet forbliver under marinen. Ved anskaffelse af

fjernsstJ"Tede våben tilstræbes en øgning i ildkraft, kompen
sering for mangelen på bevægelighed og større muligheder for
operativt samvirke med flåden, MinevAbnets virkning mod an
gribende moderne skibe forhøjes.

Flyvevdbnel forstærkes kvalitativt og kvantitativt. Kontrol
og varslingstjenesten moderniseres. Anskaffelse af fjernstyrede
luftværnsstyrker forbedres. Jager- og angrebsvåbnet forstærkes
med 18 % henholdsvis 50 % uden at udvide flotille-antallet.
3 jagerflotiller mod nu 1 udrustes med natjagere. Det samlede
antal fly forhøjes med 22 %.
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Omkostningerne for et forsvar efter disse retningslinier frem
går af nedenstående tabel.

Årsomkostninger i mill. kr.

... 6 *'... - :::::: .... ....:::;.8 ....Budgetår ..Q ::l • ...::: .'" - ....... > Ul <LI ,"" ~d ..... ..-l., C ... ~ ~~ > ..QC::l... .;:: > S '=:3~!:! Ol .... e "'-::1 III
I!j'- .... ::s ~Ol ...:I: ~ ti: ::.. ",Sc '" Q ::: c..

1955/56 851 405 I 750 157 2.163 4.71

1956 /57 875 408 825 162 2.270 4.82

1!l57,58 !HI 455 801 Ul8 2.335 4.84

I 958/5!l 913 462 837 172 2.384 4.82

1959/60 !l40 462 860 174 2.436 4.81

1!l60/61 934 432 910 175 n 2.528 4.87

1961/62 !l03 432 !177 180 8!1 2.581 4.85

1962 /63 902 432 1.03!l 181 80 2.634 4.85

1963/64 901 432 1.057 179 120 2.689 4.81

196-l/H5 2.498 248 2.746 4.79

") med 21/2 % :irlig stigning af hruttonationalproduktet.

Den procentuelle fordeling mellem værnene hliver :

Fordeling i perioden

1950/51-54/5511955/56-59/60 119IiO/61-64/65

Hæren med luftværns-
artilleriet ......... . 41 Ofo 3!l Ofo 34 Ofo

Marinen ..... ........ 20 % in % 17 %

Flyvev åbnet . .... . . .. :12 % 3:i ('/0 37 Ofo
Ovrigt. ............. . 7 % 7% 12 %

(Officersfcirbundshladet, sept. :i4.) H ..lf.P.
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Marinen og forsvarschefens tO-års forslag.

I henhold til det ovenfor i korthed refererede forslag, som
den svenske forsvarschef har udarbej det for forsvarets ud

vikling de næste 10 år, skulle både flåden og kystartilleriet

stå overfor en faktisk nedskæring, og chefen for marinen har
da heller ikke kunnet acceptere dette.

Med støtte i nye strategiske og tekniske studier og med ud

nyttelse af moderne oper-ationsanalyse kommer han til det

resultat, at hvis marinen skal kunne løse sine opgaver inden
for landets fælles forsvar, svarer minimumsbehovet til, hvad

der eksisterer Idag af f1åde- og kystartillerienheder. Der kræ

ves i og for sig ikke nogen forøgelse af marinen, men kun

dette, at det eksisterende materiel, efterhånden som det bliver
forældet og udslides, erstattes med nye skibe og kystbattcrtcr,

l der er afpasset efter teknikkens fremadskridende udvikling.

Chefen for marinens forslag til fortsat overgang til en let

tere flåde bygger p å, at de større skibe, efterhånden som de
udgår, erstattes med et større antal mindre skibe. Konsekven

serne af forsvarschefens forslag bliver imidlertid, at de større

skibe ganske vist udgår, men at forøgelsen af mindre skibe

udebliver. Dette vil efter marinens opfattelse medføre, at den
ikke vil kunne løse alle sine opgaver i en kommende krig

tilstrækkeligt effektivt.

Hvad angår kystarttllertet anses også her forsvarschefens

forslag for utilstrækkeligt, idet konsekvenserne vil blive, at

effektiviteten i al almindelighed vil gå ned, at invasionsfor

svaret ikke bliver tilstrækkeligt kraftigt, samt at forsvaret
af strategisk vigtige skærgår dsom r åder med tilhørende baser

ikke bliver tilfredsstillende.
I sin konklusion advarer chefen for marinen mod at for

mindske mulighederne for et aktivt dybdeforsvar inden for de
havområder, der omgiver Sverige.

Såfremt forsvarschefens forslag bliver vedtaget, vil marinen
blive skåret ned med en tredjedel (l/a), hvilket kun svarer
til 3lh % af de sammenlagte forsvarsudgifter. Hvis i stedet
marinechefens forslag om periferiforsvaret accepteres, vil for
øgelsen af hele forsvarets virkningsgrad blive betydelig større,
end hvad ovenstående procentsats angiver.

( MARIN-NYTT, 3/54). H. M. P.
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Flådens [rernl idiqe sanunensætnirui og udvikling.

Chefen for mar-inen hm' udarbejdet cn studie over frem
tidens søkrigsførelse. Heri præsenteres nye retningslinier for
flådens kommende udformning. Den tekniske udviklfug henimod
våben med stadig mere odclæggemlc virkning selv mod de
stærkeste skihskonstrukt.ioncr har medført en overgang fra et
færrc antal store og modstandskrnftigc skibe til mindrc en
heder, hvor kr-avet om sejghed og udholdenhed opfyldes ved
et f'erøget antal.

For at kunne løse sine opgaver, m å søstridskræfterne kunne
optage kampen med og sænke håde fjendtlige orlogs- og han
delsskibe. Desuden må flyvcnngreb kunne afvær-ges,

Følgende v åben må kunne indsættes:

torpedoer til sænkning af fjendens større og modstands
kraftige enheder, Forbedret torpcdoildlcdelse, torpedoer
med større sprængvlrkrring og højere fart vil give torpedo
våbnet forøget hraf't.
fjernstyrede våben til er-statning for det svære artilleri.
Skibsbårne fjernst~yrede våben vil gøre det muligt at
angribe fjendens store skibe uden for rækkevidde af dis
ses nuværende artiJleriarmering,
middelsvært artilleri som det sænkende våben over for
fjendens mindrc skibe og som fjernluftværn samt som
støtte for torpedoangreb mod middelstorc og store skibe.
let artilleri, dels som nær-luftværn, dels som vilben mod
Iandgangsbåde, motortorpedobåde o, J.
miner, som udlægges til søs i fjcndes sundsynlige march
og transportruter eller i hans havneindløb.
unliubådsvåben til uhådsbekæmpel se,

Følgende skibstyper vil indgå i fremtidcns fl åde:
- robotjagere, d.v.s. jagere med fjernstyrede våben som

hovedarmering.

nrtillerijaqere.
attackb åde, d.v.s, motortorpedo- og motorkanonbåde af
mest moderne type (I.eks. T. 102).
(Robotjagere, artillerijagere og attackbådc skal indgå i
oper-ationsgruppcr, del' benævnes jagcr'f1otiller, hvis ho
vedopgave bliver Invustonsforsvar) ,
ub å<k Disse vil blive organiseret taktisk i ubådsflotiller,
normnlt bestående IIf 6 ubåde hver,
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- fregatter, organiseret i fregatflotiller å 6 skibe.
- minelæggere, sammensat til minelæggerflotiller, hver be-

stående af 2 minelæggere.
- minestrygere. Minestrygerne formeres i minestrygerflotil

ler, deri fredstid vil bestå af 4 specialbyggede minestrygere
og 2 hjælpefartøjer.

Antallet af taktiske enheder af forskellig slags, der på bag
grund af marinechefens strategiske studie anses for dækkende,
vil medføre følgende strukturændr-ing af den nuværende flåde:

- kystpanserskibe udgår helt.
- krydsere erstattes med jagere.
- jager- og minestrygerantallet opretholdes.
- ubådsvåbnet holdes på sit nuværende niveau.

antallet af attackb åde og fregatter forøges.

( MARIN-NYT T, 3/54) . H. M. P.
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Den Nordlig-e Søvej.
En studie ouer Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn H. Stccn Stecnscn.

{Iortsut}
Historisk Oversigt.

lIfAUD-Ekspeditionen 1918-25.

Den tredie gennemsejling af Nordostpassagen blev
foretaget af Roald Amundsen med ekspeditionsskibet
MAUD fem aar efter Wilkitzki.

Amundsen maa vel siges at være den polarforsker,
der har naaet de største resultater. Han var den før
ste, der gennemsejlede Nordvestpassagen, og den før
ste, som besejrede Sydpolen. Derefter har han gen
nemsejlet Nordostpassagen og fløjet over Nordpolen.

Gennemsejlingen af Nordvestpassagen skete med 3
overvintringer og varede fra 1903 til 1906. Sejladsen
blev foretagel med GJ0A, et mindre Iungstskib, og
ekspeditionens næstkommanderende var den danske
søofficer, premierløjtnant, senere kontreadmiral God
fred Hansen. Danske søofficerer har saaledes del
taget i aabningen af saa vel Nordostpassagen som
Nordvestpassagen. GJ0A's gennemsejling af Nordvest
passagen, der foregik fra Øst gennem Laneastersund
mod Vest, kunne dog være gjort betydelig hurtigere,
hvis det kun havde drejet sig om en gennemsejling,
men ekspeditionen havde tillige som opgave at fore
tage indgaaende undersøgelser af de jordmagnetiske
forhold i omraadet omkring den magnetiske nordpol.
Disse undersøgelser bandt GJ0A til to overvintringer

'I'Idsskr. f. Søvæ sen . 12ti, Aur g,
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i Gjouhuvn pnu S-siden af King William's Land (1903
--04 og 1904--05).

Amundsens gennemsejling af Nordvestpassagen
havde med eet gjort ham verdensberømt. Hans næste
maal var nu at naa Nordpolen, og han havde tænkt at
løse denne opgave paa samme maade som Nansen, hvis
ekspeditionsskib FRAM val" hlevet stillet til hans
rundighed. Men Amundsen ville starte noget østligere
end Nansen - - han ville ligesom De Long med JEAN
NETTE gaa op gennem Beringstrædet for her at faa
mere »høj de «, snu FRAM denne gang kunne komme
direkte over selve Polen - eller i hvert fald meget
nær denne.

FRAM var paa dette tidspunkt (1909) et ældre
skih, men med sin berømmelse var det ikke vanskeligt
Ior Arnundsen at skaffe penge til dets istandsættelse
og til ekspeditionens udrustning, For at naa over til
Beringstrædet, ville han gaa sønden om Kap Horn,
idet Panamakanalen som bekendt først blev aabnet i
cfteraaret 1914. Men da alt omtrent var klart, kom
meddelelsen om, at Peary havde naaet Nordpolen den
B, april 1909.

Det var selvfølgelig en stor skuffelse for Amund
sen, og interessen for hans ekspedition aftog kendeligt.
Han mente imidlertid, at de videnskabelige resultater,
der kunne naas, alligevel berettigede til at foretage
ekspeditionen,

I august 1910 afsejlede FRAM da fra Norge og stod
Syd paa i Atlanten. Men under sejladsen lagde Amund
sen en ny plan. Da han kom til Madeira, meddelte han,
at han havde opgivet sin ekspedition til Nordpolen og
i stedet for ville søge at naa Sydpolen. Inden afrejsen
fra Madeira sendte Amundsen et telegram til den cn
gelske kaptajn Scott, der allerede var paa vej mod
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Sydpolen, og meddelte, at han ville konkurrere med
ham. Del blev Amundsen. der den 15. december 1911
som den tørste kom til Sydpolen. Scott naaede frem
en maaned senere - den 17. januar 1912. Han fandt
Amundsens telt med det norske flag og nogle breve.
Som bekendt omkom kaptajn Scott og hans fire led
sagere paa tilbagerejsen.

Efter at være vendt hjem til Norge beskæftigede
Amundsen sig atter med planen om en Nordpolsfærd.
FRAM var imidlertid nu saa udslidt, at der maatte
hygges et nyt skib. Det var en til sejlads og drift i
isen forbedret udgave af FRAM med endnu mere
afrundet skrogform. Skroget under vandlinien lig
nede nærmest en halv æggeskal - med snit langs
a-ggets længste akse. Skibet, der fik navnet MAUD 
efter Norges dronning - blev søsat i foraaret 1917.

Med dr. H. U. Sverdrup som leder af ekspeditionens
videnskabelige arbejde afgik Amundsen med MAUD
fra Christiania sidst i juni 1918. Ved Kap Tsjeljuskin
var isforholdene imidlertid saa vanskelige, at man
maatte overvintre her. Omegnen blev i vinterens løb
undersøgt og opmaalt, og næs og pynter og øer og
laguner m. Y. navngivet.

Først sensommeren 1919 kom MAUD fri af isen.
Før rejsen fortsattes, gik to af ekspeditionens med
lemmer med Amundsens billigelse fra borde. De skulle
med hundeslæde vende hjem langs Laptevkysten via
Dicksonøen og videre langs Jenissej til den trans
sibiriske jernbane medførende post og rapporter. Beg
ge disse to mænd omkom. Den ene fandtes nogen tid
senere død ved Dicksonøen - den anden blev aldrig
fundet. Forholdene i Sibirien var jo - rent menne
skeligt set - heller ikke de bedste i aarene lige efter
Revolutionen.
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Norge, hvor man endnu ikke havde modtaget no
gel livstegn fra ekspeditionen, var man imidlertid
allerede i 1HHl begyndt at blive urolig for Amundsen,
og under ledelse af hans tidligere mestkommanderen
de paa GJ0A-Ekspeditionen, kaptajn Godfred Hansen,
havde den norske regering derfor i eftersommeren
samme aar udsendt en ekspedition til Cup Columbia
puu nordkysten af Ellesmere Land (Gra n t Land ) for
her at udlægge depoter. Man vidste nemlig, at Amund
sen havde tænkt sig muligheden af en retræte fra
Nordpolen over polurisen til Cap Columbia, Denne
hjælpeekspedition. der fik navnet den 3. Thule-Eks
pcdition, varede til efteraaret 1920. *)

Ekspeditionens indrangering i rækken af de navn
kundige Thule-Ekspeditioner skyldtes, at den norske
regering oprindelig havde henvendt sig Lil Knud Has
In ussen for at faa ham Lil at udlægge depoterne, Men
da hverken han eller Peter Freuchen paa daværende
tidspunkt var i stand Lil at lede ekspeditionen, havde
Knud Rasmussen tænkt sig elispeditionen udførL ude
lukkende ved hjælp af Grønlændere fra Cap York, Dette
ansaa Godfred Hansen imidlertid ikke for at være
fuldt fors varligt, hvorfor han havde tilbudt sig som leder.

"') Nogle af de pau nordkysten af Ellesmere Lund udlagtc deputer
hlcv i ] !l:,3 -54 fundet af canadiske ekspcditlouer, der skulIc under
soge forholdene ved dannelsen af »lsoerne«. Enkelte prøver, der var
blevet udtaget af dcpotcrue, hlcv aahuct i Kobenhavn sornrncrcn ] !154
i forbindelse med et møde i det Groulandske Sclskab III( viste slg
her at vu-re i udmærket stand trods de 3;) uar, der vur forløhet
siden tilvlrkuingen.

Depoterne pua nordost- og nordkysten af Ellesmere Land (W
1111' dcn nordvcvtllgc del .11' Grnnland) blev udlagt paa strækningen
fru Fort Conger (Discovcry Harbuur paa vestsiden af Hobesouka
nulcn) og til Cup Columbia, Depotet her lun et par hundrede skridt
fra PCaJ'J's 1',II'dc, hvis mod "'ord pegende »vej v lscrsk ilt « hal' den
berømte indsilrift : »The Nort h Pole 400 rulles April li. 1!lO!l«. I
Hould Amundsens værk jYordo,~lpllssa!lcn (Krlstlunia l !121) har kap
tajn Godfred Hunsen skrevet en berctn ing om vin dcpotckspedhion.



Amundsens ek speditlousskib :'IlA l'D fortøjet ved et strandet isfjeld.

Medens kaptajn Godfred Hansen sanledes var ilet
sin tidligere chef til hjælp, havde Amundsen under
overvintringen ved Kap Tsjeljuskin til gengæld haft
sin tidligere næstkommanderende i tankerne og havde
hædret ham ved pau østsiden af Taimyrhalvøen at
give nogle øer og en lagune hans navn. Det turde dog
vel være noget tvivlsomt, hvorvidt disse navne - og
de øvrige som Amundsen her gav - senere er blevet
ukcepteret af Russerne,

Da MAUD i eftersommeren 1919 var kommet fri
af isen, fortsattes sejladsen øst paa. Det lykkedes gen
nem Laptøvstrædet at komme forbi de Nysibiriske
Øer, men længere E paa - ved Tsjaunbugten - blev
Amundsen atter tvunget til overvintring og kom først
igen fri i begyndelsen af juli H120. Da MAUD havde
lidt en del under issejladsen og de to overvintringer,
besluttede Amundsen at fortsætte til Nome i Alaska
for at reparere og komplettere udrustningen, inden
han hegyndte færden over Polhavet. Han riaaede til
Norne sidst i juli, og henned var den tredie gennem-
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sejling af Nordostpassagen fuldført - denne gang
dog med to overvintringer.

I Nome gik yderligere fire mand fra borde. Amund
sen havde nu kun tre ledsagere tilbage, Med disse stod
han i 1921 NW pua i Tsjuktsjerhavet, hvor MAUD
kom fast i isen godt 50 sømil N\V for Beringstrædet
ved Kap Serdze-Kamen (66°57'N, 172°38'W - lidt E
for Pitlekaj). Men det var ikke lykkedes Amundsen
at komme ind i Polarstrømmen, og da isen brød op
næste sommer, befandt han sig paa summe sted, Han
havde derfor i vinterens løb besluttet, at han ville
flyve over Nordpolen, medens MAUD næste aar skulle
gaa ind j isen ved Wrungeløen og begynde polardriften
her. Efter at Amundsen var sat i land i Seattle, hvor
besætningen kompletteredes og forskellige reparatio
ner blev foretaget, stod MAUD atter til søs . Den 8. au
gust 1922 kom skibet, der paa dette togt medførte et
lille luftfartøj, i besæt E for Wrangeløcn og drev der
efter meget nær ad samme rute og med samme farl
som .JEANNETTE. Den 9. august 1924 kom MAUD ud
af isen lidt Nord for de Nysibiriske Øer - 2 nar og
een dag efter isdriftens begyndelse - og stod derefter
øst pau mod Alaska, som dog først ble" naaet i 192;),
da isforholdene atter tvang MAUD til at overvintre - 
denne gang ved Bjørneøerne.

Som omtalt i det følgende var den russiske skibs
fart mellem Vindivostok og Kolyrna paa dette tids
punkt saa smaat ved at komme i gang igen efter Re
volutionen, og MAUD, der under overvintringen ved
Bjørneøerne 1924--25 hl. a , manglede smøreolie, fik
her assistance af den russiske damper ST AVROPOL,
der overvintrede i nærheden.
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A mundsens polflyvninger.

Amundsen havde i mellemtiden - foruden det lille
luftfartøj til MAUD - i U.S.A. købt et større, med
hvilket han fra Point Barrow ville flyve over Nord
polen. Han havde imidlertid uheld med denne ma
skine. Dels havarerede dens understel, og dels kunne
den ikke bære den nødvendige udrustning. To nye
maskiner blev bestilt i Italien - men nogle af Amund
sens bekendte, der skulle tage sig af hans økonomiske
forhold, bedrog ham, saa han mistede alt, hvad han
ejede, og de to maskiner maatte indgua i fallitboet.

En foredragstourne i U.S.A. slog fejl, men da det
saa sortest ud . kom Amundsen i forbindelse med Lin
coln Ellsworth, der ville finansiere hans flyvning til
Nordpolen mod sel v at komme med. Forberedelserne
tog nogen tid, og starten fandt først sted fra Spitz
bergen den 21. maj 1925 med to flyvebaade. Den ene,
hvori Amundsen og en mekaniker befandt sig, førtes
af Riiser Larsen, om bord i den anden var Ellsworth
og flyverne Dietrichson og OmdahI.

Da flyvebaadene var naaet til 88°N bredde, fik den
ene pludselig motorhavurt. Heldigvis befandt de sig
i nærheden af en stor vange, i hvilken de begge kunne
lande. Vangen havde antagelig dannet sig kort tid for
inden, thi efter nogle faa timers forløb frøs den til.
Forinden havde man dog naaet at fan maskinerne
trukket op pua isen. Men da den havarerede maskine
ikke kunne gøres Ilyveklar, maatte pol flyvningen op
gives.

Det gjaldt nu om for de seks mand at redde sig med
den uskadte maskine. Men det var et meget vanskeligt
foretagende at starte med en tungtlastet f1yvebaad fra
Polhavets ujævne pakis, og da der næppe var nogen
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mulighed for at gøre en mislykket start om igen,
maatte der træffes meget omhyggelige forberedelser.
De tog 24 døgn. I løbet af denne tid lykkedes det med
de Iorhaandenværende primitive hjælpemidler at fjer
ne 300 tons is, saa der fremkom en ca. 500 m lang og
i betragtning af forholdene nogenlunde jævn stnrt
bane.

Alle seks gik nu om bord i flyvebaaden, og Amund
sen indrømmede senere, at dette va r hans livs mest
spændende øjeblik. Mislykkedes starten, ville de alle
som een være fortabte - alt afhang af, om man
kunne faa den overlastede maskine i luften pua den
korte startbane. Riiser Larsen var pilot. Han gav
s t rak s fuld gas, og med en tordnende larm Io'r ma
skinen hen over den ujævne is, der fik den til at
slingre saa voldsomt, at planerne nær havde stødt mod
isen og faaet maskinen til at kæntre. Ved startbanens
afslutning laa der nogle høje isskruninger, og alle
ventede spændt paa, om man havde faaet højde nok til
at klare dem. Det gik men det drejede sig kun om
nogle faa tommer.

Del var iøvrigt ogsaa lige med nød og næppe, at
flyvebaaden naaede tilbage til Spitzbergen. Det blev
taage, og paa det sidste stykke indtraf havari paa
s ideror et. men i en kiming opdagede man et norsk
fangstskib og gik ned paa vandet i nærheden af dette
og hlev taget op. Det lykkedes tillige at bjerge maski
nen.

Amundsen havde dog ikke tabt interessen for pol
flyvning - men mente, at et luftskib ville være bedre
egnet til at løse opgaven end flyvebaade.

Med Ellsworths hjælp købtes derfor el italiensk
luftskib. Det var konstrueret af den daværende oberst
Nohile og fik navnet NORGE. Fra Rom blev det fløjet
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til Spitzbergen, hvorfra Nordpolsfærden startede den
11. maj 1926. Efter il timers luftsejlads naaede
NORGE uden uheld via Nordpolen til Teller i Alaska.
Amundsen skulle dog ikke blive den første, der fløj
over Nordpolen. To dage før han startede, var ameri
kaneren Byrd fløjet fra Spitzhergen til Polen og til
bage igen - en flyvning, . der ialt varede 15% time.

Amundsen havde nu naaet de maal, han havde sat
sig - han havde besejret begge Jordens poler og gen
nemsejlet saa vel Nordvest- som Nordostpassagen.

Nobile, der i mellemtiden var blevet forfremmet til
general, søgte i 1928 at gennemføre en ny færd til
Nordpolen med det italienske luftskib IT ALIA. Eks
peditionen endte, som det vil være kendt, med en
tragedie, idet luftskibet kort efter starten havarerede
lidt NE for Spitzbergen, En del af deltagerne blev red
det af den store russiske isbryder KRASSIN, men
mange omkom. Amundsen, der havde haft adskillige
uoverensstemmelser med Nobile under færden med
NORGE, var imidlertid straks rede til at yde hjælp
og stillede sig i spidsen for en af de mange undsæt
ningsekspeditioner. Med en fransk maskine fløj han
fra Tromsø Nord paa ud over Nordhavet for at komme
de overlevende til hjælp. Men maskinen forulykkede
- formentlig i nærheden af Bjørneøen. Enkelte "rag
rester blev senere fundet - men Amundsen forsvandt
sporløst og for stedse.

Besejlingen af Nordostpassagens vestlige og ost
lige dele begynder.

I 1875 aabnedes - som nævnt under omtalen af
VEGA-Ekspeditionen - skibsforbindelsen med Jenis
sej, der i de nærmest følgende aartier lejlighedsvis blev
besejlet. Aaret i forvejen havde et engelsk dampskib
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været inde i bunden af Obbugten, og denne ekspedi
Lions heldige udfald lokkede andre til at følge efter.
Ogsau dansk skibsfart deltog her. Dampskibet NEP
TUN (250 netto register tons) tilhørende et rederi i
Helsingør blev sualedes i narene 1878-80 fragtet til
at foretage rejser fra Hamburg til Ob. Rejserne lykke
des i 1878 og 1880, men i 1879 blokerede isen stræder
ne til Karahavet, og NEPTUN maatte dette aar vende
0111 med uforrettet sag. Skibet var udrustet, sua det
kunne klare en overvintring, og medførte en damp
harkus, der i det inderste af Ohhugten skulle gan i for
vej en og tage lodskud. Ladningen bestod af 200 tons
s tykgods af meget forskellig art lige fra legetøj og gu
lanleri lil maskiner. Returladningen var sibirisk hve
de. Havne fandtes naturligvis ikke, og da det læge
vand i deltaet ikke tillod, at NEPTUN gik op ad flo
den . maalte der i aahent farvand omlades i pramme og
lægtere, der hlev slæbt frem og tilbage af en flod
damper. Denne gik ofte paa grund i det ukendte
Iurvund, men kom dog hurtigt flot igen. Ogsaa NEP
TUN s tod flere gange fast i mudderet. Da den tilsidst
havde omtrent hele sin last inde og gik paa, maatLe
del m este af hveden endnu en gang ned i prammene
for alieLLe NEPTUN, der derefter søgte længere lid
fol' hel' puuny at tage hveden om bord, Ofte var 0111

ladningen blevet afbrudt af daarligt vejr, snu der
Illaatte skiftes ankerplads. * )

Opmuntret af VEGA-Ekspeditionens heldige f'orløh
og NEPTUN's første rejse foretog den senere danske
finansminister Hage i 1880 en rejse til Sibirien, hvor
han med floddampere sejlede ned ad Irtisj og Ob lige

,,) s/s NEPTUN's rejscr Cl' udførligt refereret i F. Holm-Petersen
og A, Rosendahl ; »Fra Sejl til Dlesel« (Skandiuavlsk Bogfortag.
Odense), hind III, pag. l!iO ff.
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til deltaet. Sammen med H. Tegner udgav han et lille
skrift - »Om Betingelserne for Handelssamkvem
med det vestlige Sibiriene .

Trods dette synes der dog ikke i de nærmest føl
gende aar at have været nogen dansk deltagelse i sej 
ladsen paa de nordsibiriske pladser. Risikoen var for
stor.

Samtidig med, at skibsfarten paa Oh og .Ienissej
begyndte, tog sælfangsten i Karaliavet et opsving. Det
var især Nordmændene, der fra Barentshavet vovede
sig ind i »Iskælderen« i gode isaar, I 1878 - VEGA
aaret - havde forholdene "æret særlig gunstige. Den
norske sælfanger Johannesen gik saaledes dette aur
Nord om Novaja Zemlja, opdagede Eensomheden og
trængte helt frem til Taimyrhalvøen.

Fra 1893 forsøgte man at sætte en mere regelmæs
sig trafik i gang paa Jenissej, men det var dog langt
fra hvert aar, det lykkedes skihene at komme igennem.
I 1905 gik en konvoj paa 22 - hovedsagelig tyske 
skibe op ad floden. Konvojen kom fra Humburg og
var lastet dels med krigsmateriel og dels med jern
hanemateriel til den transsibiriske jernbane, hvis ka
pacitet skuIle øges "ed anlæggelse af dobbeltspor. I
1912 aabnede et norsk rederi en fast rute paa Jenissej
med eet å to skibe hvert aar. I 1918 maatte denne rute
dog indstilles paa grund af de politiske forhold.

I 1920 genoptog Russerne sejladsen, og under be
nævnelsen »Kar isk Ekspeditlone sendtes hvert aar
et stadig stigende antal skibe fra Europa til J enissej
og Ob (Novi Port). Til hjælp for de Kariske Ekspedi
tioner begyndte Russerne aIlerede først i tyverne at
indsætte isbrydere og benytte is rekognoscering med
fly, ligesom radiostationerne udsendte vejrmeldinger
og isovarsigter. I 1920 kom isdamperen SOLOYEJ
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BUDI~IIHOVITSJ i besæt i Petsjorahavet og drev gen
nem Karastrædet ind i Kuruhavet. Den blev reddet af
linieisbryderen SVJATOGOR (nu KRASSn,o under
ledelse af den norske kaptajn Otto Sverdrup, der det
Iolgende aar med isbryderen LENIN førte 5 engelske
dampere til Oh og Jenissej og tilbage igen.

I aarene fra 1920 til 1934 er der ialt sej let ca. 300
skibe frem og tilbage fra Europa til Jenissej og Ob 
og af disse 300 skibe var del' kun tre, der led havari.
Den begyndende forbedring af de klimatiske forhold
havde selvsagt sin store andel i dette gunstige resul
tat, og da ruten efterhaanden maatte betragtes som
aaben for normal skibsfart, hortfaldt fra H)31 beteg
nelsen »Ka r isk Ekspeditione , og Karahavet indgik i
fortegnelsen over have med regelmæssig dampskibs
trafik - omend kun i juli kvartal.

Fra 1848 var hvalfangerne, som allerede tidligere
nævnt, begyndt at gaa op i Tsjuktsjerhavet, men - 
sau vidt vides - har kun en enkelt vovet sig Vest for
Wrangeløen (Long 1867). Wilkitzki-Ekspeditioncn
skulle bl. a. foretage undersøgelser og opmaalinger for
uuhning af en dampskibsforbindelse mellem Vladivo
stok og Kolyma. Sejlads i den østlige del af den Nord
lige Søvej var i almindelighed vanskeligere end i den
vestlige, efter at kJimaforhedringen havde lettet isfor
holdene i Karahavet. Ganske vist dannede der sig som
regel altid om sommeren en stribe isfrit vand langs
kysten som følge af de store nordsibiriske floders ud
strømning. Men isforholdene var mere varierende, og
navnlig kunne Longstrædet visse somre være fuld
stændig blokeret af is. Dog synes det, som om klima
forbedringen efterhanuden - omend i mindre grad 
ogsan her havde gjort forholdene noget lettere end
tidligere.
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Allerede i 1911 aabnedes sejladsen Vladivostok-s
Kolyma. Krigen og Revolutionen afbrød forbindelsen,
som - med gods og passagerer - genoptoges i 1923
for allerede i 1927 at blive udstrakt til Tiksi ved Lena
deltaet. Fru 1911 til 1932 er der blevet foretaget ca.
30 rejser Yladivostok-Kolyma og evt. videre. Tre af
rejserne krævede to overvintringer, 16 rejser skete
med een overvintring, medens de resterende forløb
uden overvintring. Som eksempel paa en heldig sejlads
i denne periode kan nævnes damperen KOLYMA's
rejse 1927 med afgang fra Vludivostok den 24. juni
og ankomst til T'iksi dcn 5. august. Efter losning og
lastning afgik KOLY:VIA den 11. august og nanede
tilbage til Vladivostok den 24. september.

Luftskibet GR;lF ZEPPELlN over Senernaja
Zemlja 1931.

Amundsens overflyvning af Nordpolen med luftski
bet NORGE i 1926 og den ulykkelige udgang af gene
ral Nohiles forsøg med ITALlA i 1928 havde ikke
kølnet interessen for polflyvninger. Ganske vist var en
almindelig flyvning hen over Nordpolen nu ikke læn
gere nogen begivenhed af særlig aktualitet, men kun
ne man forbinde flyvningen med en sensation, ville
det altid være muligt at skaffe penge - og for viden
skaben var der nok af opgaver at løse.

En sandan kombination af økonomiske og viden sk a
belige interesser var det oprindelige grundlag for den
Ishavsflyvning, som i 1931 blev udført af det tyske
luftskib GRAF ZEPPELIN under ledelse af konstruk
tøren, dr. Eckener.

En sammenligning mellem GRAF ZEPPELIN paa
den enesidc og NORGE og ITALIA, hvilke sidste to
nærlig var lige store, paa den anden, viser klart zep-
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polinerens store overlegenhed. ITALIA var 106 m lang
og maalte 18.500 kubikmeter mod GRAF ZEPPELIN's
240 III og 105 .000 kubikmeter. Farten var ca. 130 km
i timen, medens NORGE højst kunne nua op paa 80
km. Siden pruveflyvningcn, der fandt sted i 1928, og
lil HI3t havde GRAF ZEPPELIN fløjet 232.000 km
og transporteret 6722 passagerer og omtrent O tons
post og havde herunder hl. a. fuldført sin berømte
jorrlornf'lyvn ing i Hl20. Inden Ishavsflyvningen i 1931
havde luftskibet i Ioruuret og forsommeren samme aar
foretaget tre vellykkede flyvninger fra Tyskland til
Sydnmcriku og een til Island. Et togt over de arktiske
regioner ville sanledes være en Ict opgave for det store
luftskib.

Ish avstlyvniugen 1931 udførtes officielt af Aero
«rcl ic, cl internationalt selskab til videnskabelig ud
forskning af de arktiske omrauder med luftskih. Fi
nansieringen voldte dog nogen vanskelighed. En ame
rikansk presseconecru havde oprindelig stillet midler
til disposition for Aeroarctic, men med den ejendom
melige betingelse, at et møde mellem GRAF ZEPPE
LIN og Wilkin's undervandsband NAUTILUS skulle
forsøges pau Nordpolen eller i dennes nærhed. En
snudun sensation var nødvendig a f hensyn til færdens
okonomi, og tidspunktet for flyvningen maatte der
for henlægges til sidst paa sommeren, for at NAUTI
LUS kunne f'aa en chance for at træffe aahent vand.

Som bekendt kom NAUTILUS ikke til at udføre
denne sejlads. AlIerede under rejsen over Atlanten
indtraf forskellige havarier, der forsinkede hele fore
tagendet, og tilsidst blev ubaaden, da dens togt under
polarisen til Nordpolen maatte opgives, sænket udfor
Bergen. NAUTILUS og dens ombygning til sejlads
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under polarisen vil senere blive nærmere omtalt i
afsnittet om den arktiske undervandsbaud.

Den amerikanske presseconcern trak sig derfor til
bage. Forhederedelserne var imidlertid nu saa vidt
fremskredet. at man ikke ønskede at opgive flyvnin 
gen, og i sidste øjeblik lykkedes det at finansiere den
dels ved økonomisk støtte fra flere af deltagerne og
dels ved at interessere pressen paa anden maade,

Medens de tidligere arktiske luftskibstogter havde
et i forvejen fastlagt program - nemlig en færd over
Nordpolen - havde man for GRAF ZEPPELIN ud
arbejdet flere alternative ruter, hvorved man blev
mere uafhængig af vejret, idet man kunne vælge det
med hensyn til vej r forholdene bedst egnede operati
onsomraade. En for færden specielt arrangeret vejr
tjeneste med observationer fra de russiske polarstatio
ner og fra forskellige skibsst a t ion er blev stillet til
ekspeditionens randighed.

Der var 46 mand om bord under flyvningen over
Ishavet - heriblandt en halv snes videnskabsmæn d
af forskellige nationaliteter - bl. a. flere russiske.
Endvidere deltog Lineolu Ellsworth, der havde væ
ret med pau Amundsens pol flyvninger.

Den videnskabelige udrustning, der allerede for
flere uur siden var blevet konstrueret specielt til en
sandan flyvning, bestod bl. a . af store, elektrisk drev
ne kameraer til fotogrammetrisk kortlægning og for
skellige instrumenter til meterologiske og magnetiske
maalinger, Endvidere fandtes der til højdebestemmelse
og bestemmelse af skylagets tykkelse et ekkolod.

Den russiske regering stationerede isdamperen MA
LYGIN ved Hookerøen (Franz Josephs Land) for at
være til dispositon som vejrobservationsskib og red
ningsskib, saafremt der skulle indtræffe havarier.
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Ekspeditionens leder var som nævnt dr. Eckener 
dels i hans egenskab af chef for luftskibet og dels som
præsident for Aeroarctic. GRAF ZEPPELIN afgik fra
Friederichshafen den 24. juli 1931, anløb Berlin og
fortsatte den meste dag over Østersoen til Leningrad,
hvor der var rejst cn særlig fortøjningsmast og gjort
klar til efterfyldning med brint. I det hele taget havde
de russiske myndigheder gjort all for at yde suu
god hjælp som overhovedet mulig - bl. a. for derved
al Iau del i Ilyvningcns videnskabelige resultater til
gavn for fremtidig udnyttelse af de undersøgte om
mader.

Den 26. juli afgik luftskibel fra Lenirigrud. Færden
gik over Karelen, Arehangelsk og Hvidehavet. Da der
Øst paa over Novujn Zemlja var daarligt vejr, sattes
kursen Nord paa mod Franz Josephs Land.

Pressen havde som nævnt ogsaa givet et vist bidrag
Lil ekspeditionen, og den »sensation c , der skulle ydes
Lil gengæld herfor, beslod i udveksling af post med
isdumperen MALYGIN.

Naar et luftskib lander puu en almindelig landings
plads, holdes det som bekendt nede ved tyngden af
el antal mennesker, der griber fat i landingstovene.
Her skulle landingen imidlertid foregaa paa vandet
uden ydre menneskelig assistance. Luftskibel var
derfor forsynet med en særlig landingsanordning,
hvortil bl. a. hørte nogle lette gummipontoner. Det
lykkedes ikke at tvinge luftskibet ned alene ved hjælp
af højderoret. da der laa et koldt luftlag over van
del med større vægtfylde end luftskibet, hvorfor man
- omend kun ugerne - blev nødt til at ofre noget af
brintbeholdningen. Efter at dette var sket, fik dr.
Eckener ved en smuk manøvre bragt sit luftskib ned,
sua pontonerne rørte havoverfladen, der laa hlank som
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et spejl. Øjeblikkelig hlev der pumpet vand ind i
pontonerne, og luftskibet blev nu paa denne maade
fastholdt til havoverfladen.

Fra MALYGIN udsattes en postbaad, i hvilken bl. a.
befandt sig general Nobile. Udvekslingen af post, der
maatte foretages saa skyndsomt som muligt, da luft
skibet med sit store vindfang begyndte at drive ned
mod et ishælte, skete uden uheld, og da alt var klar,
blev motorerne atter sat i gang og pontonerne lænset,
hvorefter GRAF ZEPPELIN hurtigt hævede sig og
gik op i 1000 m's højde.

Franz Josephs Land blev derefter overfløjet paa
kryds og tværs med opmaalingskameraerne i gang.
Den 28. juli om morgenen sattes kursen øst paa langs
81 %. nordlig bredde mod Severnaja Zemlja. Havover
fladen var sine steder dækket af is, men ind imellem
fandtes der vaager og aabent vand, der set fra luften
havde en ren, blaa farve. Kun faa steder observeredes
svær pakis.

Om formiddagen kom luftskibet ind over den nord
lige del af Severnaja Zemlja, og opmaallngen sattes
paany i gang. Endnu i 1931 var kun sydkysten og en
mindre strækning af østkysten af denne øgruppe
kendt. Færden gik saaledes nu til dels ind over hid
til ukendte landomraader. Under de gode vejrforhold,
som stedvis begunstigede flyvningen over Severnaja
Zemlja, fik man et betagende indtryk af denne øgrup
pe. Den nordligste del var opfyldt af indlandsis, hvor
igennem 600 m høje bjergmassiver og fjeldtoppe stak
op langs østkysten. Den vestlige og sydligste del be
stod derimod af lavland . Mod øst og Nord dannede
indlandsisen gletsjere, hvorfra isfjelde kælvede, me
dens indlandsisen mod Vest afsluttedes af en høj is-

'I'idsskr-, f. Sovæsen. 12(i. Anrg.
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brink, hvorfra smeltevandet i en mosaik af gletsjer
elve strømmede mod Vest og Syd gennem lavlandet.

Et Iorsog pau at komme i kontakt med en russisk
opmaalingsekspedition, som befandt sig paa Kame
nevøen Vest for den Røde Arme's Sund, lykkedes ikke
paa grund af tange.

Efter at have fulgt vestkysten og foretaget et slag
ind over Sjokalskistrædet passerede luftskibet Wilkitz
kistrædet og stod derefter ind over Taimyrhalvøen.
Tange og dis forhindrede kontakt med polarstationen
ved Kap Tsjeljuskin. Færden gik langs nordbredden
af den store Taimyrsø og videre retvisende Vest pan
mod Laptevkysten, hvis sydvestlige stykke derefter
blev fulgt til Port Dickson. Under flyvningen over Tai
myr saas adskillige store flokke af vildrener 
hvoraf nogle var paa over 100 individer.

Fra Port Dickson sattes kursen mod Nevaja Zernl
jas nordspids (Kap Sjelanja ), som naaedes den 29.
juli om morgenen. Derpau fulgtes Nordøens østkyst
til Mntotsjkinstrædet, der blev overfløjet i 500 m's
højde. Fra Gaaselandet fortsattes mod SS'V via Kol
gujev. Havet var pua denne strækning delvis skjult af
taugebanker, hvis tykkelse med ekkolod maaltes at
være en. 80 m.

Om aftenen dukkede Europas fastlandskyst frem af
tangen, og færden gik nu over land via Arehangelsk
og Lenirigrad - uden mellemlanding.

Efter 4% døgns uafbrudt flyvning - bortset fra
postudvekslingen ved Hockerøen - - landede GRAF
ZEPPELIN den 30. juli i Berlin. Ved landingen havde
man hrændstof til endnu 2 døgns flyvning.

Dc videnskabelige resultater, der opnaaedes ved
denne færd, var meget betydelige. Hidtil ukendt eller
til dels ukendt land var blevet kortlagt paa en stræk-
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ning af ca. 1000 km og med en bredde af mellem
50 og 100 km. I opmualingsarhejdet deltog den russi
ske geograf, professor Samoilovitsj, der havde ledet
isbryderen KRASSIN's hjælpeaktion ved redningen af
de overlevende fra ITALIA~katastrofcn. Jordmagneti
ske og meteorologiske undersøgelser - de sidste bl. a.
med radiosonder - gav værdifulde oplysninger. Her
under bestemtes strutesfærens højde. Som kuriosum
kan endvidere nævnes, at der ogsaa blev foretaget un
dersøgelser af atmosfærens indhold af støvpartikler.
Medens en kubikcentimeter luft i en storby normalt
indeholder mellem 300.000 og 400.000 støvpartikler,
fandtes der kun mellem 200 og 300 pr. kubikcentime
ler i atmosfæren over Severnaja Zernlja.

Den russiske videnskab fik sanledes ud af de 4%
degns flyvning et overvældende materiale. Men ogsua
<len tyske videnskah - og Tysklands militære ledelse
- fik værdifulde oplysninger, som skulle fua betyd
ning for den tyske flandes operationer langs den Nord
lige Sovej en halv snes aar senere.

(fortsættes)

-..•1



Undervanrlsbaaden DYKI(EI{ EN 's forlis.
En berigtigelse.

Af 1I1'logsl<aptaj n (sp) .lun us Sorcnscu .

Efter at jeg i anden anledning har haft lejlighed til
for første gang at stifte bekendtskab med »Haan dbog
for Undervandsbands Officerer-e udgivet ved Marine
ministeriets foranstaltning i 1918, er jeg under læsning
af afsnittet sUndervandsbnadsu lykker og bjærgnin
gere hlevet opmærksom på en ikke helt korrekt og
klar fremstilling af beskrivelsen om undervandsbåden
sDykkerene s forlis, hvorfor jeg ved denne artikel i
tidsskriftet skal forsøge at korrigere nogle punkter
i nævnte h åndbog, specielt vedrørende omtalen af che
fen , daværende premierløjtnant i flåden Svend Chri
stiansen, og de handlinger han foretog efter påsej
lingen og hensigten med disse.

Da ulykken fandt sted for snart 40 år siden, skal der
først gives en kortfattet fremstilling af denne vor ene
ste betydelige undervandsbådsulykke, og når ulykken
ikke fik større omfang, skyldes det, at de foranstaltnin
ger, der allerede dengang var truffet til bjærgning af
sunkne undervandsbåde og disses besætninger, svarede
fuldstændig til forventningerne.

DYKKEREN, der var Danmarks første undervands
båd, blev søsat den 17. juli 1909 på værftet Fiat San
Georgio i Spezzia og indgik i flåden den 18. september
samme år.
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Båden var 35 m lang, 3,5 m bred og havde et dyb
gående af 2,3 m. Deplacement i overfladen var 105
tons og i neddykket tilstand 132 tons. Den var udsty
ret med 2 torpedoudskydningsrør og fremdrivnings
midlet var 2 elektromoterer, der kunne give båden en
fart i overfladen på 12 knob og neddykket 7,5 knob.

DYKKEREN, der benyttedes som skolebåd, havde
s åledes ikke dieselmotor.

På et ret tidligt tidspunkt efter ankomsten til Dan
mark installeredes en radiostation om bord, og DYK
KEREN var derfor efter sigende den første under
vandsbåd i verden, der var udstyret med dette uund
Herlige meddelelsesmiddel.

Under en dykningsøvelse den 9. oktober HH6 kl. 14
blev DYKKEREN påsejlet af den norske damper
VESLA, der var på vej ind til København, ca. V:! sø
mil StE for 'I'aarhæk Rev L. og FL. tønde og sank på
8-10 m vand.

Ved påsejlingen fik DYKKEREN en lækage over det
såkaldte luft-akkumulatorrum (bådens agterste rum).
I kollisionsøjeblikket havde chefen straks åbnet for
udblæsningen af hovedtankene, kommanderet red
ningsvestene på og beordret faldkølen udløst. Denne
fuldt imidlertid ikke, da båden lå på bunden og havde
cu, 20-25° slagside.

På grund af forskellige omstændigheder lykkedes
det kun delvis at få lukket den vandtætte dør mellem
luft-akkumulatorrummet og motorrummet, hvorfor
hesætningen samledes i kommandorummet og luk
kede den vandtætte dør mellem dette og motorrummet.

Der ml' 9 mand ombord , og der fandtes ialt 12 red
ningsveste (med iltindåndingsapparater ), som om
morgenen var efterset, trykprøvet og befundet i orden.
Af disse var -! stk . anbragt i det påsejlede rum og der-
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fur uanvendelige, 2 af de resterende 8 var også blevet
odelagte af søvandet, således at der kun var 6 hrug
hnrc redningsveste tilbage.

DYI{I{EHENs akkumulatorbatterier stod ikke i luk
kede tanke, således som tilfældet er i de nyere både,
hvorfor der af det indtrængende søvand hurtigt udvik
ledes en meget generende klorgas. Under et skibs råd
blev det derfor bestemt, at de 3 mand, der ikke havde
iltiud åndingsappnratcr skulle forsøges udsluset igen
nem t årnet. Chefen ville sel v, forsynet med brughar
redningsvest, gå med i t årnet, som fjerde mand, og når
de 3 mand var sluset ud forblive i tårnet, lukke øver
s/e tåmll/ye og derefter ned bankesitmal tilkendegive
den i torpedorummet værende del af besætningen om
al åbne underste tårnluge for udtømning af vandet' ),
lumrefter et nyt holt! skulle tulsluses af' så fremdeles,
indtil alle var bjerget.

Efter et Iorste mislykket forsøg på åbning af øverste
t årnluge af et af besætningsmedlemmerne, bad che
fen mig udføre dette, en handling, som jeg vidste kræ
vcde hurtighed af hensyn til de nedenfor siddende
mænd, og det vo ldte ingen sær tig vanskelighed at åbne
lugen, da tårnet forst var fyldt med vand. Chefen selv
stod oprejst i tårnets forkant.

Vi slap alle 3 velbeholdne op til overfladen - kl. var
da cu. 14.30 - og blev nogle minutter senere optaget
af en båd, som VESLA havde sat i vandet. Jeg blev
straks fort over til kanonbåden GULDBORGSUND, der
1.1 som vagtskib ved Taarhæk Rev, og herfra hlev der
telefonisk afgivet situationsmelding til overkomman
doen og undervaudsb ådsf'lotif len .

ø) ()CI' fundtes dengang ikke venf iler tillYldllillg ufsovuud i turnet
eller til udturnning af vundet.
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Ledsagebåden SLEIPNER havde imidlertid afmær
ket stedet, hvor DYKKEREN lå, Svitzers bjærgnings
entreprise var omgående blevet alarmeret og sendte
straks bjærgningsdamperen KATTEGAT afsted; sam
tidig blev løftepontonerne ODIN og THOR klargjorte,
bemandet med værnepligtige fra kasernen og bugseret
ud til ulykkesstedet.

Klo 15,30 ankrede KATTEGAT ved den sunkne un
dervandsbåd, og en dykker gik straks ned for at fast
gøre en luftslange på studsen til torpedorummet, så
ledes at der snarest kunne tilføres det derværende
mandskab luftfornyelse. Forgæves havde besætningen
her lyttet efter det aftalte bankesignal, men gennem
koøjet i døren ind til kommandorummet kunne dct
observeres, at der kom vand ned gennem (den for
mentlig ikke helt tætte ) underste tårnluge. hvorfor de
5 mand skønnede, at forsøget på at slippe ud af tår
nel var gjort.

Yandet steg langsomt i rummet, men efterhånden
som det korn over akkumulatorernes polskruer, blev
luften tilsynladende bedre, og åndedrættet kunne fore
tages uden brug af redningsvestens ilt blot ved at ud
ånde gennem kalipatronen.

Daværende kaptajn N. baron Juel-Brockdorff gik
u middelbart efter KATTEGA'l's ankring iført dykker
dragt ned til DYKKEREN og fik ved bankesignaler
forbindelse med besætningen, der meldte alt vel.

DYKKEREN var udstyret med en telefonbøje, men
da udløsningen af den skulle foregå fra det vand
fyldte luft-akkumulatorrum, var det ikke muligt at
sende den til overfladen.

Dykkere fra KATTEGAT arbejdede med anbringel
sen af 2 svære løftewirer, der blev vist over bjærgnings
skibets løfteruller agter, i bådens forreste hejsebeslag.
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Det blev nemlig efter en kort konference mellem de
ledende autoriteter hestemt, at man skulle forsøge at
løfte DYKKERENs stævn for at bjærge de 5 mand,
der opholdt sig i torpedorummet. gennem torpedoind
bjergningslugen. da dette var den hurtigste metode,
idet mun regnede med, at chefen af en eller anden
ukendt årsag måtte være omkommet i tårnet.

Det lykkedes at hæve bådens forende så meget, at
torpedolugen kun var ca. 3 dm under vandoverfladen,
men så kunne den ikke hæves mere, fordi kniberne
på løftetovene var hevet klos til rullerne agter, Ved
trimning lykkedes det efterhånden at få KATTEGATs
Iorskib trykket så meget, at lugen netop lå i overfla
den, men skvalpet stod stadig over den. Ved at an
bringe fendere og sække med savsmuld omkring luge
karmen, hjalp man noget på dette forhold, uden dog
helt at kunne holde skvalpet borte, men det blev dog
besluttet at åbne lugen, og kl. 2330 slap de 5 mand
ud,

Et fartøj gik hen til tårnet, som netop var synligt
i overfladen, T årnlugen. som lå løst over, blev åbnet,
og chefens lig blev bragt op.

Den følgende dag fortsattes arbejdet med hævning
af DYKKEREN, men dårtigt vejr og forskellige om
stændigheder forårsagede, at den først den 13. oktober
kunne bugseres ind til orlogsværftet.

Når kollisionen fik så katastrofale følger, skyldtes
det, at VESLAs køl ramte den opstående ramme til
hovedlugen. der førte ned til lutt-nkkumulatorrummet,
hvorved hængslerne blev sprængt og en del af hoved
lugen blev revet op, medens selve trykskroget ikke
havde taget skade.

Den udslusning, som hel' fandt sted fra DYKKE
HENs t årn, var den forste i sin art og vakte derfor
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interesse i maritime kredse og var genstand for om
tale i udenlandske tidsskrifter,

Efter at have givet ovennævnte fremstilling af
DYKKERENs forlis skal følgende punkter i »Haand
bog for Undervandsbaads Officerer -e, hvor teksten ikke
er helt i overensstemmelse med de faktiske forhold,
gøres til genstand for en berigtigelse:

1) På side 157 9. linie f. o. læses: »... medens der ikke
var blevet set noget til chefen.e

ad 1): Sætningen bør udgå, da det aldrig har været
chefens hensigt at gå til overfladen sammen med
de 3 mand. Enhver chef vil i en alvorlig situation,
hvor omstændighederne medfører, at besætningen
må gå fra borde, forlade sit skib som sidste mand,
og løjtnant Christiansen havde da også påtaget sig
den opgave selv at ville udsluse hele sin besætning.

2) Side 157 1. 9. linie f.n.: »Ch efen ville selv gå med
i tårnet forsynet med redningsvest, og som sidste
mand lukke øverste luge igen og ved hankesignal
til resten af besætningen tilkendegive, at dette var
sket. De 4 mand gik op i tårnet og lukkede under
ste luge efter sig, medens resten gik ind i torpedo
rummet og lukkede døren hertil.

Efter et par forsøg lykkedes det at få åbnet øver
ste tårnluge. og de 3, der stod øverst, slap ud og
kom op til overfladen, hvor de blev taget op af et
fartøj fra VESLA, Chefen sås der derimod intet
til. e

ad 2) :Dette stykke er misvisende på flere punkter og
burde være redigeret således:

»Chefen ville selv, forsynet med brugbart ilt
indåndingsapparat gå med i tårnet som 4. mand, og
når de 3 mand var sluset ud forblive i tårnet, lukke
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øverste tårnluge og deretter ved bankesignal til
kendegive den i torpedorummet værende del af he
sætningen om at åbne underste t årnluge for ud
tømning af vandet, hvorefter et nyt hold skulle ud
sluses og så fremdeles, indtil alle mand var bjær
get. De 4 mand gik derefter op i tårnet, hvorefter
underste tårnluge lukkedes og fastspændtes nede
fra båden, Efter et par forsøg lykkedes det at få åb
net øverste tårnluge. og dc 3 mand forlod tårnet
og kom op til overfladen, hvor dc blev taget op
af ct fartøj fra VESLA, «

Dct mil her bemærkes, a t sids te sætning i 2 )
her er udgået, jvf. ad 1 ) .

3) P il side 158 1.-5. linie Lo. står anfort: »1 torpedo
runnuet befandt sig nu 5 mand, som alle var forsy
net med redningsveste. Der hørtes ikke noget til
det aftalte bankesignal. men gennem koøjet i
døren kunne det observeres, at der kom vand ned
gennem underste tårnluge. så at de 5 mand var p å
det rene med, at forsøget på at slippe ud af tår
net VUI' gjort.«

ad 3): Man savner her en tilfojelse om, at de 5 mand
efterhånden blev meget betænkelige ved situatio
nen, da det aftalte hankesignal udeblev, og vandel
stadig sivede ned fra tårnet, hvor man vidste, at
chefen efter aftale ville Iorhlive for at videreføre
udslusningen af besætningen.

4) På samme side lin. 27-33 Lo. læses: »Det blev efter
en kort konference mellem de ledende autoriteter
bestemt, at man skulle forsøge at løfte bådens
stævn for at redde de 5 mund, der opholdt sig i t01'
pedorummet, gennem torpedolugen, da dette var
den hurtigste metode, og da chefen efter al sand-
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synlighed måtte være omkommet, da han ikke var
kommet til overfladen samtidig med de 3 mand,
der havde været i tårnet.«

ad 4): De 2 sidste sætninger bør udgå, idet myndig
hederne ved den situationsmelding. der blev afgi
vet om bord i »Guldborgsun de af de 3 mand, der
var kommet op fra båden, var informeret om che
fens forbliven i tårnet, indtil alle mand var udslu
set.

Konklusionen af det her fremførte må herefter blive,
at chefen aldrig bar lui]! til bensigt urettidigt at for
lade sin båd, hvilket ikke fremgår helt klart af skil
dringen i håndbogen.

Premierløjtnant Svend Christiansen var en besin
dig, dygtig og afholdt chef, der pligttro til det sidste
blev på sin post og med ære satte livet til under ud
øvelsen af sin gerning.
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Af orlogskaptajn ~I" Hre d s d o r ff.

I dagbladet »P olitikcn« har kaptajnløjtnant Eggert
Petersen i to kronikker - 13, og 14, januar - behand
let emnerne »F orsvur og disciplin e og :.St ra ffeloyen el
ler gruppefølelsee.

Kaptajnløjtnanten fastslår i sin indledning, at i de
hatten om militære anliggender har de egentlige fag
militære »glim ret ved deres fraværelse eller optrådt i
rollen som forsvarere af det beståendes.

Det er selvsagt i mange tilfælde ønskværdigt og for
m ålstjenligt. om offenlligheden orienteres om militære
forhold af egentlige Iagmilitære. Den befalingsmand,
som indlader sig i offentlig debat om militære anlig
gender, må imidlertid gøre sig klart, at han meget let
kan bringe sig i opposition til ledelsen, og han må være
opmærksom på, at han kun i ringe grad er herre over,
hvorledes hans indlæg virket' på læserne, og på hvor
ledes hans udtalelser bliver eller kan blive henyttet.

De hemærkninger, som nævnte kronikker giver mig
uriledning til, foretrækker jeg således at fremsætte i
tidsskriftet.

I den første kronik skyder kuptajnløjtnanten sig
langsomt ind p å målet. Læserne forsikres om, at for
fatteren ikke har til hensigt at nedhryde eller forkaste



Betragtninger ",'er »Forsvur og disciplin" m , m. 77

det bestående. I videnskabens og sagens interesse øn
sker han blot at sætte sspørgsm ålst egn - ikke minuse
ved denne gængse opfattelse og udøvelse af disciplin.

Aktionen motiveres med l} - om betimeligheden af at
rejse tvi vl om de principper, som har fulgt det mili
tære samfund siden Miltiades og Caesars dage, kan
der næppe diskuteres - om ellers den videnskabelige
indstilling skal råde inden for forsvaret«.

Med al respekt for videnskaben og i fuld forståelse
af dennes betydning for forsvaret, falder det en lidt
svært - i videnskahens interesse - at skulle save
den gren over, hvorpå man selv og hele systemet sid
der - uden at have fået noget konkret at holde sig til.
Og hvordan man i praksis sætter spørgsmålstegn ved
tingene fremgår af det følgende.

Ikke så snart har kaptajnløjtnanten bragt kano
nerne i stilling og er overgået til den egentlige beskyd
ning, før enhver tvivl om hensigten er fjernet.

Der skydes på »den militære ordensmani«; på be
falingsmændene, der »koster ruudte med deres folk.
Man får at vide, at »- det autoritære forhold mellem
befalingsmænd indbyrdes og mellem befalingsmænd og
menige er grunden til hele miserene. Det skarpe over
og underordnelsesforhold burde afskaffes, så at mili
tære i og uden for tjenesten kan omgås på lige fod.
Som det hedder: sNe] , lad befalingsmændene komme
ned på jorden, og lad dem få lov til at blive kamme
rater med delingen eller gruppen«. Der tales om vær
nenes fælles skyld. Man oplyses om, at på befalings
mandsskolerne »- fejrer den ydre form, den militære
anstand og det autoritære princip uanede triumfere.

Man behøver ikke at være fagidiot (for sådan be
tegnes vi også) for at få det indtryk, at kaptajnløjt
nanten ikke blot sætter spørgsmålstegn ved det bestå-
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ende, men også ønsker det afskaffet og erstattet af no
get nyt.

Skulle de anvendte udtryk og vendinger i kronik
kerne falde den militære læser en smule for brystet,
må man trøste sig med, at liladets øvrige læsere vil
kunne goutere dem.

Overgår man til at betragte kronikkernes reelle ind
hold, kan der også være et og andet at bemærke. At
kaptajnløjtnanten uden nogen som helst saglig be
grundelse ønsker at sætte spørgsmålstegn vel et mili
tært system, der har bestået lige så længe som civili
sationen, og som i denne tid dets mangler og for
trin medregnet - har vist sin levedygtighed, er for så
vidt udmærket. Endnu bedre er det, at kaptajnløjt
nanten ikke helt alene vil foretage den påkrævede re
vision , men vil overlade dette til en eller anden kompe
tent kommission. Helt udmærket havde det været, om
kaptajnløjtnanten havde ladet videnskaben eller kom
missionen undersøge, om hvorvidt der - alle forhold
taget i betragtning - er så forfærdelig meget at ud
sætte på de hestående forhold inden for militæret.

Hent umiddelbart synes det ikke at være i strid med
videnskubens arbejdsmetode, om man undersøgte be
rettigelsen af en negativ kritik, inden man fremsatte
den. Dette synspunkt er åbenbart heller ikke helt
fremmed for kaptajnløjtnanten. idet han efter i to
kronikker at have kritiseret det bestående ender med
at foreslå nedsat en kommission til at undersøge rig
tigheden heraf.

Det lange og korte i de to kronikker er ønsket om
afskaffelsen af alle ydre tegn på disciplin og erstatte
dette med en mere gedigen moral - fremelsket og ud-
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viklet gennem gruppearbejde og »teamuiork«. Her
med insinueres, at gruppearbejde og »teamworke er
ukendt eller ikke værdsættes indenfor det bestående
militære samfund, og at det autoritære system og de
ydre former dyrkes for deres egen skyld og ikke som
et middel til at opnå et bestemt mål.

Artiklerne behandler begrebet militær disciplin som
noget parallelt til forholdene i en søndagsskole eller
spejdertrop, Ikke med eet ord antydes, at formålet
blandt andet er at opdrage folk til at gøre noget, som
de ganske afgjort ikke vil gøre frivilligt. Der skal
måske ikke så forfærdeligt meget til at få folk til at
slå andre mennesker ihjel, men når det gælder om selv
at skulle lade sig slå ihjel, tror jeg ikke, man kommer
ret langt ved blot at appellere til forståelsen og det
gode sammenhold,

Det vil føre for langt at behandle artiklernes mange
påstande og forslag i detailler. Alt i alt bringer kronik
kerne ikke noget epokegørende eller særligt interessant
og slet ikke noget posttivt. Det skal blot anføres, at læ
ser man artiklerne som et alvorligt indlæg i debatten,
så forekommer det mig, at disse giver udtryk for en
absolut manglende forståelse af militær disciplins væ
sen og vilkår,

For at vende tilbage til udgangspunktet, så er det
vel værd at gøre sig klart, hvilket indtryk kronikkerne
efterlader hos læserne.

Såfremt m an ikke blev oplyst derom, ville ingen
kunne gætte, at de var forfattet af en tjenstgørende
officer. Artiklerne bringer intet nyt og intet, som man
ikke har hørt før i samme eller lignende form . Kronik
kerne kan vel uden at gøre nogen uret karakteriseres



80 Hetrugtuluger over »Forsvar Oll disciplin" 111. III .

som et usagligt og uunderbygget angreb på det beståen
de militære system, dets principper og dets befalings
mænd, tilsat en letkøbt og journalistisk filosoferen
over disciplinære forhold.

Det eneste nye og det afgørende er, at disse syns
punkter og denne form for polemik nu også fremsættes
og anvendes af værnenes egne befalingsmænd.

Det er en ringe trøst, at kaptajnløjtnanten oplyser,
at det skrevne udelukkende stål' for hans egen reg
ning.



Et foreløbigt svar.
Af kaptajnløjtnant Eggert Petersen.

Orlogskaptajn Bredsdorff skriver i sit indlæg, at
sDen befalingsmand, som indlader sig i offentlig de
bat om militære anliggender, må imidlertid gøre sig
klart, at han meget let kan bringe sig i opposition
til ledelsene. Dette kunne tyde på, at orlogskaptajnen
mener, at ledelsen er i besiddelse af synspunkter, som
ikke deles af den almindelige befalingsmand. I betragt
ning af det lille antal befalingsmænd, der fremfører
sig offentligt, må konsekvensen af orlogskaptajnens
synspunkter være, at ledelsen undertrykker disse be
falingsmænds meninger. Dette er efter min mening
ikke tilfældet, hvorimod den aggressive indstilling
imod andericdes tænkende, som karakteriserer orlogs
kaptajnens indlæg, er den virkelige bærer af en sådan
misforstået autoritetstro.

Orlogskaptajn Bredsdorff beskylder mig i sit indlæg
for at rette et susagligt og uunderbygget angreb på det
bestående militære systerne. Dette underbygges med
et til lejligheden passende citatvalg. der anbragt på de
rigtige steder på en næsten fuldkommen måde giver et
tendentiøst billede af kronikkerne. Jeg har ud fra en
positiv helhedsbetragtning stillet en række spørgsmål,
der efter min bedste overhevisning er tvivlsomme, jeg
har stillet visse forslag til løsning og i øvrigt slået til
lyd for, at man undersøgte forholdene. Det er mig

Ticl..k r . r. Søvn-sen. 12G Aurg. 6
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ikke muligt at forstå, at orlogskaptajnen er så oprørt,
når han er så sikker på, at alt inden for det eksi
sterende militære samfund er i den skønneste orden.
Så er der dog ingen grund til at være ængstelig for en
undersøgelse. Sagen er nok den, at der alligevel er et
og andet ud over de berømte gamacheknapper. som
ikke er i orden.

Når jeg har rejst tvivl om visse forhold, må det først
og fremmest ses i relation til de mange affærer, der
har været, mytterierne, spisevægringerne, overfald og
den almindelige utilfredshed med de danske værn,
som kommer til orde i offentligheden, samt til den
mistillid til dele af den danske ungdom, som visse
hefalingsmænd synes at nære. Er disse affærer symp
tomer på en alvorlig disciplinær sygdom og som sådan
udtryk for en generel indstilling blandt de værneplig
tige, eller er de tilfældige episoder, hvis betydning bli
ver stærkt overdrevet af pressen? Er det virkeligt no
get, der hedder en disciplinkrise? Er den danske ung
dom slap og ansvarsløs? Løser befalingsmændene de
res hverv på en pædagogisk set tilfredsstillende måde?
Det er nogle af de spørgsmål , som hurde besvares 
ikke af mig og ikke af orlogskaptajn Bredsdorff, for
vi kan nu engang kun have en mere eller mindre forud
indtaget tro på og indstilling til disse spørgsmål. Der
imod vil en nærmere socialpsykologlsk undersøgelse
være i stand til i alt fald i nogen grad at klarlægge,
hvad der er sandhed, og 11Yud der er ret.

Det kan næppe tjene forsvarets interesser at gå
uden om, som Bøjgen sa'e. Er vi bange for at se sand
heden i øjnene, da bygger vi ikke alene vort hus på
sand, men i en mudderpøl. Det kun hverken forsvaret
eller landet være tjent med.

Orlogskaptajn Bredsdorff fremhæver i sit indlæg,
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at han foretrækker at fremsætte sine bemærkninger
til mine kronikker 'i dette tidsskrift, underforstået,
frem for i et dagblad. Rent bortset fra, at jeg intet
har imod at deltage i en debat i »Tidsskr ift for Sø
væsen e, finder jeg anledning til al påpege værdien af,
at en større læserkreds bliver opmærksom på, at der
også fra befalingsmændenes side arbejdes med pro
blemerne. Det synes at være en almindelig opfattelse
blandt befalingsmænd, at en frimodig, offentlig diskus
sion kan være til skade for forsvarssagen. En sådan
monopolisering af forsvarssagen er efter min mening
udtryk for en upassende, antidemokratisk indstilling.
Det er måske derfor, at så mange mennesker i dette
land har haft og har så svært ved at affinde sig med
de danske værn. I stedet for at beskylde alle de men
nesker, der har en afvigende mening om forsvars
spørgsmål, for at skade forsvarssagen. burde vi nok
snarere gå ind på livet af problemerne og derigennem
udvise respekt for andres meninger.

På grund af, at der som følge af det fremrykkede
tidspunkt her kun er tildelt mig disse få sider, er der
ved denne lejlighed ikke mulighed for at komme nær
mere ind på disciplinprohlemet. Lad dette derfor være
et foreløbigt svar.

ti"



Tidsskriftreferater.

Norman, C. W.: Recommendations resulting from the
USS Bennitujtou disaster.

Her. Uniled Sia les Nav!! MedicaI Nrsus Letter 24-5-1954.

Senior medicaI officer i USS Bennington, comman
der Norman MC USN har på grundlag af eksplosions
katastrofen ombord d. 26. maj 1954 i en rapport frem
sat en række betragtninger angående katastrofebered
skabet.

1. Læger og andet sanitetspersonel skal have deres
lukafer forskellige steder i skibe, så de ikke så let alle
sættes ud af spillet vcd en katastrofe.

2. Dct viste sig klart, hvor stor betydning cn vel
gcnnemført træning i første hjælp har såvel af enkel t
personer som af besætningen som helhed.

3. Sanitetsmateriel skal, også i fredstid, medbringes
i stort omfang og hør fordeles i magasiner spredt
over skibet.

4. Ulykkens følger vilde være formindsket, hvis
mandskabet havde overholdt bestemmelserne om al
have udsatte dele af legemet tildækket, når de kaldes
til klart-skibs-posterne f. eks. skjorten tilknappet, ær
mer og opslag på huksorne rullet ned. Selvet tyndt
lag løj yder god beskyttelse mod Forbrændinger ved
sfikf'lnmmer.

5. Alt personel skal altid bære deres identitetsmær
ker, Der skete stor forsinkelse ved identificeringen af
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adskillige døde og sårede, fordi de ikke bar deres
»dødsbrikk er -e .

6. En betydelig del uf de døde omkom ved kvælning
p. gr. af iltmangel, hvorfor der til personel p il kla r t
skibs-poster dybt i skibet hør findes en eller anden
form for iltmasker.

Jf. WillYl'.

Sebelin , .J. :

Trykkfallsyke hos dykker behandlet efter 2H timer.

Nord isk Med/di! 48- 1661- 1954.

Der redegøres for et tilfælde uf dykkersyge. Del op 
stod hos en dykker, der havde været nede på 33 m.
Han val' først nede i en halv time, havde derpå en
pause oppe på 3 timer og var Sil nede igen i 1 tim e og
20 minutter. Til opstigningen brugte han 1Y2 tim e.
15 minutter efter at han "ar kommet op, blev han
svimmel og mi stede bevidstheden. Tilstanden var me
get alvorlig, men der gik 29 timer, fM han kom i tryk
tanken. Her liragtes han under tryk svarende til 4fi m
vanddybde, og dekompressionen varede 37% time;
ved behandlingens afslutning var han dog fuldt re
stitueret. og efter et par dages observation på hospi
talet kunde han udskrives som rask.

Tilfældet el' interessant, dels fordi det lykkedes al
redde patienten, skønt der var gået så lang lid, før
hun kom i tanken, dels derved, ut det Cl' el eksempel
på, at de tider, der angives i Haldanes skemaer, ikke
er tilstrækkelige ved dykning på større dybder. For
klaringen herpå har hovedsagelig interesse for læger
og andre specialister, del' beskæftiger sig med dyk-



Hogunnieldelsc.

ning; men alle, der har at gøre med dette felt , bør
have kendskab til de nye dekompressionstabeller. del'
er udarbejdet af den amerikanske marine. Disse ta
heller giver tillige anvisning på den rette anvendelse
af bchandling med indånding af ren ilt i forhindeise
med dekompressionen.

.ll . Winge .

Bogilllllleldelsl:'.

Finn Søel)()I'Y: »Kun fol' sjov«.

ltnsnuts -V", ...r s foring. Kobenlunm 19;iII .

liS sider, heft. !I.7ii ltr. · indb. 13 .75 kr.

Det ligger vist ud over det almindelige, at en decide
ret humoristisk bog anmeldes i dette tidsskrift, men
Finn Soeborgs nyeste bog »Ku n for sjove fortjener nu
alligevel omtale, idet forfatteren formår at drage små
almindelige hamdelser frem og sætte dem op i el hu
moristisk skær, som er ganske uimodståeligt.

»Kun for sjove er 24 forskellige historier - nogle
enkelte ret fantastiske - men langt de fleste er så
morsomme, at de fremkalder en sund og naturlig lal
ter .

Det er jo altid morsomt at se ind gennem sine egne
vinduer - og hvilken søofficer kan lade være med at
nikke genkendende til eller more sig over denne for
tælling, som forfatteren kalder sUniform ere :

»J eg skulle hente en bekendt i toget fra Korsør. Da
jcg kom ned på perronen, var der lige kommet et tog
ind, og da jeg ikke var helt sikker pil. at det var Kor
sor.toget, henvendte jeg mig til en yngre mand i sø-
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BURG (FSE 172) og 1. canadiske minestrygereskadre sammen
med amerikanske overfladeskibe og ubåde i en flådeøvelse ved
navn NEW BROOM II.

(RCN News Letter, 28/12 1954) H. M. P.

. England.

Ny koietupe.

Der Cl' netop konstrueret en 11:,.- køje, del' både kan surres up
på normal måde og till ige ved hjælp af stivere kan tjene som
en slags feltseng. I sidstnævnte form kan den i "armt vejr an
vendes til at sove i på dækkel, eller den kan bruges p h steder,
hvor der ikke Cl' muligheder for opsurrmg.

(Uniled Services Hevlew ) H, M. p,

Fjernstyrede våben i [Iåslen •

•4c1miraity·s beslutning om al omdanne et ~kih som Iursøgv
skib for fjernstyrcde v åben er- ved at blive Før-t ud i livet. Det
drejer sig om dcn 8000 tons s lo rc GIRDLE NESS, et tidligere
moderskib for landgangsfartøjer. Det synes dog allerede nu
klart, at eksisterende krigsskibe ikke vil blivc omarmerel med
fjernstyrede våben. Der er foretaget en undersøgelse af, hvor
vidt det ville være pr-aktisk al omdanne slagskibene, men alt
tyder på, at det vil være økonomisk uoverkommeligt.

(Admiralty News Sumrnary, III' . 100) H, M. P .

Fiberqlusfurtojer,

Forsøg med fartøjer af fiberglas er under udvikling, Der fin 
des foreløbig 2 typer, en 20 f t. og en 25 f t. motorbåd,

( Adm h-a lty News Summary. III', 100 ) Il. M, p,

Nye dværgubdde.

De nye små både, del' el' i færd med al indgll i fl åden vil f.
navne efter havets smådyr. Den første (X-51 ), del' blev søsat
den 1. oktober hos Vickers-Arrnstrung, Barrow-in-Furness, dø 
bes STICKLEBACK og den anden, der søsattes ved samme værft
den 30. december, har file t navnet SHRIMP.

( Adm ira l ty News Surnmary, nr. 100 ) H, M. P .
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Fjernstyrede våben .

Der findes nu udviklet 26 forskellige våben, der enten er sal
produktlen eller snart vil blive det. Af disse er

4 af typen »air-to-ah-«
7 af typen »surfuce-to-aire
1 af typen »air-to-surfucee

10 af typen »surfaee-to-surface«
1 af typen »ulr - to-u n derw nter« og
1 »lm'ge t drone«.

(U.S. Naval Iustitute Proccedings, okt. 64) H.!Il. P.

Atomubåden.

Dcu atomdrevne ub åd NAUTlLUS har hejst kommando med

en hcsmtnlng pli 96, hvoraf 11 officerer.

(NAVY, nov. 54) Il. M. p,

Ny skibstype.

Del' el' afsluttet kontrakt om bygning af en ny type fartøj,
der kan Iokuliscre miner, Fartøjet (prototype), der kaldes mine.
hlmter, vil fll følgende dimensioner :

- Længde: 14-4 fl.
- - Bredde: 27 fl.
-- Deplacement (r. u.): 358 tons.

En omfattende teleteknisk udrustning vil sætte en minehunter
stund til at opspore miner og andre undervandshindrfnger.

(I\larineblad (holl.), nr. 7 1954) H. M. P.

Forsnur mod brintbombeungreb til søs.

Til brtnthombeforsøgct i marts 1954- udrustedes Joint Tusl:
Force 7 med afspnlingssystem. Dc lU nærmeste skibe vur ved
forsøget placeret klart uden ful' det heregnede vlrknlngsorm-ådc.
Vcd daggry sendles vejrhalloner op som en sidste kontrol af
vindretningen. De, del' havde grønne specinlbrtller, log dem
pa, medens alle undre vendte ryggen til detonationsstedet. 10
minutter efter den voldsomme eksplosion korn første varsel
om Inre. Man observerede, at sky en spredtes vinkeh-et på den
beregnede kurs, I stedet for nt fordele de rndlonktlve partikler
over del Ilde hav, førte vinden dem direkte mod Ol( henover
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officersuniform, som jeg havde set stå af toget, og som
jeg derfor gik ud fra vidste, hvor toget kom fra.

- Undskyld, spurgte jeg høfligt, er det toget fra
Korsør?

Manden standsede op, stirrede krænket på mig og
sagde så:

- Sig mig, kender De ikke en dansk søofficer?
- Jo, sagde jeg forundret, men jeg anede ikke, at

man ikke måtte stille dem spørgsmål.
Han så et øjeblik på mig, så smilede han.
- Undskyld, sagde han. Jeg troede, De forvekslede

mig med en jernbanefunktionær, det var det, der så
rede mig. Vi er nemlig så tit ude for at blive taget for
jernbanemænd, biografkontrollører, og jeg ved ikke
hvad, og det er man jo ikke videre begejstret for.

- Nej, det kan jeg skam godt forstå, sagde jeg, men
det var der slet ikke tale om i dette tilfælde. J eg kunne
da godt se, at De kun var søofficer.

Han så et øjeblik på mig igen, og så gik han pludse
lig videre. Mit spørgsmål om, hvor toget kom fra, be
svarede han slet ikke. Måske er der alligevel noget om,
at søofficerer ikke må svare på den slags.e

John Arentoft.



Meddelelser fra udlandet.
Vecl orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnant I{. Hodholm.

Canada.
Besejling uf Nordoest-passoucn,

HMCS LABHADOR har som det f'ørate orlogsskib i verden be
sejlet Nordvest-passagen.

Det 6500 tons store skih forlod Halifax den 23. juli 1954,
sejlede nord om Canada og ankom efter en sejlads på 7.500 sø
mil til Esquimault den 27. september 1954.

På en del af turen blev LABRADOR ledsaget af de to ameri
kanske isbrydere BURTON og NORTHWIND, der udførte viden
skabelige havundersøgelser Ol( opmålingsarbejde!' i de arktiske
farvande.

(HCN News Letter, 28/12 1954) H. 111. P.

1'illæy lil reservepersonel.

Den canadiske marine har indført et særligt øvelses tillæg for
at opmuntre officerer og andet personel i reserven til at fuld
fore og vedligeholde deres uddannelse j skibe og ved Iandetahlrs
sernenter.

Tillægget udgør 8 25 for ugifte og i$ 40 for gifte og vil blive
udbetalt til alt personel, der i løbet af 1 år melder sig til uddan
nelse i mindst 6 sammenhængende døgn.

(RCN News Letter, 28/12 1954 ) H. M. P.

Øvelser.

MAGNIFICENT og 1. canadiske fregateskadre deltog sammen
med amerikanske styrker i en Hunter/ Kitler øvelse i New Lon
don, Conn-området fra 16. til 27. august 1954.

I den 2, uge i september deltog l\IAGNIFICENT, QUEBEC, l.
canadiske Ircgateskadre, BUCI<INGHAl\I ( FFE 314), WALLACE-
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Atomdrevne ouerfladeskibe,
Det er af talsmænd for regeringen blevet oplyst, at der er be

vilget midler til forsøg med atomdrevne overfladeskibe. Det op
lyses ikke hvilke slags skibe, det drejer sig om, men muligvis
vil man forsøge at installere atomfremdrivningsmnskineri i et
af de nye FORRESTAL-hangarskibe.

(New York Times) H. M. P.

Brintbomben s virkninger.

1. Udstråling af radioaktivitet. (15 megaton bombe).

Tid efter eksplosionen I
time .

:1 timer .

li timer , .

Areal

~50 O miles

1200 D miles

4000 O miles

ltudiouktivitet

2500 runtgen /Ilme

200 l"Ønt~cn/timl'

30 røntgen 'ti me

2. fir/ming af bestråling.

Bestråling
(i røntgen indenfor en time)

50-100 , , .

150 -200 .

20(J-300 , .

400 -;;00 .

o\'CI' ion , .. , .

3. Beskyttelsesforanstaltninger.

\' i l'k n i n~

a-lil D/, sY/(C

en, 50 % sJ~e

ca. 100 % syge ol{ nogle døde

en. 50 % død,'

ea. 100 % dllde

Beton (i cm) Fast jord (i cm) Heduk tiousfaktor

15 25 10

27 45 50

311 50 100

45 i5 1000

(Bulletin of Atomic Scientists) H. M. P.
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De nye hangarskibe.

Det første af 4 hangarskibe af FORRESTAL-klassen, der er
under bygning, løb af stabelen den 11. december 1954. Skibet
menes at være færdigbygget medio 1955.

(New York Times) H. M. P.

Vesttyskland ,

Det ntte flyvevåben.

Såfremt enighed opnus om Vesttysklands oprustning vil f1y-
vevåbnets styrke antagelig blive følgende:

:l jngerbombcrcskudrtlter (150 fly)

4 dagjagercskudrfl lur (300 fly)

2 natjugcrcskadrf Iler (72 fly)

2 trnnsporteskudrf ller (96 fly)

2 rekognoscer-ingseskndrfl lcr- (108 fly).

Personelantallet anslås til 85.000.

(Mnrinchlnd, dec. 1954) H. M. P .
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skibene. PA broen af en af j ageru e begyndte pl udsel ig Impuls
mikrofonen til gelgermåleren - ntomkrlgcns vækkeur - at
tikke hurtigere og hurtigere. Ordren »På post for atumnugrebe
blev givet. Alt persouel pli. dækket søgte heskyttelse i skibets
indre, der sejledes med fuld fart ud uf omr ådet, og afspulings
systernet blev sat Igang, Skibene skjultes i SkJCl' uf vund ; de r
m åtte manøvreres udelukkeude ved hjælp af rudur, I mere end
12 time~ forblev skibene :o for segledc«. Undertiden stoppede
spulingen, og kontrolgrupper hlcv sendt ud Ior at m ille radio
aktiviteten. Aflæsningerne viste, at uf'skyln ingcn havde redu
ceret atrålmgen effektivt. De højeste værdler opn åodes ved sp;y
gatter o. L, de næsthøjeste ved kauon tårne og ildledcl sescentru
ler. Fedt og olie tilbngcholdt som Il ucpanir de radioaktive 1'/11'

t.ikler. Ef'terhånden som strålingen blev mlndrc, begyndte man
at vaske de mest udsatte steder med su-he, Hele hesætuingen
fik styrtebad og undersøgtes nøje merl doslmel re , inden de tog
rent tøj pi" Ingen ombord i T. F. 7 vur blevet udsat for svær

hcstrål lng. (MAHIN'-NYTT, 3/54). H. M. P.

Radioastronomi i nuoiqat ioneu,

Itudlonstronomlcn c,' en videnskab, der kun Cl' kendt af en
lille kreds, men dcn {'" ved at hllvc af stor interesse for fulk,
der er' beskæftigct med navigation og signal tjeneste.

Dct har' været en velkendt sag i flerc III', at solen og undre
hlrnmellegemcr udsender radiobølger, der' kun opfanges her på
jorden. I 1944 opdagedes således første gang sådanne solemis
sioner, hvis mikrobølgespektrum hovedsagelig kommer fra et
område 30-50.000 miles fra fotosfæren. Disse millimeter- og
centimeter-balger lian gennembryde solatmosfæren og nå ud
til jorden.

Skønt solen var det første hlrnmellegcme, der var geustaud
for disse undersøgelser, har' det siden vist sig, at der findes
mange andre udstrålingspuukter. Nogle af disse såkaldte radio
stjerner kan lokaliseres ]lå po sitioner, hvor optisk observerede
stjerner er' hel iggendc, medens andre ikke kan sammenføres
med synlige himmellegemer. Med få undtagelser Cl' rndlostjeruer
opdaget næsten udelukkende i meterområdet.

Thc Nuual Research Laboratory råder over et radioteleskop
med en 50 f t. parabolsk reflektor. Ved hjælp af dettc instrument
cl' ydei-Ilgere stjerner blevet opdaget.
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Videnskabeligt bcnyttes disse nye resultater inden for radio
astronomien til at udforske områder, der hidtil har været utll
,;ængclige med konventionelle apparater.

Men også fra et mere praktisk synspunkt kan opdagelsen af
radiostjerner flI uvurderlig betydning, navnlig for navigationen.
Arten af de radiobølger, der blev modtaget fra solen, var sådan,
at man fandt det umagen værd at bygge en radiosekstant. Op
gaven er nu fuldført af Collins Radio Compagny, og sekstanten
giver kontinuerlig højde og azimut af solen. Da radiobølgerne
er prnkt isk taget upåvirkellgc af vejrforholdene, kan seks
tanten bruges i all slal(s vejr, også når det Cl' fuldstændigt

overskyet.
Den 2117 1954 afholdtes t Cedar Rapids i Iowa et forsøg med

sek s ta n ten, Det var overskyet, og solen havde ikke været frem
me, før forsøget blev startet. Sekstanten var installeret i et
projekterstatlv, der var ændret således, at del ' kunne anvendes
nutornatt sk kontrol, og antennen kunne f i den nødven dige
»n u ta tlon« ( kon isk bevægelse ).

Sekstanten startede i horisontal stilling og eleveredes dCI'
efter automati sk og begyndte højre-venstre søgning efter solen,
del' va r gem t hag sorte skyer. S å snart antenneaksen pegede
lige imod solen »I åsedes« sekstanten i denne stilling og fulgte
derefter solen i højde og azimut. Resultaterne optegnedes kon
t inueeIigt på et ko rt.

Sandsynligvis vil denne udvikling være til stor nytte for
flåden og for skibsfarten i almindelighed. En lille fl~'h:lrell

m odel er alle rede b levet leveret til flyvevåbnet.

<Un it c d States Nnvnl Institution Proceedlngs, 11154). H. M, p,

l'elr].ekn i 1>,

Der s~·nes nu at åh n e sig mutlgheder for at Iorøge effektivi
teten af radar mod lavtflyvende fl~', idet der er udviklet en
teknik, del' kan få mikrohalger til at følj(e jordens krumning.

(Newsweek ) H. M, P.

Nyt undermlDdsuåben.

En n,Y dværgundervandsbåd, dcn 25 tons X-l Cl' for øjeblikket
under hn:nin,; Oj.( fon'entes færdi,; i marts maned.

(Neumoeek),
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Deu Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn H. Steen St e e n s e n.

(for/sat)

Russerne aabner den Nordlige Søvej.
Tre gange var det hidtil lykkedes at gennemsej le

Nordostpassagen - den ene gang med to skibe - men
endnu havde intet skib foretaget passagen uden over
vintring. Efter de gunstige resultater, der efterhaan
den var opnaaet saa vel i den vestlige som den øst
lige del, besluttede man sig i 1932 til at gøre et forsøg
pua at naa igennem indenfor sanune sejladsperiode.

Iselumperen SIBIRJAKOV, ført af kaptajn Voronin
og med professorerne Otto Schmidt og Wiese om bord,
forlod den 28. juli samme aar Archangelsk, passerede
3 dage senere gennem Matotsjkinstrædet og ankom
den 3. august til Port Dickson. Usædvanlig gunstige
isforhold tillod at gaa Nord om Severnaja Zemlja. Det
var første gang, at dette farvand blev besejlet, men
GRAF ZEPPELIN's luftopmaaling det foregaaende
nar var her en god hjælp. Den højeste bredde, der
naaedes, var 81°28' N paa længde 96°54' E. - øst
for Severnaja Zemlja stødte man paa svær pakis, men
den blev forceret, og den 27. august ankredes i Tiksi
bugten. Via Laptevstrædet sejledes i fuldstændig
aabent vand til Bjørneøerne, hvor man mødte lettere
is. Længere mod øst (167 °E ) laa der svær, fleraarig

Tidsskr. f . Søvæsen. 126. Aarg . i
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Isbryderen LOTI{E under ovcrvlntrtug i isen.

pakis ( 5 111 tyk) heIL ind til kysten, hvorfor SIBIH.
.JAKOV holdt ud fra land. Den 10. september blev
alle fire skrueblade heskadiget. Efter reparation
fortsattes den 16. september, men kort efter mistedes
skruen. 113 dage drev SIBIRJAKOV nu hjælpeløs med
isen i forskellige retninger. Men heldet stod bi, og da
isen lettede lidt, lykkedes det efter en anstrengende
varpning mellem is flagerne den erfarne kaptajn Vo
ronin at komme ud i aabent vand, hvor han satte
sejl, som man i hast havde flikket sammen af pre
senninger. For en gunstig vind og hjulpet af strøm
men sejlede kaptajn Voronin sit skib det sidste stykke.

Den 1. oktober passerede SIBIRJAKOV Beringstræ
det som det femte skib, der havde gennemsej let
Nordostpassagen - og det første, der havde gjort det
uden overvintring. Men endnu var sejladsen N om
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Sibirien et saa dristigt og usædvanligt foretagende, at
SIBIRJAKOV, efter reparation i Yokohama, blev di
rigeret tilbage via Suez og først nanede Murmansk
i marts 1933.

Medens isforholdene i 1932 havde været særdeles
gunstige Vest for Bjørneøerne, var de dette aar, som
Voronin havde erfaret, eksceptionelt ugunstige langs
nordkysten af Tsjuktsjerhalvøen - saa ugunstige som
de ikke havde været i 30 aar, Isbryderen LOTKE, der
var undervejs med en østgaaende konvoj fra Kolyma,
kom saaledes i besæt og maatte overvintre med hele
konvojen, øjensynlig havde man ikke haft fly til is
rekognoscering her - thi iskortene for september 1932
viser aabent vand i en afstand af 30-60 sømil fra
hele Tsjuktsjerhulvøens nordkyst.

I 1933 lykkedes det at føre 3 fragtskibe fra Archan
gelsk til Tiksi. Derimod lykkedes det ikke isdamperen
TSJELJUSKIN at gentage SIBIRJAKOV's bedrift. Det
te skyldtes formentlig, at skibet havde faaet flere op
gaver, der tog saa megen tid, at den sidste del af rej
sen faldt i sejladsperiodens slutning. Efter uden van
skelighed at have passeret Laptevhavet og Sannikov
strædet kom skibet i besæt i det Østsibiriske Hav alle
rede midt i september og drev med isen gennem Long
strædet og videre ned i Beringstrædet forbi Diomedes
øerne, hvorfra isdriften atter førte det Nord pna . Is
bryderen LuTKE, der blev sendt til assistance, kunne
ikke forcere isen, og TSJELJUSKIN, der laa inde
frosset i en flage af pakis med 18 km's diameter, blev
i februar knust af ispresset. Besætning og passagerer,
iult lidt over 100 mand, var dog i rette tid - undtagen
een - gaaet fra borde, hvorefter de maatte tilbringe
omtrent 2 maaneder paa isflagen. I begyndelsen af
april bicvalle reddet ved en dristig indsats af russiske
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Den Nordlige Søvej,

Isdnmpercn LENA - den senere TSJEL.lUS[{IN - pnu prøvefart
(ballastet) under dansk flag. Bygget 1932 til Lloyd 's særlige klassi
fikation som Slretujihened ror Nuvigation in Ice af Burmeister .'\:
Wain med en af værftet specielt konstrueret dobbelt compound
dampmasldnc, der kunne give skibet 12,;; knobs fart. 92 X 18,fiX 7,4 1Jl.

Hcgistcrtonnage brutto 3607, netto 2088 tons, Dødvægt 4500 tons.
Aptering for 50 passagerer. Udrustet med et soluftfurtcj, hvis pon 
toner kunne ombyttes med ski. Flyet va r hovedsagelig beregnet til
post- og passagcrtrnflk mellem skibet og eventuelt vanskeligt til 
gængelige po larstationer, men knnnc ogsaa anvendes til isrekog
nosccring. :'lIan bemærker de til sejlads i is velegnede stævne,

lsdamperen TS,JEL.JUSl{IN under lsdriften Tsjuktsjerhnvet.
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flyvere, der maatte arbejde i en temperatur paa ind
til + 50'.

TSJELJUSKIN, der førtes af kaptajn Voronin og
havde professor Otto Schmidt om bord som ekspedi
tionsleder, var bygget af Burmeister & Wain, Køben
havn, i 1932. Skibet hed oprindelig LENA.

I 1934 lykkedes det LUTKE at gennemsejle Nordost
passagen - fra øst til Vest - uden overvintring og
uden uheld. Af en sejlads paa 3505 sømil foregik de
750 sømil i is. Dette var den første direkte gennem
sejling uden uheld, og siden da har skibe hvert aar i
sejladsperioden - i større eller mindre antal - gen
nemsejlet Nordostpassagen i dens fulde udstrækning.

Til betryggelse for sejladsen paubegyndtes et større
opmaalingsarbejde, hvorunder man bl. a. opdagede
adskillige hidtil ukendte øer og skær i det Vestsibiriske
Hav, og paa alle punkter, der var af vigtighed for den
gennemgaaende skibsfart, opførtes kraftige fyr og ken
delige sømærker, ligesom der blev sørget for lokal
afmærkning af indsejlingerne til havne og floder. Da
nætterne i den sidste halvdel af sejladsperioden er
lange og mørke, og da taagehyppigheden her er rin
gere end i periodens første halvdel, har etableringen af
fyrhelysning givet mulighed for en bedre udnyttelse
af den korte tid, hvor den Nordlige Søvej er aaben
for sejlads.

Med hensyn til opmaaling skal bemærkes, at der
næppe findes noget farvand, hvor naturforholdene
la-gger saa store hindringer i vejen for dette arbejde
som langs den Nordlige Søvej. Is og taage kan let her
reducere antallet af dage, hvor opmaaling er mu
lig under en hel sejladsperiode, til et et-cifret tal.

Oprettelsen af radiostationer, der allerede var paa
begyndt før Revolutionen, fortsatte nu i stærkt for-
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aget tempo, og isrekognoscering med fly, der havde
væ ret anvendt i Kuraltavet fra begyndelsen af 1920
crne, udvidedes mere og mere. I 1934 indførtes fast is
hrydningstjeneste langs hele den Nordlige Søvej, idet
isbryderne i dcn vestlige del hjalp skibe frem og tiI
bagc mellem Barentshavet og Dickson og eventuelt vi
derc gennem Wilkitzkistrædet til T'iksi, medens is
liryderne i den østlige del hovedsagelig opererede i
Longstrædet og ved Bjørneøerne og de Nysibiriske øer.
Denne isbrydertjeneste i forbindelse med radioudsen
delser af saa vel langfristede som kortfristede isprog
noser va r medvirkende til, at intet skib blev udsat for
overvlntring i iscn dette uar,

I 1935 blev organisationen yderligere udvidet og
forbedret , og hermed kunne den Nordlige Søvej nu for
alvor betragtes som aabnet for skibsfarten - selvom
ruten vel maatte siges at være en af Jordens vanske
ligste, og med en sejlads, der var begrænset til kun
cn ganske kort periode af aaret. Dog maatte man na
turligvis stadig regne med, at der ind imellem kunne
indtræffe ugunstige isa ar, som kunne give bagslag,
hvorfor man altid maatte være forberedt pna overvin
tringer i isen .

Trafiken ad den Nordlige Søvej siden 193iL

I aaret 1935 blev den Nordlige Søvej i hele sin ud
strækn ing gennemsejlet af 4 handelsskibe, i 1936 af
10 og i 1937 af 2. Alle disse sejladser skete uden hava
rier og uden overvintring.

Kap Tsj eljuskin passeredes i 1935 af 19 og i 1936
af 21 dampskibe. lait besejlede i 1935 over 100, i 1936
endda over 160 forskellige skibe større eller mindre
dele af den Nordlige Søvej. Den samlede godsmængde
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for de aar, for hvilke saadanne tal er offentliggjort,
androg ialt for samtlige dele af ruten:

1933: 136 000 tons
1934: 156000 tons
1935: 230 600 tons
1936: 271100 tons
1937: 350000 tons')

Aaret 1937 bragte imidlertid meget alvorlige vanske
ligheder, der - maaske især med de foregaaende aars
gode resultater som baggrund - virkede stærkt for
stemmende. Langtidsprognosen for is forholdene i
1937 var gunstig, og man havde derfor planlagt en
endnu livligere trafik end det foregaaende aar.

I overensstemmelse med isprognosen begyndte sej
ladsperioden lovende. Isbryderen JERMAK, der var
afgaaet øst paa fra Murmansk 12. juli, mødte først is
i Wilkitzkistrædet. Allerede 27. juli naaede det før
ste fragtskib ind til Igarka (Jenissej), og 18 østgaa
ende skibe, der i perioden 27. juli til 6. august var
afgaaet fra Port Dickson, passerede uden vanskelig
hed Wilkitzkistrædet og naaede alle rettidig deres
bestemmelsessteder - Tiksi, Kolyma og Beringstræ
det. Isdamperen MOSSOVJET, der kom fra Mur
mansk, naaede endda Kap Desjnev efter kun at have
brugt 26 dage til denne rejse. Men et pludseligt omslag
i vejret med stærke nordlige storme drev hurtigt
store masser af polaris Syd paa ind mod kysten, hvor
isen pakkede, saa al skibsfart blev lamslaaet. Efter
nogen tid havde en del skibe dog held til at komme fri
og kunne med større eller mindre havarier enten ar-

") En del af dette gods korn dog først frem til bestemmelses
stederne 1!las p. gr. af overvintrlug.
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Sevcro-Vostokni Fyr (Kap
Nordest). Fyrhaakcn, der Cl'

godt 10 m høj, staar paa
cn lille ø ca . 1 sm N for Kap
:'I: ordost (NE for' Dickson
øen).

hejde sig tilhage eller naa frem Lil deres bestemmelses
sled, men over 20 dumpere blev - enkeltvis eller i
konvojer - fanget af isen og mautte overvintre. Det
lykkedes imidlertid den følgende sommer at befri
dem alle med undtagelse af to - af hvilke den ene
blev skruet ned, medens den anden, isdamperen SE
DOV, fik lov at drive med isen over Polhavet som en
bevægelig polarstation fra en position Vest for de
Nysihiriske Øer - omtrent ad samme rute som FRAM
- indtil den i december 1939 blev befriet noget Nord
vest for Spitzbergen.

De pludselige og voldsomme nordlige storme havde
det ikke været muligt at forudsige i en langfristet is
prognose, hvorfor dette forhold ikke kan lægges ledel
sen af den Nordlige Søvej til last. Men harmen og
skuffelsen over dette tilbageslag var stor, og da man
ved en undersøgelse kunne paapege visse organisa
toriske fejl - formentlig ved vejrtjenesten og den
kortfristede isprognose - medvirkede dette forhold
til, at den berømte professor Otto Schmidt faldt l

unaarie.
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Kigiljuk Hovedfyr pua sw
pynten af Bolsjoi Ljukovskiøen
ved den vestlige adgang til Lap
tevstrædet. Fyret, hvis Ilamme
højde er ca. 32 m over havet,
Cl' anbragt paa et lavt træstil
lads. Man bemærker gas
flaskerne.

Efter forskrækkelsen i 1937 gik man mere forsig
tigt frem det følgende aar. I 1938 var trafiken derfor
blevet stærkt reduceret, dog gennemsej ledes hele ru
ten af eet vestgaaende og tre østgaaende skibe. Da
aaret 1938 imidlertid blevet lige saa gunstigt isaar
som aarene umiddelbart før 1937, tog sejladsen atter
et stort opsving næste sommer, efter at vejrtjene
sten og isrekognosceringen med fly samt isbryderassi
stancen var blevet reorganiseret og udvidet.

Kigiljak Bifyr, der
ligger i nærheden uf
høvedfyret paa SW
pynten af Bolsjoi
Ljakovskløen, er an-

I· l.. bragt paa taget af et
• _ ~" blokhus.

-;".':"":-a;: ..~
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I 1939 lykkedes det den store linieisbryder JO
SEPH STALIN som det første skib at foretage en dob
heltpassage, idet den indenfor sejladsperioden fuld
førte en østgaaende udrejse og en vestgaaende tilba
gerejse. Samme aar gennemsejledes hele ruten af 10
østgunende og eet vestgaaende skib, medens 104 an
dre skibe besejlede større eller mindre strækninger.

Som tegn paa den tillid man nu efterhaanden næ
rede til sikker sejlads ad den Nordlige Søvej, kan
Il<CVneS, at man i 1939 ad denne rute bragte en mud
dermaskine og tre selvlænsende mudderpramme fra
Murmansk til Vladivostok. Færden blev heldigt gen
nemført, om end isen stedvis voldte nogen vanskelig
hed.

Endvidere forljener en rejse foretaget af den rus
siske damper REVOLUTSIONER at omtales. I decem
her 1938 afgik damperen fra Murmansk til Nikola
jevsk i Sortehavet. Her indtoges last til Petropavlovsk
paa Kamtsjatka, som naaedes via Suez og Singapore.
Fra Petropavlovsk gik »den revolutionære« i som
meren 1939 Nord paa gennem Beringstrædet og vi
dere Vest paa, anløb ni arktiske havne - hvoriblandt
Tiksi (Len adelt aet ) og Dudinka (Jenissej). Efter en
rejse paa ca, 20000 sømil arriverede skibet velbehol
denl til Murmansk i eftersommeren 1939. Sejladsen
ad den Nordlige Søvej var foregaaet uden isbryder
hjælp. Samme skib sejlede næste aar fra Murmansk
Lil Tsjaunbugten og tilbage igen.

lait befordredes der i 1939 kun ca. 150000 tons
gods, men til gengæld over 4000 passagerer - over
kortere eller længere strækninger.

Da isforholdene i 1940 var ugunstige i den sydlige
del af Karahavet, blev ruten dette aar som regel lagt
norden om Novaja Zemlja eller gennem Matotsjkin-
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strædet (jfr. hjælpekrydseren KOMET). Ruten gen
nemsejledes saa vidt vides dette aar af 29 østgunende
og 11 vestgaaende skibe.

For narene fra 1941 til 1954 er det ikke lykkedes
at fremskaffe nøjagtige oplysninger om trafikintensi
teten paa den Nordlige Søvej. At trafiken imidlertid
er blevet stærkt forøget er sikkert, og der er al sand
synlighed for, at uofficielle oplysninger om, at gods
mængden i 1945 har beløbet sig til ca. een million
tons, er rigtige. I dag skønnes dette tal at være steget
til ca. 1 200 000 tons, hvortil kommer et stort antal
:I> passagerere.

Medens ruten østen for Port Dickson snu vidt vides
kun besejles af russiske skibe, deltager udenlandske
skibe siden 1945 ikke alene i besejlingen af Hvide
havet, men anløber ogsaa Novi Port i Obbugten og
havnene langs Jenissej. Danske skibe har saaledes i
de senere aar ret ofte været paa Jenissej, hvor 4 å 5
danske dampskibe i 1954 vides at have anløbet Igarku.

Udbygningen af fyrbelysningen og forbedringen af
af afmærkningen med nye baaker og varder er stadig
fortsat. Adskillige steder - bl. a. ved Port Dickson
og Kap Tsjeljuskin - findes der nu tillige enten radio
fyr eller radiopejlstationer.

Anvendelsen af radar har eftcrhaanden - ligesom i
de grønlandske farvande - yderligere øget sikker
heden og trafikintensiteten. Uden risiko for kollision
med is kan man ikke alene fuldt ud drage nytte af fyr
belysningen i de lange og mørke efteraarsnætter i sej
ladsperiodens sidste halvdel, hvor skibene nu sejler
med samme sikkerhed og fart som i klart vejr om da-
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gen, men ogsaa under sejlads ilaage belyder anvendel
sen af radar en stærkt øget sikkerhed og tillader her i
uubent farvand skibene at holde deres fart.

FJI'cl paa Kup Tsjeljusk iu.
Fyrbanken Cl' 17,;; Ol huj .

Fyrhaake paa Fcarnleyøcn mel
lem Nor densk iold ar k ipelaget

Oll Willdtzldstrædel.

Fyrbanke paa den østligslc af
Helbergøer ne (midt i vestlige

del af W ilkl t zk lst r ædet).
[Fortsælies .}



40 mm Mk JI/48 i flådens skibe.
Af solojtnant IC Rodholm.

Det vil være de fleste af tidsskriftets læsere bekendt,
at søværnet for tiden modtager et større antal nye 40
mm luftværnskanoner fra den svenske våbenfabrik
BOFORS. For de, der ikke til daglig har deres gang p å
tjenestesteder, som er i berøring med dette nye våben,
er det imidlertid vanskeligt at vurdere den forbedring
af flådens luftforsvar. denne kanon kan komme til
at betyde, og de problemer, der samtidig er knyttet til
dens placering i skibene.

Nærværende artikel vil søge at kaste lys over disse
forhold, idet det dog skal pointeres, at de fremsatte
synspunkter - omend de baserer sig på erfaringer
fra anvendelsen af den ny e kanon - helt står for for
fatterens egen regning.

I 1948 meddelte dagspressen, at marineministeriet
havde skrevet kontrakt med BOFORS om levering af
et antal 40 mm luftværnskanoner til levering omkring
1951, og at der var tale om en ganske epokegørende
model.

Kanonens konstruktionsår er 1948, og grunden til,
at vi afgav bestilling på et så tidligt tidspunkt, var
til dels, at ældre planer om at forstærke xkibenes luft
forsvar med et antal dobbelte 40 mm luftværnskanoner
af den ældre, velkendte type var trukket så meget i
langdrag, at den nye kanon i mellemliden kom frem
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Patruljebåd af KHIEClEH -ldasscn med :I nye 40 mm kauoner.

Ptl markedet. Og da denne med sine epokegørende tak
tiske data varslede en helt ny tid for nærluftværnet.
besluttede man sig til at foretage springet og på cen
gang føre det meget forældede nærluftværn helt a jour.

Ingen kunne dengang "ide, at leveringen af kano
ncrnc p å grund af tekniske vanskeligheder ville blive
så meget forsinket, at den første kanon blev afleveret
en, 2y:! år efter den oprindelige termins udløb. Nu er
kanonen imidlertid kommet til landet og installeret
i nogle af flådens skibe, mens de resterende enheder,
der er planlagt omarmeret, blot venter på deres tur til
al komme i betragtning.

Det gælder nu om at få mest muligt ud af de egen
skaber, som kanonen er i besiddelse af, og dertil kræ
ves en stor indsats ikke alene af søartilleriets personel,
men i høj grad også af det personel, som skal betjene
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og vedligeholde kanonen på de forskellige tjeneste
steder.

Pjecens betegnelse.

»40 mm Mk M/48 LvSa c er den korrekte betegnelse
for pjecen og betyder: »40 mm maskinkanon model
1948 i enkelt luftværnsskibsaffutage af samme model «.
Det vil selvfølgelig fremkalde nogen undren, at den be
tydeligt ældre, dobbelte 40 mm pjece, som er modtaget
på våbenhjælpen, og som findes på kystbefæstningen
samt i de få større skibe, der er modtaget fra U.S.A.,
har betegnelse 40 mm Mk M/36 Lvka 2 M/50.
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Efter standardiseringskommissionens bestemmelser
skal et våben imidlertid betegn C'S euer det år. det er
antaget af det danske forsvar, hvorefter man, hvis del
er ønskeligt at medtage konstruktionsåret, kan til
føje dette i parantes efter anskaffelsesåret.

Dette er efter forfatterens mening en uhensigtsmæs
sig metode, som allerede har bragt og fremtidig vil
bringe forvirring i modelbetegnelserne og gøre det be
sværligt at foretage sammenligning med tilsvarende
våbentyper i undre lunde. Det ville være mere hensigts
mæssigt og logisk, dersom man bibeholdt konstruk
lionsåret som modelbetegnelse. og så tilføjede antagel
ses året i paruntes, nål' man ønskede at fremhæve dette.

Bes1crivelse af pjecen.

Den nye pjeces tekniske data er anført i nedenst å
ende skema, og til sammenligning er anført de til
svarende data for den 40 mm dobbeltpjece af ameri
kansk type, samt for en tilsvarende svensk dobbelt
pjece.

IO mm Mk :\1148
Lv Su.

IO mm Mk M :16 I lO mm :\Jk ~1/3U
L,· Ka 2 :\li5ll dobbeltalTutr

1936 1!l36
1943 1!l44?

2X120skud/min.2Y120sklld/.

820 m/sek. 820 m /selt.
26-30 o/selt. 45 o/sele

26-30 o/sek . 1:10 ° sek.
6.000 kg ca . 6.000

I{onstrulttioll: f Kanon:
l Affutage:

r t kti . {1{anOn :vons ru tonsur: AIfutage :

Skudhustlghed :
Hcgyudelseshastighed (Vo) :

Sldcretningshastlghcd :
Højderctningshnstlghed :
Pjecens totale vægt :

BOFOHS
BOFOHS
1948
1948
240 skudjrnln.

1000 m/sek.
!lO oIsek .
4;; o/ sek .

2.800 kg

BOFORS
Amerikansk

BOFons
Svensk

Skudliastiqheden,

Den mest iøjnefaldende forbedring ved den nye ka
non er fordoblingen af skudhastigheden i forhold til
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den gamle. Med vægten af en enkeltpjece på knap
halvdelen af den gamle dobbeltpjeces opnaas sam
me skudhastighed, hvilket naturligvis er af særlig stor
betydning ved installering i skibe, hvor vægten spiller
en afgørende rolle. Anbringes den nye kanon i dohhell
affutage, hvilket er gjort i England og Italien, opnår
den med mindre vægt end den gamle dobbeltpjece dob
helt så stor skudhastighed.

Udover, at man med den halve vægt opnår samme
skudhastighed, kan påpeges endnu en skydemæssig
fordel, som fremkommer ved, at skuddene ved den en
kelte M/48 afgives med lige store mellemrum, mens
de ved dobbeltpjecen med M/36 afgives med højst
varierende mellemrum. De to kanoner, som naturligvis
hver for sig afgiver skuddene med lige store mellem
rum, skyder nemlig ikke i takt. Til tider vil to pro
jektiler således følges ad, mens der til andre tider vil
være større eller mindre mellemrum mellem projekti
lerne.

Nu kan man ikke glædes over en forøgelse af skud
hastigheden uden samtidig at tænke på, hvilke ulem
per denne må medføre. Den væsentligste ulempe er
naturligvis, at kanonen bliver meget hurtigere varm,
hvilket yderligere understreges derved, at den nye ka
non i modsætning til den gamle ikke er vandkølet,
d . v. s. omgivet af en kappe, hvorigennem der cirkule
rer en kølevædske, som optager en stor del af varmen.
Dette forhold vil umiddelbart blive betragtet som et
minus. Ganske vist bliver kanonen derved lettere og
dens side- og højderetningshastighed som følge deraf
større; men det er et spørgsmål, om ikke de få grader
i sekundet, der opnås herved, er for dyrekøbte.

Imidlertid vil også kanonens skudhastighed, som
følge af at det rekylerende system bliver tungere, re-

TIdsskr. f . So væsen . 126. Aarg. 8
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duceres ved påmontering af kølekappe med kølevæd
ske, og man har vist lov til at gå ud fra, at kanonens
konstruktører har foretaget beregninger herover og er
kommet til det resultat, at det var bedre at udelade
kølingssystemet, hvorved det i hvert fald i kortere pe
dioder blev muligt at opnå den dobbelte skudhastighed.
Imidlertid må man være forberedt på en hurtig og
effektiv afkøling i ildpauserne.

Hertil kommer, at ammunitionsforbruget naturlig
vis for skydning i sarrune tidsrum vil være betydeligt
større ved den nye kanon end ved den gamle. Til gen
gæld opnår man samme resultat på ca. den halve tid,
og det m å i nogen grad væ re ud fra denne synsvinkel,
mun må se på del Iorøgede ammunitionsforhrug. Dog
vil der selvfølgelig altid »hænge« flere skud i luften,
hvorved der dl kunne fremkomme et regulært mer
furlu-ug af ammunition , ligesom der ogs å vil være slør
re fare for, at kanonen med den dohbelte skudhaslig
hed skyder sig læns for ammunition. Skibet, hvorp å
den er anbragt, afkorter jo ikke sin operutionsperiode,
fOl"d i det har fået hurtigskydende nærluftværn om
hord. Resultatet bliver derfor, at ammunitionsmæng
den pr. kanon om bord m å ligge en. midt imellem,
hvad man ville medgive en og to kanoner af den gam
le type. Hele systemet, d. v. s. kanon + ammunition +
sigleudruslning, vil derfor som følge af ammunitions
mængdens forøgelse veje nogel over halvdelen af et
Lilsvarende system, hvori indgår en dobbeltpjece med
M /36.

R et nirujshas! iqlied.

Næstefter pjecens store skudhaslighed bemærker
man dens store drejehastighed i siden, der er dobbelt
s rI s tor som hidtil anvendte pjecers og 3 gange så stor
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som ved de maskinrettede nærluftværnspjecer, der hid
til har været anvendt her i landet.

Dette forhold er af stor betydning under målskift
ning; mens deu dobbelte M/36 pjece er 6-7 sek. om
at foretage en målskiftning over 180 0 i siden, klarer
M/48 det på ca. 2Y2 sekund. Når det tages i betragt
ning, at et moderne jeUuftfartøj meget vel kan an
gribe med en fart af 250 ru/sek., er det indlysende, at
den sparede tid i flere situationer kan være meget kost
har.

Retningshastigheden i højden er ikke forøget tilnær
melsesvist så meget, hvilket heller ikke er nødvendigt,
da der kun sjældent er tale om en målskiftning over
mere end en, 45 0 eller i tid p å godt 1 sek.

]Jrojeklilets begyndelses/msi ialied.

Begyndelseshastigheden er også forøget noget, men
ikke nok til, at det giver anledning til særlig forbav
selse; der findes jo kanoner i dag, som har væsentlig
større begyndelseshastighed, især på karnpvognsskyt
sets område. Den nedsætter dog fly vetiden meget på
de relativt korte afstande, som luftmål beskydes på,
hvilket betyder, at ildledelsesinstrumenlets beregnin
ger ikke bliver så forældede, som tilfældet var tidlige
re. Det bør bemærkes, at luftværnsskytsets begyndel
seshastighed forøges for at reducere projektilets flyve
tid, hvorved den effektive rækning bliver større, mens
kampvognsskytseta begyndelseshastighed forøges ho
vedsagelig for at tilvejebringe større gennemslagskraft.

Den fordoblede skudhatighed i forening med den
forøgede begyndelseshastighed betyder naturligvis el
større slid i kanonen, hvilket igen reducerer den en
kelte pibes levetid, og det kan oplyses, at antallet af

8"
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skud, der kan skydes, før piben er udslidt, ligger be
tydeligt under det tilsvarende antal for den gamle ka
nons vedkommende. Vi må derfor forberede os på eks
traudgifter til reservepiber, som må magasineres på
de steder, hvor skibene indtager ny ammunition. I
fredstid kan man ved at foretage hyppige pibeskiftnin
ger og effektive gennemspulinger (afkølinger), samt
ved på artilleriskole at udskifte M/48 pibe og automat
med en særlig M/36 pibe og automat og skyde med
M /36 ammunition, spare en del på M/48 piberne.

Retnings- og affyringsmåder.

Pjecens drivmaskineri er elektro.hydraulisk, hvilket
i princippet betyder, at en elektromotors arbejde ved
hjælp af en hydraulisk pumpe omsættes til hydraulisk
arbejde, som igen driver pjecen (i højden eller siden)
gennem en hydraulisk motor, der er koblet til pjecens
drev.

Ved fjernretning reguleres den hydrauliske strøms
retning og mængde fra en sigtesøjle eller et central
sigte, hvilket i princippet er vist på hosstående skitse.

Synkronsenderen (nederst i venstre hjørne), der er
monteret i sigtesøjlen, består af en stator med en tre
fase-bevikling og en rotor med en enkelt bevikling,
som er i forbindelse med en vekselstrømskilde. Sta
toren står fast i forhold til placementet, mens rotoren
følger sigtesøjlens bevægelse. Tilsvarende findes på
pjecen en faststående stator, hvis trefasebevikling er
forbundet med sigtesøjlestaterens bevikling, og en ro
tor, som følger pjecens bevægelse.

Bevæges sigtesøjlen hen i en anden retning end ka
nonen, vil der i trefaseledningen frembringes en strøm,
der, såfremt rotoren i synkronmodtageren frit havde
kunnet dreje sig, ville have fået denne til at dreje hen
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= m,kanisk ~Æ hydraulisk

Princippet fjernretning med elektro-hydranlisk drivmasklneri.
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i suturne stilling. I stedet f'rembringes der en strøm i
rotoren, som kaldes fcjlsignalet, og hvis retning og
styrke afhænger af sigtesøjlens hcvægelsesretning og
-hastighed.

Fejlsignalet bliver »beh nn d lc te i en forstærker, der
host år af flere dele, og hvis hovedopgave er at for
sta-rkc det og lave det om til jævnstrøm. Forstærkeren
frIr tilført den samme strøm som rotoren i synkron
senderen.

S åledes forandret anvendes fejlsignalet til at bevæ
gc cn styremugnet. der afhængig af strømmens retning
frir en glider til al bevæge sig frem eller tilbuge. Af
luengigt af, hvilken vej glidcrcn bevæges, vil den lede
olic Fru en hydraulisk pumpe gennem en af to hydruu
liskc ledninger, som Iørcr hen til en hydroforstærker.
mens returolien vil strømme tilbage gennem den anden
ledning,

Afhængigt af, hvilken ledning, der Cl' tryk på, vil et
s tem pel i hydroforstærkeren bevæge sig op eller ned.
Dcnne bevægelse overføres gennem en mekanisk for
hindelse til en såkaldt A-pumpe, cn hydraulisk rund
løhspurnpe, der løher med konstant omdrejningstal ,
drevet af en elektrisk motor, drivmotoren.

Den mekaniske forhindeise fra hydroforstærkeren
regulerer mængden af den olie, som A-pumpen hef'or
drer ud i en trykledning. den føres hen til B-moloren,
cn hydraulisk motor, som i princippet Cl' konstrueret
som A-pumpen .

Afhængigt af trykket i trykledningen vil B-motoren
lohe med større eller mindre hastighed samtidig med,
at dens omdrejningsretning hestemmes af, hvilken af
omtalte to hydrauliske ledninger, der er trykledning.
B-motoren drejer kanonens sideretningstandkrans og
dermed kanonen i siden gennem en mckanisk forhin-
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delse. Kanonens drejeretning og -hastighed bestemmes
altså af sigtesøjlens drejeretning og -hastighed,

Efterhånden, som kanonen nærmer' sig den sanune
stilling som sigtesøjlen, aftager fejlsignalet i styrke
for til sidst at blive lig nul, når kanonens retning er
den samme som sigtesøj lens. I praksis betyder dette,
at når sigtesøjlen drejes med en eller anden vilkårlig
hastighed - blot den ikke er større end kanonens
største drejehastighed - vil kanonen følge med, hvil
ket vil sige, at kanon og sigtesøjle er synkroniseret.

For at få tilstrækkelig nøjagtighed i systemet findes
der to synkronsæt. et grov- og et finsæt, af hvilke det
første i forhold til sigtesøjlens og kanonens bevægelse
har omsætningsforholdet 1:1 og det sidste et noget
større forhold. Princippet for højderetningen er det
samme som sideretningen, hlot er der her kun et grov
synkronsæt. hvilket er tilstrækkelig nøjagtigt over de
nO D

, kanonen kan bevæge sig i højden. Drivmotoren
(Elektromotoren) er fælles for højde- og sideretnin
gen.

Lokalretningen kontrolleres fra højderetterens plads
ved hjælp af en styrebøjle. som ved omskiftning til
lokalretning erstatter sigtesøjlen . Under lokalretning
Cl' kanonens bevægelse i højden positionsstyret. hvil
ket betyder, at der til en bestemt stilling af styre
højlen svarer en bestemt stilling af kanonen, mens
dens bevægelse i siden er hastighedsreguleret ; til en
hestemt stilling af styrehøjlen svarer her en bestemt
vinkelhastighed af kanonen i siden.

Skal kanonen rettes ved hjælp af retningshåndtage
ne (håndretning) , kobles drivmaskineriet fra, hvorved
disse samtidig sættes i mekanisk forbindelse med hen
holdsvis kanonens sideretningstandkrans og højderet-
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ningstandsektor, og kanonen håndteres på sædvanlig
måde.

Affyring foretages enten fra sigtesej len (fjernaffy
ring) eller fra højderetterens plads ved hjælp af en
kontakt på styrebøjlen (lokalaffyring) eller en affy
ringspedal (fodaffyring) . De to førstnævnte metoder
er elektro-mekaniske, mens den sidstnævnte er ren
mekanisk.

Retninas- og affyringsbegrænsning.

Ved opstilling på steder, hvor pjecen på grund af
for skelligt opstående ikke kan dreje hele horisonten
rundt i laveste elevation , må dens bevægelsesfrihed
begrænses. Ved ældre håndrettede kanoner el" dette
problem klaret ganske simpelt ved at opstille stativer,
som kanonen tørner imod, når den er på vej ind mod
det hegnensede område. På grund af M/48's store ret
ningshastighed ville et lignende arrangement her imid
lertid forårsage havari, h vorfor begrænsningsproble
met loses ad elektrisk vej ved at indstille kurven for
det begrænsede område på en særlig elektrisk anord
ning. Denne får automatisk og i trin kanonen til at
s kruvlce op over det opstående og derefter synkroni
sere med sigtesøjlen, Stisnart dette hliver muligt på
den anden side af det begrænsede område.

Er kanonen således opstillet , at den frit kan dreje
hele vejen rundt med laveste elevation, er den normalt
ikke retningshegrænset, men kun affyringsbegrænset.
Ved at påmontere et særligt kurvelegeme, som er for
met S0111 det område, i hvilket affyringen skal bloke
res, holder kanonen automatisk op med at skyde, når
den kommer indenfor området. Er kanonen retnings
begrænset, er den altid affyringsbegrænset i det sam
me område, idet retningsbegrænsningen. der er ren



40 mm ~Ik ~[/48 i Iladens skibe. 121

elektrisk, kan svigte og ydermere ikke virker under
hånd retning.

Pjecens tilknytning til ildledelsen.

Pjecens taktiske egenskaber er imidlertid ikke den
eneste faktor, der er bestemmende for systemets effek
tivitet; dets præcision er i lige så høj grad afhængig
af den ildledelses- og sigteudrustning, som benyttes,
samt af betjeningsmandskabets standard. Denne sid
ste faktor vil dog først blive behandlet i et senere
afsnit.

Som nævnt i foregående afsnit kan pjecen fjernret
tes, lokal rettes og håndrettes. Førstnævnte retnings
måde kan udføres fra et fuldkomment centralsigte
anlæg eller fra en sigtesøjle med et simpelt ildledelses
instrument.

Det fuldkomne centralsigte er imidlertid så vægt- og
pladskrævende, at det kun kan installeres i skibe af
korvetstørrelse og opefter, hvorfor mindre skibe må
nøjes med sigtesøjler, som ikke giver nogen mulighed
for blindskydning.

Princippet i luftværnets organisation i et mindre
skib med f. eks. 2 pjecer og 2 sigtesøjler er som følger:

Luftværnslederen befinder sig på broen, hvorfra
han gennem et højttaleranlæg (armamenl broadcasl)
eller gennem telefon kan give ordrer og oplysninger
til artilleripersonellet. Højttaleranlægget kan også be
tjenes fra plotterummet (kumpinformationscentru
len) .

Højttalere til armument broudcasl findes på alle
artilleriposter (sigtesøjler og pjecer), mens telefonfor
bindelsen normalt kun går til lokalildlederne ved sigte
søjlerne. Gennem sigtesøjleretterne er lokalildlederne
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i forbindelse med hver sin pjece, som i tilfælde af
sigtesøjlens ødelæggelse kan komme i direkte forbin
delse med lu ftværnsledelsen ved at betjene en telefon
omskifter.

Det bedste er at give hver pjece sin egen sigtesøjle.
Der er heller intet i vejen for konstant at knytte to
pjecer til een sigtesøjle, men det er farligt at regne
med, al man under kamp kan foretage omskiftning
mellem fjernretning og lokalretning for en eller flere
af pjecerne som følge af, at sigtesøjlen og pjecerne er
opstillet således, at de ikke kan bære i samme sek
lurer. Er dette sidste tilfældet, m å man lade den pjece,
som ikke kan følge sigtesøjlen i det meste af dennes
sektor, forblive i lokalretning.

Som følge af, at det er yanskeligt at omarmere ældre
skibe P:I en sådan måde, at den nye armerings organi
sation hlivcr fuldendt, har det i flere af søværnets
skihe været nødyendigt at hryde med ovennævnte
princip: at Iwer sigtesø] le (eller centralsigte) retter
sin egen pjece eller sin egen gruppe af pjecer. Vi må
derfor i visse tilfælde basere os })1'1 at lade vore pjecer
skyde lokalt, hvilket, som følge af den fortræffelige
lokulretningsm ådc, ikke vil betyde den nedgang i præ
cision, som vi er vant til fra ældre pjecer.

Sigtesøjlen er udrustet med et gyrosigte af ameri
kansk type. Gyrosigtet er et kombineret ildledeJses- og
sigteinstrument, som til trods for sine beskedne di
mensioner regner forholdsvis nojagtlgt - det kan så
ledes nævnes. at dets effektivitet regnes for at være
(':I. 4 gange så stor som ringsigtets - , men som selv
folgelig ikke har tilnærmelsesvis samme præcision
som det fuldkomne centrnlsigteanlæg, ligesom man
ved hjrulp af gyrosigtet alene ikke er i stand til at
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skyde blindskydning. Som reserve er sigtesøjlen ud- .
rustet med et ringsigte.

Sigtesøjlen rettes af een mand, sigtesojleretteren,
ved hjælp af hænder og krop, og bringes mod målet
ved lokalildlederens hjælp, idet denne, der normalt
st år på højre side af sigtesojlen, simpelt hen selv he
va-ger sigtesøjlen hen i den rigtige retning. Sigtesøjlen
er således et meget handigt instrument, meget let at
hetjene og forhold svis - i forhold til den vægt og de
penge, der er ofret - let at sigte med, i hvert fald i
rolig sø. I svær sø vil der naturligvis opstå visse van
skeligheder med at holde gyrosigtet på målet, men lyk
kes dette - hvilket kræver en del træning - giver
gyrosigtet en helt god stabilisering af sigtclinien. Her
til kommer, at man ved sigtning fra sigtesøjle undgår
røgen og rystelserne fra kanonen. Retning fra sigtesøjle
er således langt at foretrække frem for lokalretning.
men kan naturligvis ikke på nogen måde stå mål med
retning fra det fuldkomne eentralsigte, hvilket sidst
nævntes betydelig større pris, plads- og vægtkrav la
rler ane.

Under lokal retning kan sigtningen evt. udføres ved
hjælp af et mindre gyrosigte eller et ringsigte. og un
der håndretning ved hjælp af to rlngsigter, et for høj 
den og et for siden. Lokalretning er første reserve for
pjecer, som normalt rettes fra sigtesøjlen og primær
retningsmåde ved pjecer, som af før nævnte grunde
ikke normalt er knyttet til nogen sigtesøjle. Håndret
ning bliver således henholdsvis 1. og 2. reserve.

Foruden til den danske flåde bliver 40 mm Mk M/48
leveret til den svenske og hollandske flåde, hvortil
kommer, at England og Italien fremstiller den på li
cens. I tidsskriftets 123. årgang (1952) er vist en 40 mm
Mk l\ [f48 opstilling på et større skib, nemlig den un-
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der bygning værende svenske jager HALLAND, og en
lignende opstillingsm åde anyendes på de nye holland
ske jagere.

Kanon- og siqtesejlebesætninqen,

40 mm Mk M/48 systemet, bestående af pjece og
sigtesøjle. har eksempelvis følgende besætning:

Siatesoj/e : 1. Lokalildleder (Ienrik eller oversergent).
2. Skytte og sigtesøjleretter (math).

Pjece : 1. Kanonkommandør (over sergent) .
2. Pjeceskytte og højderetter (math) ,
3. Højre Inngerv'aideretter under håndsretning (math

- artillerimelmniker).
4. Ven stre luder og mekanismernand (vær nepl tgfig) .
5. Højre lader (værnepli gtig) .
6. Ven stre lunger (vær ncpli gti g) .

Er pjecen primært lokalrettet, udgår sigtesøjlen og
s igtesøj lebesæ tn ingen af systemet, og nr. 1 ved pjecen
er i så fald også lokalildleder. Ved visse fjernrettede
pjecer, som er opstillet således i forhold til sigtesøjlen,
at lokalildlederen har et tilfredsstillende overblik over
pjecen, lian nr. 1 ved pjecen udgå og nr. 2 overtage
kanonkommandørens pligter. Dette princip anvendes
ved den ældre amerikanske dobbeltpjece. hvor sigte
søjlen praktisk talt altid stå r lige bag pjecen og på el
lidt højere placement end denne.

Af hensyn til systemets besættelse under krigsvagt
må der kunne finde en omskiftning sted mellem oven
nævnte numre. Omskiftningen skal kunne foregå efter
følgende regler:

Nr . 1 ved sigtesøjlen skal kunne virke sum 111'. 1 ved pjecen.
Nr. 2 ved sigtesøjlen skal kunne virke sum nr. 2 "cd pjecen.
Nr. 1 ved pjecen skal kunne virke som nr. 1 ved sigtesøjlen.
Nr. 2 ved pjecen skal kunne virke som nr. 2 ved sigtesøjlen.
Nr. 3 skul kunne virke som nr. 5.
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Nr. 4 skal kunne virke som nr . fi.
Nr. 5 skal kunne virke som højre lunger (nr. a ).

Nr. 6 skal kunne virke som nr. 4
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og endelig skal nr. 3 visse steder, hvor det er nødven
digt af hensyn til krigsvagt at have et tilstrækkeligt
antal skytter til rådighed, kunne virke som nr. 2 ved
pjecen og sigtesøjlen.

I alle tilfælde kan et system bestående af en pjece
og en sigtesøjle gå en to-tørns vagt uden forringelse af
effektiviteten. Nøjes man således med at besætte po
sterne 1 og 2 ved sigtesøj len samt posterne 4 og 5 ved
pjecen, får man, dersom ovenstående skema for ud
dannelsen er fulgt, to hold, som kan tørne med hin
anden. Og på grund af det store antal skud, der kan
være i kanonens ladetud samt i pjecens forhåndsm å
gasin, kan kanonen skyde et ret stort antal skud, før
yderligere besætning er nødvendig.

Overgang til to-tørns vagt betyder således ikke, som
før ved de håndrettede pjecer, at antallet af besatte
pjecer skal nedskæres. Går man derimod over til tre
tørns vagt, må man enten nedskære antallet af besatte
pjecer, eller i forvejen have uddannet ekstra lokal
iIdledere og skytter samt have uddannet alle ladere
og langere, således at de kan virke som ladere og me
kanismemænd ; man må i så tilfælde nøjes med een
lader ve~ kanonen, hvilket under en så lav krigsvagts
grad må anses for at være forsvarligt. De ekstra lokal
ildledere og skytter kan i så fald under klart skib væ
re beskæftiget ved andre af skibets våben; det er dog
antagelig meget få steder, at dette kan praktiseres.

Som helhed betyder om armeringen med den nye
pjecetype ikke alene et mere effektivt nærluftværn
under klart skib, men giver også mulighed for at be
sætte en betydelig større del af nærluftværnet under
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krigsvagt, hvilket er en stor fordel ikke mindst i
vore lurvunde. som i tilfælde af krig "il ligge tæt ind
under fjendens luftbuser.

l'edligelwldelse.

Som det sikkert er fremgået af foregående beskri
vclsc, er der her tale om en pjece, som er betydeligt
mere kompliceret end nogen pjece, vi hidtil har haft
p å skibene, hvilket er ganske naturligt, da man jo ikke
opnår store taktiske egenskaber gratis. Det synes der
for ogs å at være ganske naturligt, at den er betydeligt
van skeligere at vedligeholde end vore hidtidige pje
cer, og at der som folge deraf må ofres den betydelig
mere opmærksomhed, end vi er vant til at ofre artil
lerlet jl ll vore skibe,

Vi har hidtil kunne holde artilleriet »k øren dee ved
del sædvanlige ugentlige artillerieftersyn, og sclvom
delte blev sprunget over en enkelt gang eller to, skele
der ingen uoprettelig skade af den grund, blot ef'tersy
ncl hlev så meget mere grundigt næste gang,

Al vi Cl' kommel S ll let over det hidtil skyldes, at
\' 0 n ' kanoner hal' været h åndbevægede og i del hele
laget simple af konstruktion . M/48 er ganske vist,
hvad angår selve kanonen, ikke mere indviklet end
M/36, så den skulle ikke fordre mere opmærksomhed,
end der burde have været dens forgænger til del; men
hvad kanonen ikke fordrer, gør affutagen til ·gen gæ ld .

Der er her talc om en maskinrcttet affutage med
komplicerede mekaniske, hydrauliske og elektriske
komponenter, og der skal forbavsende lidt til, før det
hele ikke virker, SOIl1 det skal. Det skal ikke i detailler
fremholdes, hvilke komponenter man skal være sær
lig omhyggelig med, men blot pointeres, at denne pjece,
trods del lille kaliber, til vedligeholdelse kræver mere
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af sit personel, end f. eks NIELS JUEL's 15 cm kano
ner i sin tid gjorde.

Den mand, der skal varetage eftersynene af affuta
gens ædlere dele, må og skal være fagmand på sit
felt. Kanonen kan som hidtil efterses af kanonbesæt
ningens almindelige medlemmer; men det vil være
umuligt - og heller ikke formålstjenligt - at forsøge
at uddanne disse, så de kan varetage artillerimekani
kerens arbejde i den korte tid, de er til rådighed; for
m ålstjenligt vil det ikke være, fordi den tid, der anven
des hertil, nødvendigvis må tages fra tiden, der anven
des til uddannelse i betjening af pjecen, deres primære
opgave, som ingen endnu har været for dygtig til - i
hvert fald ikke her i landet. Hertil kommer, at per
soner, der ikke i forvejen er h åndværkeruddannet, ik
ke kan gives en sådan uddannelse, al det i del hel e
taget ville være forsvarligt at lade dem røre ved nævn
le del af pjecen.

For ikke på del enkelte skib at have for mange urtil
Ierimekunikere, som ikke kan deltage aktivt i betje
ningen af skytset, og for at have en mekaniker lige
ved hånden, dersom der skulle indtræffe funktione
ringsvanskeligheder ved pjecen, ville det være formåls
tjenligt at indrullere en menig artillerimekaniker i
kanonhesætningen, hvilket ogs å er foreslået. Han skal
under den normale betjening fungere som langer og
under hånd retning (sidste reserve) som sideretter,
men hans primære opgave er at foretage de periodiske
eftersyn samt at skride ind overfor funktionerings
vanskeligheder, hvis det bliver påkrævet.

Da ingen i kanonbesætningen er tilstrækkeligt tek
nisk kvalificeret - end ikke kanonkommandøren 
må de enkelte pjecers mekanikere i vedligeholdelses
mressig henseende nødvendigvis stå under direkte Lil-
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syn af en artillerimekanikerbefalingsmand. Dette vil
stride mod den gænge opfattelse, at en kanonkom
mandør skal være ansvarlig for sin pjece i et og alt;
men tiden er løbet fra denne opfattelse, og at forsøge
at give kanonkommandøren en sådan uddannelse, at
han i teknisk henseende kan hævde sig overfor en fag
uddannet artillerimekaniker, vil kun føre med sig, at
han overhovedet intet lærer til bunds. Noget andet er,
at pjecens artillerimekaniker naturligvis bør have pligt
li l at aflægge melding også overfor kanonkommandø
ren og at holde denne underrettet om pjecens tilstand.
Den menige artillerimekaniker kan være muth, eller,
i mangel på denne kategori, arttllerimekunikerkonsta
hel, som på konstabelskolen har lært denne - og kun

denne - pjece.

I vedligeholdelsen bør indgå et dagligt, et ugentligt
og et månedligt eftersyn. Det daglige eftersyn er af %
- 1 times varighed og kan, såfremt der ikke opdages
fejl ved pjecen, foretages af artillerimekanikeren ale
ne; det kan f. eks. henlægges til rengaringstiden. Det
hør bemærkes, at særlige forhold naturligvis kan gøre
deL nødvendigt at udsætte et eftersyn eller springe det
helt over, og at der ikke sker nogen skade herved,
hlot det ikke sker for ofte.

I krigstid, når skibet er i søen, og der gåes krigsvagt,
vil det ikke altid være muligt at foretage det daglige
eftersyn - i hvert fald ikke til tiden. Under de højere
krigsvagtsgrader vil det naturligvis være uforsvarligt
at foretage noget eftersyn overhovedet; man m å ven te
til forholdene tillader det; eventuelt kan på et skib
med flere kanoner en kanon efterses ad gangen under
de lavere krigsvagtsgrader. For at råde bod herpå
og for at sikre sig, at pjecen funktionerer, som den
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skal, foretages en mindre afprøvning af de vigtigste
organer ved hvert vagtskifte.

Som resume af ovennævnte oplysninger kan frem
holdes, at vil vi gøre os håb om at få blivende gavn
af M/48 - og ikke blot under den første tid efter an
skaffelsen - må der ikke alene være kvalificerede
mekanikere til rådighed i tilstrækkeligt antal; men
der må også fra skibets side gives dem den fornødne
tid og lejlighed til at røgte deres hverv.

Uddannelse.

Af praktiske grund samt for at tilvejebringe en vis
ombyttelighed, således at pjecen kan betjenes med re
duceret besætning under krigsvagt og ved frafald af
personel, er personeluddannelsen sammenfattet i føl
gende 4 uddannelsesgrupper :

1. Lokalildledere og kanonkommandører (befa
lingsmænd) .

2. Skytter og rettere ved pjece og sigtesøjle (rna-

ther) .
3. Artillerimekanikere (mather eller konstabler).
4. Ladere og langere (værnepligtige artillerister).

Mens der ikke stilles andet krav med hensyn til de
værnepligtiges (ladernes og lungernes) uddannelse ved
forskolens begyndelse, end at de har gennemgået den
almindelige ekcerserskole, må det være et absolut krav,
at personellet i de andre tre grupper på forhånd er
uddannet til deres opgave.

Vi har tidligere praktiseret at lade såvel befalings
mænd som mather uddanne side om side med de vær
nepligtige på forskolen i et skib med nye våben; men
denne fremgangsmåde er i allerhøjeste grad utilfreds
stillende for såvel det faste personel - herunder i sær-

Tidsskr. f . Sovæsen . 126. Anrg. !I
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deleshed befalingsmændene - som de værnepligtigc,
og bør ikke gentages. Førstnævnte er berøvet det for
spring fremfor de værnepligtige med hensyn til våbne.
nes konstruktion og betjening, som er nødvendig for
at givc de værnepligtige den fornødne tillid til og re
spekt for deres overordnede, og sidstnævnte får ikkc
Sil meget ud af uddannelsen, som de har krav på, fordi
en del af det personel, der skal uddanne dem, ikke er
kvalificeret hertil.

Det ville være form ålstjenligt, om 1\1/48 uddannel
sen indgik som standarduddannelse pa de forskelligc
skoler - i hvert fald for det personels vedkommende,
som senere skal heskæftige sig med dette v åben. Da
der imidlcrtid vil gå en rum tid, før der er tilstrække
ligt skoleuddannet personel til rådighed, er det nød
vendigt at iværksætte omskolingskurser for de for
skellige personelgrupper. kurser af cu. Ii ugers varig
hed. Sildanne kurser er allerede afholdt, og all tyder
pil, at de vil hlive efterfulgt af andre.

Resume.

Som resume en korL oversigt over de vanskel lghedcr,
som må overvindes, før den nye pjece med rette kan
siges at have erstattet den gamle:

a ) Ombordsætning af pj ecerne i skibene, herunder
forberedelserne til ombordsætningen : Ombyg
ning af reder, trækning af kabler, evt. forøgelse
af sl rornkilderne m. m.

h) Uddannelse af et tilstrækkeligt antal artillerime
kunikerc, helst en befalingsmand for hver ca, 3
pjecer og en menig i hver kanonbesætning.

c) Omskoling af et tilstrækkeligt antal nærluf'l
værnsofficerer. lokali ldledere, kanonkommandø
rer og rettere.
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d) Indførelse af M/48 uddannelse på alle skoler.
e) Tildeling af den fornødne tid til såvel vedlige

holdelse som betjening af pjecen på de enkelte
tjenestesteder.

Sidstnævnte punkt er i modsætning til de øvrige in
gen engangsforanstaltning, men en vanskelighed, som
i al fremtid - dog i særdeleshed i den første periode
vil give chef, næstkommanderende og artillcriofficer
i mindre skibe, som har mange andre opgaver at tuge
vare på, en del ekstra problemer at løse. Jo mere kva
lificeret det undergivne personel er, des lettere vil op
gaven være at løse; men da ingen artillerist eller artil 
lerimekaniker - det være sig befalingsmand eller rne
nig - kan være kvalificeret, dersom man forsøger at
gøre ham til ekspert i samtligt artillerimateriel i flå
den, synes en specialisering, i hvert fald under den
praktiske tjeneste, at være uundgåelig nødvendig.

!'"



Osttysklands betydning som olieprndueeut
i østersøområdet.

Af fuldnuegtig I'lIul Huj .

Mere end nogensinde udgør olien i dag en grund
læggende faktor i verdensbilledet. Ikke mindst for na
tionernes væbnede styrker er dette tilfældet; mens
hærstyrkerne trods omfattende mekanisering stadig
i et vist omfang kan frigøre sig for afhængigheden af
olie, er luft- og søstridskræfterne ifølge sagens natur
100 procent afhængige heraf.

Danmarks beliggenhed ved udfaldsporten fra Øster
søen, det vil sige ved den russiske Østersøflaades for
bindelsesvej til verdenshavene, leder derfor umiddel
bart tanken hen på, hvorfru denne flåde under krigs
forhold kan forventes al få sine olieforsyninger. Na
turligvis må det påregnes, at der langs Østersøen alle
rede forefindes betydelige olielagre til opretholdelse
af nogen tids krigsførelse, men på længere sigt må
behovet for nye tilførsler atter opstå.

Lader man blikket glide langs de russisk-beherskede
områder langs Østersøen og deres bagland, finder vi,
ut først og fremmest Østtyskland må have gunstige
betingelser for at blive kilden til nævnte tilførsler. Her
findes nemlig i dag en årlig olieproduktion på 1,5
mill, t, mens Polen kun kan præstere en årsproduktion
på 300.000 t. Af egentlige russiske områder nær Øster-
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søen har kun Estland en nævneværdig produktion ba
seret på forekomster af olieskifer - i 1950 androg pro
duktionen 450.000 t olie.

Skal der fremskaffes tilførsler fra det indre af Sov
jetunionen, vil dette medføre en jernbane- eller kanål
transport på 1000-1500 km fra det nærmeste oliefelt
alene til Leniagrad-området, og hertil kommer så even
tuelle yderligere transporter gennem Østersøen eller
med jernbane til mere sydligt og vestligt beliggende
flådebaser, hvorimod der fra de østtyske produktions
centrer kun er 300-350 km med jernbane til de stra
tegisk velbeliggende østtyske østersøhavne.

Valget af forsyningskilde og -baser kommer derfor
til at stå mellem den mere sårbare østtyske olieindu
stri og de ligeledes udsatte østtyske havne på den ene
side og et yderligere pres på det allerede nu hårdt be
lastede indenlandske russiske transportnet på den
anden side. Hvor stort sidstnævnte eventuelt vil blive,
kan bedst belyses af følgende tal: for at transportere
en oliemængde på f, eks. 100.000 t over en afstand
af 1000 km, vil der kræves 5000 jernbanetankvogne.
100 lokomotiver og en brændselsmængde til lokomo
tiverne på 6-8.000 t kul.

Endelig må Østersøens tilisning om vinteren tages i
betragtning. Mens de østtyske havne højst er 'luk ket
2-3 måneder, forværres forholdene betydeligt læn
gere mod øst og nord. Ved at vælge den østtyske olie
industri som forsyningskilde kan man derfor sikre sig
kontinuerlige tilførsler over et længere tidsrum af året
end ved at vælge egne oliekilder til forsyning. Selv
følgelig er det muligt at transportere olien fra sidst
nævnte gennem Sovjetunionen og Polen til de østtyske
havne, men det ovenfor nævnte om presset på de rus
siske jernhaner vil ikke have mindre gyldighed for de
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polske og osttyske jernbaner under krigsforhold; hvor
ti l også kommer disse jernbaners større sårharhed.

Utlni klingen (lf den østtyske olieindustri

Ringe forekomster af olie i den tyske undergrund
fik straks efter magtovertagelsen i 1933 nazisterne til
a t iværksætte en kraftig udvidelse af den i 1927 påbc
gynd te industri for syntetisk fremstilling af f1ydendc
hnunrlstof med henblik på den kommende krig.

Dette skridt fik især betydning for det område, dcr
i dag ornfuttcr Østtyskland, idet de rige brunkuls
Forekomster omkring Leipzig i Sachsen-Anhalt med
fordcl kunne anvendes som råstof ved fremstillingen
af flydende brændstof ad syntetisk vej.

Denne proces foregår efter to noget forskellige mc
Loder : Berglus- eller hydreringsmetoden og Fischer
Tropsch- eller syntesemetoden. Ved den første ud
vindes svovltjære af brunkulsbriketter, hvorpå svovl
tjæren i luftformig tilstand blandes med brint. så der
opstår kulbrinter, som derpå gennemgår den normale
ruff'incringsproces. Ved den anden metode sker der en
forgasning af hrunkulshriketterne, så der dannes
vandgas (en blanding af kulilte og brint). Denne vand
gas omdannes i en særlig kontaktovn til kulbrinter,
som derpå raffineres. Til fremstilling af 1 t f1ydendc
brændstof medgår 6-7 t brunkulsbriketter. .

Udover de syntetiske værker fandtes nogle få, min
dre raffinaderier, som hovedsagelig var baseret p å
r åolietilførsler fra Rumænien.

Ved krigsudhruddet i 1939 androg den årlige pro
duktion fra de østtyske syntetiske værker 934.000 t og
omkring 100.000 t fra olieraffinaderierne.

Under krigcn fortsattes udvidelsen af den syntetiske
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olieindustri med forøget kraft, og så sent som i 1943
nåede den syntetiske produktion sit toppunkt med
knap 1,5 mill. t, men så gik den til gengæld også kraf
tigt tilbage, da de allieredes luftoffensiv for alvor satte
ind fra foråret 1944.

Ved krigens slutning havde olieindustrien lidt skader
til et samlet beløb af 1 milliard RM, men dette enorme
beløb til trods var de fleste syntetiske værker i stand
til med kort varsel atter at genoptage og forøge pro
duktionen betydeligt. F. eks. ville Lenna-værkerne, der
i 1943 producerede over 600.000 t flydende brændstof,
på trods af ikke mindre end 22 kraftige luftangreb i
det sidste år af krigen være i stand til at nå op på
70 procent af sin produktionskapacitet i løbet af kort
tid efter krigens ophør uden tilførsel af nyt maskinel.

De russiske besættelsesmyndigheders interesse i at
få produktionen i gang igen resulterede da også i gan
ske betydelige genophygningsarbejder, så produktio
nen allerede i 1946 androg over 500.000 t, men en ret
hårdhændet dernontage inden for olieindustrien i slut
ningen af 1946 og hegyndelsen af Hl47 satte en over
gang produktionen tilbage.

Den russiske interesse i olieindustrien fremgik ikke
mindre af , at samtlige syntetiske værker og raffina
derier j lighed med en række andre industrielle nøgle
virksomheder blev konfiskeret og omdannet til rus
siske aktieselskaber (SAG - Sowjetische Aktiengesell
schaften). De i tilknytning til olieindustrien arbej 
dende mindre fabrikker for fremstilling af specialpro
dukter (voks, tjære, parafin 0 .1.) blev samtidig socia
liserede og omdannede til folkeejede virksomheder
(VEB - Volkseigene Betriebe).

Tilbagelevering af nogle af de mest urentable virk
somheder i 1947 til østtysk eje mindskede den russiske
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andel produktionen til 80 procent, hvilket varede
ved til l H52, hvor yderligere en lang række værker blev
tilbageleveret. Endelig i 1954 blev de resterende tre
værker i russisk eje overdraget til østtysk administra
Lian.

Prodnlctioneii efter krigen

Som det fremgår af den efterfølgende tabel, holdt
produktionen sig nogenlunde konstant i årene 1946
194H, hvorpå en kraftig øgning indtrådte.

Årsagen hertil var dels russisk eftergivelse af halv
delen af de østtyske krigsskadeserstatninger, hvorved
den anstrengte østtyske økonomi lettedes betydeligt
til fordel for bl. a. udvidelse af kapaciteten inden for
olieindustrien , dels en forøget interesse i den østtyske
olieindustri og endelig påbegyndelsen af regelmæssig
import af råolie fra de russisk-beherskede oliefelter
i Østrig.

I takt med sidstnævnte imports vækst - den nåede
i lH53 op over 400.000 t - kom den samlede produk
Lion af flydende brændstof i 1953 op på knap 1,4
mill. t og vil i 1954 passere toppunktet fra 1943.

Ikke medtaget i tabellen er en årlig produktion på
ca. 300.000 t smøre- og maskinolier samt flyvebenzin
og jet-brændstof', som begge menes at ligge omkring
100.000 t årlig.

Som før og under krigen er fremstillingen af fly
dende brændstof i Østtyskland koncentreret på de tre
store syntetiske værker: Lenna-Werke syd for Merse
hurg, Kombinat Bohlen syd for Leipzig og Hydrier
werk Zeitz i Zeitz, som tilsammen dækker op mod 213
af hele den østtyske produktion.

Leuna-Werke, der kun fremstiller benzin, er udover
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Østtysklands produktion af flydende brændstof.
(I 1llOO t)

I
Benzin I Dieselolie I Total

plan Iudfør. plan I udførelse plan I udførelse

1!I4a .... - "') - - - - 13å

1!I41i .... - - - - - over ållO

1!147.. .. - - - - - ca. ållll

1948 .... - 3åll - 20ll -2;;O - 5;;0 -60ll

1!14!I .... - 460 - 200 -240 - (;60-700

I!HiO.... 4.;4 492 439 432 893 !124

19:,1 .. .. (;ll2 1i03 a12 ;;22 1114 112;;

1!I:,2 . . .. 66:, (i72 aliO ;;1i2 1225 1234

1!I;;3 . . . . 736 1i7R (i12 7ll(i 1348 1:lå4

1954 . .. . 740 - 77" 15tli 800 -8åO.....)

195a .. . . 927 - 650 1577 --

" ) - = 1!145-4!1 ubekendt, 1!l54 og ;;:, ikke fuldført endnu.
....) 1. halvår 1954.

at være en af Østtysklands største hræudstofpruducen
ter - årlig kapacitet omkring 350.000 t - tillige øst
tysklunds største enkeltvirksomhed med over 25.000
arbejdere. De syntetiske hydreringsanlæg anvendes nu
hovedsagelig til at raffinere den importerede østrigske
råolie med, idet de værdifulde biprodulder herfra an
vendes i virksomhedens øvrige kemiske produktion,
der spænder lige fra kunstgødning til farmaceutiske
præparater og skønhedsartikler og har gjort Leuna
til en nøgleindustri inden for den meget omfattende
kemiske industri i Østtyskland.

Kombinat Bohlen må i dag betragtes som den vig
tigste virksomhed inden for den østtyske olieindustri
i kraft af den ret betydelige og meget vigtige produk
tion af flyvebenzin og jet-brændstof. Produktionspla-
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nen for 1952 forudså således 215 .000 t benzin, 30.000 t
dieselolie, 90.000 t flyvebenzin og 34-40.000 t jet
brændstof - alle produkterne baseret på brunkul som
råstof.

Med hensyn til dieselolie er Hydrierwerk Zeitz så
ubetinget den vigtigste producent. Af en samlet pro
duktion på 270.000 t flydende brændstof i 1950 var
2/3 dieselolie, resten benzin . For 1951 var forudset
en produktion overstigende 300.000 t , altså mere end
10 procent forøgelse inden for eet år.

Blandt de øvrige raffinaderier og syntetiske værker
er der især grund til at hæfte sig ved Synthesewerk
Schwurzheide, som - skønt ikke nær så stor som de
tre lige omtalte - er den eneste producent udover
Bohlen, der Iremsfiller flyvebenzin og jet-brændstof,
samt Mineralolwerk Liitzkendorf. Årsagen til Schwarz
helde's produktion af flyvebenzin og jet-brændstof m å
suges j de moderniseringer, der har fundet sted i det
sidste par år, og som har muliggjort fremstilling af
benzin med højt oktantal. Liitzkendorf, der både har
el raffineringsanlæg for råolie og et synteseanlæg. er
Østtysklands eneste betydningsfulde producent af fi
nere smøreolier samt smørefedt og forsyner tilmed en
række mindre raffinaderier for specialprodukter med
de nødvendige grovere olier til fremstilling af disse
specialprodukter.

De resterende raffinaderier og syntetiske værker har
Iwer især en årlig produktion, som sandsynligvis ikke
overstiger 50.000 l, med undtagelse af Teerverarbei
tungswerk Rositz, som ligger over 100 .000 t. Det dre
jer sig om Teerverarbeitungswerke Wehau, Kopsen
og Golzau, Teerdestillationswerke Edderitz og Bosdorf,
Brunkulskombinat Espenhain, Mineralolwerk Mocket
hallPirna og Benzinfabrik Klaffenbach.
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Forsyningsproblemer omkring olieindustrien

Fremstillingen af syntetisk brændstof i Østtysk
land stiller ganske betydelige krav til råstofleveran
cerne. Hovedråstoffet er som nævnt brunkul i form af
hrunkulshrikctter, og ved fastsættel sen af de oprinde
lige planmål for 1955: i80.000 t benzin og 475.000 t
dieselolie ( i 1951 ændret til henholdsvis 927.000 t og
650.000 t) regnede man fra østtysk side med, at der
hertil ville medg å 6-8 mil!. t brunkulsbriketter. I be
tragtning af, at den østtyske brunkulsproduktion an
drager omkring 180 mill, t år lig i 1954, hvoraf 113 om
dannes til briketter og giver omkring 50 mill. t af disse,
gør olieindustrien altså i dag et indhug i den sam
lede brunkulsproduktion på ca. 15 procent. Hertil
kommer yderligere de mængder brunkul, der anven
des til fremstilling af den nødvendige kraft, som den
syn tetisk e fremstillingsproces kræver.

Når det samtidig erindres, at Østtyskland igennem
de sidste tre år har haft en permanent forsyningskrise
netop med brunkul som følge af svigtende produktion
i hrunkulslejerne og sikkert vil have det lang tid frem
over, kan der af de opnåede produktionsresultater for
flydende brændstoffer udledes, dels den store vægt,
man tillægger opfyldelsen af netop denne produktions
grens m ålsætninger, og dels at virkningen fremover
må hlivc endnu mere følelig for de øvrige industrier
m. h. t. tilførsler af brunkul, hvis man fortsat over
holder m ålsætningerne for olieindustrien .

I dcnne Forhindelse m å den russiske interesse i pro
duktionen endnu engang Ircmhæves. I de sidste rir Cl'

en næsten konstant del - ca. 30 procent - af den til
enhver tid værende produktion blevet leveret som ska
deserstatning. Hovedparten heraf Cl' blevet forbrugt af
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okkupationsstyrkerne i Østtyskland, mens en mindre
del for russisk regning er gået til Polen og en del di
rekte til Sovjetunionen via Østersøen.

Den i slutningen af 1951 vedtagne forøgelse af
planmålene for 1955 må bl. a. ses som udtryk for rus
siske krav, idet grundlaget for en sådan forøgelse slet
ikke var til stede på daværende tidspunkt, men først
ville være skaht efter en betydelig kapacitetsudvidelse
inden for olieindustrien som helhed. At dette er lyk
kedes, fremgår med al ønskelig tydelighed af produk
tionstullene, og det virker, som om der i 1954 er sket
en yderligere kupacitetsøgning, så målet for 1955 alle
rede vil blive nået eller endda overskredet dette år.
Dette er så meget mere hemærkelsesværdigt, idet alle
industrielle investeringer som led i den nye økonomi
ske kurs efter urolighederne i juni 1953 blev taget op
til revision og i vidt omfang udskudt til senere.

Man kan derfor ikke andet end føle, at den østtyske
olieindustri af de russiske besættelsesmyndigheder be
tragtes som et så vigtigt objekt, at man ikke for nogen
pris må slæ kke på tempoet inden for den, dertil anses
dens betydning at være for s tor .
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Den Nordlige Søve].
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

(fortsat)

Suverænitetsforholdene.
I september 1916 bekendtgjorde det kejserlige rus

siske udenrigsministerium i en note, at alt land - uop
daget saavel som allerede opdaget - mellem den rus
siske Ishavskyst og Nordpolen ville være at betragte
som russisk territorium - saafremt Rusland da ikke
paa hint tidspunkt havde anerkendt en fremmed magts
suverænitet over det paagældende territorium. Noten
maa antages at være foranlediget af Wilkitzkis opda
gelse af Czar Nikolaj n's Land (Severnaja Zemlja) tre
aar tidligere og uvisheden om dette omraades virkelige
udstrækning, der først langt senere blev kendt. Med
henhold til et sektorprincip, der ogsaa er set anvendt
i visse antarktiske suverænitetsakter, ville Rusland
ved noten sikre sig mod en fremmed stats paaberaabel
se af suverænitet indenfor russisk interessesfære.

Da der - som det vil blive nærmere omtalt i det føl
gende - efter den russiske revolution fra canadisk
side blev gjort fordring paa suveræniteten over Wran
geløen, meddelte Sovjet-Unionen i november 1924, at
Oktober-Revolutionen ikke havde ændret noget med
hensyn til de i noten af september 1916 stillede krav
om russisk suverænitet i Arktis. Derefter udstedte
Sovjet-Unionen den 15. april 1926 yderligere følgende

Tidsskr. f. Søvæsen. 126. Aarg. 10
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dekret, der i det væsentlige er i overensstemmelse med
den ezaristiske regerings ti aar ældre note:

»Som værende dele af Unionen af de Socialistiske
Sovjel-Repuhlikers territorium erklæres alle allerede
opdagede saa vel som alle i fremtiden opdagede lande
og øer, som ikke ved offentliggørelsen af dette dekret
af Unionen af de Socialistiske Sovj et-Republiker er
anerkendt som en fremmed stats territorium, og som i
Arktis ligger Nord for kysten af Unionen af de Socia
listiske Sovjet-Republiker indtil Polen, det vil sige mel
lem meridianen 32°04'35" E, der gaar øst for Vaida
bugten og gennem Kap Kekurskis trianguleringspunkt,
og meridianen 168°49'36" 'V, der gaar mellem Ratma
nov og Krusensternøen iDiomedes øgruppen.«

I Vest er det til Svalhard (Spitzbergen ) hørende
omrunde indtil 35°E (Hvideøen) af Sovjet-Rusland
anerkendt som norsk territorium i henhold til en i
1924 af Sovjet afgivet erklæring i tilslutning til gen
optagelsen af den diplomatiske forbindelse mellem
Norge og Sovjet-Rusland. Den østlige grænse er i over
ensstemmelse med de ved salget af Alaska i 1867 fast
satte betingelser. Fredstraktaten med Finland, hvor
Rusland i Vest sikrede sig den korte strimmel af Pet
samokysten ved Barentshavet, synes ikke at have be
virket nogen officiel bekendtgørelse om ændring af den
vestlige meridiangrænse, hvilket imidlertid heller ikke
har nogen praktisk betydning.

Den sovjetrussiske suverænitetsakt af april 1926 er
ikke lige saa lidt som den czaristiske af september
1916 - blevet anerkendt af andre stater.

l\Ien inden de forskellige russiske suverænitetsukter i
Arktis og de med disse forbundne folkeretslige pro
blemer vedrørende nationale sektorer og krav om su
verænitet dels over isdækket og dels over aabent hav
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gøres til genstand for behandling, skal der for at skabe
en vis baggrund for disse spørgsmaal gives en kort
historisk oversigt over udviklingen af suverænitets
forholdene i :.Russisk Arktis e , idet der indledes med et
rids af Alaskas russiske periode, hvorefter - fra øst
mod Vest - de suverænitetsprohlemer, der har været
knyttet til de forskellige øer og øgrupper inden for og i
nærheden af den russiske sektor - og da især Franz
Josephs Land, Svalbard og Bjørneøen vil blive om
talt .

Russernes fremtrængen mod øst havde ikke alene
bragt hele Sibirien, men ogsaa Alaska og øerne i Be
ringshavet ind under russisk herredømme, og pels
jægere og handelsmænd fulgte hurtigt i kosakkernes
spor for at udnytte de rige muligheder.

Al russisk handel med Kamtsjatka, Aleuterne og
nordvestkysten af Amerika gik over Ochotsk, Herfra
havde man kun landværts forbindelse med Rusland
gennem Sibirien via Jakutsk. Transporten ad denne
lange vej betød en klækkelig fordyrelse - ikke mindst
fordi forskellige røvere tog deres part af det vestgaa
ende pelsværk og de østgaaende varer, der leveredes
som betaling for pelsværket. Men ogsaa søvejen fra
Ochotsk og videre ud til de russiske besiddelser betød
en vanskelighed for handelen, idet der kun fandtes
smaa og daarlige skibe. Storm og taage og mindre godt
sømandsskab resulterede i talrige forlis.

Den russiske kaptajn Krusenstern foreslog derfor,
at handelen, der i 1799 var blevet overdraget til det
Russisk-Amerikanske Handelskompagni, burde gaa ad
søvejen rundt Kap Horn elier Kap det Gode Haub "},

") Det Russisk-Amerikanske Handelskompagni havde intet med
U.S.A. at gøre. Navnet hentyder til, at kompagniets virksomhed Iaa
i Hussisk Amerika - d.v.s. Alaska.
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For at undersøge mulighederne herfor, blev der i 1802
udsendt to skibe under Krusensterris kommando. Her
med indledtes en række russiske jordomsejlinger, der
i de følgende aartier foruden andre opgaver - som
f. eks. en løvrigt mislykket ambassade til Kejseren af
Japan - havde til formaal at udforske de fjerne rus
siske besiddelser. Nogen handelsrute ad søvejen den
halve klode rundt kom der imidlertid ikke ud af disse
ekspeditioner, og handelens besværligheder i forbin
delse med vanskeligheden ved at administrere de fjerne
omrunder forte til, at Rusland, efter at handelskompag
niets koncession var udlobet i 1863, omsider i 1867
afhændede Alaska eller Russisk Amerika til de Fore
nede Stater for 7.2 millioner dollars * * ).

Canada gjorde efter den første Verdenskrig - hl.a,
støttet paa Stefanssons KARL UK-Ekspedition - for
dring paa suveræniteten over l,vrangeløen. I 1921 tog en
engelsk-canadisk ekspedition øen i besiddelse for det
Britiske Imperium og hejste det engelske og canadiske
flag. Der forsøgtes ogsaa en slags kolonisation, idet der
oprettedes bopladser for nogle canadiske eskimoer. De
døde dog næsten alle af sult. I 1923 gentoges det cana
diske kolonisationsforsøg, men i 1924 ankom en rus
sisk isbryder fra Vladivostok til Wrangeløen, tog de
tilbageværende canadiske eskimoer om bord og hejste
Sovjetflaget over øen.

Denne affære gav som nævnt Sovjet-Unionen anled
ning til i november samme aar at gøre opmærksom
paa, at Oktober-Revolutionen ikke havde medført no-

....) Det kan her nævnes, at navnet Alaska benyttedes om hele
territorlet under eet, medens formcn Aljaska sædvanligvis beteg
nede den smalle, bucdc halvø, hvis fortsættelse dannes af Aleu
ternes ekæde,
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gen ændring i de af den ezaristiske regering i 1916
stillede krav om suveræniteten i »Ru sslsk Arkfis e.
Senere byggede Russerne en radiostation og anlagde
andre virksomheder paa Wrangeløen, der i dag er en
vigtig militær luftbase og et betydningsfuldt led i det
russiske radarnet til Ijernvaraling i Arktis.

Af De Lang Øerne blev Henrietteøen og Bennettøen
i 1879 taget i besiddelse af JEANNETTE-Ekspeditio
nen for de Forenede Stater. U.S.A. har dog saa vidt
vides aldrig gjort fordring paa suveræniteten over disse
øer.

De Nysibiriske Øer, Senernaja Zemlja og Novaja
Zemlja og de øvrige hertil knyttede mindre øer og
øgrupper har altid været russiske.

Franz Josephs Land havde derimod - uden egent
lig anneksion - men blot med den ret, som opdagelsen
giver, nærmest været betragtet som østrigsk territori
UIll siden 1874 (TEGETTHOFF-Ekspeditionen). Da
Ententen sluttede fred med Østrig i St. Germain 1919,
var der ikke nogen, der tænkte paa Franz Josephs
Land, der saaledes formelt stadig forblev østrigsk.
Russerne oprettede imidlertid allerede i begyndelsen
af 1920erne en radiostation og noget senere en polar
station paa øgruppen, og da der ikke indløb nogen
protester herimod, udstedte Sovjet-Unionen sit foran
citerede dekret af 15. april 1926.

Da Norge imidlertid nu saa sine hævdvundne og
efterhaanden ikke ubetydelige fangstinteresser paa
Franz Josephs Land - af Nordmændene benævnt
Fridtjof Nansens Land - stærkt truet, nedlagde den
norske regering i 1928 protest. Russerne tog dog ikke
hensyn hertil og sendte samme aar om sommeren en
ekspedition til øgruppen. I 1929 sendtes en ny og større
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ekspedition derop under ledelse af professor Otto
Schmidt og med isdarnperen SEDOV som ekspeditions
skib. Denne officielle ekspedition hejste Sovjetflaget
og anlagde geofysiske observatorier og oprettede radio
stationer - bl. a. i Calm Bay paa Hookerøen. Indtil
dette tidspunkt havde Russerne »taall« nærværelsen
af de norske Iangstmænd, men da SEDOV kom igen
i sommeren 1930, var det som inspektionsskib, og nu
bicvalle norske fangstskibe afvist og bortjaget.

Denned var Franz Josephs Land taget i besiddelse
af Russerne, der nllcrcde i 1934 begyndte at anlægge
en stor luftbase puu den nordligste ø, Rudolføen. Denne
luftbase, hvorfra i 1937 Papnnins Isflageekspedition
udsendtes. og som siden da er blevet stærkt udvidet,
danner i dag den nordvestlige hjørnesten i Ruslands
nrktiske luftfront og fremskudte radarkæde.

Medens det i den nyere tid sua godt som udelukkende
Cl' militære hensyn, der er bestemmende for interessen
for suveræniteten i de arktiske ornraader, var det tid
ligere de økonomiske forhold, der spillede den nf'gøren
de rolle. Svalhard er et typisk eksempel herpan, idet in
teressen for denne øgruppes suverænitet gennem uare
nc har varieret i takt med landets økonomiske udnyt.
telse,

Soolbard menes opdaget allerede omkring aar 1200,
hvor øgruppen fik sit navn - »Lnn det med de kolde
kyster-e. Det var Nordmænd, der gjorde opdagelsen, og
Nordmændene betragtede landet som værende norsk,
idet den norske konge i hine tider krævede overherre
dømme over alle lande og øer i Nordhavet og Ishavet.

Men i tidens løb blev opdagelsen glemt, og landet
genopdagedes først i 1596 af Willem Barents og Jan
Cornelius Rijp, der gav det navnet Spitzbergen. I ha-
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vet - særlig udfor vestkysten, hvor en af Golfstrøm
mens udløbere holder havet isfrit næsten hele aaret 
vrimlede det om sommeren med hvaler, og der udvik
lede sig nu hurtigt en indbringende hvalfangst, som
naturligvis maatte give anledning til uenighed om su
veræniteten. Saa vel Hollænderne som Englænderne
nægtede at anerkende den dansk-norske krones rettig
heder, der som nævnt var baseret paa den norske kon
ges krav og hævd fra Middelalderen. Enkelte holland
ske og engelske hvalfangstkompagnier vides dog at
have bøjet sig for den dansk-norske suverænitet, idet
de betalte de krævede afgifter. Men hvalerne blev ef ter
haanden udryddet eller bortj aget, og da fangstvirk
somheden derfor allerede omkring 1650 viste sig mindre
lønnende, tabte suverænitetsspørgsmaalet sin aktuali
tet.

Omkring 1715 begyndte russiske fangstmænd - og
kort tid derefter tillige norske - at overvintre paa
Svalbard for at jage sæl, ren, ræv og bjørn. Midt i for
rige aarhundrede indstillede Russerne dog deres virk
somhed, hvorefter Nordmændene nu i et halvt hun
drede aar var nogenlunde ene om landets udnyttelse.

Man havde imidlertid opdaget, at der fandtes kul paa
Svalbard. Ved aarhundredeskiftet anlagde et norsk
selskab en kulmine, men først i 1907 blev det til en
eksport af større omfang. Kullene gjorde nu atter
Svalbards suverænitet til et aktuelt spørgsmaal, idet
ogsaa andre stater end Norge fremsatte krav om suve
ræniteten og retten til at udnytte kulforekomsterne.
Saaledes begyndte f. eks. Hollænderne at bryde kul ved
Isfjorden.

Spørgsmaalet om Svalbards suverænitet blev først
løst ved en traktat, der blev afsluttet i Paris i februar
1920, og som stillede øgruppen under norsk overhøj-
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hed - men med visse indskrænkninger. Traktaten in
deholder nemlig for det første en neutralitetsklausul.
der forbyder at oprette militære anlæg og baser paa
øerne. Hvad dette betyder for Norge som medlem af
NATO, vil senere blive omtalt. Af hensyn til at ogsaa
andre stater end Norge med en vis ret kunne gøre krav
paa at have hævd paa kommerciel udnyttelse af lan
det, maatte Nordmændene endvidere erklære sig indfor
staaet med forskellige suverænitetsmæssige indskrænk
ninger af økonomisk karakter. Undersaatter fra de sta
ter, der havde underskrevet eller anerkendt traktaten,
fik saaledes den samme adgang til handel, jagt, fiskeri,
hvalfangst og udnyttelse af Svalhards undergrund som
Nordmændene. Det kan endvidere nævnes, at paa Sval
bard maa der ikke opkræves større skatter end netop
nødvendigt til øernes administration, saaledes at de,
der bor deroppe, er særdeles heldigt stillet i skattemæs
sig henseende.

Som tidligere nævnt havde Sovjet-Unionen allerede
i 1924 i tilslutning til genoptagelsen af den diploma
tiske forbindelse med Norge anerkendt Parisertrakta
ten af 1920 og dermed den norsk e suverænitet over
Svalbard. Russerne kom derved til at staa paa lige fod
med alle de øvrige nationer, der havde tilsluttet sig
traktaten, og det skulle hurtigt vise sig, at de - ved
siden af Nordmændene - var de eneste, der for alvor
benyttede sig af retten til landets udnyttelse. Russer
ne købte saaledes en ældre, hollandsk kulgrube og an
lagde selv nogle nye. Skatten, som Russerne skal betale
til Svalbardforvaltningen i Oslo, andrager 1 pet. af
værdien af de første 100.000 tons kul, der brydes. For
hvert følgende kvantum paa 100.000 tons nedsættes
denne afgift med 0,1 pet, hvilket nok tør siges at være
lempelige vilkaar,
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Under 2. Verdenskrig var gruberne i virksomhed til
sommeren 1941, da man paa grund af Tyskernes til
tagende maritime virksomhed i Nordnorge besluttede
sig til at evakuere :.befolkningen c. 900 Nordmænd før
tes til England, medens 2000 Russere sendtes til Arch.
angelsk. Kul- og olieoplag ødelagdes, og en mindre
norsk styrke blev stationeret i Barentsburg, Longyear
byen og Sveagruben til bevogtning af meteorologiske
stationer. Ledsaget af slagskibet SCHARNHORST og
den svære krydser LOTZO\V samt 6-7 jagere foretog
det tyske slagskib TIRPITZ i juli 1943 et raid mod
Svalbard - iøvrigt en af de faa militære operationer,
som TIRPITZ overhovedet kom til at foretage. Herun
der ødelagdes den 8. og 9. juli Barentsburg, Longyear
byen og Grumantbyen. I 1944 ødelagde en tysk ubaad
Sveagruben.

Efter krigen genoptog saavel Nordmændene som
Russerne driften af deres kulminer. Den samlede be
follming androg i vinteren 1948- -49 ca. 3600 mand
hvoraf 1000 Nordmænd. I dag anslaaes antallet af Rus
sere til mere end 3000 , af hvilke knapt en trediedel er
kvinder. Eksporten, der før krigen androg ca, 700.000
tons aarligt, hvoraf halvdelen var norsk, er ikke ble
vet forøget synderligt efter krigen, men det er bemær
kelsesværdigt, at det russiske selskab Arktik Uqol,
der driver minerne i Barentsburg, Grumantbyen og PS
ramiden - alle ved Isfjorden - stadig har formind
sket eksporten, medens den norske eksport i 1949 laa
paa ca. 426.000 tons. I dag skønnes de russiske gru
bers produktion at være reduceret til lidt over 150.000
tons pr. aar. Minerne i Barentshurg producerer saa
ledes nu kun mellem 300 og 400 tons pr. dag mod
1000 tons daglig fra de norske miner i Longyearbyen.

I 1920erne og 30erne gik saa godt som næsten
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Isdampercn SADKO luster kul ved Barentsburg. Agter ses ct
luftfartøj til isrekognoscering. (Eftcr fotografi fra 1!)3!1.)

hele Svalbards russiske kulproduktion til skibsfarten
paa den Nordlige Søvej. Senere, hvor man har begyndt
kulminedrift i Sibirien og Nordrusland - og da især
i Vorkuta og langs Petsjora - har Svalhardkullene mi
s tet deres økonomiske, men ikke deres strategiske be
tydning for Sovjet-Unionen. Driften af de russiske kul
miner paa Svalbard er nemlig et paaskud for Russer
nes stadig fortsatte ophold paa øgruppen.

I Barentsburg residerer en russisk konsul, der foru
den at være den øverste leder af den russiske minedrift
tillige maa antages at have visse andre opgaver. Hvori
disse kan bestaa, vil det føre for vidt at komme nær
mere ind pau her - det skal blot nævnes, at al russisk
bjergværksdrift staar under MVD's kontrol, at de rus
siske koncessioner ligger paa strategisk vigtige punk
ler med mulighed for oprettelse af luft- og ubaadsha
ser, og at de mange efterliaanden tømte minegange og
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mineskakter er velegnede til opmagasinering af forraad
og vaaben saa som bl. a. olie og miner.

Der er nu og da fremkommet forlydender om, at
Russerne har bygget militære anlæg i deres koncessio
ner - bl. a. baseret paa de mange store russiske skibe,
der hver sommer anløber de russiske indskibningsste
der. Disse forlydender er dog dementeret af den nor
ske guvernør og de norske mineinspektører, der - da
alle miner paa Svalbard er undergivet de norske bjerg
værkslove - lejlighedsvis ogsaa skal inspicere sik
kerhedsforanstaltningerne i de russiske miner, der er
i drift.

Som norsk omraade er Svalbard ved Norges tilslut
ning til Atlantpagten kommet ind under NATO og vil
under en eventuel konflikt blive stillet under kom
mando af chefen for NATO-stridskræfterne. Men pua
grund af neutralitetsklausulen i Parisertraktaten af
1920 kan NATO i fredstid ikke træffe nogensomhelst
militære forberedelser.

For NATO ville det naturligvis være en fordel at
have baser paa Svalhard - men dog næppe saa stor en
fordel, som det ville kunne være for Sovjet-Unionen.
Nu, hvor der disponeres over luftbaser i Nordgrønland,
vil NATO's interesse i Svalhard derfor, saadan som
situationen foreligger, mere være af negativ karakter 
nemlig at forhindre, at Russerne militært udnytter
øgruppen.

Med begivenhederne under 2. Verdenskrig in mente
skal der her peges paa Svalbards store betydning for
vejrtjenesten. Trods det, at øgruppen var i Vestmag
ternes besiddelse, lykkedes det Tyskerne ved hjælp af
ubaade og fly at etablere flere meteorologiske statio
ner, som forsynedes ad luftvejen. Om vinteren, og naar
der var fare for stationernes opdagelse, hjemtages saa
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vidt muligt besætningerne, der da efterlod meteorolo
giske automatsendere. I visse perioder havde Tyskerne
endda op til 7 stationer igang paa samme tid - dels
hemandede og dels automatiske.

For Russerne, hvis vestligste omraade i Arktis er
Franz Josephs Land, vil det under krigsforhold være
særdeles uttraaværdigt at besidde meteorologiske sta
tioner pua Svalhard, idet øgruppen danner det nord
vestlige hjørne i den strategisk vigtige firkant Sval
bard-Franz Josephs Land-Novaja Zemlja-Poljar
noje, der omslutter Barentshavet. Uden at der træffes
paufuldende forberedelser, vil det i minerne og kon
cessionsomraaderne - og maaske ogsaa uden for disse

være forholdsvis let at skabe mulighed for meteoro
logisk virksomhed og for et forsvar heraf - i hvert
fald i de første og manske afgørende faser af en stor
konflikt.

Russernes interesse for - trods stærkt dalende kul
produktion - at heholde fodfæstet paa Svalhard er
derfor ganske naturlig.

Bjorneeeti mellem Svalhard og Nordkap er llll norsk
- men der har i sin tid, da øen endnu var ingenmands
land, været sanvel russiske som tyske planer om at
annektere den. Disse planer stod i nær forbindelse
med anlæggelsen af den russiske flaadebase Alexan
drovsk (nu Poljarnoje) ved Kolafjorden i 1890erne.
Omtrent samtidig med indvielsen af Alexandrovsk i
1899 blev der gjort forsøg pua at bringe øen under
tysk kontrol - under foregivende af at man ville ud
nytte dens kul forekomster - men disse forsøg blev
fru russisk side kraftigt imødegåaet for at bevare den
fulde strategiske betydning af Alexandrovsk, der kun
ne hlive truet, saafremt Bjørneøen befandt sig i en
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fremmed stormagts besiddelse. Denne »affæree gav
bl. a. den russiske admiralstab anledning til at frem
komme med følgende redegørelse, der blev offentlig
gjort i »Kronstadt Gazetae for 26. august 1899:

s Som følge af de i fremmede blade fremkomne med
delelser om krydseren SVJETLANA's besøg paa Bjør
neøen undlader man ikke at meddele, at bemeldte kryd
ser i afvigte juli maaned anløb Bjørneøen for at op
fylde et den overdraget hverv og omsej lede øen i et
tidsrum af 6 dage. Paa øen mødte chefen, kommandør
Abasa, paa nordsiden en tysk fiskeriekspedition, paa
sydsiden den tyske undersaat Lerners private eks
pedition samt en svensk videnskabelig ekspedition. Pau
nordkysten nær ved det sted, hvor den tyske fiskeri
ekspedition havde slaaet sig ned, fandt kommandør
Abasa spor af en russisk befolkning. Paa dette sted
rejste han en flagstang med det russiske handelsflag
og opsatte et brædt med udskaaret paaskrift paa Rus
sisk, Fransk og Engelsk: »T ilhører Rusland !e De der
værende grave blev dækket med sten, og over dem blev
der den 12. juli rejst et jernkors med passende paa
skrift. Under udførelsen af ovennævnte hverv blev der
ikke udvist nogensomhelst modstand mod krydserens
chef, ligesom han ej heller i farvandene omkring Bjør
neøen mødte nogetsomhelst fremmed orlogsskib. e

Trods dette forsøg paa russisk anneksion vedblev
Bjørneøen dog foreløbig at være ingenmandsland.

Under 1. Verdenskrig foretog nogle Nordmænd i
1915 en slags privat anneksion af øen for under de
vanskelige forsyningsforhold at udvinde kul. I 1916
paabegyndtes minedriften, der dog aldrig blev noget
lønnende foretagende - bl. a. paa grund af de vanske
lige udskibningsforhold. 11920 kom Bjørneøen - sam
men med Svalbard og som en del af dette omraade -
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ind under Norge. 11925 ophørte driften af kulgruberne.
I de ti aar, driften havde varet, var der iait kun blevet
eksporteret en. 116.000 tons med en arbejdsstyrke paa
ca. 250 mand.')

Den strategiske betydning af den russiske flaadebase
Poljarnoje ved Kolafjordens vestlige udmunding kan
næppe vurderes for højt. Herfra har Rusland aaret
rundt fri adgang til Atlanterhavet. Faktisk er Poljar
noje Ruslands eneste heil isfri havn med adgang til
det aabne hav. Den af Rusland siden 1945 iværksatte
udbygning af Poljarnoje til en første rangs flaade
basis i forbindelse med den senere tids kraftige for
øgelse af den russiske Ishavsflaade med moderne kryd
sere, jagere og ubaade bringer nogle storpolitiske for
handlinger for hundrede aar siden vedrørende suveræ
niteten over visse dele af den skandinaviske halvøs ka
lot i erindring. I tilslutning til suverænitetsf'orholdene
vil en kort omtale af disse sikkert kun lidet kendte for
handlinger formentlig kunne være af interesse.

Peter den Stores indtrængende formaning om, at
Husland ikke maatte forsømme sin nordlige kyst, blev
ikke glemt af efterslægten. Oprindelig var man af den
formening, at uhindret skibsfart aaret rundt kun var
mulig til Varangerfjord, der ligger i Norge tæt ved
grænsen til Rusland. Et haardere klima i tidligere ti
der kan muligvis - i forbindelse med datidens anven
delse af sejlskibe - have været narsagen til denne
formening. For at erhverve sig en sikker, isfri flaade
basis indledte Rusland derfor omkring 1850 diploma
tiske forhandlinger med Sverige og Norge, der som be
kendt dengang var i personalunion, om afstaaelse af

,,) Jan Mayen, der Jigger uden for den Nordlige Søvejs omraade,
blcv annckteret af Norge i 1929.
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Varangerfjord og en del af omraadet omkring fjorden.
Forhandlingerne trak imidlertid i langdrag og førte
ikke til noget positivt resultat, idet England og Frank
rig, der fik nys om dem, øjeblikkelig henvendte sig til
Sverige og Norge. Der blev derefter sluttet en overens
komst mellem England og Frankrig paa den ene side
og Sverige og Norge paa den anden, ifølge hvilken
overenskomst de to sidstnævnte lande forpligtede sig
til ikke at afstaa nogetsomhelst territorium langs Nor
ges og Sveriges kyster til Rusland.

Som bekendt nærede England og Frankrig tidligere
ikke de mest venskabelige følelser overfor hinanden.
Men naar Rusland stræbte mod aabent vand, fandt de
to magter meget hurtigt sammen. I denne forbindelse
kan man ikke undlade at drage sammenligning med
det, der netop omtrent samtidig fandt sted i Sorteha
vet, hvor en truende russisk fremtrængen mod Kon
stantinopel gav anledning til, at England og Frankrig
allierede sig og hjalp Tyrkiet, hvorved en russisk-tyr
kisk konflikt blev til Krimkrigen (1853-56).

Suveræniteten kan vel - selvom man vil anerkende
sektorprincippet - folkeretslig set kun have gyldighed
for landomraaderne og det uden for disse beliggende
søterritorium, hvad enten man saa regner med, at dette
strækker sig 3 eller 12 sømil ud fra kysten, medens
havet udenfor søterritoriet maa betragtes som interna
tionalt farvand. At Russerne imidlertid i dag ikke ser
paa problemet paa denne rnaade, selvom det russiske
dekret af 1926 udtrykkelig kun omtaler »lande og
øer« - underforstaaet med tilhørende søterritorium 
som russisk terrltorium, viser et nyt dekret, som blev
udstedt i september 1952. Men inden dette dekret om-
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tales, skal først sektorproblemet i Arktis undersøges
noget nærmere.

Der er den principielle forskel mellem sektorproble
met i Antarktis og i Arktis, at i Syd drejer det sig om
landomrunder - sektorer af selve Sydpolarkontinentet
- medens striden i Nord hovedsagelig staar om hav
omrunder. I Antarktis er der ikke tale om suverænitet
over havet udover søterritoriet - i Arktis er det der
imod spørgsmaalet om suveræniteten over det isdæk
kede hav samt luftrummet derover, der i særlig grad
skaber vanskelighederne.

Russiske jurister har allerede sidst i 1920erne for
søgt at fortolke udtrykket s lande og øer« i 1926-dekre
tet som værende gyldigt for »stadigt isdækkede (eller
Lilfrosne) dele af Polhavet«, idet de kun vil undtage det
uabne hav og driviszonerne fra 1926-dekretets virk
ning. Dette er imidlertid i klar modstrid med folkeret
ten, der ved oprettelse af suverænitet over et tidligere
ingenmandsland normalt kræver bosættelse og opret
LeIse af ansvarlige myndighedsorganer. Man kan her 
for at blive ved omraadet langs den Nordlige Søvej 
som eksempel henvise til Canadas tidligere omtalte for
søg paa en saadan »kolonisation« af Wrangeløen i be
gyndelsen af 1920erne for at faa det folkeretslige
grundlag for suveræniteten i orden. Endvidere kan
nævnes, at skønt JEANNETTE-Ekspeditionen tog Hen
rietteøen og Bennettøen i besiddelse for U.S.A., er der
ikke senere fra amerikansk side gjort krav paa suve
ræniteten over disse øer - antagelig netop fordi de fol
keretslige krav for hævdelsen af suveræniteten den
gang var praktisk uigennemførlige for Amerikanerne.

Men ogsau andre end Russerne har haft den tanke 
eller rettere det ønske - at kunne skabe suverænitet
over dele af Polhavet. Som et curiøst eksempel kan
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nævnes, at Peary, da han i 1909 vendte hjem efter sin
»erobring« af Nordpolen, sendte følgende telegram til
præsident Taft: »Herm ed har jeg den ære at stille
Nordpolen til Deres raadighed c. I 1929 fremsattes i
Washington - antagelig med det russiske 1926-dekret
som forbillede - et forslag om, at Arktis skulle deles
efter sektorprincippet ved en overenskomst mellem
Canada, Danmark, Norge, Sovjet-Unionen og U.S.A.
Men baade i 1909 og i 1929 afslog den amerikanske re
gering at gaa med til saadanne suverænitetshandlinger
i Arktis, idet de bedømtes som værende i strid med fol
keretten. U.S.A. har saaledes aldrig - hverken i Arktis
eller Antarktis - anerkendt sektorprincippet, som iøv
rigt ogsaa Norge vides at være en modstander af.

I Canada var - allerede i 1907 - spørgsmaalet om
en canadisk sektor fremme. I 1925 vedtog det canadiske
underhus en tillægsbestemmelse til Nortli Hlest Terri
tories Aet, :i henhold til hvilken alle polarforskere, der
ville rejse i Canadisk Arktis, først skulle indhente re
geringens tilladelse hertil. Hvad man forstod ved ud
trykket »Can adisk Arktis « var ikke klart. Under debat
ten udtalte ganske vist den canadiske indenrigsminister
Stewart, at Canada gjorde krav paa alle omraader lige
til Nordpolen - men intet sted i den nævnte lov findes
nogen grænser angivet. Canadisk Arktis er derfor sim
pelthen kun landomraaderne - øerne - og det dertil
hørende søterritorium, og Canadas regering har da hel
ler aldrig anerkendt sektorprincippet.

Et territorium, hvor grænserne blot er nogle i kortet
trukne linier uden tilknytning til faste holdepunkter til
stedsbestemmelse paa et nærliggende landornraade,
saadan som tilfældet er i Polhavet, hvor hele underla
get desuden er i stadig bevægelse, er et altfor løst
grundlag at bygge suveræniteten paa. Ikke alene er

Tidsskr. r. Søvæsen. 126. Anrg. 11
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polarisen her som nævnt i stadig bevægelse, men de sid
ste aars temperaturstigning har endda mange steder
udvidet driviszonerne.

Det er muligt, at det har været denne klimatiske- for
andring, der i 1952 fik Sovjet-Unionen til at gøre et
nyt politisk fremstød mod Nordpolen - maaske dog
tillige i forbindelse med den tiltagende amerikanske
virksomhed paa isøerne. I hvert fald udstedte Sovjet
Unionen en af de første dage i september 1952 et nyt
dekret, hvori det erklæredes, at Karahavet (underfor
staaet inclusive det Vestsibiriske Hav), Laptevhavet,
det 0stsibiriske Hav og Tsjuktsj erhavet af Sovjet frem
tidig betragtedes som nationale russiske havornraader.
I modsætning hertil erklæredes derimod Barentshavet
og Beringshavet som værende frie, internationale have.

Dekretet maa siges at være noget uklart. Som den
geografiske nordgrænse for de nordsibiriske randhave
har man hidtil altid regnet 600 m-kurven, men i dekre
tet er nordgrænsen ikke defineret. At Russerne er af
den mening, at randhavene i nordlig retning som sek
torer naar helt op til Nordpolen, skal sikkert være un

derforstaaet - den daværende krigsminister Bulganin
udtalte i hvert fald noget lignende den 11. september
1952. Men der blev ikke sagt noget om, hvor man saa
havde anbragt Polhavet !

Heller ikke Tsjuktsjerhavets østlige grænse er defi
neret. Det fremgaar ikke af dekretet, om der menes
hele dette hav eller kun den russiske del Vest for
grænselinien mellem Diodernesøerne i Beringstrædet.
Det sidste maa dog vel anses for at være sandsyn
ligst.

Samtidig med udstedelsen af dette uklare dekret be
ordredes den sovjetrussiske krigsmagt til at opbringe
ethvert fremmed skib, der kom ind i disse have og føre
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det til den nærmeste russiske havn, lige saa vel som et
hvert fremmed luftfartøj, der fløj ind over dette om
raade, skulle opfordres til landing og ved undladelse
af øjeblikkelig adlyden tvinges dertil med vaabenmagt.

Den amerikanske presse reagerede naturligvis kraf
tigt mod dekretet og paapegede U.S.A.s store interesser
i Tsjuktsjerhavet. Og omgaaende - allerede den 8.
september 1952 - fik alle amerikanske stridskræfter
ordre til ikke at besejle eller m'erflyve Tsjuktsjerhavet
indtil videre. * )

Hvis definitionen af grænserne saaledes var svæ
vende, savnede dekretet ellers ikke tydelighed. Rand
havene blev gjort til russiske sindhavee, over hvilke
der krævedes fuld og uindskrænket suverænitet, og
hvor ingen anden stat havde nationale eller internatio
nale rettigheder.

Det har hidtil været en af folkerettens grundsætnin
ger, at havet - bortset fra søterritoriet - er frit og
ikke kan underlægges nogen stats suverænitet. Det
samme gælder luftrummet over havet. Det russiske
dekret kan derfor kun opfattes som en afgjort kræn
kelse af denne grundsætning - en krænkelse, der med
den tiltagende trafik i luftrummet over de arktiske eg
ne har faaet en stærkt forøget aktualitet.

Selvom man maa yde det videnskabelige arbejde,
som Sovjet-Unionen i de sidste 20-30 aar har udført

") Denne ordre kan naturligvis ikke betragtes som en amerikansk
anerkendelse af Sovjet-Ruslands ret til udstedelse af en sandan en
sidig suverænitetsakt. En intern ordre til en stats væbnede styrker
for at undgaa forviklinger, indtil en prekær situation er afklaret,
kan ikke have gyldighed som en folkeretslig anerkendelse. Iøvrigt
fremgaar det ikke klart af det materiale, der har staaet til forfat
terens disposition, om den amerikanske ordre gjaldt hele Tsjuktsjer
havet eller kun den russiske del. En forespørgsel om dette ikke
uvæsentlige forhold var endnu ikke besvaret, da dette afsnit gik i
trykken. Saa snart svaret indløber, vil det blive bragt som en note
til et af de følgende afsnit.

11"
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i Polhavet Nord for Sibirien, al anerkendelse, giver det
te arbejde paa et internationalt omraade paa ingen
maade folkeretslig adkomst til suverænitet, og en
haandhævelse af 1952-dekretet kan derfor ikke ske med
nogensomhelst hjemmel i folkeretten, men kun ved
udøvelse af magt og paa trods af folkeretten.

Forbudet mod skibsfart har ikke større betydning.
Saa vidt vides har fremmede skibe ikke sejlet norden
om Sibirien siden 1945. Og alene ved passiv modstand
- nægtelse af isbryderassistance og undladelse af at
give oplysninger om isforholdene - ville fremmed
skibsfart kunne forhindres. Det er derimod overflyv
ningen, der er dekretets tyngdepunkt. Russerne ønsker
ikke, at uvedkommende skal faa indblik i militære an
læg og militær virksomhed langs den Nordlige Søvej,
ligesom de vil sikre sig mod fremmed virksomhed paa
isøer og isflager - ikke alene i de nordsibiriske rand
have - men ogsaa i den russiske sektor af Polhavet.

Den Nordlige Søvej og hele Russisk Arktis er nu vig
tige militære omraader - de russiske luftstyrkers
nordlige frontlinie. Dette Iremgaar ogsaa af den kends
gerning, at i de for nogen tid siden under Malenkov
perioden udkastede planer om at give fremmede turi
ster adgang til Sovjet-Unionen, var Nordsibiriens ky
ster sammen med visse andre egne saa som Ural- og
Altaibjergene nævnt som de omraader af Sovjet-Unio
nen, hvortil udlændinge - og iøvrigt ogsaa almindelige
Russere ikke kunne faa adgang.

Men Russerne har utvivlsomt haft endnu en meget
vigtig og aktuel bevæggrund til udstedelsen af 1952
dekretet. Samtidig med at U.S.A. paabegyndte bygnin
gen af ubaade med atommaskineri, maatte ønsket om
at forhindre eller i hvert fald begrænse og vanskelig.
gøre disse arktiske undervandsbaades sejlads under
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Polhavets is blive højaktuelt i Rusland. Den 14. juni
1952 blev atomubaaden NAUTILUS sat paa stabelen i
U.S.A., og inden der var gaaet tre maaneder, forelaa
det russiske dekret.

I forbindelse med suveræniteten skal opmærksom
heden til slut henledes paa det i de senere aar opstaa
ede spørgsmaal om en stats rettigheder paa kontinent
soklen uden for statens søterritorium. Med den store
udstrækning af fladsøen Nord for saa vel den euro
pæiske som den asiatiske del af Ishavskysten vil ogsaa
dette problem en dag kunne blive af betydning for den
Nordlige Søvej.

{Fortsættes) ,



Afmærkning af de vestgrønlandske skærgårde.
Af orlogskaptajn (sp) .l a n us Sørcnscn.

Siden daværende kaptajn i flåden Th. Burg i 190tl
opmålte Godthaabsfjorden og indløbene dertil, kort nr.
9 F, samt Kobbermine Bugt i 1909-10, og premierløjt
nanterne i flåden T. V. Garde og Molike henholdsvis
i 1893 og 1894 kortlagde og opmålte ruterne Kitsig
sut - Julianehaab - Igdlokasik (nær Frederiksdal),
søkortene 11 A, 11 B og 11 C, hal' sejladser i indre
grønlandske farvande udover de her nævnte, når und
tages ruten Kitsigsut - Agto - Egedesminde opm ålt
af HEJlVIDAL i 1950, fortrinsvis kun været udført af
lokalkendte folk.

Adskillige indenskærsruter er meget indviklede og
skærfyldte, således 1'. eks. skærgårdene Fiskenæsset
- God th aab og Godthaab-Atangmik, hvor der findes
så læge vanddybder, at kun fartøjer med indtil ca.
10 fods dybgående kan besejle disse.

Da Geodætisk Institut i 1929 påbegyndte den nyere
kortlægning af Grønland og senere, da geologer m. fl.
udførte videnskabelige arbejder i landet, blevet sta
digt voksende antal kuttere og deres besætninger sal
ind på losningen af de mangeartede opgaver, under
hvilke besejling af hl. a. indenskærsruterne var en
nødvendighed.

Man var i så tilfælde henvist til at benytte en grøn
lænder som kendtmand, og det skal straks understre-
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ges, at flere af disse var særdeles dygtige og i hesid
delse af et fremragende farvandskendskab med nøje
viden om skærenes beliggenhed; men til andre tider
var man henvist til at tage en langt fra sikker kendt
mand om bord. Uvisheden, om hvad der i så tilfælde
kunne ske med ens fartøj, var ikke særlig behagelig,
og man følte savnet af kort over ruterne for at kunne
følge sejladserne.

Den efter datidens forhold iøvrigt fortræffelige kort
lægning af Grønland, som danske søofficerer påbe
gyndte i slutningen af 70'erne, og som fortsattes i 80'
erne, resulterede i fremstillingen af søkort i ca.
1 :750000. Disse kort, der benyttes den dag i dag, inde
holdt ganske naturligt ikke sådanne detailler, som er
nødvendige for indenskærs sejladser.

Tanken om ønskeligheden af en afmærkning af de
vestgrønlandske indenskærsruter opstod hos mig nogle
år efter, at jeg i 1929 af Marineministeriet var stillet
til rådighed for Geodætisk Instituts arbejder i Grøn
land som fører af en geodætkutter.

Under dette arbejde tilegnede jeg mig efterhånden et
vist farvandskendskab. der strakte sig fra Melville
bugten til Kap Farvel, og denne viden var naturligvis
en god støtte, når blot sigtbarheden var god, men til
gengæld var usikkerheden under sejlads i de vanske
lige ruter følelig i regntykning eller diset vejr, hvor
faremomentet voksede, såfremt man uforvarende kom
udenfor ruterne. Det er således en kendsgerning, at
der endnu ligger mange, ikke kortlagte skær i de
grønlandske farvande, og man undres tit over, hvor
få alvorlige havarier der forekommer.

Der savnedes under skærgårdssej ladserne i virke
ligheden faste punkter at holde sig til - - en stage her
eller en pind der ville have været en hjælp, men tiden
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var kostbar for overholdelsen af det geodæterne stramt
lagte arbejdsprogram, hvorfor enhver form for af
mærkning måtte opgives. En faktor, der her spiller
ind, er de stive vinde med voldsomme fjeldkast i den
grønlandske skærgård, hvorfor der kræves en solid
forstøtning af sømærker, såfremt man skal have glæde
af dem, og der var således den gang hverken tid eller
midler til udførelsen af en ønsket afmærkning.

Udover den ret enkle afmærkning af indsejlingerne
til kolonierne fandtes der indtil afslutningen af den
2. verdenskrig kun ganske få båker langs kysten til
vejledning for de søfarende. Denne afmærkning sor
terede under og var foretaget af Grønlands styrelse.

Der skulle imidlertid gå 13-15 år før henholdsvis
afmærkningen blev påbegyndt og der forelå anven
delige skærgårdskort. de såkaldte fotokort fremstillet
ved sammenklæbning af luftfotografier taget fra 4000
- 6000 m højde. Kortene er ikke søkort.

Det var oprettelsen af Grønlands marinekommando
i Godthaab i 1946, der gav mulighed for, at søværnet
kunne påtage sig opgaven: afmærkningen af de vest
grønlandske skærgårde, og da jeg i 1948 tiltrådte tje~

neste ved Grønlands marinekommando skulle ende
lig mine ønskers drøm om at få udførelsen af denne
opgave betroet blive opfyldt.

Forinden min oprejse til Grønlands marinekom
mando fik jeg under en tjenesterejse til Stockholm i
marts 1948 lejlighed til under flere sejladser i skær
gården at undersøge, om den svenske afmærkning gav
mulighed for delvis at kunne overføres til grønland
ske farvande. Systemet var fortræffeligt, men egnede
sig desværre ikke til grønlandske forhold, dertil var
det dels for kostbart og dels for indviklet.

Fyrdirektøren. kommandør P. Sinding, hvem jeg
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henvendte mig til for at søge råd, ønskede ikke at give
særlige direktiver for en afmærkning, der, som kom
mandøren sagde, måtte tilpasses efter de særlige grøn
landske forhold, og på det tidspunkt havde fyrdirek
tøren endnu ikke været i Grønland, men forøvrigt
havde den påtænkte afmærkning fyrdirektoratets stør
ste interesse sideløbende med den forestående oprettel
se af fyrbelysning i Grønland. Der blev derfor fra Fyr
og Vagervæsenet opsendt bardunbolte til nedstøbning
i klippen, bly, hegnstråd til forstøtning af båkerne m.
m., således at arbejdet kunne påbegyndes.

Et stod mig herefter klart: afmærkningen af den
grønlandske skærgård skulle være så simpel og let
forståelig som muligt, således at grønlænderne uden
vanskelighed kunne finde sig til rette med den.

Reglerne for afmærkningen blev også så enkel og
lige til og skal nedenstående gengives ordret, således
SOI11 den nu står i sTillæg nr. 1 til den grønlandske
lods, 1954«:

»Anduvende Grønland øst fra gennem Prins Chri
stians Sund eller Kap Farvel stående nordpå langs
Grønlands vestkyst holdes såvel ved indsejling til havn
som ude i ruten (den i almindelighed benyttede 0111

trent gennemgående indenskærsrute fra Prins Chri
stians Sund til Holsteinsborg, Agto -Egedesminde
skærgård samt Svartenhuk- -Kraulshavn) alle båker
med trekant med opadvendt spids om styrbord og med
trekant med nedadvendt spids om bagbord.

Omvendt forholdes der kommende nord fra og stå
ende syd efter uanset om sejlruten på en kort stræk
ning går i øst- eller vestgående retning. Disse regler
gælder også for den i næsten hele sin længde øst
vestgående indenskærsrute Julianehaab-Ivigtute.

Denne afmærkning blev da også godkendt af che-
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fen for Grønlands marinekommando, kommandør
G. de Licbtenberq, og så kunne arbejdet påbegyndes.

Der blev ved marinekommandoen fremstillet nogle
båker af 4" X 4" tømmer henholdsvis 3,5 og 5 meter
lange, hvorpå der ved etableringen sømmedes en tre-

Normulbåke. 5 m høj indsat i en gulmalet
tønde,

kantet topbetegnelse. På steder, hvor båkerne skulle
være mest muligt synlige, blev den rodmalede båke
indsat i en gulmalet tønde, som derefter blev fyldt med
sten .

Det har erfaringsmæssigt vist sig , at kombinationen
af disse to farver er gode. I visse belysninger slår den
gule tønde bedst igennem og til andre tider selve bå
ken. Den røde farve, som anvendes her, har der ogs å
været eksperimenteret en del med, indtil det viste sig,
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at den postkasse-røde farve afstandsmæssigt set gav
det bedste resultat.

Siden 1951 er alle etablerede båker 5 meter lange og
er indsat i tønder (norrnalhåker ), når det på stedet har
været muligt at fremskaffe sten til at fylde i disse. Det
har i enkelte tilfælde vist sig, at øer har været så af
skurede af isen, som om de var »polerede«, at der her
overhovedet ikke fandtes en løs sten.

Da hegnstråden, der anvendtes til forstøtning af
båkerne, viste sig ikke at væ re tilstrækkelig mod
standsdygtig, idet den især under vinterstormene
knækkede i snoningerne, overgik man i 1952 til bar
duner af 5 mm wire.

Det gik småt med etablering af båker, da arbejdet
påbegyndtes i 1948, hvilket skyldtes to årsager. Den
væsentligste var savnet af kuttermateriel, idet Grøn
lands marinekommando kun disponerede over MAA
GEN, medens TERNEN var underlagt søopmålingen.
Den anden årsag var savnet af kort over skærgårdene.
Der måtte derfor først rekognosceres og ved opsætning
af granstager på øerne markeres, hvor der evt. skulle
placeres en båke, samt tages en rå kortskitse af ruten.

Det blev derfor hilst med glæde, da Geodætisk In
stitut i 1950 udsendte en række fortræffelige skær
gårdskort (sejlrutekort) i målestok ca. 1:40000; nu
kunne man i de fleste tilfælde forud fastlægge, på
hvilke øer båkerne skulle stå. Ruterne var indtegnet
i kortene, og de skær, man havde kendskab til, val'
ligeledes indlagt i kortene. Med disse kort var en
væsentlig mangel i skærgårdsafmærkningen og sej
lads i indenskærsruterne afhjulpet.

Der blev fremstillet ialt 86 kort dækkende skær
gårdsruterne fra Prins Christians Sund E til Egedes
minde, mærket og nummereret efter farvandsafsnit-
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tene, der afhængig af deres udstrækning blev dækket
af 6 til 12 blade.

r 1954 er der yderligere fremstillet 10 blade dæk
kende ruten Søndre Upernayik-Proven-Upernavik
og 16 kortblade fra Upernavik til Kraulshavn (ca 74°

:. l1l høj, trekantet båke rejst på Tre Brødre
øerne. En af de først etablerede b åker i 1948.

10'N.) samt endelig 2 blade over Langesund, der fra
Egedesminde fører ud til Sydostbugten.

Opsætningen af båker har været en interessant op
gave, der dog ikke altid er gået helt let selv for et træ
net hold. Specielt har landgangen på øer eller pynter,
der ligger ud til det åbne hav ofte voldt store vanske
ligheder, hvorunder der måtte udvises den største
forsigtighed for at undgå kæntring i brændingen un
der landsætningen af personel og materiel.
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Holdet bestod normalt foruden lederen af 4 mand,
og materiellet, der ofte skulle transporteres op over
stej le fjeldsider eller kløfter var vægtmæssigtset re
lativt stort og måtte derfor jævnligt transporteres op
i to opstigninger. Foruden tønden (en tidligere petro
leums- eller olietønde af jern) I båketømmeret og tre
kanten udgjorde Warsop-boremaskinen den største
byrde (ca. 40 kg). Endvidere medførtes en rulle 5 mm
wire, benzin, petroleum, blæselampe, støbeske, bly,
maling, samt poser med værktøj, wireklemmer, bar
dunbolte, søm, kramper o. I.

Efter at stedet for båkens placering var udpeget af
mærkedes med en radius af 5 meter de 3 pladser for
bardunboltenes anbringelse i en indbyrdes vinkelaf
stand af 120 0

, hvorefter de 4 huller for boltene og
centralpunktet blev boret. Trekanten blev fastsømmet
på båken, wirebardunerne udmåltes og blev fastgjort,
og når bardunboltene var nedstøbt i bly, blev tappen
i båketømmerets rodende ført igennem et hul i tøn
dens bund, hvorefter tønde og båke rejstes samlet og
bardunerne sat. Derefter fyldtes tønden med sten og
ble v malet 2 gange med zinkchromat,

Der gik erfaringsmæssigt sport i foretagendet med
hvert nyt båkehold, og når land- og opstigning på øen
ikke voldte vanskeligheder, kunne et trænet hold rejse
en båke på 35-40 minutter fra holdet gik fra borde,
til det atter kom om bord i kutteren, men det har dog
også i særlige tilfælde kunnet tage 1 til 2 timer at
rej se en båke.

Normalt står båkerne i skærgårdene i en sådan af
stand, at man kan se fra båke til båke. Eksempelvis
kan anføres, at i enkelte, meget vanskelige og skær
fyldte passager har det været nødvendigt på en stræk
ning af ca. 2 sømil at etablere 7 båker (se omstående
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kortskitse) , men disse tilfælde er dog af mere speciel
karakter.

Hvor højt man skal sætte båkerne har været et
spørgsmål, der har krævet en del overvejelser. Sætter
man dem for højt, kan de ikke ses i regntykning eller
med lavthængende skyer. Omvendt må de heller ikke
st å for lavt, såfremt de skal kunne ses på en rimelig

ormalbåke på ca. 30 m hoj o i indsejlingen til Prins Christians Sund E.

afstand. Endvidere må der tages hensyn til, at de pla
ceres således, at søen i dårligt vejr ikke slår op over
dem og tager dem, og endelig at de er fri af den isfod,
der dannes om vinteren.

De fleste båker er derfor, hvor terrænet har egnet
sig dertil, placeret ca. 20 meter over middelvandstand,
og kun i enkelte tilfælde st år de på kote 30-50 meter
på øer eller pynter, hvor der ikke har været anden
mulighed for etablering af båken i det ønskede far
vandsområde.

Skærgårdsafmærkningen har dog også på anden



17 stk.

26 »

32 lO

55 lO

77 lO

151 »

142 lO
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måde haft betydning, idet mange hidtil ikke kortlagte
skær er blevet observeret og indtegnet i kortene, en
hjælp som senere vil komme søopmålingen til gode.
Når en opladning af indenskærsruterne har fundet
sted, vil man kunne færdes der med større sikkerhed,
men indtil da må det tilrådes at udvise den største
forsigtighed og gå med moderat fart, såfremt man ikke
er godt kendt i farvandet.

Fyr- og vagervæsenet. der nu har overtaget vedlige
holdelsen af og tilsynet med skærgårdsafmærkningen
og de etablerede fyr, har i sommeren 1954 haft den til
dette formål nybyggede kutter »Nar ssak « i grønland
ske farvande fra maj til september.

Etableringen af de af søværnet rejste 500 båker har
strakt sig over 7 somre således som nedenfor anført:

1948 ..

1949 .

1950 ..

1951 .

1952 ..

]953 .

1954 .

Efter farvandsafsnittene er båkerne fordelt således :

Prins Christians Sund-Nanortalik .

Nanortalik-Julianehaab .

Julianehuab-c-Ivigtut .

Ivigtilt-Frederikshaab .

Frederikshaab-Fiskenæsset .

33 båker

46 lO

88 lO

37 »

44 l>

Transport 248 båker
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Transport 248 båker

Fiskenæsset-Godthaab 42 »

Godthaab-Sukkertoppen 55 »

Sukkertoppen-Holsteinsborg 62 »

Holsteinsborg-Agto 15 »

Agto-Egedesminde 27 »

Umanak distrikt.................................. 10 »

Søndre Upernavik-Upernavik 13 »

Upernavik-Kraulshavn 28 »

lait: 500 båker

Der er desuden i årene efter 1948 retableret en del
båker som erstatning for de af storm o.Lvæltede eller
på anden måde havarerede afmærkninger,

Tidsskr. f. Søvæsen. 126. Aarg. 12



Boganmeldelser.

Norges Sjekriq 1940-1945.
Bind I. Sjøforsvarets nøytralttetsvern 1939-40. Tysklands og

Vestmaltternes planer og forberedelser for en Norges
aksjon.

Hind II. Det tyske ungrep i Oslofjorden og )Jf. Norges sørkyst.

Af orlogskaptajn E. A. Steen,

udgivet af Den krlgshlstorlske afdeling pa
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1954.

Som de to første i en række på ialt 6 bind om det
norske søforsvars virke i anden verdenskrig er oven
nævnte bøger udkommet.

Forfatteren, orlogskaptajn E. A. Steen, anfører i
forordet til første bind, at indsamlingen af materiale
til dette meget omfattende og grundige arbejde på
begyndtes af Sjøforsvarets overkommando i London i
efteråret 1941. Når netop orlogskaptajn Steen fik den
ne opgave skyldes det sikkert bl. a., at han op til den
9. april var leder af efterretningsafdelingen i den nor
ske admiralstab og som sådan havde et intimt kend
skab til begivenhederne fra allernærmeste hold.

Efter befrielsen fortsatte forfatteren sit arbejde i
den norske forsvarsstabs historiske afdeling, der igen
nem flere år har beskæftiget sig med udgivelsen af et
officielt værk om landkrigsbegivenhederne i Norge i
1940. Af dette er der hidtil udkommet 3 bind, og det
er hensigten, at de resterende bind af dette og af
værket om søkrigen skal udkomme i takt, således
at begge vil kunne forventes afsluttet i løbet af 1959.

Når man betænker, at der hidtil foreligger skildrin
ger af de tilsvarende begivenheder fra officiel engelsk
side og fra tysk side" ), skildringer, der selvfølgelig i

") Først og fremmest T. IL Derry: Campaign in Norway .
Hubatsch : Operation Weserubung,
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et vist omfang danner grundlag for indholdet i dette
værks første bind, er det af betydelig interesse for os
danske, ikke mindst på grund af de nylig stedfundne
drøftelser af begivenhederne her i landet omkring den
9/4 1940, at følge den indgående beskrivelse af den
norske neutralitets-tjeneste og de folkeretsligt og hi
storisk interessante episoder (CITY of FLINT, ALT
MARK), der prægede denne. Den mangel på faste ret
ningslinier for tjenestens udførelse og den vankel
modige holdning den norske regering indtog, samt de
utilstrækkelige midler, der stod til den norske marines
rådighed, kan ikke undgå at lede tankerne hen på
tilsvarende, samtidige forhold i Danmark.

Også mangelen på reaktionsevne (eller vilje), da det
måtte være klart for enhver, at det tyske angreb gjaldt
Norge, minder forbløffende om politiske og visse mili
tære overvejelser i Danmark. F. eks. var også den
norske viceadmiral (kommanderende admiral) til det
sidste overbevist om, at den fra dansk side meldte
tyske flådestyrke måtte have et andet mål end hans
eget land.

Andet binds fremstilling af begivenhederne ved de
enkelte tjenestesteder og kystforsvarsafsnit kan dår
ligt undgå at blive præget af en del gentagelser, men
på grund af de dårlige kommunikationsforhold og den
slet organiserede overledelse hlev forholdene så væ
sensforskellige på de forskellige steder, at det er nød
vendigt at hetragte hvert sted for sig , for at påvise
hvorledes de lokale forudsætninger medvirkede til, at
hændelsesforløbet der blev, som det blev.

For en ikke-nordmand føles det som et beklageligt
savn, at værket ikke ledsages af et oversigtskort over
Norge med angivelse af de omtalte lokaliteter. Dette er
særligt føleligt, for så vidt angår afsnittet om neutra
litetsperioden, idet de i 2. bind anvendte skitser i nogen

12 "
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grad hjælper til at orientere om de lokale geografiske
forhold , uden dog at angive hverken skitsernes ind
byrdes sammenhæng eller de taktiske bevægelser, de
skulle tjene til at illustrere.

Der el' for personøllets vedkommende gennemført
den praksis, at alle titler er oversat. Hvorvidt dette er
nedvendigt i et værk, der vel hovedsageligt henvender
sig til en militært orienteret læserkreds får stå hen,
men det virker i forbindelse hermed ejendommeligt,
når der tales om »Håu rubootee og Sbåde. En konse
kvent gennemført anvendelse af de engelske og tyske
titler ville gøre det mere umiddelbart indlysende, af
hvilken nationalitet den omtalte person var. I tilslut
ning hertil kunne så et bilag orientere om graderne i
forhold til de norske.

Det føles som et savn, at forfatteren ikke i højere
grad har benyttet lejligheden til at aftrykke nogle af
de anvendte originaldokumenter som bilag, men nøjes
med løsrevne citater. F. eks. ville det have været ønske
ligt, om de norske neutralitetsregler havde været an
ført in extenso på nævnte måde, selvom de, såvidt
vides, var udformet i meget nøje overensstemmelse
med de danske.

Mindre unøjagtigheder m. h. til billedmaterialet vil
selvsagt vanskeligt kunne undgås i et så omfattende
arbejde, men det virker uheldigt, når L'OTZOW (ex
DEUTSCHLAND) illustreres med et billede af SCHE
ER, og det samtidig i teksten anføres, at den i forbin
delse med omdøbningen fik ny klassebetegnelse. Der
må formodentlig her være tale om en forveksling med
den krydser L'OTZOW af HIPPER-klassen, der blev
afstået til Rusland.

Det fremgår klart af beskrivelsen af optakten til
den 9. april, hvilke forspildte muligheder der i dagene
umiddelbart efter denne dato forelå for danske under-
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vandsbåde. Tyskerne har i alle forhold regnet med,
at den danske regering ville reagere, som den gjorde.
Der forelå ordre om, at det tyske luftvåben ikke måtte
angribe noget fartøj øst for 2° E!

Der synes endvidere ved de af forfatteren foretagne
undersøgelser at være skabt fuld klarhed over adskil
lige dunkle punkter i forbindelse med besættelsen.
Således over problemet hvorfor det til sidst lykkedes
tyskerne at komme ind til Kristianssand efter to gange
at have trukket sig tilbage på grund af artilleriilden
fra kystbatterierne.

Først og fremmest må det efter det nu oplyste siges
at skyldes dårlig fjernkending. Den almindelig kendte
påstand om anvendelse af falsk flag kan åbenbart pure
afvises. Mulighed for en forveksling af internationalt
signalflag T og det franske flag foreligger derimod.
l\Ien der skal meget til efter at have afslået 2 angreb
af en krydser, derefter trods dårlige sigtbarhedsfor
hold at antage den for venligtsindet, fordi man ser et
flag, som man tror er fransk.

En sådan reaktion må vist kunne betegnes som øn
sketænkning af farligste art og må mane til eftertanke
med henblik på fremtidige situationer af lignende ka
rakter. Efter tilslutning til NATO har alle ret til at
vente hjælp, men tilfældet i Kristianssand viser, hvor
vigtigt det er, at man råder over midler og kundskaber
til at kunne fastslå, at det virkelig er hjælpen, der
kommer.

Der er umådelig mange områder, på hvilke man på
lignende måde kan uddrage gavnlig lærdom af orlogs
kaptajn Steens bog, som klart og tydeligt, men ofte i
en noget polemisk form påpeger mangler og forsøm
melser, der dels skyldes svigtende forholdsregler og
mangelfuld organisation, dels utilstrækkelig øvelse og
uddannelse, både hos befalingsmænd og menige.
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Som betegnende toppunktet i så henseende kan vel
nævnes den sergent, der besvimede på Rauøy fort,
da der blev givet ordre om at åbne ild mod de ind
trængende tyske skibe.

Hvis de følgende bind *) holder, hvad nærværende
to bind lover, og der eventuelt gøres skridt til at
supplere kortmaterialet som foreslået, vil den nordiske
søkrigslitteratur blive forøget med et yderst værdifuldt
værk om begivenheder, der er os alle så nær ind på
livet og af så stor betydning for det samlede forsvars
virksomhed idag, at de fortjener at studeres i alle
enkeltheder. H.-H. W.

") 3' hind: Sjøforsvarets kamper og virke p:' Vestlandet og
Trendelag og Nord-Norge i 1940.

4' hind: Sjøforsvarets orgauisusjon, oppbygning og vekst
Storbrttannia. Handelsflåtens selvforsvar.

5' hind : Marinens operasjoner fra baser i Storbritannia m.v.
6' bind : Marinens operasjoner og virke i arktiske farvand og

på Island, Grønland, .lan Mayen og Svalbard.

Kornmaudørkaptajn Sigurd Valvatne:

»l\fed norske ub åler i kamp«,

udgivet af ,I.W . Eides forlag. 279 sider.

Valvatne har med denne bog villet berette 0111 den
norske marines ubåde under den anden verdenskrig,
og det er blevet en både underholdende, spændende
og interessant beretning.

Indledningen foregår i Norge natten til d. 9. april
1940, og man får her et godt overblik over den norske
marines heltemodige indsats mod den knusende tyske
overmagt.

Senere forlægges handlingen til England, og her el'
bogens svageste del: den indledende opbygning af
ubådsvåbnet i U.K.; men snart tager begivenhederne
atter fart, og vi følger norske ubåde på krigspatrouille
udfor de norske kyster.
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3 U-kl. ubåde overtog den norske marine under
krigen: UREDD, ULA og UTSIRA; UREDD gik tabt
på en patrouiIle udfor den norske kyst, og med den
gik på dette tidspunkt % af alle ub-folk i England
bort og endog 8 mand, der skulle overgå til ULA, og
som var med på oplæring.

Ca. 1 måned senere d. 28. marts 1943 overtog den
norske marine ULA.

Hermed begynder bogens mest spændende afsnit,
og man følger med den største interesse ULAs man
ge dramatiske oplevelser.

Det norske ubådsvåbens historie under krigen er på
en måde identisk med Valvatne's egen historie, idet
han har været med alle de gange og de steder, hvor der
er foregået noget. Denne kendsgerning har Valvatne
på ingen måde brugt til at fremhæve sig selv, han
har skrevet bogen med stor personlig beskedenhed og
i en rolig og saglig refererende stil, som virker meget
tiltalende og meget sengelske i sin form.

Viceadmiral StorheiIl skriver i sit forord, at Flag
Officer Submarines, admiral Sir Claud Barry har
skrevet følgende om ULA: sDe resultater denne båd
har opnået, er bedre end de, nogen anden ubåd, der
har patrouiIleret i samme farvand, har opnået«.

Bogen viser, at det selv med en styrke på 3 ubåde
var muligt at opnå virkelige resultater, og den viser
også, at det var muligt i løbet af få år at træne og ud
danne det nødvendige personel; det må naturligvis
her huskes, at hele det engelske uddannelsesapparat
stod parat til at uddanne også de norske ubådsbesæt
ninger.

Det er en ærlig og sund bog, som enhver dansk
ubådsofficer bør læse, og som varmt kan anbefales
enhver dansk, der er interesseret i begivenhederne til
søs under 2. verdenskrig. J. P.
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Ved orlogskaptajn H. !If. Petersen

og sølojtnant IL Rodholm.

Atlantpagten.

Mach-tal for [orskelliqe fly.

Det italienske blad ~Settimana Alata« opgiver følgende Mach
tal for de nyeste jetjagere (h or ison tal flyvning):

DOUGLAS F-4D-2 SKYRAY
CONVAIR F-102
NORTH AMERICAN F-IOO
ENGLISH ELECTRIC P-l
SUPERMARINE 525
SNECMAS GERFAUT
lIIC DONNELL F3H Dl~II(ON

GLOSTER JAVELIN
DE HAVILI_AND mt.no
HAWKER HUNTER
BAROUDEUR
DASSA ULT lIID-452 IIIYSTERE 4A
REPUBLIC RF-84F THUNDERFLASH

M =1.05
lIf =1.05
lIf = 1.05
l\I = 1.00
1II= 1.00
111=1.00
M=0.95
~1=0.95

111=0.94
111=0.92
1\1 = 0.92
M=0.90
lIf =0.90

(Marineblad t. 1955) H.M.P.

Canada.

Flådens størrelse.

Ultimo oktober 1954 var 50 skibe under kommando i den
canadiske flåde, medens 52 var henlagt i reserven.

(Armed Forces News 13/12 1954) H.M.P.
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England.

Kommandotropper.

De første kommandotropper (commandos) formeredes i 1940
efter evakueringen fra Dunkerque. De bestod af frivillige fra
alle hærens regimenter og blev kommanderet af specielt ud
søgte officerer.

I årene 1944-45 eksisterede 4 kommandohr-igader, der var
underlagt en Speciel Service Group, Hver brigade omfattede 4

kommandos (hvoraf 7 var tildelt hæren og 9 marinen) . Siden
1945 er disse tal reduceret til 1 brigade (den 3.) , med 4 kom
mandos, der er underlagt marinen. Under krigen i Korea op 
rettedes midlertidigt den uafhængige 41. kommando. "ed siden
af de 4 aktive findes de suden 2 reservekommandos med frivil 
lige.

1 kommando omfatter' ialt 28 officerer og 600 mand. Den er
inddelt i et stabskompagni og 5 skytkompagntcr, der hver om
fatter 3 officerer og 60 mand. Kompagnierne er II tter inddelt
i 4 skytteafdelfnger og 1 forsynlngsdel ing.

Kommandouddannelsen er en del af den regulære rekrutud
dannelse og omfatter først 38 ugers rekrutuddannelse, der efter
følges af 6 ugers grundlæggende kommandouddannelse.

Grunduddannelsen, der efterfølges af videregående kursus og
speeialkursus, drives som en intensiv legemstræning. Af de
prøver, der skal bestås, kan nævnes klatring, ligevægtsløb i 6
m højde, hurtigløb (15 km på 11h time), terrænløb (50 km
tværs gennem sumpet landskab), kortlæsning, nærkamp, særlig
natuddannelse og bjergbestigning.

Specialistuddannelsen omfatter et våbenkursus. pionerkursus,
bjergførcrkursus, skarpskydning, nat- og guei-lllnkursus.

Troppernes hovedopgave er alle arter af amfibieoverfald,
og de er skolede i gennemførelse af overr-askelsesangreb og
nærkamp.

I virkeligheden er kommandoinstitutionen intet andet end
en genfødelse af infanteriuddannelsen. Ydermere er vestens
soldater ikke mere i nær kontakt med naturen. De må fysisk
og psykisk forberedes ikke alene til kamp mod fjenden, men
også i at kunne udholde alle slags strabadser. Opdragelse i
stærk mandstugt er nødvendig.

(Neue ZUrcher Zeitung, 11/2 ) H.M.P.
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lIlineudkigstjenesten.

Royal Naual Minewatching Service (RNMWS) indgår som en
integrerende del af den engelske flådes modforholdsregler mod
fjendtlig minekrigsførelse. RNMWS er oprettet som en civil
tjenestegren på frivilligt grundlag. Den ledes administrativt og
operativt af Admirality. Personellet består af mænd og kvinder,
mindst 26 11.1' gamle, der uddannes på særlige kursus i nærhe
den af deres hjem. Det kan være til rådighed i krig enten på
fuldtids- eller deltids basis. Det er nødvendigt, at det bor i nær
heden af kysten eller langs de vigtigste floder. Der ydes fri
uniform og derudover fri rejse til og fra uddannelsescentraler
samt et tillæg for hver øvelse og uddannelsesperiode.

l London havn er der alene 6 uddannelsescentraler, og under
hver af de store marinekommandoer - Portsmouth, Plymouth,
the Nore og Flag Officer Scotland - tjenstgør en Command
lIfinewatching Service Officer, under hvem de forskellige Port
Minewatching Service Officers med deres Section Officers, Chief
Mineuratchers, Leading lIfinewatchers og lIfinewatchers sor
terer.

RNMWS er ansvarlig for bemanding af udkigsposter og disses
for-syning med instrumenter. Miner, der nedkastes fra fly skal
observeres, plottes og meldes, således at sejlruterne hurtigst
muligt kan sikres.

RNMWS blev oprettet i 1952 og består nu af 4000 frivillige,
hvilket dog næppe dækker behovet.

( NAVY, Iebr, 1955). H.M.P.

Destillation af saltvand.

Royal Navy Scientific Service har fundet en ny metode til
destillation af saltvand. Metoden er hurtigere og billigere end
ældre fremgangsmåder og menes at ville medføre besparelser
i Royal Navy på 500.000 E om året. Forskningen har kostet
15.000 E fordelt på 9 år.

(Times,12/2 1955. H.I1I.P.

Ny signalprojektor.

En ny Aldissignallampe er i oktober 1954 blevet demonstreret
af Aldis Brothers, Ltd, Den gav udmærkede resultater i stærkt
sollys på en afstand af 2 sømil med en signaleringshastighed
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på over 12 ord i minuttet. Den giver 5 gange så meget lys som
sin forgænger.

Strømforbruget er 60 watt, spændingen 12 volt. Lampen er
udstyret med teleskopstgte, og vægten er 4%. Ih. Samlet vægt
af batteri og lampe med reservedele er 15% lb.

(Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 1. 1955) . H.M.P.

Sverige.

Minestrygere.

6 minestrygere er under bygning på orlogsværftet i Karls
krona. De vil blive udstyret med Nohab dieselmotorer på 1800
BHK og Kamwa indstillelige skruer, som er 180 mm i diameter.

(Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 2. 1955). H.M.P.

U.S.A.

Dværggyrokompas.

U.S. Navy og Sperry Gyroscope Compagny har sammen kon
strueret verdens mindste gyrokompas. Det vejer 9 lb. og kan
benyttes selv i de mindste skibe. Til sammenligning kan næv
nes, at de nuværende standardgyrokompasser vejer 900 lb. og
er over 1 m høje.

(Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 2. 1955) . H.M.P.

Nyt punktfly.

Bell Aircroft Corp. har netop demonstreret en ny fly, der kan
starte og lande vertikalt og således er uafhængigt af lange
startbaner. Flyet, der hedder Bell XV-3, fremdrives af to J-44,
der ved start står i vertikal stilling, og efter at flyet har filet
højde, svinger over i horisontal stilling for almindelig flyv
ning.

(Newsweek, 14/2 1955). H.M.P.

Tjenstgørende flagmænd.

Antallet af tjenstgørende viceadmiraler, admiraler og Fleet
admiraler i U.S. Navy er for tiden 33, medens der findes 243
kontreadmiraler.

(All Hands, jan. 1955). H.M.P.
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Fællesøvelser med Spaniens flåde .

U.S. 6. flåde er blevet beordret til at afholde øvelser med
spanske flådeenheder ved enhver given lejlighed for at indøve
fælles signal- og taktlkprocedurer.

(U.S . Naval Inatitute Proceedings, Iebr. 1955). H.M.P.

Våbennyt m.v.

Kriqsokonomiek sammenligning mellem konuentionelle
våben og atomvåben.

I en interessan t årsberetning i luftkrigsvidenskaben i 1964
anfører oberst K L. Peyron i »Kungl, Krfgsvetenskups Akade
miens Handlinger och Tidskrift« nedenstående tabeller, der sam
menligner almindelige luftbomber og atombomber.

I. Sammenligning af vægt oplysninger m. m. for en moderne
minebombe og visse atombomber, samt oplysninger om
uirkninqsradier for forskellige grader af trykvirkning mod
bebyggelse.

Omtrentlig radius (m) for
til forskellige grader af trykvirkulng mmæ bebyggelse 1)>

Frigjort .=.c"";:' Let = totalVåbentype energimænde :5 S\'",r = total l\Uddelsv",r = adelruggelse ,
(ton TNT) ~.:;. odelæggeise af total odelæg- lette bygnin·

b stål- og beton- gelse uf nlm in- ver, snrnrm-n
E konstruktioner deHg fuldue tage o
O bebyggelse brud i svære

bygninger

:\Iincbombe s 10 30 110 160

Atomgranat
(28 cm) 10.000 0,4- 400 1.:iOO a.rso

Let (taktisk
atombombe) 20.000 o.s 600 1.!I50 2.500

Tung
atombombe lnO.OOO 5-10 2.000 3.500 -4.000 5.000-5.501

Hrlntbombc 10.000.000 IO? n.500 12.500 20.000

I) Middelværdi for forskellige detonationshøjder. Værdien Cl' sik
rest for de lette Vill)CII, der Cl' relativt velkendte samt for Syrer
odelæggelse.
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II. Sammenligning mellem en moderne minebombe og visse
atomvåben med hensyn til ødelagt areal på grund af tryk
oirkninq,

Omtrentligt arealdækning og relativ
ødelæggelsesgrad

Våbentype
Svær Middelsvær Let Middel-

værdi

areal I rela- areal I rela- areni I rela-
relaliv!
ødelaf(km') tlvt') (km') liv! (km') liv! aren

Minebombe
(10 ton) 0,003 1 0,04 1 0,08 1 1

Atomgranat
(28 cm) 0,5 180 7 185 14,5 180 180

Let (taktisk)
atombombe 1,1 400 12 315 19,6 250 325

Tung
atombombe 12,5 4.500 2) 2) 2) 2) 2)

Brintbombe 95 34.000 2) 2) 2) 2) 2)

1) Værdierne er sikrest for de lette våben og for svær ødelæggelse.
2) Usikkert.

III. Sammenligning mellem omkostninger.

(Grundlag: 1 10 t minebombe =25.000 kr.
1 let atombombe =5.000.000 kr.

1 tung atombombe = 25.000.000 kr.
Enhed: Ødelæggelse frembragt af 1 tung atombombe.

Bombetype

a) Svære ødelæggelser tilsigtes.
Minebombe
Let atombombe
Tung atombombe

b) Svær. middelsvær og let
ødelæggelse tilsigtes.
Minebombe
Let atombombe
Tung atombombe

I
Nødvendigt antal I
bomber i målet

6.750
11

1

2.400
11

1

Bekostning
(mill. kr.)

Hi9
55
25

60
55
25

Vedrørende nærmere detailler beregningen henvises til ar-
tiklen.
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IV. Sammenligning mellem fly- og bombetab.

(Tnbsprocent for bombefly i store enheder: 6.
Tabsprocent for bombefly i små enheder: 60) .

... c...
... ..cl ... " Tab Tabsom-.2!' E bD_:::g,

Hornbetype Oj.( -g~ ... ~ ;>, kost-
-tra nspnr t ... - '" §= ninger i;;..-- ... - I ntom-"O cO("; -c:: " Ily mill. kr,~ ... E Q-::: bomberZ ;._ Z <;

:'Ilinebombe s.rsn 7.100 33:; - 10.6:;0

Let atombombe
jagerbombefly 11 22 11 11 88
jngerbornhcfly fort

frcm af bombefly 11 22 11 +2 - 148

Tung atombombe J 2 1 1 -r-.l,)

Vedrørende nærmere detniller i beregnfugen henvises til ar
tiklen.

(KKVAHT, januar 1966). H.M.P.
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10 år efter.
Af viceadmiral A. H. Ved el.

Omend så lidt er blevet virkelig historie i løbet af
de 10 år, der er gået, siden krigen sluttede, og den ty
ske besættelse af Danmark ophørte, kan der alligevel
være grund til allerede nu i vort gamle tidsskrift at
se lidt på den tid, vi i disse dage særlig mindes.

Vort tidsskrift har nu i 125 år afspejlet vor flådes
liv og virke både i opgangs- og nedgangstider, og se
nere vil sikkert også tiden 1939-1945 her blive gjort
til genstand for kommende slægters bedømmelse og
vurdering.

Et par ord om, hvordan søværnets chef i dag kun
10 år efter besættelsen med begivenheden i endnu friskt
minde har opfattet denne tid, vil derfor måske være
på sin plads.

Nogenlunde fyldige rapporter om de faktiske begi.
venheder foreligger. Men fortløbende og udførlige
dagbogsoptegnelser fra 9/4 1940 til 4/5 1945 foreligger
af mange grunde ikke.

Enkelte officerer har i perioder nedskrevet en del,
og sådanne optegnelser må ikke forsvinde, men bør
af de pågældende til sin tid tilsendes rigsarkivet. Mine
egne forskellige - ikke særlig righoldige - notater
vil engang findes der. Det er en historisk betydnings
fuld tid, vi har oplevet; det glemmes ofte, når man
selv er midt i det.

Neutralitetsperioden for vort land fra krigens be
gyndelse til 9/4 1940 var - ligesom tiden 1914--18 
på mange måder en lærerig tid, både på godt og ondt.

'I'idsskr, f. Sovæsen. 126. Aarg, 13
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Under udkommandoerne høstedes erfaringer, og per
sonellet fik en del praldisk uddannelse, ikke mindst
ved minespærringernes udlægning under vanskelige
forhold, og deres bevogtning og vedligeholdelse senere.

For mig, der den gang gjorde tjeneste i murinesta
ben, var et væsentligt punkt det nære og for begge
parter udbytterige daglige samarbejde med handels
ministeriets søfartsafdeling.

Også søværnskommandovagtens oprettelse som en
udvidelse af den daværende efterretningsstation viste
sig at være til stor gavn, en ordning, der stadig er ef
fektiv.

Den 9' april 1940 var en forfærdelig dag; ikke mindst
for søværnet. Man vil kunne læse herom i den parla
mentariske kommissions publikationer.

Retningslinierne for værnenes liv blev angivet i re
geringens beslutning af 9/4 efter modtagelse af medde
lelsen fra den tyske rigsregering af samme dato.

Ingen vidste, hvor længe krigen ville vare, og det var
under besættelsen min opfattelse, at uddannelse og
øvelser burde udføres i så vid udstrækning som over
hovedet muligt, dels for ikke før nødvendigt at skabe
en lakune i personellets sejlads og øvrige træning, dels
for at holde søværnet samlet til mulig indsats, hvis
udviklingen skulle føre hertil.

Men mulighederne blev stærkt begrænsede, og ingen
sejlads kunne foretages uden tyskernes viden og kon
trol. Undervandsbådsøvelserne m åtte henlægges til Ma
riagerfjord, og egentlig samlede øvelser kunne der ikke
være tale om. Skoleskibenes deres gang togter gik
så vidt det var muligt inden for de stærkt begrænsede
øvelsesfelter, og minestrygningen på de indre danske
ruter fortsattes; dette sidste ikke uden mange be
tænkeligheder.

Den 15. januar 1941 forlangte tyskerne 12 torpedo-
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både udleveret nemlig de 6 af DRAGEN typen og 6 af
SPRINGEREN typen (disse sidste udrustede som mine
strygere) , og regeringen beordrede dette udført, idet
det dog forinden ved forhandlinger var lykkedes at
ændre det derhen, at kun de 6 DRAGEN-både skulle af
leveres og uden våben og beholdninger af nogen art.
Afleveringen skete den 5. februar; alle flag var sat på
halv på Holmen, og ingen, der var med derude den dag,
vil glemme vor gamle konges tale til os. Han forstod
fuldt ud vore følelser og havde beordret en parol, hvor
så mange som muligt af søværnets faste personel var
til stede. Jeg tror, mange den dag bestemte for sig selv.
at noget tilsvarende ikke måtte gentage sig.

I efteråret 1942 beordredes sprængladninger ombord
- givet i alle skibe og installationer foretaget, så skibet
kunne sænkes på kort varsel.

Dette gik imidlertid ikke upåagtet hen, så det måtte
foreløbig udsættes, og først i foråret 1943 blev det
gennemført.

I begyndelsen af 1943 var en særlig forholdsordre
udgivet skriftligt og mundtligt til de fleste skibschefer ;
den gik som bekendt ud på kamp, afgang til neutral
havn eller sænkning i tilfælde af angreb og var formu
leret på en sådan måde, at den, selvom den blev be
kendt af tyskerne, kunne forklares.

Natten mellem den 28' og 29' august 1943 kom så
det tidspunkt, da forberedelserne og ordrerne skulle
stå deres prøve. Indenfor søværnet er alt her velkendt.
Når jeg senere har set tilbage på de dage, står det for
mig, at målet i det store og hele blev nået: at forhin
dre tyskerne i at få vore skibe - særlig undervands
bådene - til brug imod vore allierede.

Men det var visselig ikke på den måde, vi havde øn
sket at indsætte flåden, og let var det ikke for mange
kommanderende; men den stærke tyske kontrol

lil"
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både kommunikationsmæssigt og over vore skibes be
vægelser - taget i betragtning, var det som princip
den rette fremgangsmåde. Flådens sænkning på det
tidspunkt var Iorst og fremmest det umiddelbare svar
på den tyske væbnede magts forsøg på at bemægtige
sig vore skibe, men fremtræder også i sammenhæng
som en nutu rlig konsekvens af regeringens afvisning
af den tyske note.

Den 29. august 1943 ophørte regeringen at virke.
For at holde samen på landets administration fortsatte
departementcheferne og ministeriernes embedsmænd
deres gerning. Departemcntcheferne samledes 2 gange
om ugen, og som daværende direktør i marineministe
riet deltog jeg i disse møder, formelt ledede af departe
mentchefen i statsministeriet, men hvor den tungeste
byrde blev båret af udenrigsministeriets direktør. Hver
havde selv det fulde ansvar for sit område, men det var
af stor betydning at mødes og udveksle meninger. Flere
gange, særlig ved jødedeportationerne og ved politiets
arrestation d. 17. september 1944 behandlede vi ind
gående spørgsmålet om vor forbliven eller nedlæggelse
af vort arbejde som protest. Men vi mente trods alt,
at vor pligt var at forblive, og jeg tror - nu måske
endnu mere end den gang -- med rette.

Det var en mærkelig tid, uden lovlig regering og de
sidste 7 måneder uden politi, og når det gik, tyder det
på en vis modenhed og solidaritet i vort folk.

Der var fra begyndelsen nær kontakt mellem depar
tementcheferne og de ledende politikere, en forbindelse
der udbyggedes stadig mere og mere.

Efter den 29' august blev som bekendt værnenes per
sonel interneret og igen frigivet 6 uger efter med den
begrundelse, at der ved jødedeportationerne igen var
skabt ro, en begrundelse, der af de to værnschefer
skarpt blev protesteret imod.
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Efter frigivelsen følte personellet sig med rette mere
frit stillet. En del officerer tog til Sverige og England,
dels på eget initiativ, dels efter henstilling fra værns
cheferne, andre forblev her i landet og tog på forskellig
måde del i modstandskampen, ikke mindst ved person
og våbentransporterne over Sundet og ved efterret
ningstj enesten.

Søværnets illegale stab, der allerede havde virket i
nogen tid, og som disponerede over en stor del af sø
værnets personel af alle kategorier, trådte nu i direkte
forbindelse med den øvrige modstandsbevægelse.

Ved velvilje fra Købmandsskolen samledes kadet
terne her nogen tid til fortsat uddannelse, for manges
vedkommende samtidig med modstandsarbejdet.

I sommeren 1944 hjalp Odense Sejlerskole os med
nogle sejlfartøjer. så aspiranter og de yngste kadetter
kunne få noget praktisk sømandsskab.

Ved Sorø blev oprettet to lejre for en del mather,
der snart hjalp med ved våbennedkastningerne.

En af besættelsestidens fremtrædende og lyse sider
var det sammenhold i vort folk, der prægede de år,
og inden for søværnet følte alle sig solidariske uanset
charge, personelgruppe eller alder, arbejdende Iwer ef
ter evne og muligheder mod et fælles mål og under
samme betingelser.

Et vigtigt og vanskeligt spørgsmål i efteråret 1943
var ordningen af orlogsværftets forhold, der nu for
søgtes inddraget i tysk arbejde.

Det lykkedes at undgå, at væ rft et kom til at beskæf
tige sig med hævning og reparation af vore sænkede
skibe, ligesom størstedelen af de ældre arbejdere fra
dansk side efter eget ønske hlev afskediget på gode be
tingelser, takket være bl. a. finansministeriets, ar
bejds- og socialministeriets og forbundsformand Eiler
Jensens forståelse.
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Under hele krigen, men særlig den 29. august 1943
og i tiden derefter spillede Sverige en stor rolle også
for søværnet. Der er grund til med dyb taknemmelig
hed at mindes den måde, den svenske marine modtog
vore skibe på i de dage og senere muliggjorde øvelser
for besætningerne. Ligeledes skylder vi alle de gode
svenske mænd, der muliggjorde Sundtransporterne
både af materiel og personel en stor tak.

Den 4' maj 1945 overgav tyskerne i Danmark, Tysk
land, Holland og Belgien sig til feltmarskal Montgo
mery, og besættelsen var ophørt.

Nogle usikre dage fulgte ved tankerne på Norge,
hvor overgivelsen først fandt sted den 7. maj.

På mange forskellige måder fejrede søværnets per
sonel befrielsesaftenen, de fleste 1. Danmark, hjemme
eller ude i deres arbejde, andre i England og Sverige
eller til søs. Men fælles for alle danske var en stor og
ubetinget glæde og taknemmelighed over, at Danmark
atter var frit.

I mange hjem var glæden blandet med dyb sorg over
tabet af slægt og venner; modstandkampen havde kræ
vet mange, både mænd og kvinder, mange danske sø
folk var omkommet på havet i arbejde for de allierede,
og ikke få danske fiskekuttere var minesprængt i Nord
søen og i vore egne farvande. Frivillige i de Allieredes
styrker havde kæmpet med ære, og også her satte man
ge danske livet til.

Sammenlignet med de krigsførende lande var antal
let ikke stort. Men vore faldne var baggrunden for,
at Danmark med æren i behold kunne se tyskerne for
lade vort land, og vi andre uden altfor megen skam
kunne møde den frie verden igen.

Det må aldrig glemmes.



Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

(fortsat)
Etnografisk oversigt.

Fastlandskysten langs den Nordlige Søvej hører til
de tyndest befolkede egne paa Jorden, medens øerne
udenfor kysten oprindelig var fuldstændig ubeboede.

I det følgende er kun omtalt de vigtigste folkestam
mer, der har nærmere tilknytning til kystomraaderne.

Befolkningen omkring J enissej- og Obmundingerne
bestaar hovedsagelig af Samojeder, der som nomader
lever af rensdyravI. Det samlede antal Samojeder er
anslaaet til 15.000. De forskellige polarfolk blev af
Nordenskield bedømt saaledes : sHen lapperne staar
uden tvivl højest, dernæst kommer Eskimoerne i Grøn
land. Næstefter disse følger i dannelse og civilisation
Eskimoerne i Nordvestamerika. Saa kommer Tsjuktsj
erne og til sidst Samojedernee.

Længere inde -i landet langs Jenissejs bredder le
ver Ostjakerne, der nu i stort antal har søgt arbejde
i byerne og da især ved havnene i Dudinka og Igarka,

Den midterste del af Nordsibiriens kystomraade be
boes af Tunguser og Jakuter (ialt ca. 60000 - heraf
lever de fleste dog længere inde i landet). De ernærer
sig af rensdyravl, jagt og fiskeri. De, der lever umid
delbart ved kysten, er i mindre grad nomader, idet
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den rigelige forekomst af drivtømmer ved de store flo
der giver dem mulighed for al bygge faste [urter. Ved
Lenadeltaet m. v. har befolkningen vinlerboliger inde
i deltaet, men drager om sommeren ud til kysten for at
jage og fiske . Flere steder giver indsamlingen af fossilt
elfenben et ikke ringe tilskud til livets ophold.

Længst mod 0st lever Lamuter og Tsjuktsjer samt
enkelte Eskimoer. Kysttsjuktsjerne (ca, 3000) er som
regel fastboende og ernærer sig som Eskimoerne af
fiskeri og fangst af sæler, hvalrosser og hvaler. Rens
dyrtsj uktsj erne (ca. 10000) er nomader. Deres renhold
giver dem et godt udkomme, og de dannede tidligere
den mest indflydelsesrige og krigeriske stamme i 0st
sibirien. Karakteristisk i denne henseende er det, at
de tvinger andre stammer - ja, selv Russerne - til
at tale deres sprog. Saadan var det i hvert fald tid
ligere. De lever i polygami, men indskrænker sig dog
som regel til ikke at have flere end to hustruer.

Af Eskimoer er der kun ca. 1600. De er i sin tid kom
met fra Alaska og lever ofte sammen med Kysttsjukt,
sjerne og blander sig med disse. De fleste kan - eller
maaske rettere kunne - tale lidt gebrokkent Engelsk.
Berinq Sea and Slrail Pilot giver dem følgende skuds
maal : »T h ey smoke as much tobacco, and drink as
much spirits as they can obtain«.

De fleste steder er de indfødtes levevis dog nu i høj
grad blevet ændret ved den voldsomme udvikling 
eller kolonisation om man vil - som i de sidste 30 aar
har fundet sted langs den Nordlige Søvej. I civilisatio
nens nærhed er de indfødte - mænd saa vel som kvin
der - i stort antal gaaet over til at blive havrie-, gru
he- og industriarbejdere, ligesom de ofte anvendes til
bevogtning af tvangsarbejderne og som hjælpelodser
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og lokale tilsynsførende med fyr og sømærker samt
som underordnet personel ved de talrige polarstationer
langs kysten og paa de tidligere ubeboede øer uden for
denne.

Et stort antal indfødte - mænd, kvinder og børn 
deltager i sommermaanederne i fiskeriet eller tager ar
bejde paa de mange hermetikfabriker, der i de senere
aar er skudt frem langs hele Ishavskysten. Især i Ob- ,
Tass- og Jenissejbugterne drives der nu et meget in
tensivt fiskeri. Med deres lokalkendskab og naturlige
stedsans er de indfødte langs den Nordlige Søvej 
ligesom Grønlænderne - ofte dygtige kendtmænd.
Som saadanne assisterer de smaaskibsfarten, der brin
ger forsyninger til hermetikfabrikerne og sejler disses
produkter til omladehavnene.



Klima og vejrforhold.
Temperaturer.

Størstedelen af den Nordlige Søvej ligger Nord for
Polarkredsen. Kystlandet har tundraklima, d.v.s, et
arktisk klima med lave sommertemperaturer, hvis me
dium for den varmeste sommermaaned ikke overstiger
10 0 C, hvorfor trævækst her er udelukket. Plantevæk
sten er tundravegetation.

Den af Solen i løbet af sommeren til de arktiske om
mader afgivne varmemængde er paa grund af de mange
lyse timer ikke helt ringe, men til gengæld bevirker
Solens lave højde over horisonten, at den pr. kvadrat
enhed af J ordens overflade modtagne bestraaling er
langt mindre end paa sydligere bredder. Hertil kommer,
at en stor del af varmen dels forbruges til smeltning
af sne og is og dels opsluges ved den længere og skraa
straalegang gennem den som oftest fugtige, arktiske
atmosfære.

Sommeren langs Nordsibiriens kyst er derfor i al
mindelighed kølig med overtrukket himmel eller taage,
Ogsaa om efteraaret er antallet af dage med overskyet
vejr stort. I løbet af vinteren falder temperaturen
stærkt. Jordens kuldepol med ca. -+- 50° som middel
temperatur i januar ligger ved Verkhojansk mellem
floderne Lena og J ana paa ca. 68 o N. *) Til gengæld er
taage mere sjælden paa denne aarstid. Vinteren og for
aaret har - bortset fra kuldegraderne - det smukke
ste vejr. Langs kysterne i den sydvestlige del af Be-

") Den laveste temperatur, der er rnaalt ved Vcrkhojansk, er
-+- 70° C.
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ringshavet og i hele det Ochotske Haver sommeren no
get varmere, men den øvrige del af aaret er klimaet
her nærlig det samme som langs Ishavskysten.

Tabel over lufttemperalurer (G).

I
Juli-August I Januar-Februar I!lfito(~el

hele
Mnx. IMiddel I Min . Mnx. / Mid d ell Min . nnrel

Vajgatsj +26.2 +5.4 +5.3 + 1.5 +19.8 +42.5 +7.6
------------

Port Dickson +23.0 +3.8 +3.2 +0.7 -:-27.0 +49.0 +12.7
------------

Kap Tsjeljuskin +19.6 +1.0 +4.!1 +2.4 +27.2 +45.3 +15.0
------------

Bolsjoj Ljakovski +22.2 + 2.2 +4.6 +8.5 +34.8 +47 .8 +17.0
------------

Wrangelø +18.2 +2.2 +4.9 + 0.3 +24.8 +42.0 +11.7
------------

Berlngstr, (U ellen) +19.6 +5.2 +2.7 +(;.:1 +22.0 1+44.7 +8.2

Det bemærkes, at de observationer, der danner
grundlaget for ovenstaaende tabel, hidrører fra tiden
før 1940, ligesom de ikke altid er foretaget i de sam
me aar - for enkelte stationers vedkommende stam
mer de endda kun fra en kortere aarrække - hvor
for tabellen som saadan ikke kan gøre krav paa streng
statistisk nøjagtighed. Til at give et indtryk af tempe
raturforholdene skønnes den dog at være anvendelig.

Novaja Zemlja danner aaret rundt et klimaskel.
Om vinteren opvarmes luften over Barentshavet af
Golfstrømmens udløbere, men allerede iKarahavet
begynder fastlandsklimaet at gøre sig gældende og
bliver derefter mere og mere udpræget jo længere man
kommer øst paa, indtil det - jfr. middeltemperaturen
for januar-februar - kulminerer ved de Nysibiriske
øer. Herfra og mod Beringstrædet stiger de vinter
lige middeltemperaturer jævnt.

Vinteren strækker sig langt ind i foraaret , i visse
tilfælde forekommer aarets laveste temperatur endda
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i marts - som f. eks. "cd Wrangeløen, hvor der i
denne manned er maalt -+- 45.5 som minimum. I maj
stiger temperaturen kendeligt. Allerede i september
begynder solvarmens hurtige aftagen at gøre sig gæl
dende, men efteranret er dog altid betydelig varmere
end foraaret.

Forskellen mellem middelværdierne af den høje
ste dag- og den laveste nattemperatur (temperaturens
daglige gang) Cl' om vinteren, hvor der hersker po
larnat, nul. Om sommeren, naar Solen staar paa Him
len døgnet rundt, er den ogsua meget ringe, medens
den om forauret kan stige til nogle fua grader.

Derimod kan der ske store og ret pludselige tempe
ratursvingninger ved vejrforandring - jfr. forskelle
ne mellem maximurris- og minimumstemperaturerne
i tabellen. Temperaturerne -I- 26° (juli) ved Vajgatsj
og -+- 49 ° (januar) ved Port Dickson er dog helt eks
ceptionelle og kun observeret en enkelt gang. Tempe
raturer, der blot kommer i nærheden af disse, er paa
de pungældende steder yderst sjældne. I Laptevhavet,
hvis klima er kendt som særlig raat, Cl' der om vinte
ren lejlighedsvis mualt temperaturer helt ned til -+- 55 °.
I havet øst for de Nysihiriske Øer giver sydvestlig
vind ( Ias t lan dsvin den ) de laveste vin ter- og de høje
ste sommertemperaturer.

De i tabellen anførte la ve vintertemperaturer gælder
imidlertid kun for de nederste luftlag. Den nyeste tids
manlinger af temperaturen i de øvre luftlag har her
vist en ikke ringe temperaturstigning. Allerede i 500
m's højde - i visse tilfælde dog først i 1000 m - er
luften som regel 10° varmere end ved havoverfladen.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at saa vel ca
nadiske og amerikanske som russiske ekspeditioner
og polarstationer i de senere nar med radiosonder og
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fly har drevet meget indgaaende undersøgelser af vind
forhold, barometerstand og temperaturer i de øvre
luftlag over Arktis samt den indre sammenhæng mel
lem disse fænomener og deres indvirkning paa isfor
holdene. Resultaterne af disse meteorologiske stu
dier har vist, at mange tidligere teorier og antagelser
ikke holder stik, samtidig med at de har banet vejen
for nye - selvom der endnu er langt igen, før man
naar til fuld forstaaelse af den arktiske meteorologi.
Men meget tyder paa, at de , der paastaar, at den ark
tiske meteorologi er nøglen til førstanelse af al anden
meteorologi, har ret - eller mere populært sagt - at
vejret bliver til over Nordpolen !

Et indtryk af temperaturens vekslen om sommeren
ved Nordsibiriens kyst faar man af følgende beretning
fra Lenadeltaet: ;tMod slutningen af juli indtraf varmt
vejr. Selvom natten var temperaturen 15-16°. Over
alt flagrede sommerfugle omkring, hvilket var noget
ganske usædvanligt, og luften var fyldt med blom
sterduft. Man følte sig med eet hensat til et langt syd
ligere himmelstrøg. Men myggeplagen var næsten uud
holdelig. En vinddrejning til Vest ændrede pludselig
sceneriet. Myggene og de andre insekter forsvandt,
vejret blev koldt og regnfuldt, og dagtemperaturen
dalede næsten til nulpunktet. Om natten var der et par
graders frost. De følgende dage sneede det med storm
af Nordvest, ogsne blandet med sand fejede hen over
de stivnede sandfladere.

Lufttryk og vindforhold.

Om sommeren danner der sig ved opvarmningen
af landet et lavtryk over Nordasien. Isobarerne langs
dette lavtryks nordside følger stort set kystlinien fra
Nordkap til Beringstrædet. Hele denne lange stræk-
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ning har sanledes om sommeren gennemsnitligt den
samme barometerstand, og fra det opvarmede land til
de koldere randhave er der en jævn og kun ringe
barometerstigning. Forholdet ved Sibiriens østkyst er
det samme.

Om vinteren bevirker afkølingen af Nordasiens land
masse, at der danner sig et højtryk over kontinentet
med et ret stærkt barometerfald ud mod havene. Fra
Norge til Svalbard ligger der sædvanligvis paa denne
aarstid et lavtryksomraade - en udløber fra det is
landske lavtryk - der bevirker, at de atlantiske cy
kloner ofte naar helt ind over Barentshavet. Medens
Nordkap og Kap Tsjeljuskin saaledes om sommeren
som middeltal har samme barometerstand (758), sti
ger om vinteren middeltallet for lufttrykket paa stræk
ningen fra Nordkap til Kap Tsjeljuskin fra 752 til
761 mm. I 0st danner Alenterlavtrykket et modstyk
ke til Islandslavtrykket.

Som følge af ovennævnte barometerforhold vil om
sommeren vinde mellem NNE og E være fremhersken
de langs Nordsibiriens kyst, medens vinteren bringer
vinde mellem S og SW. Længst mod Øst, hvor iso
barerne næsten slavisk følger Tsjuktsjerhalvøens run
ding, drejer vindretningen med disse. I Beringstrædet
er saaledes sydlige vinde fremherskende om sommeren,
nordlige om vinteren.

Disse lufttryks- og vindforhold er de fremherskende,
men aaret rundt er vejret naturligvis tillige afhængigt
af de mere lokale lavtryks- og højtryksvandringer.
I den vestlige del af den Nordlige Søvej gaar disse
lavtryk hovedsagelig fra Vest mod 0st. De kommer
sædvanligvis fra Barentshavet og kan herfra nu og
da naa helt ind til Laptevhavet med deres fugtige
luftmasser af atlantisk oprindelse. Ogsaa fra Berings-
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havet kan lavtrykkene trække ind - fra øst mod
Vest. De er dog sjældnere, og de indskrænker sig som
regel til at paavirke vejret i Tsjuktsjerhavet og den
østlige del af det Østsibiriske Hav. De Nysibiriske Øer
er den del af den Nordlige Søvej, der mindst er udsat
for indvirkning af de oceaniske lavtryk, hvorfor dette
omraade har det mest udprægede fastlandsklima.

Storme er ret sjældne om sommeren. Vindhastighe
der over 8 Beaufort (16-18 m/sek) forekommer i
august-september kun i 4 å 5 % af alle observationer
fra Vajgatsj, Dickson og Wrangeløen - og i mindre
end 0.5 % tilfælde ved Kap Tsjeljuskin og de Nysi
biriske øer. De tilsvarende tal for vindstyrker mel
lem 5 og 8 Beaufort er ca . 22 % og 12 %.

Om vinteren forekommer stormfuldt vejr mere hyp
pigt. Stille vejr er dog langtfra nogen sjældenhed 
vindstille indtræffer tværtimod oftere og ofte af læn
gere varighed end om sommeren - men vejret er om
vinteren gennemgaaende mere uroligt og vekslende.
Karakteristisk for denne aarstid er saaledes netop de
pludselige omslag fra vindstille til stærk storm. I
selve Polhavet er større vindstyrker dog en sjælden
hed.

Ved Novaja Zemlja er - især om vinteren - hef
tige, kolde faldvinde (bora) ikke ualmindelige. De
kommer pludselig og uden varsel og er samme natur
fænomen som de færøske glaver. Men medens disse er
mere lokale, kan glaverne ved Nevaja Zemlja naa ud til
10-15 sømil fra kysten.

Ved Tsjuktsjerhalvøens nordkyst er nogle gange ob
serveret en varm og tør søndenvind - en slags føhn
vind - foraarsaget af luftmasser, der Syd fra presses
over Anadyrbjergene. En isblokeret kyst er her i løbet
af nogle faa timer fejet fuldstændig ren for is.
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Tauge.

Tuagen er en meget alvorlig hindring for skibsfarten
langs den Nordlige Søvej. Ikke alene virker taagen
som en direkte gene under selve sejladsen, men efter
haanden som denne er blevet organiseret og nu i ud
strakt grad ' baseres paa luftrekognoscering med fly,
vil taage, der forhindrer flyvning, indirekte i højere
grad end isen kunne virke lammende paa skibsfarten .

Taage er især hyppig om sommeren, navnlig i nær
heden af is. I gennemsnit maa man regne med, at der
øst for Kolgujev optræder tange af kortere eller læn
gere varighed paa halvdelen af alle sommerens dage.
Lokale forhold spiller dog noget ind.

I juli-august er middeltallet pr. maaned af dage,
hvor der optræder taage af kortere eller længere varig
hed som følger:

Murmankysten
Vajgatsj
Novaja Zemlja NW
Port Dickson
Wilkitzkistrædet

6å7
18
20
18
25

Sannikovstrædet 17
De Long Øerne 29 å 30
Bjørneøerne 22
Wrangeløen 16
Beringstrædet 15

I september aftager antallet af »taagedage« til halv
delen eller mindre - undtagen paa de mest kritiske
steder (flaskehalsene), der for denne maaned har føl
gende middeltal: - Vajgatsj 12, Wilkitzkistrædet 16,
Sannikovstrædet 10 og Bjørneøerne 16. I de følgende
manneder svinder antallet yderligere - men det er
dog meget faa steder, der selv i de strengeste vinter
manneder er helt taagefri.

Skønt sommertuagen som oftest optræder i form af
store banker, der driver med vinden, kan der under
ugunstige forhold og vindstille være konstant taage af



Klima og vejrforhold. 209

2 il 3 dages varighed. I august 1934 var der endda uaf
brudt taage i 7~ døgn ved Kap Tsjeljuskin.

Det er typisk for sommertaagen, at den som regel
kun optræder over havet. Middeltallet af tangedage i
juli er saaledes for Obdorsk, Dudinka og Nissjne Ko
lymsk kun een. Ogsaa Novi Port i Obhugten, Nordvik
og Tiksi har meget faa taugedage om sommeren.

Foruden af taage kan skibsfarten generes af dis. Di
sen er især hyppig om vinteren. I Laptevhavet er det
derimod ikke ualmindeligt, at sigtbarheden om somme
ren kan forringes af en tør dis bestaaende af røg hid
rørende fra store skovbrande i den sibiriske taiga, Lej
lighedsvis er saadan røgdis ogsaa observeret i Sanni
kovstrædet og øst for de Nysibiriske øer.

Observationer under MAUD-Ekspeditionen 1923-25
i det Østsibiriske Hav har vist, at lufttemperaturen,
naar det faldt i med taage, som regel laa mellem + 5°
og -:- 5°. Især var en lufttemperatur omkring fryse
punktet meget ofte ledsaget af taage, naar det var vind
stille eller der kun blæste en vind af ringe styrke.

Skydække og nedbør.

I sejladsperioden maa der normalt regnes med over
skyet vejr. Smukt vejr med skyfri himmel hører abso
lut til det mere usædvanlige. I perioden juli-oktober er
det maanedlige middeltal for dage med »smukt vejr«
uden eller med kun svagt skydække: Vajgatsj og Port
Dickson 1 il 2, Kap Tsjeljuskin 0.2, Nysibiriske Øer 1.2,
Wrangeløen 0.8 og Beringstrædet 1 il 2.

Middeltallet af hele døgn med helt overskyet eller
stærkt skyet vejr (heri ogsaa taage) er i perioden juli
oktober pr. maaned: - Kap Tsjeljuskin 22, Nysibiriske
Øer 19, Wrangeløen 15 og Betingstrædet 19.

I Polhavet og langs den Nordlige Søvej er nedbøren

TIdsskr. f. Søvæsen. 126. Aarg, 14
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meget ringe. Fra Nordkap til Novaja Zemlja falder
middeltallet for den narlige nedbør fra 700 til 250 mm.
Under 200 mm har den nordlige del af Novaja Zemlja
og hele Severnaja Zemlja, medens de Nysibiriske Øer
og Wrangeløen ligger indenfor 100 mm kurven, der her
stort set følger fastlandskysten, idet den dog Syd for
de Nysibiriske Øer skærer denne.

Fra Beringstrædet og videre Syd paa stiger nedbøren
atter. Til sammenligning tjener, at middeltallet for
nedbør i Danmark ligger noget over 600 mm (Køben
havn: ca. 560 mm).

Nedbøren har om sommeren ofte form af støvregn
fra lave stratusskyer eller taage, der sætter sig. Almin
delig regn er sjældnere. Den kommer da som regel i
korte, men kraftige byger, ofte med hagl. Selvom som
meren er snefald en hyppig nedbørsform. I juni er saa
ledes næsten al nedbør ved Kap Tsjeljuskin sne, og det
samme er tilfældet i det Østsibiriske Hav i september.
Ofte kan det regne og sne samtidig. Om vinteren er sne
selvsagt langt den hyppigste nedbør - ofte i form af
fine iskrystaller.

Snefygning indtræffer hyppigst om vinteren. Den
fine, næsten støvagtige sne trænger ind allevegne 
gaar gennem fuger og tøj - og sigtbarheden forringes.
Det kan dog ved snefygning ofte være vanskeligt at
afgøre, om det drejer sig om nedbør eller sne, der hvirv
les i vej ret af vinden. Snefygning kan undertiden fore
komme i juni og september, men er aldrig observeret i
juli og august.

Refraktion og luftspejling.

Under sejlads ad den Nordlige Søvej vanskeliggøres
astronomiske observationer foruden af skydække og
taage tillige af den i de arktiske omraader ofte fore-
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kommende stærke refraktion, der bevirker, at horison
ten løftes mere end paa sydligere bredder. Hertil kom
mer, at horisontløftningen kan variere stærkt fra gang
til gang, hvorfor man ikke kan stole paa de i naviga
tionen ellers anvendte tabeller over den horisontale
refraktion.

Den stærke refraktion, der ofte antager form af luft
spejling, bevirker, at man med god sigtbarhed kan ob
servere is og land, der befinder sig betydeligt under
horisonten, Foruden at paavirke afstandsbedømmelsen
kan refraktionen tillige forvrænge formerne. Beretnin
ger om opdagelse af øer og nyt land, som man senere
forgæves har eftersøgt, kan - foruden at skyldes isøer
- i mange tilfælde henføres til luftspejlinger i forbin
delse med forvrængninger paa grund af refraktionen.
I mange aar ledte man saaledes forgæves efter et stort
land Nord for de Nysibiriske Øer, som Sannikov i sin
tid mente at have set. Det var ved eftersøgningen af
dette »Sannikovs Land«, at Baron Toll mødte sin skæb
ne paa de Nysibiriske Øer i 1902.

Ligesom lysstraalerne afbøjes af den horisontale re
fraktion, vil ogsaa radiobølgerne blive afbøjet, saaledes
at man paa en radarskærm vil se det samme fænomen
som ved horisontløftningen og luftspejlingen. Men
radaren har selvfølgelig den fordel, at den viser den
rigtige afstand til det paagældende objekt.

Vejrliget.

En af de bedste beskrivelser af vejrliget under de
forskellige aarstider langs den Nordlige Søvej er givet
af den norske professor H. U. Sverdrup, der deltog i
MAUD-ekspeditionen. I det følgende skal der gives et
uddrag af denne beskrivelse, der forbinder de i det fore
gaaende anførte data til et samlet billede:

14'"
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»F oraaret er ubetinget den behageligste aarstid i de
arktiske omraader N for Sibirien. Skydækket er kun
ringe, og Solen varmer saa meget, at man selv ved tem
peraturer paa -+- 20° kan arbejde i det fri uden hoved
beklædning og handsker. Vindstyrkerne er som regel
ringe og storme en sjældenhed. Det er den bedste aars
tid til flyvning. Af foraarsmaanederne er april den
gunstigste. I maj øges skydækket, og taagen, der før
var mindre hyppig, tiltager.

Sommeren er den ubehageligste aarstid. Kulden er
ganske vist ikke saa generende, men luften er næsten
mættet med vanddamp, saaledes at alt bliver gennem
trængt af fugt. Taage indtræffer næsten daglig, og hvis
det ikke netop er taage, er himlen bedækket med et
enstonigt, granligt stratusslør. Ganske vist er skydæk
ket ofte saa tyndt, at solskiven er synlig, men klar
himmel er en sjældenhed, og alle døgnets 24 timer
præges af et monotont, graaligt lys uden skygge og kon
trustvirkning. Større vindstyrker forekommer sjæl
dent, men regn, ofte blandet med sne, øger det almin
delige ubehag. Jordbunden er saa ophlødt, at selv korte
udflugter i land er forbundet med besværlighed. Som
meren i polarisen er graa og triviel og virker nedslaa
ende ved sin ensformighed. Solen gaar ikke ned, men
ofte er den slet ikke synlig. Kun ved middagstid kan
man faa en anelse om, hvor paa himlen den befinder
sig. Dagen lang er belysningen den samme. Døgnets
timer angives af urviseren - ikke af Solen.

Efteraaret bringer storme og sværere skydække
og nedbøren, der nu som regel er sne, tager til.

Vinteren har ringere skydække, og i længere perioder
kan der herske vindstille med meget lave temperaturer.
Disse føles imidlertid ikke som nogen større ubehage
lighed i det stille vejr, hvor man bedre kan beskytte
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sig mod den stærke kulde. Undertiden afbrydes det
gode vejr dog pludselig af stærke storme. Som regel
stiger temperaturen med voksende vindstyrke, men der
kan ogsaa gives tilfælde med + 40° ~ed vindstyrker
paa 10 m/sek. Under saadanne forhold er længere tids
ophold i det fri umuligt.

Mørket i polarnatten er ikke saa trivielt, som man
ofte antager. Indtil ca. 75° N bredde har man altid lidt
dæmring ved middagstid. Længere mod Nord bliver
dæmringslyset svagere og svagere og forsvinder her
fuldstændigt omkring solhverv. Men i denne periode
saa vel som i hele den øvrige polarnat giver Maanen og
nordlyset det arktiske snelandskab en egen skønhed
og tiltrækning. c

Det man. her erindres, at i tiden omkring fuldmaane
- eller nærmere betegnet en uge før og en uge efter
fuldmaane - staar Maanen, alt efter den geografiske
bredde, hele eller næsten hele døgnet paa den arktiske
vinterhimme1. I opposition til Solen vil Fuldmaanen
om vinteren bevæge sig rundt om Himlens nordpol i
nærlig samme bane som Solen om sommeren. Nymaa
nen, der staar i konjunktion til Solen, vil derimod
være skjult sammen med denne i de arktiske vinter
nætter. I Arktis vil man derfor aldrig se Fuldmaanen
om sommeren og Nymaanen om vinteren.

Men selvom Maanen ikke er paa Himlen, vil polar
natten, naar luften er klar, dog aldrig være saa mørk
som en maaneløs, tropisk nat. Nordlyset og stjerne
skæret, der reflekteres af den hvide sne, gør, at mørket
ikke bliver totalt.

Medens vinteren og især foraaret saaledes som om
talt er de bedste aarstider i Arktis, har sommeren og
sejladsperioden ubetinget det ubehageligste vejrlig.
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Roald Amundsen giver følgende beskrivelse af som
mervejret ved Kap Tsjeljuskin under rejsen med
MAUD:

»Af sommeren er der intet spor. Det sner med store,
tunge fnug som saa ofte derhjemme ved juletid. Den
2. august fik vi det stærkeste snevejr. Det var sandelig
ingen fornøjelse at komme paa dækket om morgenen.
Hele skibet var tilføget med sne.e

Klimaændringen.

Det er en kendsgerning, at der er sket en tempera
turstigning over hele jordkloden i løbet af de sidste
30-40 aar. Der er talrige beviser herfor. Ikke alene viser
de meteorologiske observationer, at aarets middeltem
peratur i Nordeuropa, Island og Grønland m.v. siden
1920 er steget mellem % og :tA grad - visse steder som
f. eks. Jakobshavn i Vestgrønland endog næsten 2 a 

men indlandsisens og jøklerries formindskelse ved af
smeltning, gletsjernes tilbagetrækning, forskydningen
af dyrs - især fugles - og planters udbredelse mod
Nord, iskantens tilbagevigen mod Nord i Polhavet -
er altsammen haandgribelige heviser paa, at klimaet
er blevet varmere.

Dette vil maaske forbavse mange, der tværtimod vil
mene, at klimaet er blevet daarligere i de sidste aar.
Men selvom et saadant indtryk maaske kan begrundes
med, at flere af de senere aars somre har været kolde
og regnfulde, maa man her erindre, at sommerens
:tgodhed « ikke vil være afgørende. Det, som det kommer
an paa, er størrelsen af den samlede tilførte varme
mængde. Selvom sommermaanederne saaledes maaske
for nogle skeptikere kan synes at være blevet lidt kol
dere, vil en forøgelse af temperaturen i foraars- og ef
teranrsmnanederne og navnlig en større udstrækning
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af selve foraaret og efteraaret paa vinterens bekost
ning samt mildere vintre for polaromraadet aar for
aar betyde en større afsmeltning og en mindre isdan
nelse.

Denne klimaforbedring vides ogsaa at have fundet
sted langs den Nordlige Søvej fra Novaja Zemlja til
Beringstrædet i aarene indtil 1940. Det er dels blevet
kontateret ved temperaturmaalinger - dels ved smelt
ning af saakaldt »fossil« is (sten-is ) ved de Nysibiriske
Øer, hvor hele øer bestaaende af saadan is er forsvun
det, samt endvidere ved maaling af den stadig tiltagen
de tykkelse af det om sommeren optøede jordlag fra
overfladen og ned til den stedsefrosne jord.

Siden 1940 har man ikke eksakte oplysninger om
klimaet langs den Nordlige Søvej. Men da klimaforbed
ringen fra 1920 til 1940 har været ens for de nordlige
omraader saa vel udenfor som langs den Nordlige Sø
vej, kan man med en til vished grænsende sandsynlig
hed gaa ud fra, at forholdene langs Sibiriens nordkyst
siden 1940 har varieret i takt med forholdene i den øv
rige del af Arktis.

Temperaturstigningen har som nævnt fundet sted
over hele jordkloden - dog mindre paa den sydlige end
paa den nordlige halvkugle og mindre i de subtropiske
og tropiske zoner end i de tempererede og arktiske.
Statsmeteorolog Leo Lysgaard har saaledes meddelt, at
en opgørelse for aarene fra 1910 til 1940 for samtlige
stationer har vist, at normaltemperaturen paa den
nordlige halvkugle i disse 30 aar er steget O. o 34 og paa
den sydlige halvkugle 0·.27. Endvidere at i København
var »30-aarsnormalt emperaturen« (middeltemperatu
ren for de sidste 30 aar ) i 1920 + 7·.9 og i 1'953 +
8 o .4 - altsaa en stigning paa % grad, medens stignin
gen paa den Skandinaviske Halvø og i det øvrige Nord-
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europa samt Grønland gennemgaaende har været noget
større - nemlig mellem :Ih og * grad. I 1920 var 30
aars-normalen i Washington 12°.7, men i 1950 13 °.7
altsaa ogsaa een grads stigning her. Paa lavere geogra
fiske bredder har stigningen derimod som regel ligget
under:lh° - ja, enkelte steder som f. eks. i Spanien
har man endda kunnet konstatere et lille temperatur
fald. Ogsaa i forskellige egne af Centralasien og i mon
sunomraaderne i Sydasien vides der i aarene mellem
1920 og 1940 at have været temperaturfald, men nær
mere oplysninger herom savnes.

For den sydlige halvkugle kan nævnes følgende stig
ninger for 30-aars-normalen fra 1920 til 1940 : - Dj a
karta: 0°04, Sydney: 0·.2 og for Argentina ca 0°.5. I
Auckland var 30-aars-normalen konstant, men andre
steder i den nordlige del af New Zealand registreredes
mindre temperaturfald.

Det er bemærkelsesværdigt, at stigningerne i aarenes
middeltemperatur fortrinsvis skyldes en stigning i
vintermaanedernes temperatur. Det er saaledes - for
at sige det lidt paradoksalt - ikke somrene, der er ble
vet varmere, men vintrene, der er blevet mindre kolde.

Medens temperaturstigningen og den dermed for
bundne klimaforbedring saaledes er en kendsgerning
for jordkloden som helhed og de arktiske egne i sær
deleshed, hersker der i videnskabelige kredse endnu
ikke enighed om, hvad der ligger til grund for fænome
net. Paustanden om, at det skulle være atomspræng
ningerne, kan naturligvis straks tilbagevises, eftersom
temperaturstigningen er begyndt mange aar før den
første atomsprængning. Ej heller kan solpletterne med
deres H-aars-periode antages at have nogen indfly
delse.

I det følgende skal anføres de tre almindeligste og



Klima og vejrforhold. 217

mest . sandsynlige forklaringer med de kommentarer,
som det Danske Meteorologiske Institut efter anmod
ning velvilligst har stillet til disposition:

1. Forandringer i solaktiviteten.

Denne forklaring, der synes at være den mest nær
liggende, kan imidlertid ikke uden videre akcepteres,
idet man ad teoretisk vej er kommet til det resultat, at
en forøgelse af sol aktiviteten hurtigt vil bevirke en
kendelig forøgelse af skydækket, hvilket i første om
gang maa antages at resultere i en nedsættelse af tem
peraturen ved Jordens overflade. Men en saadan ned
sættelse af temperaturen er i hvert fald ikke registreret
forud for temperaturstigningen.

2. Forøgelse af atmosfærens indhold af kuldioxyd.

En forøgelse af atmosfærens indhold af kuldioxyd
(kultveilte) som følge af den stadigt forøgede for
brænding af kul i industrielle anlæg m.v, vil teoretisk
give forøget absorption af solstraalerne og solvarmen
i atmosfæren, men de foreliggende data med hensyn til
mængden af kuldioxyd i den atmosfæriske luft er
altfor usikre til, at der med blot nogenlunde sikkerhed
kan bygges nogen teori herpaa.

3. Temperaturstigningen er en statistisk fluktuation.

Denne forklaring, der formentlig indtil videre maa
anses for at være den sandsynligste, bygger paa, at der
indenfor lufthavet som helhed i aartusindernes løb kan
tænkes at indtræffe utallige forskellige muligheder af
fordelingen af temperaturer og tryk over jordens over
flade, og at den netop konstaterede temperaturstigning
blot er udtryk for een tilfældig af disse mange mulig
heder - en statistisk variation. Det kan her bemærkes,
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at temperaturstigningen over den sydlige halvkugle
har været mindre end over den nordlige, samt at man
her kun har haft ret sparsomme observationer, fordi
størstedelen af den sydlige halvkugle er dækket af
oceaner.

For denne antagelse taler endvidere, at en tempera
turstigning af den foreliggende størrelsesorden - i
de tempererede og arktiske zoner Ih til 1,0 i løbet af kun
30 aar - hvis den fortsætter og saaledes er begyndelsen
til en virkelig klimaændring, i løbet af faa hundrede aar
ganske ville ændre de klimatiske forhold over hele
jordkloden, hvilket i hvert fald aldrig før er sket inden
for saa kort et tidsrum. Den tid, der tidligere i Jordens
historie har vist sig at være nødvendig for at fremkalde
virkelige klimaændringer, har som bekendt beløbet sig
til mange aartusinder.

Som en yderligere støtte for forklaringen af tempera
turstigningen som en statistisk variation kan nævnes,
at der adskillige steder er tegn paa, at temperaturstig
ningen siden 1940 er standset eller i hvert fald mind
sket. Dette gælder saaledes f. eks. for de grønlandske
stationer Angmagssalik og Jakobshavn, men er ogsaa
registreret andre steder.

Endnu er materialet fra de seneste aar dog kun spar
somt statistisk behandlet, hvorfor man paa nuværende
tidspunkt ikke med sikkerhed kan udtale sig om, hvor
vidt disse mindskninger eller standsninger er lokale og
eventuelt vil bli ve udlignet ved større stigninger enten
andetsteds eller i de følgende aar - eller om de er et
led i en almindelig stagnation i temperaturstigningen,
der da maaske senere vil blive afløst af et temperatur
fald. Det maa her erindres, at ved et enkelt eller nogle
faa aars afvigende observationstal kan tilfældigheder
spille altfor stærkt ind . Endvidere maa der regnes med
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den lakune, som krigsaarene og de første efterkrigsaar
samt ikke mindst tilbageholdelse af oplysninger fra om
raaderne langs den Nordlige Søvej, har skabt i den me
teorologiske statistik.

Først om en halv snes aar eller saa kan man forvente
at faa et tilstrækkeligt omfattende statistisk materiale
til at danne grundlag for en bedømmelse af, om tem
peraturstigningen stadig fortsætter - eller om den er
gaaet i staa eller maaske er blevet afløst af et tempera
turfald - med andre ord om den statistiske fluktua
tions teori er den rigtige.

(Fortsætt es) .



Betragtninger vedrørende søværnets uniformering.
(Er søværnets uniformer ikke fulgt med tiden 1)

Ar orlogskaptajn 1. E. Wessel-Tolvig,
kaptajnløjtnant B. G. Larsen,

søløjtnaut IC Søderlund
og

søløjtnant IC Hodholm.

1. INDLEDNING.
Som følge af det stadigt stigende samkvem mellem

det danske søværn og de øvrige NATO-lande er unifor
meringsspørgsmålet blevet et tilbagevendende samtale
emne såvel i messer som på banjer.

På alle søværnets tjenestesteder til søs og i land bre
der :& un iformsforvir ringen « sig mere og mere, og nok
så mange indskærpelser nytter kun lidet, fordi der ikke
findes klare og utvetydige bestemmelser, der dækker
alle forhold.

Det er efterhånden blevet således, at ethvert tjeneste
sted har tillagt sig sine egne bestemmelser vedr. uni
formeringen; hvad der er tilladt det ene sted er strengt
forbudt det andet, ja, forholdet er i dag så ejendom
meligt, at dansk personel, der sendes på kursus i ud
landet, på beklædningsmagasinet må låne udenlandske
uniformsgenstande, fordi det nugældende uniforms
reglement ikke dækker sådanne tilfælde.

Men ikke alene udadtil er det galt, det er næsten
værre indenfor landets grænser. Overalt ses et utal af
kombinationer af såvel reglementerede som uregie
menterede beklædnings- og uniformsgenstande, og de



Betragtninger vedrørende søværnets uniformering. 221

vedkommende chefer står som oftest magtesløse, fordi
der ikke kan anvises reglementerede og praktiske ud
veje.

Nedenstående indlæg er ikke et fuldt udarbejdet for
slag til et nyt uniformsreglement, men er blot tænkt
som et idegrundlag for den uniformskommission. der
dag for dag bliver mere og mere nødvendig, hvis uni
formeringen af søværnets personel ikke skal ende i
det rene uføre. Det skal i denne sammenhæng blot
nævnes, at der i det nugældende uniformsreglement
efterhånden er tilføjet mere end 30 rettelser. Desuden
er bestemmelserne flere steder affattet i så flydende
vendinger, at ensartetheden er en illusion.

Det skal pointeres, at det ikke er forfatternes mening
at ændre linjen i søværnets traditionsrige uniforme
ring, men kun at udvide den og bringe den i overens
stemmelse med tidens tarv. Til eks. ønskes ingen æn
dring af paradedragten for flåden og kystbefæstningen.

De emner, vi ønsker at behandle, er flg.:

a . Indførelse af sommeruniformer for befalings
mænd og menige.

b. Indførelse af praktiske og hensigtsmæssige ar
bejdspåklædninger, herunder specielt:
Indførelse af en uniform egnet til operationer i
land.

c. Betragtninger over andre uniformeringsproble
rner,

d. Indførelsen af et nyt beklædningsprincip for blu
seklædt personel.

2. SOMMERUNIFORMER

Det er vor opfattelse, at indførelsen af en praktisk
og behagelig sommeruniform er nødvendig.
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Den eneste specielle sommerheklædning, der for ti
den eksisterer for befalingsmænd, er hvid jakke med
blå eller hvide benklæder, hvilken beklædning for
øvrigt ikke er reglementeret for alt jakkeklædt perso
nel. Og der kan vist let opnås enighed om, at en hvid
jakke kun de færreste steder er en praktisk påklæd
ning.

Til bluseklædt personel bør udleveres en sommer
uniform, der kan bæres under landlov under varme
vejrforhold.

Problemet sommeruniform foreslås løst på flg.
måde:

Jakkeklædt personel.

Der reglementeres en skræddersyet uniform bestå
ende af jakke og benklæder (lange og korte) af lærred,
el. lign., med to brystlommer med klap, to sidelommer
med klap, samt bælte, skulderdistinktioner og gyldne
knapper.

Farven og faconen bør være den i andre NATO-lan
des søværn foretrukne (f. eks. khakifarve) .

Til uniformen bæres lys khakiskjorte med to bryst
lommer med klap samt skulderstropper. Som hoved
beklædning sort hue med khaki overtræk.

Med en sådan uniform er det muligt på særligt varme
dage at aflægge jakken og bære en uniform bestående
af: Skjorte med skulderdistinktioner, slips og ben
klæder.

En sammenblanding af blå uniform og khaki må
ikke finde sted.

Til denne sommeruniform kan der ikke bæres over
tøj, og brugen af uniformen skal være datobestemt.

Uniformen kan bæres om bord og i land.
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Den nuværende blå uniform med hvid hue kan
naturligvis bæres jævnsides med den foreslåede.

Det skal pointeres, at ovennævnte khakiuniform er
arbejdsbetonet, og at den ikke må anvendes ved offici
elle lej ligheder.

Hvid uniform tænkes herefter kun anvendt som
tropeuniform.

Bluseklædt personel.

Spørgsmålet om en mere hensigtsmæssig sommer
uniform til landlov er vanskeligere at løse, men bør
løses, da den nuværende paradedragt er for svær og
ubehagelig til brug om sommeren og tilskynder det
bluseklædte personel til opknapning og oprulning af
ærmerne, ja, endog til omklædning i civilt tøj.

Der kan efter vor mening ikke være tale om en
landlovsuniform af lærred, hvorfor den mest praktiske
løsning formentlig vil være den at indføre en særlig
sommerparadedragt af lettere stof end den nuværende.

Den for tiden reglementerede uldne undertrøje fore
slås afskaffet og erstattet af en hvid lærredsskjorte af
svært stof med korte ærmer og med samme hals
udskæring med blå kant som den nuværende under
trøje. Under denne skjorte bæres alm. (civil) under
trøje.

Denne ændring skyldes hygiejniske og klædelige
grunde og indebærer dersuden den fordel. at denne
skjorte på varme dage kan bæres uden bosserorme på
tjenestestederne, evt. ved særlige lejligheder også i
land.

Benklædernes facon bør af ovennævnte grunde æn
dres noget, således at de kan bæres med rem (uden
bosseronne) .
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3. ARBEJDSUNIFORM FOR BLUSEKLÆDT PER
SONEL

Den nuværende arbejdsuniform, bestående af over
træksbosseronne og overtræksbenklæder, er en uprak
tisk, uhygiejnisk uniform, der er vanskelig at ren
holde samt direkte uklædelig. Desuden er den om
vinteren ikke i stand til at opfylde sit formål, da man
ofte må bære stortrøje udenpå arbejdsbosseronnen.

Som erstatning foreslås en uniform bestående af
faconsyede blå lærredsbenklæder (lange og korte, ikke
overtræksbenklæder) samt lysere blå lærredsskjorte
med fast flip og to brystlommer med klap.

Til særligt snavset arbejde, f. eks. artilleri- og tor
pedoeftersyn, maskintjeneste og lign., reglementeres
en overtræksdragt. Denne overtræksdragt vil blive nær
mere behandlet i næste afsnit.

For på en let og praktisk måde at løse spørgsmålet
vedr. personellets hensigtsmæssige påklædning under
operationer på forter og i land iøvrigt foreslås det,
at der til ALT personel (befalingsmænd og menige)
udleveres mindst to sæt overtrækstøj i den farve, der
af eksperter anses for mest hensigtsmæssig til felt
mæssig brug.

Denne overtræksdragt er ligeledes tænkt anvendt på
tjenestestederne under det i foranstående pkt. nævnte
smudsige arbejde.

Overtræksdragten skal være praktisk og rummelig,
forsynet med lynlås og det fornødne antal lommer med
klap.

Under denne overtræksdragt kan bæres enhver form
for uniform lige fra den bluseklædtes arbejdsdragt til
befalingsmandens jakkeuniform.

Ved indførelse af en sådan dragt opnås den land
krigsmæssige fordel, at alle bliver ens og hensigts-
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mæssig påklædt, og at iøjnefaldende gradstegn skju
les; og mange attester på ødelagte stortrøjer på grund
af olie og fedt vil kunne undgås.

Personellet vil hurtigt kunne omklædes i rent tøj
under skafning og ophold på banjerne løvrigt.

4. ANDRE UNIFORMSPROBLEMER

Følgende ændringer i uniformsreglementet er end
videre ønskelige:

a. At regnfrakken (den såkaldte »Navy blue«) syes
i uniformssnit og forsynes med gyldne knapper
samt skulder-distinktioner.

Vi finder det uhensigtsmæssigt til uniform
at bære en så civilt betonet påklædning, rent
bortset fra, at det forekommer os uhøfligt (for
ikke at bruge et stærkere udtryk) overfor andet
militært personel at tilsløre sin identitet på
en så uheldig måde, som det er tilfældet i dag.

b. At begrebet st tlladte udgår af reglementet, så
ledes at det klart angiver, hvad der er reglemen
teret.

Herved undgås de utallige variationer i hals
tørklæder, handsker, skjorte- og sokkefarver,
skofaconer, ja, endog i emblemer og distinktio
ner, der ses i dag.

En fuldstændig ensartethed i uniformsreglen
kan yderligere sikres ved oprettelse af autori
serede udsalg (gerne ledet af et civilt firma),
fortrinsvis ved eller på flådestationerne (jvfr.
andre NATO-lande). En forenkling af betalings
systemet og sandsynligvis en reduktion af pri
serne ville herved også kunne opnås.

c. At den nøjagtige beskrivelse af uniforms- og
beklædningsgenstande bliver udtaget af uni-

Tidsskr. f. Søvæsen. 126. Aarg, 15
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formsreglementet og samlet i en særlig, detaille
ret beklædningsbeskrivelse.

d. At sorte marchstøvler reglementeres til alle be
falingsmænd og brune sko kun må benyttes til
khaki.

e. At alt bluseklædt personel på landtjeneste får
2 par marchstøvler.

f. At der indføres skråhue el. lign. til brug på tjene
stestederne.
(Runde huer og kasketter kan let blæse af og er
i dag alt for kostbare at miste).

g. At særlig beklædning, der er ønskelig på for
skellige tjenestesteder (F. eks. ursulatøj, pels
frakker til kanonbesætninger o.s.v.) opmagasi
neres på disse, således at alle på det specielle
tjenestested kan optræde ensartet påklædt efter
den kommanderendes bestemmelse.

h. At chefens tilsynspligt med personellets beklæd
ning kommer til at omfatte alle personelkate
gorier, også befalingsmænd.

5. NYT BEKLÆDNINGSPRINCIP

Til slut skal ganske kort skitseres retningslinierne
for et nyt beklædningsprincip for bluseklædt personel.

Det nuværende system, der forudsætter udlevering
af mundering, kassationskommission på tjenesteste
derne, overkassationskommission på beklædningsma
gasinet, føring af kassationslister over kasseret ,m un 
dering, og kun mulighed for udskiftning af munde
ring i København, er en utidssvarende, upraktisk og
tidsrøvende ordning, der måske kunne anvendes af sø
værnet, da det bestod af 1000 VP, indkaldt 2 gange om
året og alle tjenstgørende i København, men ikke i dag.
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Hovedpunkterne i det foreslåede system er flg.:
a. Personellet får ved indkaldelsen en komplet

mundering udleveret.
b. Personellet inddeles beklædningsmæssigt i kate

gorier, (frigængere, artillerister, maskin- o.s.v.)
hvorved der kan tages hensyn til graden af slid
og tilsmudsning.

c. Hver kategori får tildelt et bestemt beklædnings
beløb pr. dag (dette beløb kan reguleres efter
beklædningens prisniveau).

d. Tjenestestedet afgør om tøjet skal kasseres. Som
erstatning for kasseret udrustning, der skal af
leveres, udleveres ny på tjenestestedet, og den
betales af mandens beklædningspenge med en
pris, der fastsættes af beklædningsmagasinet.

e. Beklædning der mangler helt (ved egen skyld)
betales med en så betydelig overpris, at det ikke
kan betale sig for manden at sælge den.

f. Passer en mand omhyggeligt på sin udrustning,
får han beklædningspengene udbetalt til eget
brug.

g. Udbetalingen skal ske for en måned ad gangen,
efter afholdelse af tøjmønstring.

l å"



Meddelelser fra udlandet.

Vcd orlogskaptajn H. M. Petersen

og søløjtnnnt IC R od IIo 1m.

England.

Deling af soofficcrslinien,

Da antallet af captains og commanders fortsat er stigende,
og sam t idig antallet af udkommandoer til søs viser en faldende
tendens, på grund af at færre skibe og enheder er under kom
mando, p åtænkes det at dele søofficerslinien fl'a communder
og opefter i 2 linier, Post List og General List.

Fremtidig vil kun officerer i Post List fl\. større chefskom
mandoer på søen, Officerer i General List kan ganske vist blive
udkommanderet til søs, men ikke som skibschefer. De vil kunne
hlive chefer fo r institutioner i land eller komme til at gøre
tjeneste i stabe og lign .

Alle fremtidige udnævnelser af søofficerer i linien fra Lieute
nant Commander til commander og fra commander til captain
vil ske indcn for een of ovenstående linier.

Captains og commanders, der er udnævnt efter 30. juni 1951
vil nu blive opdelt på de to linier. For admiralsgraderne vil
adskillelsen først gøre sig gældende efterhånden som udnæv
nelsen til kontreadmh-al og opefter finder sted.

Officerer af General List vil kunne avancere til både captain
og admiral. Admiraler med operativt ansvar udpeges fra Post
List.

(The Daily Tclegraph, 4/3-55 ). H.lIf.P.

Tjenestegradsfarver forsvinder.

Tjenestegradsfarverne forsvinder nu for speciaJofficerernes
vedkommende, ligesom de særlige benævnelser for disse officerer
Ikke længere vil finde anvendelse; det gælder
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(E) - Engineering branch
(L) - Electrical branch
(S) - Supply and Secretarial branch.

(The Daily Telegraph, 4/3-55). H.M.P.

Flddens opgaver i atomkrigstidsalderen.

Inden for relativ kort tid har torpedoen, ubåden, f'lyvemaski
nen og radar haft stor indflydelse på maritim strategi og nød
vendiggjort ændringer i krigskibsbygning og flådetaktik. Som
det sidste led i denne lange kæde af våben med revolutione
rende virkning kommer nu atomvåbnene. Disse sidste opfin
delser kan få stor virkning på den maritime krigsførelse og æn
dre karakteren af de styrker, der er nødvendige i søkrlgen, men
de formindsker ikke nødvendigheden af flåder.

I fredstid spiller sømagten en betydningsfuld rolle ved at
støtte vor politik og sikre vor handel. I krig bliver sømagtens
mest fremtrædende karaktertræk endnu mere iøjnefaldende,
især dens bevægelighed og relative uafhængighed af lundbaser.

I lokale krige kan fl ådens sø- og luftmagt bringes til udfol
delse overalt i verden, hurtigt og effektivt. Men hvilken rolle
skal flåden spille i en fremtidig storkrig, hvor de nyeste masse
ødelæggelsesvåben vil blive anvendt?

Hvis en sådan krig skulle komme, vil flådernes opgave blive:

at opsøge og ødelægge fjendens skibe, hvor de end måtte be
finde sig og med de midler, det ligger i deres magt at an
vende, hindre fjenden i at bruge havet til eget formål,

at beskytte samfærdsc1smidler, der er nødvendige til under
støttelse af vore operationer og sikre forsyningslinierne,

at yde direkte flystøtte for operationer i land og til søs i
sådanne områder, hvor dette ikke kan ydes af landbaseret
fly.

Ingen flåde kan udføre disse opgaver alene, men England
er del af en tæt sammenvævet Commonwealth- og NATO-alliance,
og sammen kan vi nå disse m61.

Som en del af vort bidrag til fremtidens allierede flåder,
vil vi se slagkraftige grupper af hangarskibe, robotskibe med
fjernstyrede våben og eskorteskibe. De vil erstatte fortidens
slagskibsflåder og udgøre den styrke, hvoraf al anden flåde
aktivitet afhænger, en bevægelig offensiv styrke, der hurtigt
kan bringes til anvendelse, hvor det ønskes. I atomalderen vil
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de ved deres evne til vilkårlig spredning og rcknnccntrnt ion være
en håde smidig Ol( hårdtslående kampstyrke.

Flåden uf i dao.

Hangarskibet er det kraftigste skib, fl1lden råder over i dag.
Det el' armeret med Hyeskadr-ill cr til forsvar af egne skibe og
angreb pli fjendens ubåde og Hy samt installationer i land.

Det moderne hangarskib er forsynet med 3 vigtige engelske
opfindelser: vinkeldækket (the nnqled deck), darnpkatapulten,
(steamcatapult) og landingsspejlet (mirror lutulituj device).

l det kommende ål' vil de tunge hangurslcibe ARK ROYAL
og EAGLE og de lette hangarskibe ALBION og CENTAUR indgå
i de operative f'lådcstyrkcr.

Krydserne vil blive bibeholdt, indtil de kan afløses af robot
skibe, Deres opgaver er uændrede, og de har bevist deres værdi
h åde i krig og fred.

De kraftigste eskor-teskibe er DARING-skibene, der har op
fyldt vore dristigste forventninger. De suppleres af nye og mo
derniserede j agere og fregatter.

Ubåde, minestrygere og patruljebåde nybygges, og moderne
teknik gør det muligt at opnå stor effektivitet.

Robotskibe.

De Ijernatyrede våben er nu så vidt udviklet, at Admiralitetet
er overbevist om, al der kan påbegyndes konstruktion og byg
ning af robotskibe til erstatning for den aldrende krydserflåde.

Det første fjernstyrede våben, der vil blive operativt, er et
rent »shtp-to-air-e-våben, men dette vil i løbet af de nærmeste
år blive efterfulgt af »ship-to-shlpe-våben.

Personel.

Personelbehovet el' ikke blevet opfyldt, sandsynligvis fordi
konkur-rencen fra industrien og andre civile virksomheder er
for stærk.

Admiralitetet forsøger dog stadig at gøre tilværelsen i f1.I
den mere tiltrækkende for p å denne måde at forøge personel
søgningen.

Ved finansårels begyndelse vil personelstyrken være 133,000
og ved dets slutning 127.000.

Antallet af værnepligtige i 1955-56 vil være ca . 5.000 og
aniaIlet af WRNS beløber sig til 4,575 hvornf 300 offfcerer.



;\[eddelelser fra udlandet. 231

Oversigt over flåden.

(Opmåltngs-, Iorsynings-, depot- og hjælpeskibe Cl' ikke med
regnet).

Under kommando Under l
Type

Operative I Forsøg eller byg- reserve lait
træning ning 0.1.

Slagskibe 1 4 ;;
Tunge hangarskibe 2 5 7
Lette hangarskibe 2 4 4 2 12
Krydsere II 1 3 14 27
DARING-skibe 7 1 8
Jagere 22 3 ;;7 82
Fregatter 30 22 2li lIli 163
Minelæggere 1 2 a
Ubåde 43 2 14 511

Minestrygere 32 23 94 165 314
FPB, spe 26 4 10 42 82
Landgangsskibe 7 1 58 66

lult 182 58 I 139 I 479 I 858

Forsknino.

En stor del af tidligcre udført forskning begynder nu, som
det fremgår af det ovenstående, at bære frugt .

Del' hul' været opmuntrende fremskridt på forskellige om
råder, navnlig hvad angår antiubådsdetektnrer, ikke blot sta
tionære og skihshårne, men også fl:ybllrne. Også antimine

detektorer er blevet udviklet.

Torpedoræknlng og -træfning er blevet yderl lgere forbedret,
og inden for mikrobølgeteknikken synes alt at tyde på, at sikker
forbindelse kan opnås pli meget længere afstande, end det hid
til har været tænkt muligt.

Anlægsvirksomhed.

Nye hygntnger til brug for forskningen vil snart være fuld
ført. Herudover vil hovedvægten blive lagt pli bygning af
kvarterer til gift personel og udvidelse af fllldebaser og de
poter.
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Opmdlingstjeneste. sokort og farvandsefterretninger.

1954 blev udsendt 1.500 navigationals warnings og 3.052
meddelelser til søfarten. Udvekslingen af oplysninger med Sov
jetunionen er for nylig blevet genoptaget.

Der findes nu 3.600 Admirality Charts, der dels holdes ret
tede og dels moderniseres for at møde de krav om nøjagtighed,
der stilles ved brug af radionavigationsmidler. En ny type kort
er blevet tegnet til brug for jetfly.

Ca. 1.400.000 kort er blevet trykt i 1954. Heraf blev lidt
over 1.000.000 solgt for en samlet sum af i: 250.000, og ca, 40
pct. var eksportsalg.

SIdbbygningsindustrien.

I 1954 byggedes 1.500.000 tons nye handelsskibe, det største
antal siden kr-igen, Ved slutningen af 1964 lå industrien inde
med ordrer på 4.250.000 tons, hvilket svarer til 2 lirs arbejde.

Omkostningerne.

Det samlede beløb til bestridelse af udgifterne det kom-
mende finanslir beløber sig til i: 391.550.000 eller i: 11.750.000
mindre end sidste lir.

(Uddrag af »Explanatory Statement on the Navy Estimates
1955-56«). H.M.P.

Hangarskibet ARK ROYAL.

Hl\IS ARI{ ROY AL, det nyeste hangarskib, del' er bygget l
England, blev overtaget af flåden den 25. februar i år fra værf
tet Messrs. Gammell Laird & Company Limited, Birkenhead.
Det er det 8. hangarskib, der er bygget l England siden den 2.
verdenskrig og et af de største hangarskibe, der nogensinde har
været i den engelske Il åde .

Dimensioner:

Standarddeplacement ..
Længde overalt ..
Længde melI. perpendikulærerne
Største bredde .
Antal rum .

Besætning.

I fredstid
l krigstid

36.800 tons
808 fl. 3 in. (246,2 m)

720 fl. (219,4 m)

112 fl. 9 in. (34,2 m)
1300

1632, heraf 110 officerer
2100
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Flyudstyr.

Vinkeldæk (5%')
Dampkatapult
6 standsningswirer (ny type)
Landingsspejl
3 elevatorer, heraf 1 sideelevator.

:l rm ering.

16 X4.5 in. kanoner
45 mindre luftværnskanoner.
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Hooedmaskineri.

Gearede turbiner.
4 skruer.
I tilfælde af atombombeangreb, kan hovedmaskineriet fjern 

styres fra rum, udstyret med luftfornyelsesanlæg.

Elektriske installationer.

4 dampturbiner og 4 dieselmotorer å 500 KW, 220 volt.
750 miles (1200 km) kabel, vægt 1.100 tons.

Intercomsystem.

1500 telefoner
100 samtalehøjttalere
600 ordrehøjttalere
100 koncerthøjttalere.

En skibsklokke, støbt af sølv fra den 2. verdenskrigs berømte
ARK ROYAL (1939-1941) og med en vægt af nærved 100 kg
blev den 26. marts overrakt chefen for det nye skib til ophæng
ning om bord. Med klokken fulgte følgende indrammede brev:

»THIS BELL WAS CAST AT THE BEHEST OF THE COMPANY
OF THE THIRD ARK ROYAL IN MEMORY OF A GREAT
COMMISSION.
THEY BEQUEATH THE BELL TO ALL WHO SAlL IN . SHIPS
THAT BEAR HER NAl\IE, IN BELIEF THAT THE BOND OF
FELLOWSHIP AND THE SPIRIT OF ENTHUSIASM WHICH
INSPIRED THEM WILL LIVE ON IN THE ARK ROYALS THAT
ARE TO COME.
MAY THE SOUND OF THIS BELL REl\lIND US OF THE
POWER OF HARMONY IN THE LIVES OF MENe.

(Admira1ty News . Summary, nr. 102. 1955). H. M. P.
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Ny helilcopt eropijaue,

For Iør-ste gang hal' Royal NlwIl i Iehrunr i ar til en bjærg
ningsopgave brugt en heltkopter til at føre et tov fr-a ect skib til

et andet.
Slæbebåden SIH BEVOIS la til asststance for fragtdamperen

I\INGSBRIDGE, der var grundstødt syd for Isle of Wight. Der
blev rettet anmodning til mnr-incmyndlghcderne om at assistere
med at etablere slæbof'orbtndelse, og en DRAGONFLY fra flyve
station Gosport udførte operatronen "ed Først at føre en l-tomme
tovende ned til fr-agtskihet og derefter strække tovet og aflevere
den anden tamp til slæbchårlcn, der III 100 m borte. Ved hjælp
af det tyndere tov haledes derefter en 4-tomme slæbetrosse over
til I{INGSBRIDGE. Hele operationen varede 20 minutter, og
damperen blev kort efter slæbt af grunden.

Få dage senere foretog en S. 55 WHIRLWIND-heIikoptel' en
lignende operation ved at etablere en forbindelse mellem en
slæbebåd og Hl\IS l\IONTROSE, del' var kommet i drift under en
slæbning i s tormvejr.

(The Admirnlty News Summary, nr. 102. 1955) II. I1f. P.

Nye sosætniruier,

AIS fregatten MURRAY løb af stabelen den 25. februar
Glasgow. Den vil blive armeret med 3 Bofors kanoner og 2
A,S-våben af nyeste konstruktton.

Samme dag søsattes ubåden EXCALIBUR fra værftet i Bar
row-on-Furness, EXCALIBUR er søsterskib til HMS EXPLORER.

(The Ådm ir nl ty News Summary. Nr. 102. 1955) H. I1f.P.

Alombombeovelsc i Middelhavet.

øvelse SEALANCE, der fandt sted i midten af marts måned
i l\liddelhavet, indgik en fase, under hvilken en yderst stærkt
eskorteret konvoj blev udsat for atombombeangreb.

Da øvelsen begyndte stod konvojen, der bestod af fl ådetank
og -Iorsyntngsskibe mod l\Ialta, sydost om Sardinien og sy dves t
om Sicilien. Den usædvanlig stærke eskorte bestod af krydsere,
DARING-skibe, jagere og fregatter, spredt mest muligt for at
yde det mindst mulige bombemål og hinsides horisonten sejlede
hangarskibene ALBION og CENTAUR med deres egen overflade
eskorte og egne forsvarsfly. De var endvidere støttet af langt
rækkende SHACKLETON-f1y fra Malta.
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Straks efter kl. 10 om formiddagen eksploderede en atom
bombe, simuleret ved en røgsøjle, mellem skibene mindre end
en sømil fra en af krydserne, Kursen blev straks lagt om, og
farten øgedes, idet konvoj og eskorte søgte ud af fareområdet.

Da faren var ovre genoptog skibene igen deres oprindelige
stationer og fortsatte ad deres tldligere kurs.

(Times, 14/3 1955).

Sovjetunionen,

u.u. P.

En oversigt ovcr de væbncdc styrker.

De vigtigste træk i den seneste udvikling inden for Sovjetuni 
onens forsvarsmagt er følgende:

- afslutningen af en serie atombombeforsøg sidste efterår
- demonstration af en 4-motoret jetbomber ved majparaden

i 1954 og
- flådens opbygning til verdens næststørste maritime styrke.

Sovjetunionens muligheder for atomkrigsførelse indgår jo
som en del af baggrunden Ior verdenspolitikken idag og dermed
for vestmagternes forsvarspolitik.

Atomvåben kan bllve sat ind mod Vesteuropa enten ved fjern
styrede raketter eller ved konventionelle flyhomher. Ved hjælp
af et stort antal tyske raketeksperter har Sovjetunionen gjort
store anstrengelser for at forbedre V-2 raketterne og yderligere
konstruere nye formel' for fjernst~'rede våben, deri indbefattet
ubådsbårne robotter.

Flyvevdbnet.

Sovjetunionens flyvevåben er ikke et selvstændigt våben. Bort
set fra flådens 3.500 Hy er det underlagt forsvarsministeren,
Marskal Zhukof og består af 4 adskilte grene:

- de taktiske flystyrker
- luftbårne tropper
- luftforsvaret (P. V. O. )
- de strategiske bombefly.

Det taktiske flyvåben er langt det største.
Ifølge officielle kilder består flyvevåbnet af ialt 20.000 fly og

ca, 800.000 mand. Hertil kommer satellitstaternes flyvevåbner
med 4.000 fl~·.
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Dette flyvevllben Cl' ikke alene i antal det største i verden,
men kvaliteten Cl' ogsll hastigt stigende. I 1951 var ca, 1/5 af
j ager'ne jet-fly, i 1954 gjaldt det næsten alle. I 1951 fandtes
endnu in gen operative jetbombefly, i 1954 var godt 2/S af de
lette bombemaskiner jetdrevne. Siden 1951 Cl' antallet af TU.4
(svarer til B. 29) blevet fordoblet.

Det mest hetydningsfulde af de nye fly Cl' dog sikkert en
4-motoret jetbomber med tilbagestrøgne planer, der første gang
observeredes ved 1. maj paraden i 1954. Dette er ganske givet et
strategisk bombefly, der eventuelt svarer til den nyeste arner-i
kanske Boeing B. 52.

En af de nyeste jagere l\IIG 17 siges at svare i kvaltfikattoner
til den amer-ikanske F.100, og amerikanske kilder har n~'lig

omtalt et sovjetisk »dobbelt-delta«-fly. Det er endvidere flere
gange blevet meddelt, at russerne har dieseldrevne, Iangtræk
Ilende rekognoscer-lngsfly og der er ingen tvivl om, at der nu
tænkes på atomdrevne fly.

Med hensyn til flyvepladser foregår der en stadig udvikling.
l løbet ar de tre sidste lir er antallet af flyvepladser i Østeuropa,
beregnet pli at tage jetfly, næsten S-doblet. Flyvekontrol- og
varslings tjenesten samt luftværnsartilleriet forbedres stadig, og
ml nu siges at danne et effektivt forsvarsbælte langs sovjet
blokkens vestgrænse.

Marinen.

Sovjetunionens Ilåde er nu den næststørste i verden, et fak
tum, der dog kun bør ses i sammenhæng med USSR's strateglske
position, der Ihvertf'ald ikke kan anses for særlig tilfredsstil
lende over for vestmagternes langt fordelagtigere stilling.

I de nærmeste lir efter krigen var den russiske flåde et uhel
digt konglomerat af førkrigsmater-iel og fjendebytte, men ved
et målbevidst planlagt og eCCektivt udført konstruktion~- og
nybygningsprogram Cl' den nu ved at udvikle sig til en mere
homogen og forholdsvis moderne styrke med et højt beredskab.

Øvelsesvirksomheden er stadig stigende, og de sidste lirs øvel
ser har været af et format, der kan sammenlignes med de
store NATO-øvelser. De Cl' ligeledes blevet mere komplicerede.
og selvom den nuværende flådeledelse mangler krigserfaring,
Cl' der ingen tvivl om, at den vil kunne planlægge og lede flåde
operationer i stor stil.
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Den del af flåden, der volder vestmagterne størst uro er givet
vis den store ubådsflådc, der er i stand til at angribe skibsfart
samt havnebyer og andre kystmål med miner, torpedoer, raket
ter og kanoner.

Marinens flyvevåben er landbaseret. Det er udstyret med
MIG 15 og IL-28 fly. Det må forventes, at det er i stand til at
anvende alle moderne våben, heriblandt atombomber og robot
ter samt moderne målsøgende torpedoer og afstandsminer.

Hæren.

Dennes styrke er ca, 2,8 milI. mand, inddelt 175 divisioner.
Af disse er der 3 typer:

- infanteridivisionen
- den mekaniserede division
- panserdivisionen.

Foruden disse 3 hovedtyper findes der 40 luftværnsartilleri- og
artilleridivisioner, og der findes stadig 3-4 kavalleridivisioner
tilbage.

Sikkerhedsstyrkerne, der ikke indgår i hæren, beløber sig til
ca, 400.000 mand.

Hærens udstyr er efterhånden helt moderne og motoriserin
gen vidt fremskreden. Det mest iøjnefaldende ved det nye ma
teriel er, at det er enkelt og robust. Så vidt vides er Joseph
Stalin III stadig standard for tunge kampvogne. Artilleriet el'
fremragende, og der sker en stadig forøgelse af radioudstyr, der
anvendes til og med regimcnter.

Hærens øverste ledelse er endnu i hænderne på kr-igsvetcra
nerne. De yngre chefer menes at være af høj kvalitet omend
noget tilbageholdende overfor at påtage sig et ansvar.

Den politiske indflydelse er stor, og ca, 85 % af offiecrerne
er medlemmer af kommunistpartiet.

I almindelighed må det siges, at officerslønningerne er gode.
En general eller admiral tjener således 100.000 kr. årligt.

Alt i alt er den sovjetiske forsvarsmagt af en formidabel
styrke, hvis kilder springer af landets store befolkning og vel
konstruerede materiel. Det må dog ikke glemmes, at moderni
seringen af de russiske styrker må betales med en mere kompli
ceret administration og ringere muligheder for »at leve af fjen
dens Iande.
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En ukendt faktor er derfor i hvilken grad vore østlige naboer
mestrer den moderne logistic-teknik, håde hvad angår' store
mekaniserede armeer, moderne fly samt ubåde og raiders på oce
anerne, Endelig kan det ikke skade endnu engang at pointere, at
Sovjetunionen og de lande, der er i forbund med denne, vis-a-vis
vestmagterne har en strategisk position, der nok i nogen grad
er blevet forbedret siden 1939, men dog sikkert endnu selv for
nationer, der traditionsmæssigt bevæger sig ad kontinentale
tnnkehancr m å give anledning til betydelig ængstelse.

(Times og andre kilder). H.lIf. P.

Sverige.
Havarier ved flyvevåbnet .

Året 1954 var det bedste år siden 1936, hvad angår havarier
ved flyvevåbnet.

Hyppigheden pr. 100.000 f'lyvct imer fremgår af følgende over
sigt:

Havarier (tntalantal)
Havarier med omkomne
Omkomne
Totalhavarerede fly
Antal heldige faldskærmsudspring

1952

143
9,4

11,4
20,1
10

1953

153
12,8
16,3
26,1
10,5

1954

133
8,4

10,1
20,1

8,4

(Officersfårbundsbladet 3/55).

U. S. A.

H.M.P.

Nyt an Ii-u bådsfly.

En stor firemotoret jet-flyveb1\.d, XP61\1-1, SEAIIIASTER byg
ges nu til marinen. Dens hastighed er over 600 knob, og den
kan indtage brændstof fra ubåde. SEArIIASTER er specielt be
regnet til ubådsbekærnpelse, og vil sammen med skibe indgå
i en Seaplane Strikino Force.

(Newswcek, 17/1 1955). H.MoP.
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Den Nordlige Save].
En studie over Nordostpassagen.

Af Knrnmnndorkaptnjn R. St e e n St e c n s e n.

(fortsat)

Naturen og landskabet.

Franz Josephs Land, den nordlige del af Nevaja
Zemlja og de nordlige øer i det Vestsibiriske Hav, Se
vernaja Zemlja og De Lang Øerne kan betegnes som
arktiske ørkener - det "il sige omraader, der udeluk
kende bestaar af klipper og is, og hvor plantevækst en
ten ikke findes eller i hvert fald ikke spiller nogen rolle.

De øvrige landomraader langs den Nordlige Søvej
hører derimod til det saakaldte sark t isk e steppelande
eller tundraen. Planteverdenen bestaar her af lavere ar
ter saa som mos og lav, urter og græs samt dværgfor
mer af birk, pil, enebær og lærk, der kryber langs jor
den eller danner krat i knæhøjde. Fastlandskysten, den
sydlige del af Novaja Zemlja og de Nysibiriske Øer
m. v. domineres af denne vegetation, der danner tun
draen. Aarsagen til træarternes ringe vækst er vinden
i forbindelse med, at den øvre grænse for den stedse
frosne jordbund her ligger tæt under overfladen. Alt
efter bevoksning, geografisk bredde, højde over havet,
jordbundens beskaffenhed og grundvandets dybde m.v.
fremtræder tundraen i form af surnp-, Ijeld-, højlands-,
hede-, mos- eller krattundra.

Syd for tundraen kommer taigaen, den sibiriske ur-

Ttdsskr, f. Sov æscn. 126..\orl{ . Hi
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skov. Skovgrænsen følger ikke nogen bredc1eparallel,
men bugter sig og skyder sig længere mod Nord langs
floderne. Ved Lena og Kolyrna naar den saaledes næ
sten helt ud til deltaet, og paa Murmanhalvøen ligger
Mu rmunsk indenfor grænsen. Under besejling af Kola
fjorden er det bemærkelsesværdigt, at det tundraklæd
te landskab ved indsejlingen (Poljarnoje) ret hurtigt
afløses af nnaleskov, inden man naar ind til Murrnansk.

.Jamalhalvøen og Hvideøen bestaar af lave, sumpede
lundrusletter. hvor vind og vejr dog ofte har løsrevet
og bortført det tynde lag mos og rensdyrlav, saa der op
stuar nogne sand flader, der ved sandflugt kan danne
klitter og miler. Pau Jamalhalvøen ligger vandskellet
kun i en. 100 m's højde.

Mellem Ob Bugten og J'errissejs munding ligger Gyda
halvøen, der ligeledes er et lavt og sumpet tundra
landskab med brinker paa indtil 35 m 's højde langs
kysten.

Taimyrhalvøen mellem Port Dickson og Khatangas
munding er dækket af fjeldtundra . Byrrangabjergene,
der nnur en højde af 1000 m, danner her en kæde, der
gnar fra \VSW til ENE, Kharlton Laptøvkysten og oer
ne udenfor denne hestaar af lave og som regel nøgne
klipper og fjelde.

Kystlandet fra Khatanga til Lenadeltaet er tør hede
tundra med højder indtil 100 m. Ved Lena gaar skov
grænsen som nævnt helt ud til deltaet, hvor den her
kun mandshøje taiga efterhaanden afløses af deltaets
lave og sumpede tundra.

øst for Lenadeltaet, der skyder sig et godt stykke
ud i havet, danner det med hedetundra klædte kyst
land en stejl og brat affaldende brink, neden for hvil
ken der ligger en bred og sandet forstrand, som kun
afbrydes af de mange større og mindre floders deltaer.
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Sten-is paa Uolsjoi Ljukovskl. Efter Iotogruti af Baron von '1'011.

Af de Nysibiriske Øer bestaar Anjon-gruppen af tun
draklædt lavland. Kun nogle ganske fan steder findes
højder, der lige netop overskrider 100 m. Den største
del af Bunge's Ø er oversvømmet ved højvande. Øens
grænser er saaledes ret »f1ydende«, og enkelte geogra
fer har derfor ogsaa tidligere opfattet hele arealet mel
lem Kotelni og Faddejevskis Ø som et udstrakt flad
vand og ikke som en ø. Først midt i forrige aarhundre
de fik dette omraade ønavn, Langs Anjouøernes syd
lige kyst findes en del hytter, der i sommerperioden be
nyttes af jægere fra fastlandet, og som tillige kan an
vendes som tilflugtssteder for skibbrudne.

Paa Ljakovskiøerne er undergrunden klippe - ofte
sandsten - der paa de højeste steder (ca. 300 m) lig
ger nøgen og udækket. Øerne er navnlig kendt for de
rigelige forekomster af sten-is, der dækker størstedelen
af arealet, og som ligger i tykkelser paa indtil 25 m.

16"
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;\Intotsjkinstrædet. Efter fotografi toget fro broen uf den tyske
hjælpekrydser I{O:'llET under passagen i 1940.

Sten-isen er diluviale gletsjermasser. der som regel er
overdækket med et lag ler og sand, hvorpaa der i tidens
løb har dannet sig en sparsom tundravegetation. I sten
isen, der stammer fra Kvartærtidens ældste periode 
muligvis endda fra Tertiærtidens sidste del - er beva
ret rester af datidens dyr som f. eks. mammut og uld
hnaret næsehorn. Ved sten-isens afsmeltning kommer
disse rester - hvoriblandt der findes store mængder
fossilt elfenben -- for dagens lys og kan indsamles.

Sten-is forekommer ogsaa paa nordsiden af Fadde.
jevskiøen og flere steder paa fastlandet - bl. u. Vest
for mundingen af Indigirka og paa Bykovhalvøen ved
Lenadeltaet Nord for 'I'iksi. Tidligere fandtes der noget
Vest for Ljakovskiøerne nogle smaa-øer, der udeluk
kende bestod af sten-is - kun dækket af et tyndt lag
af ler- og sandjord med tundravegetation. Disse øer, af
hvilke Semenov- eller Semenovskiøen var den største,
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Fjordlandskub paa Scverua]a Zemlja.

er efterhaanden som følge af den af klimaforbedringen
foraarsagede afsmeltning helt eller delvis forsvundet.
Semenovskiøen blev kortlagt i 1823 og var da 15 km
lang. De Long og JEANNETTE-folkene holdt under de
res færd ind mod fastlandet i efteraaret 1881 rast paa
øen og skød her en ren. 11902 var Semenovskis længde
reduceret til 5 km og i 1936 til kun 2 km. Efter de nye
ste russiske kort fra 1954 er øen helt forsvundet. Paa
stedet ligger der nu en grus- og sandbanke med ca. 2
ro vand.

Nordkysten af Tsjuktsjerhalvøen - fra Tsjaunhug,
ten og videre østefter - er klippekyst. hvor bjerge af
anselig højde flere steder næsten naar helt ud til havet.

Den arktiske naturskønhed, som den kendes fra
Grønland, Svalbard og Franz Josephs Land, vil man
kun finde faa steder langs den Nordlige Søvej.
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To af k lfppcsojlcr-ne pau Firsojleocu. Efter fotografi taget under
~IAUDS's overvintring ved Bjorncncruc l!J24-2:i.

Novuju Zemlja, Sevcrnaja Zernlja, Wrangeløen og
De Long Øerne rejser sig ganske vist adskillige steder
brat fra havet, og de snedækkede og ofte forrevne tin
der, de hvide gletsjere, mørke kløfter og indskaarne
kyster giver mange stedet' her landskabet et vildt og
storsluuet p rrcg ,
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Men disse omraader ligger langt horte fra den almin
delige og normale sejlrute. Langs hele fastlandet, syd
kysten af Severnaja Zemlja og de Nysibiriske Øer er
der som netop omtalt for det meste hlot mørke, sande
de kyster med lave, tundraklædte brinker og længere
inde i landet maaske nogle golde, brune bjerge. Mile
vidt strækker sig forstranden med sit grove, sorte sand
af forvitret basalt, en endeløs kyst, hvis ensformighed
kun nu og da brydes af sumpede floddeltaer eller dyn
ger af drivtømmer.

Fra Sibiriens taiga flyder hver sommer tusindvis af
træstammer med floderne ud i havet. Nogle skyller 
mere eller mindre afbarkede af is og brænding og med
eller uden rodstykke - op paa Ishavskysten. hvor de
ofte ligger i mægtige dynger - mens andre driver til
søs og fanges i pakisen for efter aarelang rejse over
Polhavet og ned langs Grønlands østkyst og rundt Kap
Farvel maaske til sidst at ende i en vestgrønlandsk
fjord eller paa kysten af Labrador.

Der er - bortset fra Tsjuktsjerhalvøen - kun gan
ske faa steder paa fastIandskysten, hvor bjerge af stør
re højde naar helt ud til havet. Et af disse steder er den
tidligere nævnte Marija Prontsjisjtsjevafjord paa øst
siden af 'I'aimyrhalvøen. Udefra er fjordens smalle ind
løb meget vanskeligt at opdage. I næsten sin fulde
længde - ca. 25 sømil - er fjorden omgivet af høje,
brat affaldende fjelde, der byder et natursceneri, der
meget minder om de grønlandske kyst- og fjordland
skaber. Tidevandsstrømmen i det smalle indløb kan
løbe meget haardt - helt op til 7 knob. Lidt inden for
fjordmundingen findes ved Nosok en radiostation.

Denne smukke fjord ligger imidlertid ogsaa helt
uden for sejlruten, hvis eneste :tseværdighed« saadan
set i virkeligheden er de fire meget høje, enligt staa-
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ende, vind-eroderede klippesøjler puu den øslligste af
. Bjørncoerne, der heraf har fa aet navnet Firso jleeeti 
j fr. teksten til kortet over strækningen Lenadeltaet
Bjorneøerne.

Men selv de fua steder, 11\'01' nu turen langs den Nord
lige Søvej snuledes giver mulighed for skønhedsind
tryk, vil vej rliget under sej ladsperioden i de flesle til
fælde slille sig hindrende i vejen og gøre nydelsen af
sundanno skonhedsindtryk til en kun snare sjældent
indtræffende oplevelse.

Landskabet langs den Nordlige Søvej kan sanledes i
almindelighed ikke siges at være nogen synderlig øjen
lyst for den, der i god og sikker afstand sejler forbi ude
puu Ishavet. Typisk er følgende korte beskrivelse, som
C l' givet af N. F. Kalllnikov:

:6 ~Ian Iaar et ualmindeligt trist indtryk, naar man
sejler langs dette land. Graa himmel, lave skyer, der
næsten hænger helt ned til jorden. Brune bjerge, brun
tundra og en brun kyst . .... . i<



kan anføres følgende tal for
0.180 68 °
0.167 69 °.7

Jugorstrædet
Kap Tsjeljuskin
Laptevstrædet
Beringstrædet

Til sammenligning
Hamburg:
og Kbhvn . ( Rude Skov ) :

~Iisrisllillg og jurtlmagnetlske forhold.
De jordmagnetiske forhold langs den Nordlige Søvej

er paa grund af den høje magnetiske bredde karakte
riseret ved meget srnaa værdier for kompasriaalens
horisontale indstillingskraft (H ) . Til gengæld er in 
klinationen (I ) meget s tor.

For 1940 arigaves føl gende værdier for H og I:
H ( CGS-enheder J I

0.105 79°
0.040 85 °
0.075 82 °
0.140 75°

Ved kompassets træghed eller ringe indstillingskraft
stilles navigationen m'error en vanskelig opgave - saa
meget mere som ogsaa gyrokompasserne paa grund af
den høje geografiske bredde har en meget ringe ind
stillingskraft.

Langt mere end paa lavere magnetiske bredder vil
kompasriaalen her kunne blive pauvirket af forstyrrel
ser fra undergrunden f. eks. foraarsaget af jernmalm.
Disse forstyrrelser kan paa grund af fladsøens ringe
dybder blive meget store. Adskillige steder advarer sej
ladsanvisningerne mod saadanne magnetiske forstyr
relser.
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Ligeledes vil kompassets ringe indstillingskraft be
virke, at jernmasser i nærheden af kompasset giver
storrc og mere ustabil deviation.

Bevæger man et kompas rundt om den magnetiske
nordpol, vil kornpasnaulen, idet den stadig peger mod
magnetisk N, efterhaanden danne alle vinkler mellem
0 0 og ± 180 0 med den geografiske meridian. Bevæger
man kompasset rundt om den geografiske nordpol, vil
kompasriaalen ganske vist vedblivende pege mod den
forholdsvis fjerne magnetiske nordpol, men vil derved
cf'terhaanden ogsaa komme til at danne alle vinkler
mellem 0 0 og ± 180 0 med de geografiske meridianer. I
begge poler forcnes sanledes alle værdier for misvis
ning, hvilket vil sige, at allc linier for samme misvis
ning (isogoner ) løber sarrimen i begge poler. De dan
nor herved lukkede kredse udenom isogonen ± 180 0

,

der forbinder de to poler. Agonen (0 0 misvisning) gaar
f. t. fra Nordnorge over Svalbard til den geografiske
nordpol. Ved passage af Nordpolen skifter den til ± 180 0

og holder sig saadan til den magnetiske nordpol ved
Boothia Felix, hvorefter agonen gaar videre S paa over
det amcrikanske fastland.

Som det vil ses, Cl' længdeforskellen mellem den
europæiske og den amerikanske agon ikke 180 0

, men
kun ca. 115 0 med en mellemliggende vestlig misvisning.
Detle skyldes, at der i den nordøstlige del af Asien lig
ger cn lukket agon, indenfor hvilken der findes vest
lig misvisning.

Misvisningen ændrer sig som bekendt fra aar til aar.
I 1880erne naaede den lukkede asiatiske agon kun op
til 68 0 N bl', men har siden da strakt sig helt op til et
s tykk e norden for de Nysihiriske Øer (1955).

Ved sejlads ad den Nordlige Søvej vil man - kom
mendc fra Atlanterhavet - til en begyndelse have vest-



Kort over mlsvlsningen langs den Nordlige SCJ\'cj for anret 1940, Mun bemærker den lukkede, norduslutiske ugon (0°
misvisning), dCI' i 1955 Cl' nnuet op til cu. n ° N, luden for den nordnsiuttske agon lindcs vesttig rnisvisniug. Uden for
ngonen Cl' misvisningen fist lig indtilugoncn, der guur fra Nordnorge over Svalhard til den gcogrntlskc nordpol, og ± 180°
isoguncn fra den geograflske lil den mnguctiske nordpol, hvorfra den nmerlkunske ugon ganr videre syd pua gennem Arnerlku.
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lig misvisning, Derefter vil misvisningen skifte, snu
ledes at man efterhaandcn vil Ina folgeride misvisnin-
ger:

Atlnnterhnvet
Barentshavet-Laptevhavct +
Nysibiriske Øer
Østsihiriskc Hav-Beringshavet +
Kamtsjutka-Vindivostok

Ihvorvel misvisningen og de jordmagnetiske forhold
snuledes vanskeliggør navigationen langs den Nordlige
Søvej, er ulemperne her dog langt mindre end paa den
modsatte side af den geografiske nordpol, hvor den
kortere afstand til den magnetiske nordpol i Canadas
nrktiske arkipelag stiller navigationen overfor langt
stOITC vanskeligheder.

( Fortsætt es ) .



Det tyske luftværnsartilleris historie.
Ved kommandør H../. Ha s m u s s e n .

Heferat af hogeu :
Horst-Ada/bert Koch : FLAK. Verlaft Huns-Henning Podzyn, Bad

Nanhelm l!)j4. 244 sider. iiI., D~I 13.80. (FLAK = FLieRer Ahwchr
Kanone).

I forordet giver den sidste tyske Ilakurfilleriinspek
tør, general \Valther v. Axthelm, bogen bl. a. di sse ord
med på vejen: »Dette bidrag til det tyske flakartilleris
historie giver i knapt, soldatennæssigt sprog, støttet
til autentiske dokumenter fra generalstaben, et klart
billede af dette våbens opståen, udvikling og under
gang.«

Våbnets historie begynder allerede i krigen 1870-71
mod Frankrig, hvor det indesluttede Paris holdt forbin
delse med omverdenen ved hjælp af balloner. Med kun
fem feltkanoner omkring byen nedskød tyskerne d. 12.
nov. 1870 det første luftrnål, en ballon af de ialt 66 op
sendte.

Under den l' verdenskrig blev Tysklands første flak
organisation oprettet med Ilyvertropper, luf'tværnska
noner, luftmeldetjeneste og hjemmeluftværn. Den for
enedes i 1916 i eet tjenesteområde under den :tk om
manderende general for luftstridskræfternec, som var
umiddelbart underlagt chefen for generalstaben.

Indtil 1917-18 anvendte man som luftværnspjecer
almindelige feltpjecer. der var ændret, medens man
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herefter konstruerede egentlige luftværnspjecer. af
hvilke den første var den »88 mm Flak 18 «.

I nov. 1918 var man nået op p å ca, 2900 flak, hvis
ildledelsesinstrumenter af forskellig konstruktion dog
ikke var tilfredsstillende.

I liden 1919-33 var Tyskland hæmmet af Versailles
fredens forbud også mod luf'tværnsartillerl, men grun
dige studier af fremskridtene i udlandet kombineret
med en vis udvikling i Tyskland medførte, at man
trods alt i 1928 atter kunne begynde at skyde mod luft
m, I, og hl.a. p å grundlag af arbejdet i en »Ausb ildu n gs
stabe kunne man allerede i april 1933 under camou
flage opstille de første motoriserede Hukbatterier inden
for den nye tyske hær. »Ausbildu ngss taben« udviklede
sig lil i 1937 at blive flakartilleriinspektionen.

Ved den alm. værnepligts indførelse i marts 1935
overraskedes offentligheden ved eksistensen af panser
tropper, stærke flyverformationer og af et fuldt moto
riseret, moderne Ilakvåben, som organisatorisk var un
derlagt luftvåbnet.

Flukv åhnets hovedopgave hlev - i samarbejde med
egne luftjagere - fastlagt til: Nedskydning af fjendt
lige luftfartøjer før de fik gennem fort der es opgave.
Kun i krisetilfælde skulde flakvåbnet deltage i kampen
mod mål på jorden.

Udviklingen skred hurtigt frem: Allerede i efter
året 1935 rådede flakvåbnet i de daværende 5 "Lu ft
krcisc« over 15 tunge og 3 lette motoriserede flakartil
leriafdelinger og året efter var tilgået yderligere 13
blandede og 5 lette afdelinger.

Disse 18 afdelinger blev i okt. 1937 fulgt af en tredie
udvidelse omfattende 5 nye regimentsstabe, 6 blandede,
9 lette og 1 f'lakskoleregiment samt 1 »ren dyrk et « lys
kas terafdeling.
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De første krigsmæssige erfaringer med flakvåbnet
indhostede man under borgerkrigen i Spanien 1936-39,
Iwar Tyskland ialt indsatte en flakafdeling »F 88 « be
stående af 9 batterier. Disse nedskød 61 luftfartøjer,
men efterhånden tyang forholdene flakartilleriet over
i rollen som »dua l-pu rp ose«-ar till eri , hvor man indhø
stede erfaringer, som viste sig at blive til uvurderlig
nytte for den videre fredsmæssige udbygning og uddan
nelse af flakartilleriet og for kampindsatsen i den 2'
verdenskrig.

Flakartilleriet anvendtes bl. a. til i forreste linie at
understøtte infanteriet, til at nedkæmpe punktmål af
alle slags ved direkte sigte og ved bekæmpelsen af
kampvogne, hvilke opgaver flakafdelingen løste ligeså
godt som nedskydning af luftfartøjer.

Mellem 1937 og 39 blev flakorganisationen lagt i
fastere, udvidede rammer: ved de højere kommandoer
indførtes stabe, som primært skulde løse uddannelses
ag forvaltningsopguver. Den taktiske enhed var flak
afdelinger med hver 3 tunge 88 mm kanonbatterier. 1
middeltungt 37 mm batteri og 1lyskasterbatteri, samt
senere 6-20 mm »F lak 30 c.

Herudover organiseredes til forsvar mod lavallgreb
ved fronten og i hjemlandet Ilaknfdelinger, der hver
bestod af 3 batterier å 12-20 mm »F lak 30 c.

Efter at stærke flakstyrker havde deltaget i indmar
chen i Østrig og Sudeierlandet fulgte i efteråret 1938
en fjerde udvidelse af flakartilleriet og samtidigt blev
dette omorganiseret.

De tidligere sLu ftk relsee blev afskaffet, og landet
inddelt i 10 s Lu f'tgau ee , som blev underlagt 5 sLu ft
waff'engruppenkommandos e , der blandt andet havde
ansvaret for jordorganisationen og flyvertroppernes
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uddunnel sesrcguncnter samt for områdets luftforsvar
ved luftjagere og Ilakartilleri.

Efter besættelsen af Bbhmen-Miihren. i marts 1939
blev »Lu ftw a ffeng rupp enkonuu andos« ændret til
»Lu ft flo t tenkonu n un dos « med uændrede opgaver.

Ftakrcgimentcrnc kom nu til at hestå af il afdelinger,
hvoraf 2 lilandede og 1 lyskusterafdeling, hvilkel ialt
blev 3 stabsbatlerier, 6-88 mm og 4-20 mm HUerier,
3 lyskustcrhnttericr sa m l 1 erstatningsbatteri pr. afde
ling. Denne plan var dog ved krigsudbruddet en d1111

ikke fuldt gennemført.
I efteråret 1938 p åbegyndte man opstilling af 5 fæst

ningsflalcafdclingor til anvendelse i vestvolden. og
disse styrker nåede netop at være på fuld styrke den
l' sept. 1939, ved krigsudbruddet, som s forh in d redc
den fredsmæssige gennemforeise af efteråret 1939's
udvidelsesprogram « !

Flakartilleriets styrker bestod i sommeren 1939 af
107.000 mand.

I den fireårige opbygningsperiode var udrustningen
blevet forbedret, hl. a. ved indforelsen af moderne ild
ledelsesmateriel ( Kdo . Ger . 36 « og »Kdo. Hi. Ger . 35 «)
og nye våben : »20 mm Flak 38 «, »37 mm Flak 36/37 «

og »88 mm Flak 36/37 «.
Hæren, der til at begynde med selv kun rådede ove r

maskingeværer til forsvar mod luftangreb, indså snart,
at dette var utilstrækkeligt og begyndte derfor i efter
året 1938 at indføre »20 mm Flak 38 «, og da det i 1941
ikke mere var muligt for luftvåbnets flak at opfylde
hærens krav, forlangte den opstilling af egne flakenhe
der udover de 20 mm. Tilladelse hertil blev givet i efter
året 1941, men disse nye flakafdelinger samordnedes
ikke med luftvåbnets flak, og de fik egen »Heeres-F lak
Inspekteur e og en »Heeres-F lnk-Genernle i OKH.
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I jan. 1941 blev der i Danmark opstillet en »F lak
Lehrahteilung e fra artilleriet med 3-88 mm og 1-20 mm
batteri.

»Heeres-F lak e-a fdelingern e blev kun sparsomt ud
rustet med hjælpemidler til ildens ledelse, bl. a. ingen
radar, hvorfor de resultater, de opnåede, var ringe.

Mod lavtflyvende luftfartøjer anvendte hæren 20 og
37 mm flak og senere firlingsmaskingeværer og -20
mm. 55 »Heeres-Elak e.a fdelinger omfattede ca. 270
lette og 110 tunge flakbatterier, hvortil kom ca. 30
flakafdelinger i Waffen-SS.

Artilleriluftværnet af marinens baser og støttepunk
ter blev varetaget af marinens egne flakbatterier, der
mest bestod af stationært skyts. I havn liggende skibe
skulde assistere i luftforsvaret med deres luftværns
skyts.

Udviklingen inden for marinen foregik mindre vold
somt end i luftvåbnet og i hæren, fordi »ma rin en efter
1920 kunde interessere sig meget mere for Ilakudvik
lingen. end det Hl. Versnillestraktaten var muligt for
hæren e.

I 1935 fik de 6 marineartilleriafdelinger hver et an
det flakkompagni, som skulde uddanne personellet til
flakstillingerne i kystbefæstningsværkerne, og i kri
gens løb blev marinefiakartilleriet udvidet til 5 marine
flakregimentsstabe og 88 marineflakafdelinger (sa m t
20 RAD-flakbatterier (se ndf. ) ), hvis personel blev
uddannet på marinens luftværnsskole i Swinemiinde.

Marineledelsen havde tidligt lagt stor vægt på både
at skaffe egnet flak til skibsbrug og på at give perso
nellet en grundig uddannelse, hvilket resulterede i
fremragende resultater allerede fra krigens første dage
til trods for de med luftværnsskydning til søs forbund
ne særlige vanskeligheder.

Tidsskr. f. Sovæscn , 126. Anrll. li
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Marineflak var ved siden af luftværnsopgaverne også
uddannet til skydning mod sø- og landrnål, idet de ved
det almindelige forsvar af marinebaser støttede kyst
batterierne mod sådanne mål. Fremfor alt ved Kanalen
og Atlantkysten, men også ved forsvaret af Memel,
Pil lau, Danzig og Swinemiinde greb marineflakenheder
med godt resultat ind i kampene på jorden og beviste,
at de også var denne opgave voksen.

Ledelsen af luftbeskyttelsen af marinens støttepunk
ter, som var lagt i hænderne på marinef'lakstabe, var
marinens ansvar. Når ved særlige lejligheder flakaf
delinger fra luftvåbnet blev trukket til, blev de under
lagt marinen, som løvrigt også havde sin egen i fredstid
forberedte luftmeldetjeneste. Kun til underretning om
luftsituationen i »storru m met « og i samvirke med jage
re sku lde også marinen samarbejde med luftvåbnet.

Ved mobiliseringen i 1939 rykkede den største del
af luftvåbnets motoriserede flakafdelinger med front
styrkerne i felten, mens regimentsstabene med få und
tagelser blev anvendt til ledelse af hjemmefrontens
luftforsvar. da de ikke var nødvendige under bevægel
seskrigen .

Resten af flakstyrkerne blev ligeledes hjemme til
luftforsvaret af nøglepunkter under »Luft gau «en e, og
fæstningsflakafdelingerne hlev sat ind i vestvoldens
forheredte stillinger.

Feltflakartilleriet blev ikke underlagt de hærchefer,
med hvis styrker de opererede, men henvistes til s sam
arbejde med hærene.

Ved mobiliseringen omfattede flakartilleriet ialt
1210 batterier og ca. 500.000 mand.

Under felttoget i Polen var der intet for flakartille-
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riet at gøre mod luftmål, da det polske luftvåben væ
sentligst blev slået ud på flyvepladserne. I stedet del
tog flakartilleriet i beskydningen af særlige mål på
jorden.

sVed besættelsen af Danmark og i kampene om
Norge deltog nogle af luftvåbnets motoriserede flakaf
delinger sammen med hæren, dog - på grund af kam
pens egenart - uden at få lejlighed til i særlig grad at
gøre sig bemærket« .

..Med den finske regerings tilladelse blev allerede i
sept. 1940 den første flakafdeling fra Norge forlagt til
Petsamoområdet til beskyttelse af nikkelgruberne, af
hvis produktion 60 % ifl. en traktat med Sovjetunio
nen skulde tilfalde Tyskland.c

I okt. 1939 blev flakstyrkerne fra Polen overført til
vestfronten, hvor der blev oprettet to »Lu ftwaffen
Flakkorpsc med hvert 3-4 regimentsstabe, forsynings
tropper, signalregiment og flyverforbindelsesdeling.

I. Flakkorps' opgave i det oprindeligt til den 10' nov.
1939 planlagte frontalangreb på Maginotlinien på beg
ge sider af Saar, lød: sBeskyttelse af hærens angrebs
styrker mod høj- og lavangreb samt direkte understøt
telse af angrebet gennem nedkæmpning af stillings
systemer og bunkers e ,

Samme ordre blev givet begge flak korps under an
grebene i 1940.

Da offensiven startede d. 10. maj 1940 fulgte I. f1ak
korps general v. Kleist's pansertropper mod Maas
overgangene og fort Eben Emael, Sydluxemburg, syd
lige Ardenner mod Sedan og Kanalkysten. I anden
omgang stødte korpset videre gennem Weygandstillin
gen over Langresplateauet og gennem Burgund mod
Lyon.

På tilsvarende måde fulgte II. flakkorps med op til
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36 lunge og 40 middel og lette flakbatterier generalerne
v. Kluges og Guderians 6' og 4' arme gennem Holland
Belgien og Nordfrankrig til Loiremundingen. Begge
flakkorps' kanoner anvendtes i stort omfang mod jord
mål, og ydede særlig værdifuld hjælp ved flodovergan
gene. Bogen fremhæver flere eksempler på fremragende
indsats på dette område,

Ifl. overkommandoens sammenfattende beretning
blev der under felttoget i vest ialt nedskudt 1525
fjendtlige luftfartøjer, hvoruf flakartilleriet nedskød
de 854.

En »er fa r ings ra ppo r tc fra r. flakkorps. der bringes
som bilag (ca. 10 sider ) , indeholder adskillige inter
essante erfaringer og forslag. Denne rapport, der bl. a.
blev benyttet som grundlag for flakartilleriets tjeneste
reglement, belyser: Organisation, kampføring, kamp
handling, bevæbning og udrustning, gunstig ildåbning
for let flak, skydem åder ved svært og let flak , vanske
ligheder ved mål fatning, Ilnkvejrrneldinger, erfaringer
vedr. jordmålsskydning. lieskydning af hunkers og ski
be, modstanderens angrebsmåder ved dag og nat, ca
mouflage, heskyttelsesskjolde, samarbejde med hæren,
flakførerens opholdssted ved pansertropper. march
bevægelser m. m.

Efter afslutningen af felttoget i Frankrig blev r. og
II . flakkorps flyttet til stillinger mellem Paris og Ka
nalen ventende på operation »Seelowe« .

På grund af de nylig indhøstede erfaringer blev flak
artilleriet uddannet med særligt henblik på invasionen,
hvor de som »F tak k a m p f't ruppse skulde fungere som
»dua l-pu r posec-a r ti ll er i og stødtropper.

Hver »F lakkam p ft r up p e bestod af 1 officer, 4 under
officerer og ca. 23 mand samt som hjælpemandskab
2 underofficerer og 20 mand fra hæren.
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Opgaverne var, dels som selvstændigt kæmpende
enhed ved indsats i første træfning at beskytte over
føringen af de førstc tropper mod angreb fra luften og
søen, dels at beskytte landingen af disse tropper ved at
holde kystforsvaret nede og dække mod luftangreb,
dels at danne og holde et brohoved.

Skydning med de 88 mm flak mod luftmål måtte, da
ildledelsesmateriel ikke medførtes, udføres som spær
reskydning på ikke over 1000 m's afstand.

Fra 1941 blev »F lakk am p ft ruppsc hyppigt samlet i
»F luk kamp fgruppen e og anvendt ved fronten i krise
situationer.

I eften ret 1940 indførtes de forste »Kom m un doge
riite 40 « (» Kdo. 40 ,,).

Til den planlagte, men ikke gennemførte operation
sF elix e : »W egn ah m e Gibraltar vom sparrisehen Ho
heitsgehiet«, var også flere flakafdelinger tiltænkt sær
opgaver i jordkampen.

Efter at operation »Seelowce var opgivet, fulgte i
efter året 1940 en omgruppering af styrkerne med hen
blik på feltto get mod Ru sland: sDie politlsche und
militåri sche Vorhereitung de s von der Staatsffihrung
hcfohlcncn Unternehmens sBurbnrc ssa e (Angr lf f gegen
die Sowjet-Union ) hewirk te das Anluuf'cn nmf'nng
reicher Umgruppierungen der gesarnten Wehrmacht
im Spåtherbst 1940 von Westen nach Osten hin. e

Medio okt. 1940 rykkede flakstyrker ind i Rumænien
for at deltage i forsvaret af Ploesti-olieornrådet, og
naede i foråret 1941 - under den tyske opmarch på
Balkan - op på 48 svære og 62 lette f'Iakbutterler m. m.

De engelske luftangreb mod tysk område nedvendig
gjorde opstillingen af yderligere 141 svære og 126 lette
flakhaLterier, og medio nov. 1940 omfattede luftv åbnet
ialt ca. 1.247.000 soldater, heraf bl. a.
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471.600 flyvere og faldskærmstropper,
423.700 f'lakartillerister og
203.900 signalsoldater.

Man begyndte iøvrigt snart at mærke manglen på
ildledelsesmateriel til blindskydning. Firmaet Lorenz
havde fremstillet et sF unkruessger å te (FuMG), som
ville have været anvendeligt for flakartilleriet, men
»Hoch ster Stellen e bestemte, at man i stedet skulde
bygge et af Telefunken fremstillet apparat »\Yilrz
burg«, som nok var egnet til meldetjeneste, men p. g. a.
utilstrækkelig nøjagtig bestemmelse af målhøjde og
-side ikke var egnet som ildledelsesinstrument. Dette
medførte, at helt hen til udgangen af Hl·H kunde tal
rige flakbatterier ikke skyde blindt.

Endvidere druknede en hårdt tiltrængt samlet opret
telse af en »\ Yeh rm ach tsin spek t ion Flak e i kompe
tencestridigheder.

Ved de første, større engelske luftangreb (med ca.
30 luftfartøjer ) på Berlin i aug.snov. 1940 bestod Ber
lins luftforsvar af 29 svære, 14 lette flak- og 11 lys
kasterbatterier. men blev hurtigt udvidet til 45 svære,
24 lette flak . og 18 lyskasterhatterier.

Den 15' nov. 1940 blev af 30 angribende luftfartøjer
de 7 nedskudt af flak bl. a. ved hjælp af FuMG.

Ved udgangen af 1941 var Ilakvåbnet, udvidet med
176 svære og 66 lette batterier, nået op på ialt 1719 bat
terier med de svære batterier i overtal, hvilket var en
følge af høj angrebene på industriccntrer m. m.

De lette flak var ved krigens begyndelse fortrinsvis
opstillet på tage og tårne inde i byerne, men de høje
angreb gav dem blot tab og ingen chance, hvorfor de
blev flyttet til forsvar mod lavangreb på punktmål
som r. eks. broer og jernbane- og vej knudepunkter ,
hvor de var mere virksomme end svære flak.
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Der peges i bogen på manglen ved, at luftvåbnet ikke
havde sit eget ~Waffenamt«, hvorved flakvåbnet ikke
tilstrækkeligt hurtigt fik sit materiel moderniseret.
Ansvarlig herfor var generallufttøjmesteren, der på
alle områder, men særligt for de jordbundne våbens og
instrumenters vedkommende, var henvist til samarbej
de med hærens sW affen amte .

Der gives tillige en række slående eksempler på kom
petencestridigheder og ukloge afgørelser af ikke-fag
folk, samt belyst med tal resultatet af fejlagtige ordrer
3V:! år tidligere vedr. moderne og forældede flak.

II. flakkorps deltog fra april 1941 i samarbejde med
panserstyrker under general v. Kleist i Balkan-felttoget
med tilsvarende opgaver som tidligere. Efter afslutnin
gen af dette felttog d. 2' maj 1941 blev flakstyrkerne
flyttet til Rumænien og Bulgarien for at blive gjort
klar til angrebet på Rusland.

Den 11' febr. 1941 landede de første af general Rom
mels afrikatropper i Tripoiis. Under den afrikanske
bevægelseskrig voksede pansertropper og flakartilleri
som før sammen til en enhed, hvilket blev af større
betydning end i tidligere felttog, da luftoverlegenheden
her for første gang under krigen mest lå hos englæn
derne. De italienske flak viste sig ikke deres opgave
voksen p. g. a. forældet udrustning og manglende
kampånd og skød ofte først, når målene fløj bort.

Mod de allierede styrker i Tunis fik for første gang
de der indsatte flak den mangedobbelte overlegenhed
af jagere og bombeluftfartøjer at føle, og d. 13' maj
1941 kapitulerede de. Der nævnes intet om opnåede
resultater mod disse overlegne, talrige luftstyrker.

Den 22' juni 1941 ved begyndelsen af felttoget mod
Rusland var I. og II. flakkorps fordelt til de fire pan
sergrupper. der stødte øst på. De 88 mm flak viste sig
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hu rLigt nødvendige til nedkæmpelse af de russiske
kampvogne, mod hvilke de opnåede gode resultater,
dog under voksende egne tah. J. flakkorps ødelagde så
ledes fra 22/6-c. 15/9 41 ca. 300 luftfartøjer og ca,
:l000 kampvogne.

Flak, der sammen med general Guderian stødte frem
Lil Moskvaområdet, led på de dårlige veje alvorlige ma
terielle skader og »f'or første gang i denne verdenskrig
hegyndte fronten at vakle ved de stormløb, som fra
osL udførtes mod den af friske, til kulde vante, sibiri
ske divisioner. I disse krigens første kritiske uger ka
stede OK'V improviseret alt det til østfronten, som
hurtigt kunde frigøres andre steder -e, bl. a. Luftv åbnets
jords tyrker, flak fra hjemmeforsvaret. luftsignaltrop
per, luftvåbenbygningstropper m. fl. til trods for disse
styrkers utilstrækkelige uddannelse og den forhastede
improvisation. Først i 1943 indså man, at det var bedre
at omskole sådant personel enten til regulære hærstyr
ker eller til luftvåbnets flakstyrker.

De to tidligere flakkorps blev planlagt udvidet med
et III., IV. og V. I'lakkorps, og samtidigt delt i 2-3 flak
divisioner eller -brigader med hver 2-3 blandede regi
menter og nogle lette flakafdelinger, men de store tab
i 1942-43 forhindrede denne plans fuldstændiggørelse.

I hjemlandet og i de besatte områder omdannedes
flakstyrkerne også ved ændring af »Lu f't ver teidigungs
kommandos « til flakdivisioner og -brigader på 10
};;.OOO mand.

P å grund af de fra vest stadigt sværere luftangreb
hlev de 88 mm batterier hjemme efterhånden udvidet til
hver 6-8 pjecer, hvorved man sparede ildledelsesmate
riel med dertil hørende personel.

Da det kneb med at skaffe råstoffer og benzin til
mobile flakbatterier opstilledes jernbaneflakafdelinger.
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Flakartilleriet omfattede løvrigt mobile svære og
lette batterier, hvis skyts og ildledelsesmateriel blev
trukket gennem terrulnet eller var monteret på selv
kørende lavetter, og transportable svære, middel og
lette batterier, hvis materiel blev transporteret på alm.
lastvogne o. l. Endvidere havde man flyttelige enheder,
der krævede særlige transportenheder, og stationære
batterier samt de nævnte jernbanebatterier.

Indtil udgangen af 1942 blev der nedskudt ialt 8706
luftfartøjer, til trods for manglen på materiel af god
kvalitet. Herudover må dog som resultat medregnes,
at 20-25 % af alle luftfartøjer fik deres angreb øde
lagt ved beskydningen eller hlev beskadiget.

Til opnåelse af disse resultater anvendtes 35.322.260
granater af alle kalibre d. v. s., at hver nedskydning
havde kostet 4941' lette og 3343 svære skud fra flak
artilleriet.

I 1942 erobrede vestmagterne ved kommandoraids
moderne tyske »F u n km essgerate«, hvorved de blev i
stand til at »j amm ec de tyske anlæg, bl.a. med alumini
umsfolie og korthølgeforstyrresendere, hvilket angives
at have været meget virksomt.

I sommeren 1942 begyndte amerikanske flyvende
fæstninger med indbygget radaranlæg at trænge dybt
ind i Tyskland, hvorved de anlagte skinanlæg ved be
kendte nu l i vidt omfang blev værdiløse. Da dette
gjaldt i endnu højere grad for tågedæking af store
mål, blev tåge kun anvendt ved punktmål, som det var
nedvendigt at angribe ved lavangreb og med optisk
sigte.

De afvekslende amerikanske dagangreb og engelske
natangreb voldte i det hele taget flakartilleriet betyde
lige vanskeligheder. I juli-aug. 1943 blev ved storan
greb på Hamborg således eksempelvis samtlige flak-
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ildledelsesinstrumenter blindet og sat ud af funktion
p. g. a . svigtende el-tilførsel.

I det store og hele erkendes på dette tidspunkt det
tyske flakartilleris afmægtighed overfor de overvæl
dende allierede luftangreb, hvorfor det blev nødvendigt
at forstærke jageratyrkerne i hjemlandet føleligt. Da
der imidlertid samtidigt var hårdt brug for dem ved
fronten, varede det for længe, inden tilstrækkelige
styrker blev trukket hjem, og samtidigt begik man den
fejl ikke i tide at iværksætte bygningen af nye hurti
gere og ydedygtigere jagere, skønt industrien havde
skabt de nødvendige forudsætninger herfor.

I 1943 forsøgte man at forstærke flakartilleriet ved
at anvende erobret skyts m. rn., som blev bemandet
med skoledrenge, kvinder, krigsfanger, arbejdstropper
og medløbere. Selvom dette ikke kunne redde Tysk
land, opnåede man dog herigennem bedre resultater,
end man havde turdet vente.

Fra 1942-43 "oksede antallet af tunge flakbatterier
ved fronten og i hjemlandet med 984 til 2132 batteri
er, og de lette og middeltunge med 568 til 1460 batte
rier. og den l' sept. 1944 var ialt 2170 tunge og 1311
lette batterier i tjeneste.

Uddannelsen ved flakartilleriet var under de forelig
gende omstændigheder umådeligt krævende p. g. a.
det heterogene og uegnede hjælpepersonel, thi »i flak
batterier er det aldrig den enkeltes præstation, der er
afgørende, hvorimod det meget vanskeligere opnåelige
resultat af det samlede batteris »teamwor k«« .

Flakartilleristernes kamp om brøkdele af sekunder,
kunde kun vindes af hetjeningsmandskaber, der under
benyttelsen af de hedste instrumenter og våben, var
sammenspillede til det yderste.

Der gives en beskrivelse af »storba tter lernee med 3
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ildledelsesanlæg og 3 tunge flakbatterier med Miin
chens flakforsvar i sommeren 1944 som eksempel (15
stor- og 16 enkelthatterier. heraf c. 12 enkelt- og 4 stor
batterier tæt ved byen, og resten fremskudt c. 30 km
fra bymidten på sandsynlige indf'lyvningsveje) .

US-oberst J. W. Davis citeres: »af 8' luftflådes tab
over Tyskland i 1943 skyldtes 1/3 flakild og i 1944-45
2/3 flakild e.

Omkring invasionen i Normandiet fulgte talrige dag
angreb mod alt, hvad der bevægede sig på jorden. Her
imod blev indsat middel og let flak, men med utilfreds
stillende resultat. Således angives eksempelvis tabene
ved jernbanerne for d. 21/5 44 til 53 døde og 193 så
rede jernbanemænd, iO lokomotiver sat ud af drift
m. m., og få dage før invasionen meldte »Wehrmachts
transportchef West- : :tI de to første uger efter en inva
sion kan man ikke regne med nogen form for troppe
transporter pr. jernbanee .

Invasionen belyses med eksempler, overalt måtte
flak støtte hæren, dække tilbagetog o.s.v., men alt for
gæves, :tden skæbne, ene mod hele verden, som var
dem påtvunget af statsledelsen, kunde ikke ændres e ,

Som følge af, at man ved siden af hvert aktivt flak
regiment opstillede en erstatningsafdeling med samme
materiel, var det muligt at udvide flakartilleriet, da det
blev nødvendigt.

Rekrutternes grunduddannelse varede under krigen
efter udvalg på grundlag af psykotekniske prøver og
med vidtgående specialisering almindeligvis 10-12 uger
på en af de talrige flakskoler. I 1942 forlagde man en
del af uddannelsen til de besatte områder, hvor styr
kerne samtidigt skulde optræde som besættelsestrop
per. Der anføres eksempler på det fejlagtige heri, spe-
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cicll i Rusland, hvor man c. 150 km bag fronten blev
stærkt generet af partisanerne.

Xlun blev derfor ret hurtigt nødt til at ændre denne
Ircmgungsrnåde, og efterh ånden måtte man oprette
sI loh cr e kommandeuree for en flakskoledivision om
fattcndc flakartilleriskoler og målflyvningsstyrker,
hvilket opretholdtes til krigens slutning.

Der peges på nødvendigheden af »i jagten på sekun
der overfor hurtigtflyvende modstandere« at råde over
mange hjælpemidler til dcn krævende, meget grundige
uddannelse. Ligeledes blev der lagt stor vægt på at sky
de foran målet hellere end bagved, hvilket betegnes som
»s indssvagt ammunitionsspild «. Uddannelsen anses
under hele krigen for at have opfyldt de stillede krav.

R t eichs l-A (l'beilsJ-D (iens lJ-Flak blev af rigsar
hej ds føreren oprettet under indtrykket af hjemmeluft
værnsn rfilleriets svaghed under de nl lieredes kraftige
luftangreb, og blev opstillet af rigsarbejdstjenesten i
luftv åbnet, marinen og Wuffen-SS som rene RAD-flak.
afdelinger, der ikke blandedes med andet personel.
Der blev opstillet 420 batterier. som angives at have
været gode og godt kæmpende.

Om [lukartillerie!s våben og instrumenler anføres
indledningsvis, at allerede i Spanien havde flak vist
sig vel anvendelige i artillerlkump og til panserfor
svur, hvilket blev bekræftet i felttoget i Polen og i
vesten 1940. Pjecerne blev derfor forsynct med stål
skjold og ct forøget antal granater til brug i jordkam

Jlcn .
Forfaltercn gennemgår i store træk de mange for

skellige kanontyper af tysk konstruktion og nævner,
at flg. udenlandske pjecer blev benyttet:

20 mm Oerlikon, 40 mm Bofors, 47 og 75 mm Skoda
og cn 76 mm russisk.
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Efter engelsk mønster oprettede man spærreballon
afdelinger, som til trods for ret gode resultater i be 
gyndelsen af krigen blev opgivet undtagen ved punkt
mål, bl. a. fordi de afslørede målene, ofte rev sig løs og
anrettede skade med det efterslæbende kabel. Der blev
anvendt 77 og 220 m" balloner i henholdsvis 800 og
18-2400 m's højde.

Indtil radar opstod var lyskastere med stor lysstyrke
og rækkevidde nødvendige til belysning af luftmålene
i mørke, og selv efter radarens indførelse gjorde de
god nytte, bl. a. som følge af modstandernes stadige
»[amming e af radarerne, som tvang artilleriforsvaret
til optisk målfatning m. m. Der blev anvendt 150 og
200 cm lyskastere m. f1., hvis konstruktion etc. gen
nemgås kort.

Om lytteapparater oplyses, at de havde for ringe
rækkevidde til, at afværgeild kunde iværksættes, føl'
angriberne havde løst deres opgave.

De forskellige anvendte [lakildledelsesinslrumenier
og rettemidler bliver gennemgået i store træk, og om
»Funk-Mess-und Schiess-Geråtee anføres, at man alle
rede i 1933 i marinen havde begyndt udviklingen af
FuMG. Da ledelsen imidlertid manglede forståelsen af
sådanne apparaters betydning, blev forskningen på det
te område ikke fremmet tilstrækkeligt, hvorved Eng
land opnåede et betydeligt forspring.

Allerede i 1932 havde general Riidel fordret flak
raketter indført, men først 10 år senere blev denne ide
påny taget op. De år, der var gået tabt på raketudvik
lingen, kunde imidlertid ikke indhentes før krigens
afslutning.

I 1943 blev de første forsøgsraketter sat ind. Det
var 86 og 152 mm raketter, der rakte henholdsvis c.
800 og 1000 m, og som udkastede eller slæbte tynde
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wirer, hvis fald sinkedes ved en faldskærm. En 73 mm
raket sFohn e, der havde c. 1200 m's rækkevidde og var
forsynet med anslags- og tidsbrandrør kunne fra et
48-raketstyr kastes i salver å 8 raketter.

s E tter tidsrøvende og kosthare forsøg, der bestandigt
blev hæmmet af uforstående, toneangivende kredse i
forsvarets og luftvåbnets ledelse, var det i slutningen
af 1944 lykkedes at bringe udviklingen af »Grossra
keten e til luftforsvaret så nær afslutningen, at man
kunde begynde kampforsøg med dem.«

Fremstillingen af en V-l-raket krævede c. 1000 ar
bejdstimer og en V-2 det firedobbelte. »Sch metter ling«,
»Rhein tochter« og »Enzian e beskrives kort.

Om fremtidens flak stilles spørgsmålene: Er flak
overhovedet tidssvarende? Har de endnu eksistens
berettigelse?

Til besvarelse af disse spørgsmål indleder forfatteren
med at slå fast, at der kun kan være tale om moderne
flak, da målene må regnes at være jetbombere med me
get høj hastighed.

Nødvendigheden og eksistensberettigelsen af jord
luftværnsartilleri mener han ikke kan hestrides, så
længe jagere o. l. er afhængige af vejret. De meget hur
tige, lavtflyvende luftfartøjer kan heller ikke udeluk
kende bekæmpes af luftfartøjer, hvorfor der også
fremtidigt mod disse må regnes med et jordluftforsvar.

De nye raketvåben vil utvivlsomt medføre nye og
virksomme Iorsvarsmuligheder, der vil ændre den sid
ste krigs luftangrebtaktik væsentligt, men man bør
ikke overvurdere flak raketter. Både USA og Rusland
forbedrer da også stadigt deres klassiske flakartilleri.
USA's radarstyrede sskysweeper e nævnes som et inter
essant eksempel på en moderne flak.

Ved fronterne vil der også fremtidigt blive krævet
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flak op til c. 80 mm kaliber, for at holde angribende
luftfartøjer i passende højde, hvor deres træffesand
synlighed er ringere, og de moderne raketter vil med
deres omfattende og sårbare instrumenter ikke være
anvendelige tilstrækkeligt langt fremme ved fronten.

I Korea er mere end c. 2/3 af de der nedskudte luft
fartøjer (ca. 1000) nedskudt af flak, og de vestallierede
har også der erkendt betydningen og værdien af flak
som »dual-purposee-våben.

Flak, der er velkonstrueret til feltbrug, er - slutter
forfatteren - feltherrens rygrad og den velkomne re
serve for det i dybden formerede panserforsvar i krise
tilfælde, men flak har luftmål som hovedopgave og bør
kun i nødstilfælde frigøres til jordkamp.

Af bogens mange bilag skal fremhæves:
nr. 12: Uddrag af den kommanderende general for

L flakkorps' rapport pr. l ,. juli 1940 omfattende de
side 260 anførte emner.

nr. 35: 18' flakdivisions historie som eksempel på,
hvilke uhyre krav, der blev stillet og på, hvad der blev
præsteret under krigen i Rusland og Tyskland fra maj
1942-45.
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Antal tegn inger 13.500.
Elevatorer 4.
Antal konstruktører 700.

(U.S. Naval Institutc Proceedlngs, Iebr, 1955). H.M.P.



Den Nordlige Søve].
E/I studie ooer Nordostpassagen.

Af Kommnndørkapta]n H. Steen Steensen .

({ortsal)
Flod og ehbe.

Tidevandet i Polhavet har - som hele Jordens ocea
niske tidevandssystem - sin oprindelse i de ækvatori
ale dele af Stillehavet, hvorfra »flodbølgen « sønden om
sanvel Kap Horn som Kap det Gode Haab bevæger sig
Nord paa i Atlanterhavet for til slut med sine sidste
udløbere gennem de brede og dybe adgange til Polha
vet vestfra at naa ind i dette og ende her. Tidevands
paavirkningen fra Stillehavet østfra gennem Bering
strædet er derimod umærkelig i Polhavet.

Saaf'remt Polhavet havde været et indhav, eller 
hvad der i denne henseende vill e have været omtrent
det samme - saafremt adgangen til Polhavet vestfra
havde været af lignende bredde og dybde som Bering.
strædet, ville Polhavet i praksis have været uden tide
vand paa samme rnaade som Middelhavet, hvor tide
vandet som bekendt ikke spiller nogen rolle. I forhold
til det ovenfor nævnte oceaniske tidevandssystem. der
omspænder hele kloden, vil tidevandsbevægelser af lo
kul oprindelse være uden praktisk betydning.

I Polhavet og de tilgrænsende randhave indvirker
isen - som man kunne forvente det - stærkt paa tide
vandet og jo mere, desto tykkere og sværere isen er.

Tidsskr. f. Sovæsen . 126. Anr~. lR
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Ikke alene tidevandsforskellen (flodhøjden), men og
saa tidspunkterne for højvandets indtræden (havne
tiden) er sanledes underkastet isens stærkt retarde
rende indvirkning.

Tidevandet i det dybe polbækken har man kun et
ringe kendskab til. Der findes ikke her som i de andre
oceaner landomraader med mulighed for direkte ob
servation af tidevandets højde og bevægelse. øgrup
perne langs den Nordlige Søvej ligger alle i fladsøen paa
kontinentsoklen. hvorfor de her foretagne observatio
ner kun indirekte kan hen yttes til et skøn over flod
og ehhe i polbækkenet.

Baseret paa disse observationer og den antagelse, at
Ilodbelgen trods isdækket vokser, naar den fra det
dybe pol hækken kommer ind paa fladsøen . mener man
at kunne sige, at tidevandsforskellen i selve Polhavet
er meget ringe og i hvert fald ikke overskrider 0.5 m.

Tidevandsforskellen - forskellen mellem middel
springtids høj- og lavvande - er i Barentshavet langs
l\Iurmankysten 3 å 3.5 m stigende til 4 m i indløbet til
Hvidehavet, men efterhaanden, som man kommer øst
pan, aftager forskellen hurtigt til 0.5 m og derunder.
Kun ganske faa steder, hvor lokale forhold spiller ind,
er tidevandsforskellen større end 0.5 m. Af suadanne
steder, hvor tragtformede fjord- og flodmundinger
eventuelt i forbindelse med aftagende dybder stemmer
flodbølgen op, kan nævnes: Ob- og Jenissejbugterne
med 0.5- 1.0 m, mundingerne af Marija Prontsjistje
vnf'jorden og Khatanga med 1-2 m og de Nysibiriske
Øer med 0.5 - - l m's tidevandsforskel.

De af tidevandet i randhavene fremkaldte flod- og
ebbestrømme er uden større betydning ude til søs. En
kelte steder som f. eks. i Matotsjkinstrædet og ved de
Nysibiriske Øer - har man efter længere perioder
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med vindstille kunnet paavise en regelmæssig, men
ikke særlig stærk tidevandsstrøm. Derimod er der ved
fastlandet i flod- og fjordmundinger med stor tide
vandsforskel som f. eks. i Jenissej- og Khatangamun
dingerne samt i indløbet til Marija Prontsjistsjeva
fjorden altid kraftige tidevandsstrømme. Det sidst
nævnte sted har man som allerede tidligere nævnt ved
jævndøgns springtid som maximum maalt strømmens
hastighed til 7 knob.

Tidevandsobservationer i Karahavet tyder paa, at der
ca. 60 sømil SW for Hvideøen findes et saakaldt am
phidromic point - d.v.s, et sted, hvor der ikke er no
gen tidevandsforskel - idet tidevandspaavirkningerne
fra NE og S'V her ophæver hinanden ved interferens.

Isdækkets retarderende indvirkning paa tidevandet
kan reducere tidevandsforskellen helt ned til en tredje
del af den normale værdi. Paa samme maade vil tids
forskellen mellem højvandets indtræden, naar havet
er isfrit, og naar ved vintertid fastisen og den arktiske
pakis gaar i eet, kunne andrage op til over 4 timer 
i Nordvik saaledes f. eks. 4 timer 15 minutter.

Klimaforbedringen i Arktis har ogsaa indvirket paa
tidevandet. De senere aars tidevandsobservationer paa
Franz Josephs Land og ved Dicksonøen har vist, at
middeltallet for tidevandsforskellen i den nordlige del
af Barentshavet og i Karahavet siden klimaforbed
ringens indtræden gennemgaaende er øget med ca.
25 % paa grund af det i tykkelse og udstrækning af
tagende isdække. Disse have er saaledes nu kommet i
mere direkte kontakt med det oceaniske tidevands
system. øst for Severnaja Zemlja, hvor tidevandet i
randhavene udelukkende paavirkes af tidevandet ude
fra det stadig isdækkede Polhav, er en saadan forøgelse
af tidevandsforskellen endnu ikke observeret.

18"



Strnmforhold.

I store træk vil strømforholdene i Polhavet være
præget af Golfstrømmen og de fremherskende ostlige
vinde.

Golfstrommen bryder som en varmere og saltere
understrøm ind i Pol havet og breder sig ud over dette
i et lag mellem 200 og 800 m. Som kompensation for
de paa denne munde i dybden tilførte vandmasser vil
det mindre salte overfladevand, skønt koldere og med
større vægtfylde end det underliggende varmere vand,
danne et afløb, der indgaar i den af de østlige vinde
frembragte overfladestrøm, som fra Beringstrædet sø
ger over mod farvandet mellem Grønland og Svalhard.
Til delle afløb, der fortsætter som den østgrønlandske
Strom, bidrager yderligere de betydelige ferskvands
masser fra de arktiske floder.

Men foruden denne rytme af tilløb og afløb, der '101'

malt skulle betinge nogenlunde konstante strømfor
hold, vil skiftende vinde og vindstyrker ved deres ind
virkning paa ismasserne og dermed paa overflade
strømmen i høj grad kunne frembringe temporære
ændringer i strømforholdene - ikke alene lokalt, men
ogsaa over større omraader.

Det er almindelig kendt, at Golfstrømmen som en
varm overfladestrom gaar NNE paa langs Norges vest
kyst. En gren hojcr ved Lofoten mod N og gaar langs
vestsiden af Svalbard, medens en anden gren runder
Nordkap og fortsætter E og ESE pua ind i Barentsha-
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Golfstrømmen og dens forgreninger. Golfstrømmen er ca. 10000 km
lang og opnaar en bredde af ca, 500 km \\' for Norge. Strømmen,
der har en dybde af 2-300 m, medfører i hvert sekund 25 millio
ner kubikmeter vand, hvilket langt overstiger den vandrnasse, som
samtlige Jordens floder pr. sek. tilfører havene. Strømmens hastig
hed og temperatur varierer i perioder af kortere eller længere va
righed. I perioden 1921 til 1939 er der aarligt med strømmen tilført
de arktiske egne større varmemængder end normalt, hvilket staar
i forbindelse med deo under afsnittet om klimaforbedringen omtalte

temperaturstigning over hele kloden.

vet langs Murmankysten. En kold, sydvestgaaende
overfladestrøm langs Svalbards SE-lige kyst medfø
rende polaris og isfjelde fra Svalbard og Franz Josephs
Land kiler sig ind mellem de to nævnte grene og af
bøjes derefter til begge sider, idet en ikke uvæsentlig
del af den saltere og varmere Golfstrøm nu dykker ned
under det koldere og ferske re overfladevand og i større
dybde (200 m og derunder) fortsætter NE paa over
Barentshavet og videre ud i Polhavet mellem Svalbard,
Franz Josephs Land og Severnaja Zemlja. Den gren
af Golfstrømmen, som løber op langs vestsiden af Sval
hard, synker inden passagen af denne øgruppes nord
Iigste del ligeledes ned og fortsætter som en varmere
understrøm N paa ind i Polhavet.
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Nordkapslrommen fortsætter fra Murmankysten som
overf'ladestrøm videre E paa, idet en gren afbøjes og
gaar N puu langs Novaja Zemljas vestkyst, medens to
andre grene passerer gennem henholdsvis Jugorstræ
det og den sydlige del af Karastrædet. Man bemærker
her (j fr. kortet), at der i den nordlige del af Karastræ
det normalt findes en vestgaaende strøm,

Uden at man paa nogen maade kan sige, at det di
rekte er foraarsaget af Nordkapstrømmen. gaar der
derefter i fortsættelse af strømgrenene gennem Kara
strædet og Jugerstrædet en østgaaende strøm over
fladsøen langs hele den nordsibiriske kyst lige til Be
rmgstrædct. Denne strømsætning, som man kan kalde
den Nordsibiriske Kijsletrem, maa dog ikke opfattes
som een kontinuerlig strøm, men er snarere at betragte
som et - eller flere - idvande til den vestgaaende
overfladestrøm i Polhavet og den nordlige del af flad
søcn.

Gennemsnitshastigheden af den Nordsibiriske Kyst
s t røm er ikke stor. Vinden har her den overvejende
indflydelse. Selv mindre vindstyrker kan ikke alene
standse, men ogsaa vende strømmen. Hertil kommer,
at va n dm assern e fra de store floder løber ud tværs
paa strømmen og søger at give denne en afbøjning
mod N, hvilket tydeligst træder frem i det Vestsibiriske
Hav.

I oktober 1912 kom skibet ST. ANNA i besæt i pak
isen udfor vestkysten af Jamal og drev derefter resten
af dette og hele næste aar med strømmen N paa (se
kortet over isdrifterne i Polhavet ) . Efter at skibet i
vinteren H113-14 havde drevet frem og tilbage med
isen N for Franz Josephs Land, begyndte det i forauret
1914 atter at drive N paa, Føreren, kaptajn Brussilov,
og størstedelen af besætningen forblev om bord, me-
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dens en styrmand og 10 mand midt i april 1914 forlod
skibet for at søge S paa over isen. De naaede med und
tagelse af een ned til Franz Josephs Land. Under den
videre vandring omkom 8 mand. Sidst i juli 1914 naa
ede styrmanden med sin sidste ledsager til Kap Flora
- en af øgruppens sydlige pynter - og blev kort efter
reddet her. Man har derimod aldrig senere fundet
spor hverken af ST . ANNA eller af resten af dens be
sætning. Det var som tidligere omtalt bl. a. dette skib
kaptajn Otto Sverdrup skulle søge at undsætte, da han
i vinteren 1914-15 befandt sig i det Vestsibiriske
Hav med skonnerten ECLIPSE, som assisterede 'Vil
kitzkis skibe VAJGATSJ og TAIMYR.

En isdrift, der nær kunne have fa aet en lige saa sør
gelig ende, indtraf i 1920. Isdamperen SOLOVEJ BU
DIMIROVITSJ (nu MALYGIN) kom i januar i besæt
tæt E for Kaninhalvøen og drev derefter med strømmen
rask NE paa gennem Karastrædet og videre ind i Kara
havet, hvor den blev fanget af den lukkede strøm
kreds. Takket være sin radio kunne den berette om sin
skæbne og position, og i juni blev den undsat af linie
isbryderen SVJATOGOR (nu I{RASSIN) under ledelse
af kaptajn Otto Sverdrup.

Disse og andre besæt i isen førte til, at man beo
gyndte at underkaste strømforholdene en nøjere un
dersøgelse. Talrige strømbøjer er i tidens løb blevet ud
kastet langs den Nordlige Søvej. I aarene fra 1930 til
1934 udkastedes saaledes 225 bøjer - 3 å 5 ad gangen
- paa 60 forskellige pladser i det Vestsibiriske Hav.
laIt 34 af disse bøjer blev senere genfundet - paa
20 steder. Langt den største del drev i land paa den

Kortet pau den følgende dobbeltside viser dybderne i Polhavet
med Lornonosovryggen indtegnet. (Efter Izuestja Akademiji Nauk,
S.S.S.R .. 195t, Sertja Geografisjeskaja No. 5).
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vestlige del af Islands nordkyst, de fleste andre blev
derimod fanget af Golfstrømmen og havnede paa den
norske kyst fra Lofoten til Nordkap. En enkelt drev
ned langs Grønlands østkyst, rundede Kap Farvel og
fandtes i Davisstrædet udfor Holsteinsborg. Bemærkel
sesværdigt er det, at alle de bøjer, der blev udkastet i
nærheden af Wieseøen, blev genfundet. De var kommet
ind i samme strøm som ST. ANNA (Si. Anna-Strøm
men) og er af denne ført N paa norden om Franz Jo
sepsh Land og derfra \V paa og videre S paa med den
østgrønlandske Strøm til de strandede paa Islands
nordkyst.

Af 5 i august HJ32 midt mellem Severnaja Zemlja
og de Nysibiriske Øer udkastede bøjer blev to gen
fundet i 1935 og 1936 ved Islands kyster, en tredie i
april 1937 S for Girondes munding. De er sandsynlig
vis drevet samme vej over Polhavet som FRAM 1893
H6 og SEDOV HI37-39.

Iselumperen SEDOV kom i efteraaret 1937 - det
hnarde isaar - i besæt sammen med 12 andre skibe
\V for de Nysihiriske øer. I sommeren 1938 blev alle
skibe med undtagelse af SEDOV befriet af linieisbry
derne JERMAK og KRASSIN. SEDOV, der havde rige
lige forsyninger, omend man manglede speciel udrust
ning til hydrografiske undersøgelser, fik lov at fort
sætte isdriften, der i store træk foregik ad samme rute
som FRAl\I.

Her kan tillige nævnes den r~ssiske Papanin-Eks
pedition, der i 1937- 38 paa en isflage drev fra Nord
polen og ned langs Grønlands østkyst.

Ekspeditionens fire deltagere startede med fly fra
Rudolføen pua Franz Josephs Land den 21. maj 1937.
Landingen foregik 20 km paa den anden side af Nord
polen paa en flad ca. 2 kvadratkilometer stor isflage.
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Tykkelsen af Papaniris isflage var kun 3 m, 11\'01'1'01'

det med sikkerhed kan siges, at det har været en gan
s kc almindelig isflage og ikke en af de fra nordsiden
al' Ellesmere Land stammende isøer, der har en be
tydelig større tykkelse. De følgende dage transporterede
a fly i flere omgange den nødvendige udrustning, der
ialt vejede 9 tons til lejren paa isflagen. Driften, der
foregik i en svag bue mod midten af Grønlands øst
kyst , er - ligesom ST. ANNA's og SEDOV's drift 
indtegnet paa kortet over isdrifterne.

Isdriften foregik i begyndelsen med en hastighed af
cu. 4 sømil i døgnet - enkelte døgn dog kun 2. Udfor
Gronlands NE-pynt steg hastigheden til 5 il 6 og senere
n, for til slut at naa op paa 15 sømil pr. døgn. Den i
nærheden af Nordpolen observerede hastighed var be
tydelig større end FRAM's, der var mellem % og 1,
og SEDOV's paa 1,5 å 2 sømil pr. døgn. Det er bemær
kelsesværdigt, at isdriften i polomraadet i sommerpe
rioden foregaar langsommere og paa uregelmæssig
zig-zag kurs - ofte endda med tilbagedrift - medens
driften om vinteren følger en mere lige bane og fore
gaar hurtigere. For begge skibe tiltog hastigheden
betydeligt - ligesom for isflageekspeditionen - saa
snart man naaede ind i det omraade, hvor den østgrøn
landske Strøm begynder').

Der gaar, som nævnt i indledningen til dette afsnit,
en kontinuerlig, omend til tider kun svag overflade
strøm hen over Polhavet fra Beringstrædet til den

") Med det i afsnittet om suverænitetsforholdene nævnte russiske
I !152-dekret med krav om suverænitet over den russiske polarsektor
in mente er det interessant at se, at Papanin-Ekspeditinnen (NP-1)
xtnrtede og under hele sin videre drift holdt sig udenfor den rus
siske sektor, og at baadc NP-2 og NP·3 efterhaanden drev fra den
russiske og ind i henholdsvis den amerikanske og dcn canadiske
polarsekter. l'IP-3 synes endda at være naaet helt ind i den dan
ske sektor.
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Østgrønlandske Strøm. Denne strømsætning kan kal
des Po/havets Hoveds/rom. Den begynder allerede
med den nordgaaende strøm midtfarvands i Bering
strædet. Noget N for dette stræde f'aar hovedstrømmen
en vestlig afbøjning mod De Long Øerne, hvorfra den
gradvis tager retning mod aahningen mellem Grøn land
og Svalhard

Stef'anssons ekspeditionsskib KARLUK kom i besæt
i nærheden af Point Barrow (Alaska) og drev fra
oktober 1913 langsomt W paa indtil skibet i januar
1914 blev skruet ned NE for Wrangeløen - kun lidt
N for de pladser, hvor JEANNETTE i 1878 og MAUD
i 1922 kom i besæt. Ønsker man med et skib at drive
hen over selve Nordpolen , vil det derfor være nødven
digt N for Beringstrædet at forcere helt op til 76 il Ti ?
N bl', før man lader skibet komme i besæt. Om det saa
er muligt at forcere saa langt mod N, er en anden sag.

Den nfhojning, som hovedstrømmen f'aar N for Be
ringstrædet. skyldes en lukket strømkreds norden for
Canadas arktiske arkipelag. Det er i denne strømkreds,
at de fra nordkysten af Ellesmere Land stammende
isoer bevæger sig, og det vil derfor være praktisk at
benævne den lsoernes Strømkreds . Strømretningen el'
med Solen, og strømkredsen, hvis ellipseform synes at
variere fra aar til aar, ligger i hovedsagen »østen « for
eller hinsides Lomonosovryggen og hal' meridianen
160 0 E som omtrentlig begrænsning mod Vest. Langs
denne meridian gaar strømkredsen jævnt over i og
sammen med Polhavets Hovedstrøm. Driften af de rus
siske polstationer NP-2 og NP-4 (1950-54) er her
meget nær i overensstemmelse med driften af de arne
rikanske isøer (T 1-3).

Isøernes Strømkreds kan saaledes tilsyneladende se
ud, som om den er en slags idvande fornarsaget af ho-
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Kort over de russiske, videnskabelige polstutioners istlugcdrift i
Polhavet. NP-I (station Nordpol 1) Cl' Papanins istlagcekspedition
1!13i-38. NP -2 startede i april 1950, men blev afbrudt i april
1!l51 - efter sigende fordi isflagen begyndte at tallc kurs mod det
eanudiske arklpelag. Som det vil ses, hefaud t isflagen sig i den
nrnerikanskc sektor under størstedelen af sin drift. I 1954 mente
Busserne at have genfundet den sammen isflage, efter at den i
rubel af 3 aar havdc drevet i Isøernes Strømkreds, men i en mindre
kreds end isøerne (den stiplede linic), NP-3 og NP-4 er beggc dre
"cl mcd Pol havets Hovedstrøm. Foruden disse mere Iangvarige
stationer har Husscrne haft talrige andre af kortere varighed 
især over Lomonosovryggcn. En ny polstation, NP-5, blev oprettet
i foraaret 1955 - omtrent paa meridian 140° E et par grader fra

Nordpolen,



Wrangeløen Point Barrow

evnede ruter for de amerikanske isøer 1'-1,1'-2 og 1'-3 plottet med 3 maane
intervaller. 1'-3 befandt sig efteranret 1954 paa pladsen 85° N. 80° W - d. v. s.
idenfor T-l's rute - hvorfra den synes at have startet et nyt kredsløb.
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vedstrømmen. De indtil nu foreliggende oplysninger
giver dog ikke tilstrækkelige holdepunkter til med sik
kerhed at fastslaa, om dcr virkelig er tale om en ide
virkning, eller om det er andre forhold, der helt eller
delvis spiller ind, idet isøerne med deres dybgnuende
pau op til 50 m kan være paavirket af andre kræfter
end overf'lndestrørnmen. Det er sanledes paafaldende 
og næppe nogen tilfældighed - at Isøernes Strøm
kreds drejer af og tager retning ind mod -Ellesm ere
Land netop i nærheden af Lornonosovryggen.

I russlskc meddelelser om polstationernes resultater
Cl' antydet, at der i Polhavet svesten « for eller pua den
ne sid c af Lomonosovryggen skal findes en anden
strorn k reds med strømretning mod Solen og med
stærkt varierende udstrækning. Denne strømkreds'
beliggenhed er ikke nærmere angivet, men formentlig
drejer det sig her om den lukkede strømkreds i Lap
tovhavet. Da udstrækningen af denne strømkreds som
nævnt siges at være stærk l varierende, kan det tæn
kes, al den visse aar strækker sig længere mod N\V
og NN\V, hvorved den antagelig kan nau op til ornraa
det NNE for Severnuju Zemlja.

Paa denne maade danner Lapleuluniets Strømkreds
en slags pendant til Isøernes Strømkreds pan den an
den side af Lomonosovryggen og Polhavets Hoved
st rom.

Medens strømforholdene i overfladen af Polhavet og
randhavene saaledcs i hovedtrækkene maa siges at
være nogenlunde kendt, veed man forstaaeligt nok
meget mindre om strømmen i de dybere vandlag.

De vertikale isotermer i et skematisk snit gennem
Polhavet fra N for Franz Josephs Land over Lomono
sovryggen til ca. 5° N for Wrangeløen viser, at indtil
en, 1200 IIl 'S dybde er lagdelingen af vand med samme
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Skemafisk snit gennem Polhavet
fra 1'\ for Franz J osephs Land
over Lomouosovryggen til et
punkt ca, 5° 1'\ for Wrangeloen
visende temperaturerne i de
forskellige dybder. Til venstre ses
Golfstrømmens indbrud i 2-600
m's dvbde, Endvidere bemærkes,
hvorl;des Lomonosovryggen

standser det koldere bundvand, der stammer fra Grønlandshavet.
(Efter l zueslj a Akademiji Nuuk, S. S. S. R., 1954 ,

Sertja Geugrafisjeskaja No. 5).
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temperatur paafaldende ens over hele Polhavet, naar
bortses fra det nærmeste omraade ved Golfstrømmens
indbrud. øverst findes det koldeste lag, helt ned til -;
1. °8 - paavirket af smeltningen. Herunder, mellem ca
200 og 800 m, har man overalt i Polhavet fundet et lag
varmere vand af atlantisk oprindelse. Nederst ligger
koldt bundvand, hvis temperatur dog intetsteds kom
mer under -i- O. °9.

T idsskr. r. Søv æ sen . 12ti. Aarll. 1!l
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Del varmeste lag, der er begrænset af den øverste
og den nederste isoterm for + 0:5, svinder efterhaan
den i tykkelse, desto længere man fjerner sig fra
Golfstrømmens indbrud, men den fra dette lag afgivne
"arme holder til gengæld tykkelsen af vandlaget med
positive temperaturer mellem øverste og nederste iso
term for 0° nogenlunde konstant.

l\Iedens Lomonosovryggen (ca. 1000-1200 m, mind
ste maalte dybde 954 m) saaledes ikke hindrer det
varme atlantiske vands videre spredning i Polhavet i
et lag mellem ca. 200-800 m's dybde, bliver det kolde
bundvand (-+- 0.°4 til -+- 0. °8), der ogsaa er fundet at
være af atlantisk oprindelse, standset her som af en
mur. Hinsides ryggen har bundvandel i 3000 m 's dyb
de, som det vil ses, en temperatur paa -+- 0.°2.

Den fra Stillehavet gennem Beringstrædet tilførte
varmemængde paavirker i nogen grad temperaturerne
i Tsjuktsjerhavet - jfr. laget mellem 0.°5 isotermer
ne i det skematiske snit - men er uden betydning
for Polhavet som helhed.

Paa det skematiske snit bemærkes, hvorledes der paa
begge sider af Lomonosovryggen i dennes nærhed er
angivet en ganske svag temperaturstigning i de dybere
vandlag i forhold til de nærmest ovenfor liggende lag.
Allerede FRAM-Ekspeditionen havde konstateret en
snudan svag stigning paa de største dybder.

Bundvandet i Polhavet paa denne side af Lornono
sovryggen har samme saltholdighed som bundvandet
i Grønlandshavet. hvorfra det kommer, og hvor bund
temperaturen i en dybde af 3000-3600 m naar helt
ned paa -+- 1.°3. Det dybere Polhav er saaledes ved
hunden mere end en halv grad saa varmt som Grøn
landshavets bundvand. Det er som nævnt konstateret,
at Polhavets bundvand fornyes ved tilstrømning af
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bundvand fra Grønlandshavet hen over den 1750 m
dybe Nansenryg. Dette koldere vand synker under
adiabatisk opvarmning og spreder sig over Polhavets
største dybder.

Dr. Otto Pettersons demonstration af
Golfstrømmens opstaaen og forløb .

Den svenske dr. Otto Petterson har ved et simpelt
forsøg - jfr. tegningen - demonstreret Golfstrøm
mens oprindelse og Iorløb "), I et aflangt kar fyldt med
havvand og med en isklump anbragt i den ene ende
vil det koldere smeltevand fra isen synke til bunds.
Ved tilsætning af farvepulver kan man iagttage, hvor
ledes smeltevandet breder sig lagvis hen over bunden
og fortrænger det varmere vand med den mindre vægt
fylde, der længst borte fra isklumpen vil stige og der
efter som en varmere overfladestrøm søge hen mod
isklumpen.

Slet saa ligetil synes forholdet dog ikke at være i
virkeligheden. Det kolde smeltevand i overfladen syn
ker netop ikke til bunds i Polhavet. Dette bevises først
og fremmest af det varme vandlag. der ligger over
hele Polhavet mellem 200 og 800 m's dybde. Endvidere
strømmer der ikke koldt bundvand bort fra Polhavet

4) Se Tidsskrift for Søvæsen, 1945, side 206-207. Dr. Pettersens
forsøg blev foretaget omkring aarhundredcskiftet.

19'"
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men tværtimod fra Atlanterhavet til Polhavet. Mau
ske skyldes dette en slags »medslæb e, som Golfstrøm
men trækker med sig fra Grønlandshavet. Saafremt dr.
Pettersons teori er rigtig - hvad der vel ikke er grund
til at betvivle - maa den kommenteres med den for
klaring, at nedsynkningen af det kolde vand først sker
pua langt sydligere bredder, hvor den østgrønlandske
Strøm efterhaanden ebber ud og forsvinder. Golfstrøm
mens uhyre bevægelsesenergi bevirker da, at der ikke
- som i karret - dannes et simpelt lukket kredsløh,
men strømmen »skyder over maalet« og fortsætter
- omend med stadig reduceret fart - for omsider at
syn ke og brede sig ud over hele Polhavet i et lag mel
lem 200 og 800 m .

Tilløbet af Golfstrømmens vandmasser i dybden
skaber saaledes i forbindelse med nedbøren og floder
nes udløb i Pol havet et vandoverskud, som i overfla
den faar afløb i den østgrønlandske Strøm. Men det er
vel tvivlsomt, om den igangsættende og drivende kraft
til denne hovedbevægelse af vandrnasserne i selve
Polhavet skal søges i Golfstrømmens indbrud. Snarere
rnaa man 'an tage, at dette indbrud sker som en reak
tion mod det af vinden foraarsagede overfladeafløb af
det samlede vandoverskud. saaledes at Golfstrøm
mens udløbere som en slags dyb udligningsstrøm saa
at sige s trækkes inde i Polhavet.

[Fortsæiies.}



Radarnavigering.
Nogle praktiske erfaringer vedrørende brusj af radar

linder ankrinqsmatieorer, besejlituj og tågese';lads.

Af Orlogskaptaj n S. S. v, F. l{ i e Ie r.

Ankrtngsmanavrer.
Enkelte af flådens skibe har i den senere tid benyt

tet den på den britiske navigationsskole docerede an
kringsmåde, Da metoden imidlertid ikke er almindelig
kendt i den danske flåde, og da den byder på stor nøj
agtighed og sikkerhed i navigationen, specielt for større
skibe og formationer, - samt udvidet til benyttelse af
radar som det primære navigationsmiddel - kan få
betydning under krigsforhold, skal den gengives her.

Chefen vælger på forhånd sin ankringsposition under
hensyn til de normale faktorer: vanddybde, læ af kyst,
holdebund og svajerurn, men med den yderligere klau
sul, at der skal være et kendeligt punkt på kysten som
opløbskursen (normalt tillige ankringskursen ) kan
sættes imod, vindretning og navigatoriske forhold taget
i betragtning.

Positionen afsættes i søkortet (se fig. 1) og opløbs
kursen udsættes fra det kendelige punkt på kysten
(punkt A) gennem den valgte ankringsposition. Det
forberedende arbejde overlades derefter til navigations
officeren (eller vagtchefen ).

Fra ankringspositionen afsættes opløbet = 1 sømil
(lO kabellængder) ud ad opløbskursen. Endvidere af-
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sættes punkterne 5, 4, 3, 2 og 1 kabellængder (1' kabel
19d. = 200 yards) på opløbslinien. I sin lommebog
noterer navigationsofficeren pejlingen fra disse 6 punk
ter lil et andet passende beliggende kendeligt punkt
(B) - evt. en pynt eller kant af land - tillige med
oplobskursen (se fig. 2).

lBA,"PU>lKT)

. 'J't
" , ".,

...-- ... ...........---- ..........
............

fig. 1

Når der stås ind for ankring, sættes kursen fra sidst
observerede plads mod et anduvningspunkt, der afsæt
tes et passende stykke udenfor 10-kabelpunktet på op
løbskursens forlængelse. Der tages fornøden højde for
drejet fra anduvningskursen til opløbskursen ved at af
sætte sudvancee og »t ransfer e svarende til fart, an-
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vendt rorvinkel og antal grader, der skal drejes. *) Fra
det således fundne punkt for påbegyndelse af drej ud
tages af kortet en pejling til punkt A, og roret lægges
når pejlingen haves.

Ankring den. . . . . . . . . . . . . Stb auker : 3 Snackler
Position: Møllcn ved .

i pejling 316 o afst n,5 sml (på 10m kurven)
Opløbskurs: 316 0

• • - o
d . I O o > Kursændring: lI:>An uvnmgs {lirs : 71

Fart: 15 knob " .. "
~nllel: 100 > Iransfcr: 480 m •.Advancc": HO III

Pejling til (punkt A) ved drej : 338 o

Kabler PejlinR t. (B) I Dybde

10 013 35
•5 045 24

4 053 20

:I 060

2 068 14

074

O 080 10

Bcmærkulnger

li knoh

li »

stoppe

Bundart: sand

fig. 2

*) Tabeller for s advancee og »tra nst er e opgivet i meter findcs
udarbejdet for de forskellige skibstyper. Indgangsargumenterne
er fart (i knob), rorvinkel (i grader) og kursændring (i grader) .
Tabellerne er udarbejdet svarende til et passende antal farter
og rorvinkler, og »advancee og »tr a nsfer e findes for hver 20·
kursændring (fra 20· til 180· ) for hver af de valgte farter og
rorvinkler. For mellemliggende værdier interpoleres på normal
måde. Ved konstruktionen af drejet i søkortet, afsættes »trans
fer« med toppunkt i den endelige kurs og som normal til den
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Ved 1O kabler melder navigationsofficeren til che
fen: »10 kabler igen e, farten sættes til halv kraft, ekko
loddet startes og dybden varskoes jævnlig indtil an
kring. Under opløbet kontrollerer navigationsofficeren
jævnlig pejlingen til punkt A og advicerer chefen om
eventuelle kursændringer, der ved passende højde for
afdrift og strømsætning vil holde skibet i den afsatte
opløhslirrie, Om muligt findes et forpunkt eller bag
punkt, når skibet befinder sig i den rette pejling fra
punkt A, således at man har et opløbsmærke. Ved 5
kahler meldes til chefen »5 kabler igen « og farten sæt
tes til langsomt, samtidig med at der pibes klar ved
ankeret. Der meldes herefter til chefen for hver kabel,
der er igen, ved at navigationsofficeren kontrollerer
pejlingen til punkt B og sammenligner den med sine
notater.

Et sted mellem 1 og Y:! kabel igen - afhængig af
opskuddet - slås stop, og såfremt det findes uhensigts
mæssigt at ankre for frem, som den engelske naviga
tionsskole docerer, bakkes på et passende tidspunkt
( ved bak- og rormanøvre kan skibet om ønsket brin
ges i stilling, så det hurtigere svajer vindret) og der
heordres »fa lde !«, når navigationsofficeren har var
skoet »1 ankringsposition«. Praksis har vist, at man
med nogen øvelse kan opnå at få ankeret til at falde
i den fastlagte position med endog meget stor nøjagtig
hed.

Den foreskrevne metode er naturligvis kun anven
delig i dagslys og klart vejr og må ofte modificeres no-

oprlndeltge kurs. »Advancee afsættes tilbage ad den oprindelige
kurs fra normalens fodpunkt, og man finder således det punkt,
hvor drejet skal påbegyndes. Tabelterne indeholder endvidere
for hver af de anførte værdier af »adva nce e og »tr a nsfer« en
tidskorrektion for drejet angivet i minutter og sekunder.
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get under hensyntagen til pladsbestemmelsesmulig
hederne på stedet.

Med radar kan metoden anvendes om natten og i
usigtbart vejr, idet man som punkt A vælger et ken
deligt radarpunkt på kysten, et fremspring (f. eks.
en pynt eller en bro) eller et indhak (f. eks. et velde
fineret åudløb), mens afstanden til ankringspositionen
kan fås ved f. eks. pejlinger til et fyr eller simpelthen
ved radarafstand til punkt A.

Da radarpejling normalt er beheftet med større unøj
agtighed end radarafstand. kan navigationsofficeren
ved sin forberedelse af ankringen fra de udsatte kabel
længder udtage afstand til et eller to passende punkter
på kysten og notere dem i sin lommebog for under op
løbet at måle de tilsvarende radarafstande, hvorved
der kan skaffes en god kontrol på, om skibet holder sig
i den afsatte opløbslinie.

Flere muligheder for kombination af stedlinier fore
ligger, f. eks. benyttelse af dybdekurver. Ved studium
af søkortet i forbindelse med valg af ankringsposition
vil man som regel kunne finde frem til den kombina
tion, der giver den største nøjagtighed i navigationen.

Skal der ankres i formation, forbereder den kom
manderende sin ankring som allerede beskrevet, og de
øvrige skibes ankerpladser vælges med en indbyrdes
afstand (se fig . 3 ), der tager fornødent hensyn til sva
jerum, signalafstand m. v. Den pejling, hvori der skal
ankres fra den kommanderende (ankringspej lingen ) ,
vælges f. eks. langs en dybdekurve, idet der tages for
nødent hensyn til navigatorisk sikkerhed for de enkelte
skibe under opløbet og en passende højde for den
unøjagtighed, der kan opstå m. h . t. at holde formatio
nen under opløbet.
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fill. 3

Under anduvningen bringes skibene ved signal til
at indtage indbyrdes afstand svarende til ankringsat
standen. Med skibene i kolonne vælges anduvnings
kursen parallel med ankringspejlingen, eller bedre ski
bene bringes ved signal på »Iin e of bearinge svarende
til ankringspej lin gen (vist i fig. 3), hvorved man er
friere stillet med hensyn til anduvningskurs. Formatio
nen bringes på opløbskursen ved et »turn« -drej . Ved
lO-kabelpunktet gives signal om klar til ankring, kæde
længde m.v. Ved 5-kabelpunktet gives ankresignal, som
iværksættes, når den kommanderende er i sin nnkrings
position. Den kommanderende giver fartsignaler, som
iværksættes på de tidspunkter, hvor han i henhold til
den tidligere beskrevne ankringsmetode ændrer sin
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fart. Det er hensigtsmæssigt, at den kommanderende
signalerer an kri ngsposit ion og opløbskurs på forhånd.
Kursændringer under opløbet, hvis sådanne skulle
vise sig påkrævede, bør meddeles ved »tu rn e-signaler.

Det er underforstået ved denne formations ankring,
at ansvaret for det enkelte skibs navigationssikkerhed
er placeret som ved almindelig formationssejlads.

Besejling.

De metoder til at opnå en sikker navigation, som er
beskrevet under ankringsmanøvrer, kan med fordel
anvendes ved besejling af snævre og vanskeligt navi
gable farvande under usigtbart vej r og forhold, hvor
fyrbelysning m. v. er ude af funktion. Det er en betin
gelse, at sejladsen forberedes som tidligere beskrevet.

Som eksempel kan tages forberedelse af en besejling
af det farvand, som er vist i fig. 4.

Efter at chefen har bestemt sig for , hvorledes anduv
ning og videre besejling (fart) skal foregå, går navi
gationsofficeren igang med sine forberedelser og an
tager, at mulighederne for udnyttelse af fyr- og far
vandsafmærkninger er de ringest mulige.

Fyr A anduves på optisk pejling til fyret eller radar
pej ling til pynten (l). Drej op i fyrlinien C påbegyndes
på en radarafstand til pynten under hensyntagen til
»advance« og stransfere. Kabellængder afsættes, så
chefen kan varskoes i tide før drej et (2). Stopuret
startes evt. ved drejets påbegyndelse, og tidskorrektion
for drejet noteres for at få en mulighed for at bedømme
passagetidspunkt af afmærkning, grundt vand m. v.
Passageafstand til kostene på begge sider af fyr linien
noteres. Hvis det ikke er muligt at få hold i disse ko
ste, er en kontrol på positionen nødvendig under pas-
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sagen af det snævre løb, hvorfor radarafstand ved pas
sage af fyr A, klint A og brohovedet i de indtegnede
tværpej linger noteres (3) (evt. to radarafstande, hvor
af den ene til brohovedet ). Før drejet til bagbord af
sættes kabellængder, som kan varskoes chefen, når
brohovedet haves i de angivne radarpej linger (4).
Drejet påbegyndes på radarafstand til pynten ved
fyr B (5 ), forberedt med »a dvancee og »t r an sfer « som
tidligere beskrevet (6). Stopur startes evt. igen ved
drejets begyndelse for at bedømme passagetidspunk
terne for hvid 3-kost om bagbord og rød 2-kost om
styrbord. Passageafstanden til disse koste noteres lige
ledes. En positionskontrol før næste drej er ønskelig,
hvorfor radarafstand til klint B, som er bedre at måle
Lil end den stenede kyst om styrbord, noteres (7). Dre
jet til styrbord forberedes som forhen, og det påbegyn
des på radarafstand til pynten ved fyr B (8). Passage
afstand til pynten ved fyr B efter drejet noteres (9),
og navigationen byder herefter ikke på vanskeligheder.

Ovennævnte eksempel er taget, fordi en besejling af
cl snævert farvand af sarrune karakter er gennemført
på det beskrevne grundlag under ugunstige forhold:
nat, kuling med tætte snebyger. Anduvningsfyret
skjultes kort efter første drej, og fyrlinier og -vinkler
S:IS ikke under passage af den vanskelige del af sej 1
lobet , Snefaldet tilslørede radarskærmen, og farvands
afmærkningen skjultes herved, mens kystkonturerne
var forholdsvis nemme at skelne på radaren.

Vagtchefen var på broen og foretog de optiske obser
vationer. mens navigationsofficeren var ved radar
skærmen, og en plotuddannet math i bestiklukafet
forte navigationsplottet efter navigationsofficerens an
visning i det søkort, hvori forberedelserne var nedlagt.
Chefen var således fri til at opholde sig det sted, hvor
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han i øjeblikket skønnede at få de bedste oplysninger
til støtte for navigationen.

Naturligvis kan man ikke forvente at sejle nøjagtig
som planlagt, men det forberedende arbejde giver che
fen et godt skøn over, hvor man evt. er ved at komme
galt i det.

Forudsætningerne er et godt kendskab til radarens
muligheder og begrænsninger som navigationsmiddel,
og, hvad der er meget vigtigt, at man kender dens in
dexkorrektion for afstand.

Tci~qesejlads.

At radaren er et godt hjælpemiddel under tågesej
lads til at bedomme pejl- og afstandstræk til andre
skibe og dermed muligheden for kol1ision, er velkendt.

Det er derimod mindre velkendt, at den fulde ud
nyttelse af radaren kun fås ved samtidig at føre et
radarplot over de skibe, der befinder sig i nærheden .
At man i handelsskibene viger tilbage fra denne for
:mstaltning på grund af det ekstra materiel og per
sonel, der kræves til at føre et radarplot, er forståe
ligt, men i flådens skibe, hvor der i de fleste tilfælde
findes både materiel og personel hertil, burde det være
en lige så fast regel, at man starter et plot, som at
man starter sin radar, når usigtbart vejr sætter ind.

Det »san dee plot synes at være at foretrække frem
for det ::Hela tive« plot. Ganske vist skønner man nem
mere den forventede passage-afstand til et andet skib
på et relativt plot, men virkningen af evt. drej og fart
ændringer, der foretages såvel af eget som af det andet
sk ib, bedømmes nemmere på et sandt plot. Selv som
h åndplot. ført af en rutineret plottergast, synes det
sande plot at "ære at foretrække.

Plottet sammenholdt med pejl- og afstandstrækket
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til radarekko fra andet skib giver den bedste mulig
hed for at bedømme, hvad der i den givne situation
må anses for en forsvarlig fart og en forsvarlig kurs
ændring samt hvilke s spor -e , der er kollisionsfarlige.
Radar og plot er således ofte et bedre grundlag at
starte en sforsigtig mariøvreringe på end søvejsregler
nes : »n år der høres tågesignal tilsyneladende foran
for tværs fra et skib, hvis plads ikke er bestemt med
sikkerhed c, da tågesignal fra småskibe jo ofte først
høres på ganske kort afstand, når vinden bærer fra.

Plot og søkort (evt. kombineret i eet kort), hvori
egen position stadig afsættes, giver god mulighed for
at skelne farvandsafmærkning, som er stiJleliggende,
fra skibsmål på radarskærmen. Eksempler på, at skibe
har taget et radarekko fra et skib for et radarekko fra
en bøje, foreligger og har ført til uheldige manøvrer.

Er der strøm i farvandet, vil man erfare, at for
ankrede mål (som f. eks. farvandsafmærkningen) på
plottet optræder som spor med en fart, der svarer til
strømmens, og en kurs, der er modsat strømmens. Et
lignende forhold vil opstå, hvis en kendelig log- eJler
gyrofejl indgår i plotningen af eget skibs spor. Hyppig
og god pladsbestemmelse kan eliminere muligheden
for fejlbedømmelser.

Man gør klogt i at have en navigatør til at overvåge
radaroperatøren. Opgaven tilfalder naturligt naviga
tionsofficeren, der samtidig kan overvåge plottet og
den del af navigationen, der baserer sig på radar, ekko
lod o. lign. En anden officer må da udstikkes til at
varetage vagtchefspligterne i almindelighed.

Den afstandsskala, der vælges på radarskærmen,
bør, medmindre andre end de rent plotmæssige fak
torer gør sig gældende, ikke være for stor. En skala på
4 sømil skulle normalt være tilstrækkelig.
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Er der mange ekkoer på radarskærmen, bør radar
operatøren indskrænke sig til at melde de ekkoer, der
ligger foran for tværs, videre til plottet, men dog sam
tidig holde et vågent øje med pejl- og afstandstræk til
ekkoer agten for tværs.

Plotning af spor kan ophøre, når det med sikkerhed
kun ses af plottet, at det pågældende skib ikke vil
blive kollisionsfarligt, men hovedreglen må være, at
man ikke »slippere et spor, der passerer nær til eget
skib, før det er vel klaret i den betydning, der er angi
vet i søvejsreglerne.

Under formationssejlads er det meget vigtigt at
plotte samtlige skibe i formationen, uanset om de er
foran eller agten for tværs.

Regn- og snebyger samt søgang forårsager som be
kendt en generende effekt på radarskærmen. Søgang
kan i åbent farvand selv med vindstyrke 4 beaufort
forårsage sclu tter « ud til 2 sømil i vindsektoren. Ef
fekten er jo desværre særlig udpræget for de frekven
ser, der normalt anvendes til navigationsradar, og selv
om der kan kompenseres noget for den generende virk
ning ved de særlige betjeningsgreb. som radaren er
udstyret med (»anticlutterc, m. v.) og ved at skifte
mellem afstandsskalaerne. er tilliden til sikre radar
observationer noget svækket. Hertil kommer, at kraf
tig rulning i små skibe, kan forårsage, at radarbille
det med perioder svarende til rulningens ganske ud
viskes i de tværskibs sektorer på grund af antennens
stilling.

Når disse »rninussere er erkendt, bliver der tilbage,
hvadenten det drejer sig om sejlads i usigtbart vejr
eller navigering i snævert farvand, at den moderne
navigations radar med sin store opløsningsevne er et
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glimrende navigatorisk hjælpemiddel, når den anven
des rigtigt.

Det har ikke været hensigten at foretage en til
bundsgående analyse af de omhandlede emner. Mange
vil sikkert kunne supplere dem med erfaringer erhver
vet til søs. Det er imidlertid forfatterens håb, at artik
len kan være til støtte for vordende skibschefer og
navigationsofficerer med henblik på en hensigtsmæs
sig organisation af navigationstjenesten i de omhand
lede situationer.

En forudsætning for, at den fornødne gensidige til
lid mellem chefen (broen) og navigationsofficeren
(plottet) kan oparbejdes og stå sin prøve i en vanske
lig situation, er hyppige øvelser under gunstige for
hold (dagslys - god sigtbarhed) , hvor navigations
officeren fra radar og plot får lejlighed til at give che
fen de informationer, som denne alene måtte basere sig
på under ugunstige forhold, og hvor chefen lærer disse
hjælpemidlers muligheder, begrænsninger og nøjag
tighed at kende ved sammenligning med terrestrisk
pladsbestemmelse og visuel observation.

T'ids sk r , f. Søvæsen. 121i. Aurg. 211



Nekrolog.

Kontreadmiral Eyvind Museens Dohl blev født den
28/5 1895 som Søn af Urfabrikant Alvild Julius Emil
Dahl og Hustru Marie Cathrine Charlotte født Musaeus.

Han blev Kadet i 1913. Sekondløjtnant 1917. Pre
mierløjtnant 1918. Fra 1920 forrettede han i en Aar
række Tjeneste ved Søminevæsenets Mineafdeling og
havde gentagne Udkommandoer som Næstkomman
derende i Mineskibet LOSSEN og som Fører af Mine
kraner. I 1923 var han blandt de saarede ved GEJSER
Ulykken. Gennemgik »Ecole superieure des Officiers
Torpilleurs e i Toulon og ombord i Panserskibet PA
TRIE. Kaptajnløjtnant i 1924 og Lærer i Søminelære
paa Officersskolen. Med Inspektionsskibet FYLLA til
Island i 1927 og 28. Til Tjeneste i Marinestaben 1928
34. Chef for LOSSEN paa Fiskeriinspektion 1933. Med
Artilleriskibet PEDER SKRAM i Eskadre 1934. Chef
for Middelgrundsfortet s. A. Orlogskaptajn 1935. Kom
mandørkaptajn 1939. Chef for Mineskibsflotillen 1939
40. Chef for Mineskibsdivisionen 1940 til 29. Aug.
1943. Tjenestgørende i Shaef's Mission for Denmark
i London fra Marts til Maj 1945. Medlem af Technical
Commitlee of Surrender of ilie German Navy, Køben
ham, Maj 1945. Chef for Minestrygningstjenesten
1945. Kommandør 1945. Danmarks Repræsentant i
The Katteqat Baltic Straits and their Approaches Zone
Board (Kahazon) . International Minestrygning 1946.
Chef for Øresunds Marinedistrikt og for Kystdefensio-
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nen 1947. Chef for Kystbefæstningen og Sundets Ma
rinekommando 1951. Kontreadmiral s. A. I 1953 i
U.S.A. for Studier af Amfibieoperationer. I 1954 atta
cheret den islandske Præsident under dennes Besøg i
Danmark.

Dahl var i 1931-34 Formand for Søe-Lieutenant
Selskabet og redigerede ved Selskabets 150 Aars Ju
bilæum »See-Lteuten an t-Selsk abet 1784--1934«, og han
virkede til det sidste gennem Aarene for Selskabets
Formaal og Ideer.

Dahl var i Besættelsestiden Medlem af Modstands
bevægelsen.

Han var i en Aarrække Medlem af Marineforenin
gens Københavns Afdelings Bestyrelse og blev i 1951
Medlem af Sømandsforeningen af 1856's Bestyrelse
og i 1954 Formand for Bestyrelsen af Foreningen til
Søfartens Fremme, en Opgave, som han med særlig
Interesse viede sin Arbejdskraft.

Hvor fuldt og helt Dahl end virkede for Søværnet
og Søfarten, saa medførte hans alsidige Virketrang og
særlige Forhold, at han i de senere Aar bestred ad
skillige andre Hverv. Saaledes var han Medlem af Be
styrelserne for A/S Sadolin & Holmblad fra 1940, for
Kemisk Værk Køge A/S, for Skandinavisk Industri
Compagnie, for A/S F. L. Smith & Co. og for F. L.
Smiths Overseas A/S.

Han var Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk
Korforening.

Dahl var en dygtig, praktisk Sømand og en kyndig
Navigatør. Fra sin Ungdom gik han med Ildhu ind
for at uddanne sig til sit senere saa alsidige Virke for
Søværnet. Ved flittige Studier af søkrigsvidenskabelig
Art, ved Iagttagelser paa Rejser og ved stadig Kon
takt med andre Mariners Repræsentanter, der hyppigt

20"
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kom i hans gæstfrie Hjem, bibragte han sig en ind
gunende sømilitær Viden.

Ved sit friske Syn puu den militær-politiske Udvik
ling og "ed sine ubestridelige Organisations- og For
hundlingscvner var han særlig kvalificeret til at del
tage i Ledelsen af Søværnets Genopbygning og trods
hctydelige Vanskeligheder lykkedes det ham at bringe
Kystbefæstningen i bedst mulige Stand og Form.

Han var en myndig Mand, der som Iaa forstod, at
den første Betingelse for at opretholde god Disciplin
er selv at være det gode Eksempel. Men en Karakteri
stik af Dahl vilde være ufuldstændig, hvis den udelod
hans mange humanitære Interesser, hans Sans for
Kunst og Literutur. hans Dyrkelse af og Kærlighed til
Musik, og sidst og ikke mindst hør nævnes hans Tro
fasthed mod de Mennesker, han sluttede sig til.

Han var først gift med Gunna Dahl født Wulff',
Datter af Hovedbogholder N. R. Wulff og Hustru Ag
nes f. Flor, som døde 1934. I 1936 blev han gift med
Rigmor Dahl, Datter af Ingeniør Alexander Foss og
Hustru Margrethe født Schultz.

Dahl "ar kommandør af Dannebrog og Dannebrogs
mand.

Han døde pludseligt paa Tjenesterejse den 13. Maj
1955 og blev begravet fra Holmens Kirke paa Marie-
bjerg Kirkegaard den 21. s. M. Pi I,



Boganmeldelse.

Huyrnond L. GarthofT:

»HolIJ Russia tnakes "Tar. Sovjet Military Doctrine«.
London 1954. 587 Sider, 8°.

Efter sin beundringsværdige kamp mod de tyske in
vasionsstyrker i den 2. verdenskrig, der endte med den
tyske østfronts totale sammenbrud i 1945, fremstod
Sovjetunionen som en af verdens største militærmag
ter, der ved sin aggressive og dynamiske politik snart
skulle vise sig at blive en kilde til idelig uro og angst
for de krigsudmattede vesteuropæiske stater. Selvom
Vesteuropas styrke i de senere år er vokset betragte
ligt, anses Sovjetunionens politik i mange kredse sta
dig som en trusel mod verdensfreden.

Trods den dominerende stilling, som dette umåde
lige rige indtager i verden i dag, er det dog forbav
sende få nøjagtige oplysninger, der foreligger i til
gængelig form om den sovjetiske krigsmagt og om den
strategiske, operative og taktiske ideverden. der om
slutter den.

Det foreliggende værk, der er udarbejdet på foran
ledning af det amerikanske flyvevåbens forsknings
organisation, »T he RAND Corporation «, er den mest
fuldstændige og bedst underbyggede studie, der til dato
er offentliggjort vedrørende sovjetisk krigsfilosofi,
både teoretisk og anvendt, og fortjener den største
udbredelse inden for alle politisk og militært interes
serede kredse.
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Som en udpræget kontinentalmagt, hvor landkrigen
altid har spillet størst rolle, har Sovjetunionen bygget
sin krigsfilosofi op på det grundlag, der var skabt af
Clausewitz og .Jomini. Der er derfor intet mærkvær
digt i, at Garthoffs afhandling rent umiddelbart synes
mest interessant for officerer i hæren, men dette hør
ikke skræmme søofficerer fra at give sig i kast med
bogen, da mange af de principper, der gøres gældende
for landkrigen ifølge den sovjetmonolitiske opfattelse
afspejler sig direkte i den tilsvarende søkrigslære.

Værket er delt i 3 dele. 1. del behandler forholdet
mellem Sovjetunionens militære og politiske doktri
ner. Det fremhæves her, at de kommunistiske teoreti
kere Lenin, Stalin o. a. ganske har adopteret Clause
witz: ide, at krig er fortsættelsen af politik, blot med
andre midler, men samtidig pointeres, at krigen ikke
er et mål i sig selv. Kommunismen foretrækker at nå
sine mål ved fredelige midler.

I denne del analyseres endvidere den sovjetiske tre
deling i strategi, operationskunst og taktik, der ikke
som forfatteren mener er en unique sovjetisk ide, idet
hl. a. ogs å tyskerne anvender begrebet operationskunst.
Denne defineres som organisationen og ledelsen af
større militære operationer og indtager en stilling imel
lem strategi og taktile

I Vesten s krigsteori lægges stor vægt på krigsførel
sens principper (koncentration, overraskelse, enkelt
hed o. a.). Disse principper forkastes naturligvis ikke
af den kommunistiske filosofi, men de vurderes ikke
på samme måde. Her skelnes mellem de konstant vir
kende faktorer, der bestemmer krigens udfald og de
midlertidigt virkende faktorer.

Ifølge Staliris formulering består de konstant vir
kende faktorer af:
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- baglandets stabilitet
- hærens moral
- divisionernes kvantitet og kvalitet
- hærens bevæbning
- førernes organisationsevne.
Denne del af bogen slutter med en analyse af den

indflydelse, som marxismen, det kejserlige Ruslands
krigsdoktriner og vesteuropæiske militære teorier har
haft for udviklingen af Sovjetunionens krigsfilosofi.

I 2. del gennemgås de grundlæggende principper for
sovjetisk krigsførelse med særlig vægt på betydningen
af offensiv, bevægelighed, kræfternes koncentration,
kræfternes økonomi, overraskelse og vildledelse, ved
ligeholdelse af stærke reserver og samarbejdet mellem
våbenarterne.

3. og sidste del beskæftiger sig med, hvorledes de
væbnede styrkers opgaver stilles, og hvorledes de er
blevet løst, navnlig under den 2. verdenskrig. Her er
det især kapitlet om sømagtens anvendelse og am
fibieoperationer, der må interessere søofficerer. Selv
om sovjetisk opfattelse af sømagtens opgaver i det
store og hele er i overensstemmelse med traditionelle
vestlige flådedoktriner, bemærker man sig dog visse
modifikatoner, der har deres udspring i landets geo
politiske forhold, og som medfører, at der lægges sær
lig vægt på flådens opgaver til støtte for hærens opera
tioner.

I et appendix gives en oversigt over de væbnede styr
kers organisation, og desuden findes lister over speci
elle militære udtryk og forkortelser.

Som et udtryk for værkets velfunderede dokumen
tation skal anføres, at kildehenvisningerne fylder ca.
60 sider, og en bibliografi i tilslutning hertil yderligere
ca. 60 sider. Forfatteren har udover officielle bøger,
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tid sskrifter, radioudsendelser m. m. haft sovjetiske mi
litære reglementer og interviews med flygtede sovjet
officerer til sin rådighed.

Bogen bør findes i alle højere militære stabe og for-
tjener et grundigt studium. H. M. P.

~Ieddelelse.

Den å r li ge legatydel se i .1. C. HDIPEL'S LEGATFOND p å de
hernpelske firmaers st if tel sesrlug den 4. j ul i er uddelt til føl
gende organtsatloner :

Georg Stages ~Iinde (til beklædn irig ) ,
Søfartens Bihl iotek,
Sef'artsklubbcn,
Sørnandsforcmngen llf 1856,
Indenlandsk Sørnandsmlssion,
Da nrnar-ks Fiskerhøjskole ( t il fripladser ),
Navigationsskolerne (til uddeling af flidspræmier ),
Søfurtens Hygicjnckornite,
Sømandshjemmet Hethel ,

Københavns Mnskinskole (til uddeling af flidspræmier),
Aage Falk Hansen (til arbejde indenfor arbejdsledige sø -

folk .)
Søfolkenes ~Iindchutel,

Nordgrønlands ekspedittun ( f iskcr-iu ndcr-søgel se},
Dansk Sømandskirkc i Fremmede Havne (til hjælp til løs

n ing af deres klrkeurohlcmer i London ug New York),



Søe-Lieutenant-Selsksbets virksomhed 1954-55.
Det 17O. forsamlingsår.

26. oktober 1954: J henhold til lovenes § 27. Z (Vov

9. november 1954: Kaptajnløjtnant Ove Lund, den norske ma
rine: " F r øm æn dc.

16. november 1954: Magister J. Danstrup : " Uden r igspoli ti sk ori
entcr-inge.

23. november 1954: Kaptajnløjtnant C. Castenskiold: »Signal
tjenesten i søværnets sklhee.

7. december 1954: 1. Fremsættelse af forslag til prisspørgsmål
for 1955.
2. Kommnndørkaptu]n F. Hangsted m. n.: »Prohlemer i
Ostcrsøene.

14. december 1954: 1. Afstemning om (orslug til prisspørgsmål
for 1955.
2. Diskussion vedrørende " P rob lem er i Øster-søens.

11. januar 1955: 1. Meddelelse fra formanden.
2. Fortsættelse af diskusslon vedrørende " P rob lem er
Østersøene.

18. januar 1955: Kommandørkaptajn A. Helms:
»Om Standino Group og NATO's militære orgunlsatlone.

25. januar 1955: Orlogskaptajn ;II. E. l\Iiehelsen:
»;\Io to r to r pedob å de : Angrebsfaktorer og takttke.

1. februar 1955: Commander D. V. Clifft, R. N.:
»Som e aspects of the Danish Navy 1955«.

II. februar 1955: Kommandørkaptajn P. Wiu-tz :
»Nogle betragtninger over torpedoangrebstaktikkens nu
værende status (ovcrflndefar-tøjer-)«.

15. februar 1955: Orlogskaptajn H. Harbcc-Hanscn :
»T ak t iske problemer i forhindclse med artillcriets uriven
dclse i flåden e.

22. februar 1955: Kornmartdør J. A. Schou:
"US Marine Corps og AmphibiollS Warfllre«.
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1. marts 1955: Kommandørknptajn K. Hertz m. fl.:
~Demon s tra t i on af konvojkonferenee«.

8. marts 1955: Kommandørkaptajn J. J. Westrup e
"S caward Defence«,

15. marts 1955 : 1. Meddelelse fra formanden.
2. Kommandørkaptajn J . •1. Westrup: ~Seaward Defcnce«.

22. marts 1955: 1. Meddelelser fra formanden.
2. Behandling af besvarelse af prisspørgsmål nr. 9/1954:
»En slud ie efter fril valg over et emne, som kan have
betydning eller interesse for søværnet« med titlen »Nogle
betragtninger vedrørende disciplinen«.
Ikke præmieret.

29. marts 1955: 1. Valg af bestyrelse m. v.
2. Behandling af forslag til ændrede love for Søe-Lieute
nant -Sclsknhet.

*
Til forsamlingsårets 2., 3., 5., 6.• 7., 10., 14., 15. og 16. møde var

indbudt gæster.

*
På forsamlingsårels første milde valgtes til :

Revisorer:
Kommandørkupta]n F. Hempel-Jorgcnscn.
Or-logskaptajn P . Holm.

Rcvisorsupplenn l:
Or-logskaptajn S. H. L. Barfoed.

Bedakter af »Ti dssk r ifl for Søvæsene :
Kommundørkaptnjn S. S. Thostrup.

Hedaktørsupplcnn l:
Or-logskaptajn H. lIl. Petersen.

Medlemmer af rednktionsudvalget :
Or-logskaptajn Jack Nielsen.
Kaptajn Bye Hansen.
Orlogskaptajn K. Raabye.
Kaptajnløjtnant C. B. Ingernanu-Nielseu.
Søløjtnanl l. I{. Rodholm.

Medlemmer af voldgjf'tsr-ådet for »Tid skr ift for Søvæsen«:
Koutrcndrniral E. III. Dahl,
Knmmun dør P. Ipsen ,
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Følgende udvalg er nedsat i forsamlingsåret :

Udvalg til affattelse af prisspørgsmål 1956.
Kommandør J. H. J. Jegstrup. formand.
Kommandørkaptajn A. Helms.
Orlogskaptajn A. C. Struckmann.
Kaptajnløjtnant S. E. Thiede.

Udvalg til bedømmelse af prisspørgsmål 1955.
Kommandørkaptajn H. Louis-Jensen, formand.
Orlogskaptajn O. Brinck-Lund.
Kaptajnløjtnant I. H. l\Iøller.

Suppleanter-r
Kommandørkaptajn P. Holm.
Kaptajnløjtnant P. E. Pedersen.
Søløjtnant O. K. Stahl.

Til bestyrelse for år et 1955-56 valgtes:
Kaptajnløjtnant S. U. H. Laub, formand.
Søløjtnant I. A. ~Iøllgaard , næstformand.
Søløjtnant I. T. A. Sørensen, regnskabsfører.

Suppleant:
Søløjtnant I. S. Vedel.

•

J. R. Pranou.



)leddelelser fra udlandet.
Ved urlogskaptnjn H. ~f. Petersen .

Sovejtunionen.
Forsoarsbudqettes bevægelser.

Sidcn den 5. femårsplan trådte i kraft, har udgifterne til for-
svarsmugten været således:

1951: 96,4 milliarder rubler
1952: 113,8 » »
1953: 110,2 » »

UlM: 100,:1 » »

1955: 112,1 » »
Det vides imidlertid, at der af de til an dre Formål afsat te be

Iøh Cl' skjult yderligere midler til forsvaret . Således bør man
notere sig, at budgettet for sværindustrien i år er steget fra
1:13,2 millarder til 163,6 mif ll ur-dcr, at 10 milliarder er afsat
til videnskahelig Iorsknlng, og at 56 millarder figurerer uden

angivelse af formål. ( Revu e l\Iaritime nr. 108) . H. IIf. P.

Søfart.
l'erdens horulelsskibbnqninq.

Følgende tal er tilgængelige vedrørende tonnage under h ;yg
n in g pr. :11 /12 1954:

Sution
l 'nder bllgn . % af samlet

(BRT) byggeri
Det hrit.iske
s ta tssam fu n d 2.140.000 36,6
Vesttyskland 770.000 13,2
Holland 530.000 9,1
Franhig 450 .000 7,7
Sver-ige 4aO.000 7,4
.lupau :180.000 6,4
Italien 200.000 3,3
:\'orge 1!IO.OOO s.s
Spunicn 1!10.000 3.2
Danmark 1:10.000 2.2
Belgicn 110 .000 1,9
I.S.A. 100.000 1,7
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Denne tonnage tordeler sig efter fremdrivningsmaskincri S1 -

ledes: 278 dampskibe på 2.690.000 BRT
891 motorskibe på 3.170.000 BHT

Tankskihatonnagen fordeler sig således:
Det britiskc statssamfund 1.120.000 BHT
Vesttyskland 330.000 BRT
Holland 370.000 BRT
Frankrig 300.000 BRT
Sverige 270 .000 BRT
Japan 180.000 BRT
Norge 130.000 BRT

Vedrørende priscr p å nyhygnlngcr kan følgende oplyses:
Yærfts-
notionulitet Skibstypc tDlr Fart tkn. bestilt af Pris , D w
tysk fragtmotorskib 10.500 15 Norge 80
tysk " 10.500 15 ,. 84
tysk tunkdarnp- 15 ingen 56-59

eller motorskib 40.000
engelsk tankmotorskib 18.600 14lh England 60
japansk " 18.600 14lh Danmark 51
japansk lankdampsldb 34.200 15 U.S.A. 46
japansk " 39.000 15 " 44
japansk ,. 45.000 16 ,. 47
japansk fragtmotorskib 6.050 12 Hongkong 80
norsk tankmotorskib 32.250 14lh Norge 64
svensk fragtmotorskib 10.850 15 " 72
svensk " 13.000 15 " 66
U.S.A. tankdampskib 25.000 16 U.S.A. 118
U.S.A. " 25.000 16 ,. 135

( Mar ine Rundschau 211955). n.u. P.

U.S.A.
Nybygningsprogram.

Følgende nybyguingsprogrurn er forelagt for 1955/56:
Omkostninger ca, 1.317 milliarder $ af et samlet budget på

8.957 milliarder $.
BI. a. påtænkes bygget 7 ub åde med atomdrivkraft, 13 robot

skibe og 5 60.000 tons hangarskibe (af disse sidste er eVA 59
FORRESTAL allerede søsa t ) .

(Marine Rundschau 211955). H.lIl. P.
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Den Nordlige Sovej.
En studie ouer Nordostpassagen .

Af Kommandør kaptajn R. Steen St e e n s e n.

(fortsat)

Isen.
Isen langs den Nordlige Søvej kan optræde i mange

forskellige former og paa mange forskellige maader.
Iseksperterne har mindst et halvt hundrede forskel
lige navne til betegnelse for disse varierende former
og maader, af hvilke dog kun de almindeligste og vig
tigste vil blive omtalt her.

Opmærksomheden skal henledes paa, at samme be
nævnelse kan betyde forskellige is former, alt efter hvil
ket sprog eller system, der benyttes. Paa norsk for
staas saaledes "ed drivis selve polarisen (den arktiske
pakis), medens drivis paa dansk (engelsk: driftice )
betegner løs og spredt is, i hvilken sejlads kan foregaa
i mere eller mindre aabent vand og som regel uden
større kursændringer af hensyn til isen.

Til angivelse af isens tæthed - d.v.s, det i et givet
omraade af is dækkede areal - har Russerne indført
en isskala, der anvendes uden hensyn til isens tykkelse
- dog bortset fra de letteste isdannelser saasom ny
dannet, meget tynd fastis og sjapis m. v. Enheden er
en baii, og der regnes fra O til 10 ball. O ball er fuld
stændig isfrit farvand, 5 ball halvt og 10 helt isdække.
En ball svarer saaledes til 10 % isdække. Amerikaner.

Tidsskr. r. Søvæsen. 126. Aarg. 21
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ne bruger en tilsvarende inddeling af isdækkets tæthed
i tiendedele,

Isdannelsen afhænger af temperaturen og vandets
saltholdighed. Frysepunktet for vand med 25 %0 salt
holdighed er -;- 1°.35 (C) og med 35%0 -;- 1°.91. Naar
vinterafkølingen sætter ind, bliver de øvre vandlag
koldere og derfor tungere, og det koldere vand begynder
at synke, idet det erstattes med vand fra de underlig
gende, endnu ikke afkølede vand lag. Derved opstaar
der vertikalstrømninger (konvektion), som kan naa
ned til større eller mindre dybder, afhængigt af forde
lingen af vægtfylde i vandlagene og afkølingens inten
sitet. Desto mindre dybder vertikalstrømmene behøver
at naa ned til, desto hurtigere vil afkølingen af over
fladevandet til frysepunktet Ioregaa, Derfor dannes
isen først paa steder med lægt vand - f. eks. ved
kysten eller over banker samt paa steder, hvor de
øvre vandlag er mindre saltholdige end de underlig
gende, hvilket særlig er fremtrædende dels i smelte
vandsomrander og dels ved de nordsibiriske floders
udløb.

Isdannelsen kan Foregan suu vel paa overfladen som
i forskellige dybder. Hvis vertikalstrømningerne naar
ned til bunden, vil der her kunne danne sig is omkring
sten og pna klippestykker (bund-is), og hvor over
fladevand med ringe saltholdighed (smeltevand) glider
hen over et saltvandslug, der er afkølet til en tempera
tur, der ligger under overfladevandets frysepunkt, vil
isdannelse kunne finde sted i overfladevandets neder
ste lag. Ved smeltning f. eks. fra pakisens eller polar
isens overflade vil det ferske smeltevand lægge sig
under isen og - naar det er afkølet til det omgivende
saltere vands lavere temperatur - vil det derefter
fryse til paa isens underkant. Størstedelen af polar-
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isen er paa denne niaude dannet ved til frysning nede
fra. Fastis er derimod i almindelighed først dannet paa
havets overflade, hvorefter isdannelsen fortsætter ned
efter.

Isformer,

Fastis - d.v.s. landfast is - dannes langs kysten.
Andre benævnelser for fastisen er kystis og vinteris.
Tilfrysningen begynder om efteraaret, dels inde ved
land og dels rundt om øer og skær samt omkring stran
dede isfjelde og opskruet pakis. Den første isdannelse,
der ofte fremskyndes af snefald, bestaar af sjapis,
grødis og tallerkenis, der hurtigt fryser sammen til
større og større flager. Herved dannes der et fastis
hælte fra kysten og ud i havet - ofte dog først efter
flere opbrud foraarsaget af sø og dønning. Bredden
af dette bælte er afhængig af dybdeforholdene, idet
fastisen som regel aldrig naar længere ud end til 25 m
kurven, Her vil der af strandede isophobninger (rus
sisk: stamukhi) - som oftest stammende fra polar
isen - være dannet en mere eller mindre tæt barriere,
der beskytter fastisen mod den om vinteren til dels
sammenfrosne, men stadig i bevægelse væreride pakis.

Det er sjældent, og da som regel kun paa fjordene
og ved vindstille og under stærke temperaturfald, at
der kan dannes helt plane, spejlblanke isflader (blank
is). Som oftest er overfladen ru og dækket med sne,
der mere eller mindre fryser sammen med isen. Fast
isen ligger - som navnet antyder - fast uden hori
sontale forskydninger (paknin g ) . Derimod følger fast
isen flod og ebbe, hvorved der langs land ved isfoden
opstaar spaltedannelser. I løbet af foraaret eller for
sommeren bryder fastisen op, driver til havs og bliver
efterhaanden slaaet i stykker af søen for derefter at

21"
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gaa i opløsning og smelte - eller dens rester kan
eventuelt forene sig med drivisen eller pakisen og gaa
op i disse.

Faslisen opnaar normalt en tykkelse af 2 m, men is
tykkelser pua 3 m og derover kan forekomme - især
i nærheden af kysten. Den nordsibiriske fastis er som
snudun eetaarig, idet den S0111 nævnt dannes om efter
a nret og bryder op om foranret eller ud paa forsomme
rcn.

Da fastisen naar ud til 25 m-kurven, dominerer den
om vinteren farvandet omkring de Nysibiriske Øer og
til dels udfor Laptevkysten, Fra disse omraader kan
om Jorunret meget store isflager løsrive sig og gaa i
drift. En sandan »ism arke kan have en udstrækning af
en snes sømil eller mere. Vind og strøm og sø vil dog
som regel ret hurtigt ved spaltning dele disse ismarker
i stadig mindre og mindre isflager, men det kan under
tiden hænde, at større ismarker fryser sammen med
pakisen og gaar i eet med denne. Dette synes især at
være tilfældet ved de Nysibiriske Øer, hvorfra flagerne
med pakisen og den Nordsibiriske Kyststrøm kan
drive mod E og NE for senere at blive fanget af Pol
havets Hovedstrøm og drive ind i polarisen.

Hauis er en fællesbetegnelse for is dannet ude paa
havet. Den er saaledes ikke en selvstændig isform, men
indgaar som en væsentlig del af drivisen og pakisen.

Nyis er en fællesbetegnelse for nydannet overflade
is - f. eks. Iastis, fjordis og havis.

lsfjelde (isbjerge) dannes ved gletsjernes kalvning
(kælvning). Isfjeldene bestaar saaledes af ferskvands
is (komprimeret sne ).

Medens isfjelde er meget hyppige ved Grønland,
Svalhard og Franz Josephs Land, forekommer de langt
sjældnere langs den Nordlige Søvej, hvor de som regel
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er af betydelig mindre størrelse. Det er her især glet
sjerne paa Severnaja Zemljas østkyst og i mindre grad
gletsjerne paa Novaja Zemljas nordø, der producerer
isfjelde. Enkelte smaa isfjelde stammer fra De Lang
øerne.

Adskillige isfjelde fra Severnaja Zemlja ender med
at fryse sammen med polarisen, hvor de dog efter nogle
aars afsmeltning vil aftage saa vel i højde som i dyb
gaaende og ved denne udjævning gradvis gaa i eet med
polarisen. Aarsagen til, at isfjeldene N for Sibirien er
mindre end ved Grønland, er dels, at de omraader,
hvor indlandsisen dannes, er mindre, og dels at far
"andet her er mindre dybt, saaledes at isfjeldene hur
tigt gaar paa grund, hvor de bli ver staaende, indtil af
smeltningen er saa vidt fremskredet, at de atter kan
flyde. Strandede isfjelde og pakisskruninger vil saa
ledes kunne advare mod lægere vand.

Under Wilkitzkis ekspedition observeredes SE for
Severnaja Zemlja store isfj elde, der var strandet paa
en dybde af ca . 125 m. Til sammenligning kan anføres,
at de større grønlandske isfjelde med 40-50 m's
højde beregnes at have et dybgasende paa op mod
250 m.')

Som al anden ferskvandsis (blaa-is) er isfjeldene
af langt større haardhed end havisen.

Statnukhi er den russiske benævnelse for strandede
isfjelde og isophobninger, der i størrelse og form kan
minde om isfjelde, med hvilke de dog ikke maa for
veksles.

") Et af de største udfor Ostgrønland observerede isfjelde var
l:n m højt. Dets dybgaaende har dog næppe "leret mere end 600 m.
I almindelighed overvurderes isfjeldenes dybgaaende, Som regel er
dybgasendet kun 3 il 4 - hvor det drejer sig om blokformede
isfj elde med bratte sider - dog 5 gange højden over havoverfladen.
(Den Grønlandske Lods, 194R. 1. del, side 81).
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Linieisbryderen STALIN i svær dr-ivis (a uben pakis). I forgrun den
uabent vand og spredt drivis.

Disse isophobninger, der er dannet ude i polurisen
ved voldsom pakning, har i gennemsnit et dybganeude
paa 20-25 m. Naar de i udkanten af polarisen udskil
ler sig fra denne og gaar ind i pakisen, vil de pua
grund af deres store dybgnuende ofte bevæge sig i en
retning, der afviger fra pakisens , der er hestemt af vin
den og overfladestrømmen. Nu og da vil disse mægtige
isophohninger snuledes ligefrem - paa samme mande
som isfjeldene og de senere omtalte buer - kunne
ses pleje sig gennem pakisen. Isophobningerne rager
sjældent mere end 7-8 m m 'er havoverfladen, men
naar de strander eller rettere presses op paa grunden
og bliver til starnukhi, kan de taarne sig op i mere end
20 m's højde. Mun har endda ældre beretninger, der
melder om 50-60 m's højde, men saadunne starnukhi
er i hvert fald ikke observeret i de senere aar, Naar
de er strandet, vil de , ved at der om vinteren danner
sig nyis rundt 0111 dem, virke som en barriere mod
pakisen, der ellers ville Ina den indenfor liggende fustis
til at bryde op og komme i bevægelse,
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Svær pakis.

Mellem de strandede isophobninger kan der natur
ligvis tillige befinde sig enkelte isfjelde, der, naar de
er strandet, ogsaa benævnes starnukhi.

Farvandet omkring de Nysibiriske Øer og gennem
sejlingerne her kan til tider - selvom sommeren 
være fyldt med stamukhi, Enkelte af disse har med
25 m's dyhgaaende haft en diameter paa 250 m. Ad
skillige store stamukhi, som tidligere kunne blive staa
ende i aarevis, blev af de første opdagere antaget for
virkelige øer.

Flodis. Ved isgangen om foraaret strømmer store
mængder ferskvandsis fra floderne ud i havet. Flod
isen smelter eller forener sig med havisen og den op
brudte fa stis og optræder derefter sammen med disse
isformer som drivis og pakis.

Drivis hestaar af drivende isflager og isskodser af
forskellig oprindelse: rester af fastis og pakis, der er
ved at gaa i opløsning, havis og flodis samt isfjelde og
kalvis fra disse.
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I spredt drivis (indtil 2-3 ball) vil sejlads i aabent
vand som regel altid være mulig uden større kurs
ændringer - bortset fra manøvrer for at undgaa en
kelte isflager i kurslinien . I tættere drivis (3-4 ball)
vil en del kursændringer kunne blive nødvendige. Pres
ses drivisen sammen - men uden at flagerne endnu
gaar i eet - opstaar svær drivis, der dog som regel
ikke benævnes saadan, men derimod aaben pakis.

Pakis er betegnelsen for ethvert omraade - und
Lagen fastis - der har et isdække paa 5 ball og der
over. Ved »aaben pakise (svær drivis) forstaas saa
ledes pakis, hvor de fleste isflager og isskodser flyder
frit uden at være i kontakt, og hvor der findes større
isfri »søer« og render (5-6 ball). Sejlads i aaben
pakis er forholdsvis let, naar blot man følger renderne.
Med tiltagende isdække opstaar »tæ t pakis« (7 ball),
hvor sejladsen efterhaanden vanskeliggøres, saa kun
kraftige og særlige til issejlads byggede skibe (isbry
dere og isdampere ) kan klare sig. Selv med helt is
dækket overflade (lO ball) vil det dog med mindre is
tykkelse være muligt at komme frem for kraftige
skibe. (Ba ll-skalaen angiver som tidligere nævnt kun
overf'ladedækningen, ikke tykkelsen). Men hvis isen
pakker stærkt, d.v.s, at den ene flage skyder sig ind
under eller over den anden og efterhaanden tnarner
sig op og fryser sammen, saa der opstaar »svær pakis«,
vil der selv for de kraftigste isbrydere kunne opstaa
vanskeligheder - og da især i snævringer, hvor al pas
sage tilsidst helt kan blive umuliggjort af torosser og
pakisbarrierer.

Polarisen eller den arktiske pakis er betegnelsen for
den sammenhængende, svære pakis, der - bortset
fra mere eller mindre temporære vaager og spalte
dannelser - deckker hele Polhavet og den nordligste
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del af de tilgrænsende randhave. Den er opstaaet efter
flere aars pakning i forbindelse med afvekslende smelt
ning og frysning, saa pakisen her tilsidst danner en
fast, over store omraader sammenfrosset masse. Hen
mod vinterens slutning har polarisen naaet en gen
nemsnitlig maximumstykkelse af 3 å 3,5 m, men i lø
bet af sommeren afsmeltes ovenfra et lag, saa tyk
kelsen reduceres til 1,5 il. 2 m .

Denne afsmeltning udlignes imidlertid ved en til
svarende tilfrysning nedefra. Tilfrysningen finder sted
hele aaret rundt - ogsaa i sommertiden, hvor den
endda, S0111 konstateret af MAUD-Ekspeditionen, og
som det senere vil blive omtalt, mærkelig nok er langt
større end om vinteren. Selvom isdækket saaledes
stadig fornyes ved afsmeltning ovenfra om sommeren
og tilvækst nedefra hele aaret, vil polarisen som hel
hed vedblive at bestaa i en lang række aar, til den af
vind og strøm føres ud til iskanten, hvor den sønder
deles og via pakis og drivis kan gaa i opløsning eller
som storis føres Syd paa af den østgrønlandske Strøm.

Polarisens tykkelse kan dog, naar der har været
stærk pakning, lokalt antage langt større dimensioner.
Tykkelsen kan da stige til 30-40 meter eller mere 
heraf dog aldrig mere end højst 10 m over vandet.
Isens bevægelse paa grund af tidevandets vekslen og
vindens og strømmens paavirkning frembringer de
kraftige spændinger og pres, der flere steder resulterer
i brud og paafølgende pakning, hvor den ene svære
flage skyder sig ind over eller under den anden. Saa
frem t flagerne taarner sig op, dannes der ispakninger
(torosser) eller isbarrierer. Hvis flagerne drejer rundt
imellem hinanden, siges isen at skrue, og der opstaar
torosser af skrueis.

Fridtjof Nansen fortæller i sin beretning om FRAl\I's
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drift over Polhavet, at han - ligesom de fleste andre
arktiske forskere - er af den opfattelse, at tidevan
det spiller den største rolle ved ispakningerne i polar
isen - og da navnlig ved springtid. Endvidere bemær
kede man i FRAM, at tidevandets paavirkninger var
størst i udkanten af polarisen og mindst inde i selve
polbækkenet. hvor det var vindens paavirkning, der
var den overvejende aarsag til pakning.

En sandan »k amp « mellem ismasserne er et stor
sluuct natursceneri. Som varsel og indledning hører
man i den øde isørken en fjern tordenlarm som af et
jordskælv. Lyden kommer nærmere og nærmere og
hlivcr kraftigere og kraftigere. Rundt om begynder
den flere meter tykke is at briste og taarne sig op 
og pludselig er alt i oprør. Fra alle sider hører man
hylen og tordnen, og isen og alt, hvad der er paa den,
gennemrystes. I halvmørket ser man ligesom en mæg
tig kæde, der slynger sig og kommer nærmere og nær
mere - det er ispresset, der ved brudgrænsen skyder
ismasserne op og taarner dem i vejret. Store isskodser
af 3-4 m's tykkelse eller mere løsrives og smides
omkring mellem hinanden.

Videre anforer Nansen, at man i beretninger fra
ældre arktiske ekspeditioner ofte læser om isvolde og
torosser, der er indtil 15 m høje. Selv har han dog al
drig maalt nogen, der var over 7 m. Kun en enkelt
gang under sin vandring over isen saa han een, som
han anslog til at være 9 m høj, men den havde han
ikke lej lighed til at maale.

Man kan derfor med al sandsynlighed gaa ud fra, at
pakningerne i polarisen ude paa havet ikke overstiger
10 m's højde. Saafremt de faar en større højde, vil
negten formentlig knuse den underliggende is og sky
de den til siden, indtil der opstaar ligevægt. I nær-
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Fridtjof Nansens ekspeditionsskib FRA ilt i polarisen efter isskruning. Under skruningerne pressedes isen over forskibet.
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heden af land og pua lægt vand, hvor isen presses ind
over grundene, kan man derimod, som omtalt i afsnit
tet stamukhi, træffe skruninger og isbarrierer, der er
mere end 20 m høje.

Men selvom isskruningerne ude i Polhavet kun er
10 m høje, vil istykkelsen under vandet som nævnt
kunne naa op til 30 m eller mere. Disse pakninger og
torosser vil imidlertid - ligesom de indefrosne isfjelde
- i løbet af nogle aar ved afsmeltning foroven om
sommeren og den ringere isdannelse i de dybere og
saltere vandlag saa vel om sommeren som om vinte
ren efterhaanden blive udjævnet til polarisens almin
delige tykkelse. Man regner med, at i et nylig pakket
omraade, hvor istykkelsen varierer fra 3 til 30 m, vil
isdækket være udjævnet til samme tykkelse (ca. 3,5
m) i løbet af 4-5 aar - saafremt der ikke er sket nye
pakninger i dette tidsforløb. Jævn og farbar bliver
polarisen - bortset fra isøerne og enkelte ismarker 
dog ikke. Overfladen vil som regel altid være meget
ujævn og stærkt knudret med talrige smaa høje og
med mere eller mindre dybe revner og sprækker, der
om sommeren fyldes med smeltevand. Selv med hunde
slæde vil en færd over polarisen altid være forhundet
med meget store vanskeligheder.

Sejlads i polarison anses i almindelighed for ikke
at være mulig. De erfaringer, der blev indhøstet med
linieisbryderen KRASSIN under undsætningen af de
overlevende fra ITALIA-katastrofen 1928 og under
senere russiske og amerikanske forsøg, synes dog at
vise, at det under gunstige omstændigheder og med
udnyttelse af alle nutidens tekniske midler ikke kan
siges at være helt udelukket, at man om sommeren
med meget kraftige isbrydere vil kunne forcere ind i
selve Polhavet. Polarisens gennemsnitlige tykkelse om
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sommeren - 2 m - virker ikke afskrækkende. l\Iu
ligvis vil man endda kunne være saa heldig at træffe
omraader og spalter med aabent vand. Spørgsrnaalet
er, om det vil være muligt at orngaa de svære paknin
ger og isskruninger. Men i hvert fald vil en grundig
rekognoscering med helikopter fra lav højde være til
randelig. før man begiver sig ind i polarisen med en
isbryder.

Polarisen danner i hele sin udstrækning en næsten
sammenhængende masse. Om sommeren - ikke
mindst i den centrale del omkring Nordpolen - er
forekomsten af vauger dog ikke nogen sjældenhed. Ja,
selvom vinteren kan der opstaa kilometerlange spal
Ler med aahent vand af flere hundrede meters bredde.
En sandan vange var Amundsen som tidligere nævnt
saa heldig at være i nærheden af, da han fik motorstop
under sin forgæves flyvning mod Nordpolen i 1925.
Ogsna Byrd observerede og fotograferede under sin
polflyvning i Hl26 større omraader med aabent vand.
Man regner med, at om sommeren er 8 il 10 % af Pol
havet isfrit. Det aahne vand danner dog kun i sjældne
tilfælde større isfrie omraader - som regel er det no
genlunde jævnt fordelt, saaledes at isdækket gennem
snitligt svarer til ca. 9 balI. Om vinteren er omraader
med aabent vand naturligvis sjældnere, og opstaaede
spalter i isen lukker sig som regel ret hurtigt ved is
presset i forbindelse med til frysning.

Spørgsruaalet om aabent vand i Polhavet dl senere
hlive omtalt i afsnittet Polynia.

Brun is . I farvandene ved Taimyrhalvøen, Severnaja
Zernlja og de Nysibiriske Øer kan man ikke sjældent
træffe ismarker og isskodser, hvis overflade er mere
eller mindre mørkebrun - ja, i visse tilfælde endda
næsten sort. Ved en nærmere undersøgelse har det
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vist sig, at fanen skyldes ler og jord iblandet smaa
sten, alger og muslinger. Denne brune is har sin op
rindelse fra fastis, der paa læge omraader (2-3 m )
er frosset sammen med havbunden. Naar en saadan
ismark ri ver sig løs ved højvande, kan den paa sin
underside medtage et lag af aflej ringerne fra den med
isen sammenfrosne havbund. Saafremt forholdene 
f. eks. bugter og fjorde - gør, at isen ikke slaas i
stykker og gaar i opløsning, men foreløbig fortsætter
sin tilværelse som sism a rke . vil et ca. 1 m tykt lag
af overfladen bortsmelte i løbet af sommeren, og i
løbet af den følgende vinter "il isens tykkelse da til
tage med ca . 1 m, som tilfryses nedefra. Ved skiftevis
afsmeltning foroven og isvækst forneden vil :.jord
laget« efterhaanden naa op til overfladen og give dette
den brune farve, som i visse tilfælde kan holde sig her,
lige til isen gaar i opløsning. Strandede ismasser (sta
mukhi) , som fryser fast til bunden om vinteren, kan
paa samme maade danne brun is.

Ogsaa isfjeldene kan have mørke lag, men - bortset
fra de tilfælde hvor isfjeldet har været frosset fast til
havbunden - skyldes disse lag ler og smaasten, som
isen har optaget i sig fra landjorden, medens den end
nu som gletsjer skød sig ud fra indlandsisen.

Den brune is kan ofte dominere i et saa stort om
raade af pakisen, at den ude til søs danner svan dh im ;
mele.

Bundis. I visse tilfælde kan den med havbunden
sammenfrosne is blive fastholdt her. Efterhaanden
som isen da smelter ovenfra og afsmeltningen naar
ned under overfladen, vil man ikke altid være i stand
til at erkende, at farvandet har faaet en ringere dybde.
Det er flere gange hændt, at mindre skibe - især ved
anløb af floder og kystpladser, hvor dybdeforholdene
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ellers skulle tillade passage - har taget grunden paa
snudan bundis.

Bundis kan dog ogsaa - som nævnt under isdan
nelsen - fremkomme ved til frysning omkring sten
og klipper pua bunden.

Lsliimmel og oatulhimmel, I aahent farvand vil en
lysning paa himlen (isblink eller ishimmel) ved gen
skær kunne røbe tilstedeværelse af is, længe før isen
kan observeres fra skibet. Omvendt vil man ved sej
lads i pakis kunne blive averteret om aahent vand ved
en mørkere himmel (vandhimmel) .

Under gode omstændigheder kan isblink allerede i
en afstand af 30 sømil give orientering om isens art
og udstrækning. Pakis giver et rent hvidt isblink i
form af en lys stribe over kimingen. Ishlink fra ismar
ker har en let gullig tone, medens snedækket land
røbes ved et mere udpræget gult skær.

Isens bevægelse er afhængig af vind og strøm. Is
fjelde og større, løsrevne torosser og isophobninger,
der rager dybt ned i vandet, paavirkes, som det vil
være kendt fra de grønlandske farvande, hovedsagelig
af strømmen, der dog kan være forskellig i overfladen
og i større dybder. For drivis og pakis har derimod
vindens indvirkning den overvejende betydning. Me
get ofte vil vind og strøm i farvandene langs den
Nordlige Søvej dog gaa i samme retning, idet strøm
men her hyppigt opstaar som et resultat af vinden.

Erfaringer - bl. a. fra MAUD-Ekspeditionen 1922
24 har vist, at isen ikke helt gaar i samme retning
som vinden, men at isdriften faar en kendelig afvi
gelse til højre for vinden. Aarsagen hertil menes efter
professor H. U. Sverdrups teori at være Jordens rota
tion. Senere har russiske polarforskere angivet føl
gende to hovedregler for isens bevægelse: Retningen er
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parallel med isobarerne og hastigheden proportional
med gradienten.

Soliholdioheden, der spiller den afgørende rolle for
til frysningen, er i Polhavet i de dybere lag knap 35 %0
(frysepunkt -+- 1. 0 9 ) . Da temperaturen i store dele af
Polhavet ligger omkring -+- 1, o 7 i 30 m 's dybde, er der
saaledes ikke noget stort spillerum, og saafremt Pol
havet ikke gennem Golfstrømmen fik et stort og sta
digt tilskud af varmt og salt vand, ville tykkelsen af
polarisen kunne naa ganske andre dimensioner end
det nuværende forholdsvis beskedne gennemsnit af
3 å 3112 m om vinteren.

Ved udvaskningen af saltlagen i havisen vil vandet
med den større saltholdighed synke, og der dannes da
ved afsmeltningen ovenfra et lag af forholdsvis fersk
vand lige under isen. Dette ferske re vand har et højere
frysepunkt, og temperaturen lige under isen vil selv
om sommeren være tilstrækkelig lav til fornyet isdan
nelse. Under MAUD-Ekspeditionen konstaterede man
saaledes, at en istykkelse paa 335 cm i løbet af 2 maa
neder var blevet reduceret til 265 om. Da der imidlertid
var afsmeltet 1,50 cm ovenfra, maatte der paa samme
tid være tilfrosset et lag paa 80 cm nedefra. Det er
ganske ejendommeligt, at 2 sommermaaneder saaledes
gaven tilvækst paa 80 cm, medens der resten af aaret
kun maaltes en forøgelse paa ca. 90 cm. Forklaringen
er, at isen er en daarlig varmeleder, hvorfor tilførslen
af kulde ovenfra kun sker langsomt i vinterens løb,
samtidig med at vandet under isen paa denne aarstid,
hvor ingen afsmeltning finder sted, er forholdsvis salt.
Om sommeren derimod siver det kolde, ferske smelte
vand ned gennem sprækker i isen og lægger sig lige
under denne og fryser til paa isens underside.

Isens udbredelse i de forskellige maaneder varierer

Tldsskr-, r. Sovu-sen . 126. Aarg. 22
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lsforholdcnc i farvandene Nord for Eurasien i marts (geunemsnit 1898-1 !I:
1. Drlvlszone. 2. Pakis- og fastiszone. 3. Polartszone. T'ilfrysningsperloden f,
derne er angivet ved tidslængdekurver for omraader med tilfrysning fra 180
dage af anret. Flodmundingernc "cd randhavene til Polhavet ses sanledes a'
tilfrosne i 8 il !I maaneder af uarct, (N Il : Tallet 200 ved Khatnuga skal vær.

fra aar til aar. Som en slags orientering udsendes i
de lande, der er interesseret i arktisk sejlads, en aarlig
isberetning med iskort baseret paa ismeldinger og
observationer, hvor isens udbredelse i de forskellige
sommermanneder er angivet, Udsendelsen herhjemme
sker i et tillæg til "Na utisk Meteorologisk Aarbog«.
Ved at sammenligne iskortene for en bestemt maaned
over en vis aarrække, vil det med behørig hensyn
tagen til eventuelle særlige forhold være muligt at
danne sig et indtryk af, hvorledes isens udbredelse
sandsynligvis vil arte sig for den paugældende maaned
i de nærmest følgende aar. En saadan primitiv isprog
nose vil naturligvis kun være af begrænset værdi, men
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roldene i farvandene Nord for Eurasien i september (gennemsnit 18!18-1938).
iviszone som regel tilgængelig for besejling af isdampere uden isbryderhjælp.
kiszone kun tilgængelig for besejling med isbryderhjælp. 3. Polariszone som
utilgængelig for al besejling. (Clicheer til begge kort : Geografisk Tidsskrift).

da man i ældre tider ikke havde bedre midler, maatte
man dengang lade sig nøje hermed.

I dag udarbejdes de russiske isprognoser for den
Nordlige Søvej efter et helt andet system og paa fuld
stændigt videnskabeligt grundlag, hvor der tages hen
syn til alle kendte faktorer, der indvirker paa isens
bevægelse og udbredelse. Til gengæld savner man nu
desværre udenfor Jerntæppet tilstrækkelige oplysnin
ger til, at de aarlige iskort over Arktis kan udvise isens
udbredelse i omraaderne langs den Nordlige Søvej.

Paa grundlag af oplysninger fra perioden 1898
1938 er de to efter Geografisk Tidsskrift (1951) her
gengivne oversigtskort over de gennemsnitlige isfor-

22'"
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hold i furvandene Nord for Eurasien blevet udarbejdet
-- henholdsvis for maanederne marts og september.
Det maa dog pointeres, at isforholdene har bedret sig
hotydeligt siden den periode, der danner grundlaget
for kortenes udarbejdelse.

l soerne.

Den 14. august 1!J46 fik et fly fra Uniied Slales Air
Force ca. 300 srn Nord for Point Barrow paa i6°N br
radarkontakt med et objekt, som tydeligt udskilte sig
fra polarisen. Da dybden det paugældende sted gjorde
tilstedeværelsen af land usandsynlig, antog man ob
jektet for at være en usædvanlig stor is masse. Den
fik hetegnelsen Targel X, og opdagelsen blev foreløbig
hemmeligholdt. Derefter holdt U.S.A.F. ismassen under
ohservation dels visuelt, naar det var muligt, og
dels pr. rudar. Yderligere opdagedes i juli 1950 to an
dre store isrnasser. De tre ismasser fik nu betegnelsen
isner og benævntes henholdsvis T-l , T-2 og T-3. Deres
be vægelser plottedes derefter med regelmæssige mel
lemrum - jfr. kortet over isøernes drift i afsnittet
om strørntorholdene, hvor dog kun den udjævnede
generalklIrs er angivet. I virkeligheden bevæger isøerne
sig ret ujævnt i zig-zag og ofte med tilbagedrift.

Det viste sig ved en nærmere undersøgelse, at T-3
kunne identificeres som en ismasse, der to gange tid
ligere - i april 194i og juli 1!J48 - var blevet foto
graferet henholdsvis i mundinngen af Peary Channel
og tæt ved nordkysten af Prince Patrick Island. Se
nere fandtes op mod 40 dels mindre og dels ganske
smaa isner i sundene og kanalerne i det Canadiske
Arkipelag.

boerne er let kendelige fra luften, idet de ved deres
rillede eller svagt bølgede, men ellers jævne og ubrudte

--------
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-nes regelmæssigt rillede og forholdsvis glutte overflade gør dem - set fra
n - pau stor afstand let kendelige i forhold til polarisens uregelmæssige
stcr uf revner og pakninger. Som det vil ses af ovenstanende fotografi, der
. en del af T-:l, er rillerne eller »bølgerne« højere og mere markerede ved
mten af isøerne end længere inde mod midten, Afstanden mellem rillernes
mc varierer fru 300 til !I00 m, og deres højde over de mellemliggende dale

er indtil 3 m, (U .S.A.F.-{olografi - maj 1951),

overflade tydeligt skiller sig ud fra det uregelmæssige
mønster af revner og pakninger i den omgivende polar
is. Ved akustiske maalinger paa T-3 har man konsta
teret, at tykkelsen af isøerne er 45-50 m, og da høj
den over havoverfladen varierer mellem 5 og 15 111,

kan deres dybgaaende gennemsnitlig sættes til ca. 40
m. Arealet af T-l' er skønsmæssigt anslaaet til ca. 200
kvadratsømil - eller lidt over Falsters flademaal
(514 km:!). T-2 er lidt større, ca. 250 kvadratsømil.
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medens T-3 »k un « er ca, 35 kvadratsomil - eller lidt
s tørre end Samsø (112 k m- ) .

Isøerne er løsreven, gammel indlandsis fra nord
kysten af Ellesmere Land. Af konsistens er de sanledes
i virkeligheden en slags kæmpemæssige isfjclde 
manske af samme alder som den russiske sten-is 
men de har ikke løsrevet sig paa samme mande som
de almindelige isfjelde, der kælver fra en gletsjer (is
flod), der skyder sig ud i vandet. Mest minder de i
deres form - og antagelig ogsau i deres tilblivelse 
om de store, taffelformede isf'jelde, der er almindelige
i Antarktis, selvom disse antarktiske, »bord for m ede«
isfjelde langtfra naar de arktiske isoer i størrelse.

Man har paa flere mander søgt at forklare, hvorledes
den rillede isbræmme langs Ellesmere Lands nordkyst,
hvorfru isøerne løsriver sig, er opstaaet.

I tidligere tider har indlandsisen dækket Ellesmere
Land og som et tykt lag paa en meget bred front skudt
sig ud i Polhavet over hele eller i hvert fald det meste
af landets nordkyst. Længe før den nuværende klima
forbedrings indtræden er der imidlertid gaaet stærkt
svind i denne indlandsis, som ef'terhuanden helt for
svandt fru landets højere beliggende dele, der nu som
nunatak'er rager op over dalenes gletsjere. Islaget
skyder sig ikke mere paa en bred front ud i Polhavet.
Bevægelsen er gaaet i staa, og resterne ligger endnu
som en mægtig bræmme (shelf) langs landets nord
kyst - til dels beskyttet af enkelte øer og skær. Denne
ishræmme har netop nøjagtig den sarrime bølgede over
flade som isøerne. Endvidere har man paa disse fun
det dels rensdyrtakker og andre dyrerester og dels
klippestykker med en vægt paa flere tons, der beviser,
at isøerne er dannet paa land. Af og til - skønt næp
pe saa ofte som man hidtil har troet - river større



Mange steder staar isøernes kant som en lodret mur over den
omgivende polaris. I baggrunden tilhojrc skruninger opstaaet
ved presset, naar isoen (T-3) har bevæget sig gennem polarisen.

I forgrunden tilhøjre aabent vand. (U.S.A.F.-{otografiJ.
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eller mindre stykker af den resterende ishræmme sig
løs og gaar i drift som isøer, men det kan forudses,
at saafremt der ikke indtræder en kendelig tempera
tursænkning. vil materialet til dannelsen af isøerne ret
hurtigt være opbrugt og produktionen gaa i staa,

Gletsjerne inde i bunden af fjordene paa Ellesmere
Lands nordkyst har imidlertid ogsaa den samme rillede
overflade som isøerne med rillerne gaaende i gletsjer
nes bevægelsesretning. Disse gletsjere er dog nu om
trent gaaet i staa. Men det kan tænkes - som en lidt
ændret forklaring paa den rillede isbræmmes opstaaen
- at gletsjerne i sin tid har skubbet sig ud i de næsten
hundfrosne fjorde, og uden at brække af og danne is
fjelde har de derefter - under indvirkning af strøm
men - som en sejg masse skudt sig videre \" paa
langs land og derved i aartusindernes løb dannet den
rillede ishrunnme langs Ellesmere Lands nordkyst.

Nogen nyhed var opdagelsen af isøerne ikke. Ved
at gennemgnu ældre beretninger om rejser over polar
isen foretaget af forskellige polarforskere - bl. a.
Cook og Peary, Nordpolens henholdsvis falske og rig
ti ge opdager - vil man her finde beskrivelser af store
ismasser, der tydeligt adskilte sig fra den omgivende
polaris, og som utvivlsomt har været isøer. Muligvis
kan det endda have drejet sig om de samme isøer, T-l,
T -2 eller T -3, der nu kredser rundt deroppe. I den
korte tid, de har været »bem an det«, har man foreløbig
ment at kunne konstatere, at der kun afsmeltes et lag
paa ca. 15 cm af overfladen hvert aar.

Paa grund af deres større dybgaaende kan isoerne
nu og da bevæge sig i en noget anden retning end pak
isen eller polurisen, der følger vinden og den af denne
fremkaldte overfladestrøm. Der vil da - som en slags
kølvand - kunne danne sig vaager bag isoerne, me-
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s rute fra april til oktober 1952. Trods zig-zag og lilbagedrift er indvlrknin
af strømmen i Isoernes Strømkreds dog tydelig. Pau det halve nar var den

oldne distance ca , 150 sømil - eller ca. 1 sømil i døgnet. Den af vinden ofte
g-zag og tllbagegaaeude retning pauvirkede lsdrift androg 3 å 4 sømil i døgnet.
I omtalt i teksten naaede T-3 i efteranret 1!J54 til 85° N, 80 ° W - eller 150
il sydligere end oktober 1952. Gennemsnitshastigheden i strøm retningen i
ne »kritlske« zone androg i de to aar saaledes kun lidt over 0,2 sømil -

eller rundt regnet ca . 400 m - pr. døgn.

dens der, naar de ) pløjerc sig frem gennem isen, paa
deres frontside opstaar voldsomme skruninger. Kan
ten af isøerne, der er af en langt haardere konsistens
end polarisen, rager som regel op over disse skrunin
ger som en stejl, indtil 15 m høj mur. Det er denne
kant, der selv paa store afstande giver radarekko.

Den omgivende polaris vil ved vekslende pres for
skellige steder langs kanterne kunne frembringe et
moment, der faar isøerne til at dreje. Man har saa
ledes paa T-3 konstateret en drejning paa næsten 90 ·
i løbet af en maaned.
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I l!)52 foretog oberst Joseph O. Fletcher fra U.S.A.F.
med en C-4i transportmaskine ( Dokota), der var for
synet med ski, en landing paa T-3, der siden da ofte
kun ses benævnt Flelcher's lee Island. To større C-54
maskiner (Skijmoster), som man ikke turde lade
lunde, nedkastede med faldskærm forskellig udrust
ning. hvorefter der oprettedes en polarstation til me
teorologiske observationer og andre videnskabelige
undersøgelser . Blandt andet fik man ved ekkolodning
under skiftende frem- og tilbagcdrift flere gange slag
af Lornonosovryggen.

Puu kortet over isøernes drift vil det ses, at T -l 
efter i nogen tid at have unddraget sig observation 
blev genfundet udfor nordkysten af Ellesmere Land,
hvor den grundstødte ved eller i nærheden af sit
udgangspunkt. T-3 naaede i sommeren 1954 til 85 °N.
80 0,V , hvorfra den nu langsomt driver i ovenejende
vestlig retning for tilsyneladende at begynde et nyt
kredslob i Isøernes Strømkreds.

Det er som nævnt i hovedsagen vinden, der er he
s tcm mende for isøernes drift i den centrale del af Pol
havet, hvor den permanente strøm kun er svag. Driften
Ioregaar i en retning ca. 40 ° til højre for den retning,
mod hvilken vinden blæser. Dette i forbindelse med
den af Polhavets Hovedstrøm frembragte ide - og
manske tillige dybere strørnbevægelser, der er paa
virket af Lomonosovryggen - fører isøerne ned mod
Ellesmere Land, naar de er riaaet op i nærheden af
Nordpolen.

Skønt isøerne sanledes efter de hidtidige ohservatio
ncr synes at bevæge sig i deres lukkede strømkreds,
man man dog antage, at de under visse forhold kan
hlive ført saa langt ud i stromkredsens periferi. at de
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glider over i Polhavets Hovedstrøm og herfra maaske
endda videre over i Laptevhavets Strømkreds. I 1943
observeredes i Wilkitzkistrædet noget NNW for Kap
Tsjeljuskin en isflage, der var 1500 m lang og 400 m
bred, og som havde en højde af 10 m over havfladen.
Endvidere saas i vinteren 1946-47 to store »isfj eldec
ved Wrangeløen. I dette farvand er isfjelde en sjælden
hed, og de faa, der hidtil havde været set her, var
kun smaa og formodedes at stamme fra De Long
øerne. Hvorvidt det i de nævnte tre tilfælde har dre
jet sig om isøer, isfjelde eller usædvanlig store op
hobninger af pol aris, fremgaar ikke af de russiske
beretninger.

Derimod kan den is, hvorpaa de drivende, russiske
pol stationer indtil nu har haft deres basis, ikke have
været isøer. De ret omfangsrige beretninger om pol
stationernes virksomhed, der hidtil har været offent
liggjort i den russiske presse, har som regel kun inde
holdt en mængde uvæsentlige detailler, medens der
ikke er blevet givet oplysninger om mere vigtige og
interessante spørgsmaal. Men saa meget kan man dog
faa ud af disse beretninger, at man med sikkerhed
kan sige, at isen ikke har været isøer, men maa have
været store, almindelige isflager eller ismarker med en
vintertykkelse paa 3-4 m. Blandt andet har isen flere
gange slaaet revner under de russiske stationer, som
derved - i forbindelse med isens pakning - er blevet
tvunget til at skifte s lej rp lads e . Station NP-3 maatte
endda i sommeren 1954 rekvirere assistance, fordi is
flagens smeltning antog en faretruende karakter. Ogsaa
den rillede og bølgede overflade, der er saa karakteri
stisk for isøerne, mangler ganske paa den is, der har
banret de russiske polstationer.
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Pulynia.
Igennem alle tider har menneskene haft en udpræ

get forkærlighed for - paa trods af al fornuft og a l
sandsynlighed - at lade fantasien skabe de mærke
ligste kontraster.

Sagn og overtro har sanledes indtil for ikke saa for
færdelig længe siden berettet om et isfrit og frodigt
land midt inde i Grønlands indlandsis, og inden Syd
polens opdagelse var der ogsaa dem, der mente, at is
og sne midt inde i Antarktis blev afløst af et tropisk
paradis . Kendskabet til , at der i Islands jøkler findes
kogende, vulkanske søer, har naturligvis kun kunnet
virke yderligere stimulerende paa saadanne fantaste
rier.

Paa samme maade var det tidligere en udbredt an
tagelse, at der skulle findes aabent vand ved Nord
polen. Det er flere gange sket, at arktisk rejsende er
stødt paa mere eller mindre aabent vand langt mod
Nord , hvorved deres videre fremtrængen over isen er
blevet standset. I deres beretninger er delte da blevet
til, at de var naaet til et aahent hav, der dækkede hele
polorn ramlet.

Sandheden er, at der i polarisen - foruden de alle
rede omtalte vaager - kan forekomme store og tem
melig langvarige spaltedannelser - - et fænomen, som
Russerne kalder polunia.

Den Nordsibiriske Kyststrøm paa fladsøen er øst
gaaende, og overfladestrømmen udenfor kontinentsok
len, Pol havets Hovedstrøm, vestgasende. I grænse
ornraadet mellem de to modsatgaaende strømme vil
isen derfor være udsat for brist og spaltning. Falder
det i med storm eller kraftig vind af Syd , vil isen nor
den for grænsen kunne blive drevet mod Nord og dan
ne aahent vand. Sauf'remt bevægelsen er kraftig og



Aabent vand ved Nordpolen. Fotografiet, der er taget den 20. maj 1953, er det første, hvor polpunktet (X) el'
fotogrammetrisk bestemt. (TlIe National Geographic ltlagazinc).
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strækker sig over et større omraade, vil der manske
endda være mulighed for, at det varmere vand fra de
dybere lag kan komme op til overfladen el ler i nær
heden af denne. Dette kan ske som en slags »sug«
eller idvande i forbindelse med, at strømmen i de dy
here lag af kontinentsoklen faar en afbøjning opefter.
Spalten vil derved kunne holde sig aaben i nogen tid
uden at blive dækket af nyis, og selvom en saadan
nyis skulle danne sig, vil den let kunne blive slaaet i
stykker af vinden.

Polyniuzonen gaar - som man vil have forstaaet
af strøm- og dybdeforholdene i Polhavet - norden om
Svalhard, Franz Josephs Land, Severnaja Zemlja, de
Nysibiriske Øer og Wrangeløen og er især udpræget
ved disse øers nordkyst. Polynia forekommer aaret
rundt - selvom vinteren - ja, man har endog en
formodning om, at fænomenet i Laptevhavet og det
Østsibiriske Haver mere udbredt om vinteren end om
sommeren. I hvert fald er isen om vinteren i stærk
bevægelse i disse haves polyniazone.

Med nordlig vind forsvinder selvsagt alt aabent vand,
og polarisen eller pakisen presser atter ind mod fast
isen. Men ved vindspring aabner spalterne sig igen.

Spaltedannelserne er saa lange og kan være af saa
stor varighed, at sejlads i aabent vand vil være mulig
over ikke ubetydelige strækninger. Ledelsen af den
Nordlige Søvej har i de senere aar beskæftiget sig me
get indgaaende med polynia, og man har endog for
alvor diskuteret muligheden for under visse forhold
at henlægge sejladsen til denne saakaldte »nordvarian t
af søvejene. En praktisk udnyttelse af denne nordlige
rute vil dog sikkert stille større krav til skibene og i
hvert fuld et endnu bedre kendskab til isforholdene
end det, man havde for nogle aar siden.

( Port.<lI!lIe.<.)



Om uddannelsen til sooffirer.
Af knptnjnlojtnant, cand. psych . Eggcrt Petersen.

For nogen tid siden fik jeg besøg af en af mine tid
ligere elever fra Søværnets sergentskole - en officers
aspirant, der var afgået fra videre uddannelse i sø
værnet efter ca. 1 års forløb.

Det var tydeligt, at han savnede søværnet. På den
anden side havde han i det første år .a f sin uddannelse
haft sådanne erfaringer, at han havde mistet lysten til
at fortsætte. Han fandt, at der var alt for mange for
hold, der var utilfredstillende - set fra elevernes syns
punkt.

Jeg kendte ham som en udmærket mand - selvstæn
dig, initiativrig, godt begavet og energisk, hvorfor det
ud fra søværnets synspunkt forekom mig beklageligt,
at denne mand var afgået.

Samtalen, som den udviklede sig med denne tidligere
elev, fik mig til at stille mig selv spørgsmålet: gør vi
nok for at få fat i og holde på de kvalificerede søoffi
ceraspiranter? Sagt på en anden måde: sælger vi sø 
officersuddannelsen på en tilstrækkelig god måde?

Når man diskuterer søofficersuddannelsen, hører
man ofte fremført det argument, at formålet med ud
dannelsen blandt andet er at sie de elever fra, der ikke
kan tage uddannelsen, som den er. Man vil med andre
ord sikre sig, at kun de elever, der virkelig vil yde en
indsats for søværnet, gennemfører uddannelsen. Ud-
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vælgelsen, som den finder sted i kadetårene, betragter
man altså som en slags viljesudvælgelse. således at kun
de virkeligt målbevidste elever, der selv i hårde stun
der ikke tvivler på kaldet som søofficer, gennemfører
uddannelsen. På den måde mener man at sikre sig, at
de elever, der sluttelig urlnævnes til søløjtnantcr, er
de bedst mulige.

Lad os se lidt nærmere på denne argumentation 
holder den nu også for en nærmere prøve?

Om en elev gennemfører uddannelsen til søofficer
kan udtrykkes ved følgende relation:

Motivation .
Udd I f I Id X evner X øvnge karaktertræk

anne ses or ro ene - resultatet.

Denne formel må ikke opfattes som noget i retning
af en matematisk formel, men nærmest som en illu
stration til det foreliggende problem.

1. Evner og ouriqe karaktertræk.

Det er ikke muligt på indeværende tidspunkt at op
regne hvilke specielle evner, der kræves for at en elev
med held kan gennemfore uddannelsen. Hvad angår
den mere generelle evne eller intelligensen, viser er
faringerne fra 3 års virksomhed med udvælgelse af
officersaspiranter, at der mindst kræves noget over
gennemsnitsintelligens for at klare uddannelsen. Hvad
karaktertrækkene angår, er gældende praksis, at der
fordres, at eleven er i besiddelse af en tilstrækkelig
harmonisk, socialt veltilpasset personlighed i forbin
delse med eksisterende og potentielle lederegenskaber.

2. Motivation.

"ed motivation forstås nærlig det samme som vilje,
lyst og interesse eller sagt på en anden måde: moti-
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vation er resultanten af alle de motiver, som individet
har. Motivationen kan variere fra person til person
både med hensyn til styrke og art. En elev kan være
stærkt motiveret til uddannelsen til søofficer ud fra
ønsket om at få en højere uddannelse eller for at følge
traditionen i familien. En sådan stærk motivation er
en mægtig drivkraft hos individet og kan få det til at
gå gennem tykt og tyndt for at opnå det mål, som er
givet i og med motivet: udnævnelsen til søløjtnant.

En anden elever svagt motiveret med henblik på
søofficersuddannelsen. Hans motivation er måske også
at få en gratis, højere uddannelse, men da den ikke
er nær så stærk som den første elevs, kan den som
følge heraf ikke holde til nær så meget, således at ele
ven ikke er rede til at gå igennem tykt og tyndt for at
opnå udnævnelsen til søofficer.

3. Uddannelsesforholdene.

Uddannelsesforholdene spiller med andre ord en
rolle for den videre udvikling af motivationen. J o
dårligere uddannelsesforhold, set ud fra elevens syns
punkt, des lettere undermineres den svage motivation.
Sagt på en anden måde skal der altså ikke ret megen
modgang til, før en svagt motiveret elev bliver ked af
uddannelsen. Den svagt motiverede elev har ikke til
strækkelige reserver til at bekæmpe større skuffelser.
Hvad der er lige så alvorligt er, at en elevs svage moti
vation ikke kan overvinde skuffelser; hvis han f. eks .
bliver utilfreds, så ser han forholdene ud fra den util
fredses standpunkt, og så ser det hele meget værre
ud, end det gør for en stærkt motiveret elev. For den
skuffede, desillusionerede og utilfredse er verden een
stor skuffelse. For den tilfredse er derimod alt godt;
han kan bære over med evt. utilfredsstillende forhold,

TIdsskr. r. Sovæscn, 126. Aarg, 22
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der for ham blot er undtagelsen, som bekræfter reglen,
hvorimod det for den utilfredse er reglen uden und
tagelse. Når først motivationen er begyndt at under
mineres, er der fare på færde. Hvad specielt angår pro
blemerne med søofficerseleverne - ja, da vil en svag
motivation hos en elev blive ødelagt, såfremt han fin
der forholdene utilfredsstillende, med mindre man da
fra ledende hold gør noget for at oprette hans motiva
tion. En ødelagt motivation vil i praksis give sig ud
slag på mange måder, f. ex. ved at han selv frivilligt
ansøger om sin afsked og ved, sagt i bredeste forstand,
at han præsterer et dårligt arbejde. Han bliver måske
doven, uefterrettelig, slap, umilitærisk eller noget helt
tredie, således at han til sidst ender sin karriere med
at dumpe, f. ex. i skikket til videre uddannelse. Når
motivationen undermineres, er spillet ved at blive slået
over ende; individet er en potentiel fare for sig selv
(set i relation til dets oprindelige mål: søofficersud
dannelsen) og sine omgivelser. Det vil nemlig påvirke
sine omgivelser i negativ retning, således at der til
stadighed er en mulighed for, at også andre bliver
uti Ifred se.

y derligere skal omtales, at en oprindelig svag moti
vation på samme måde, som den kan aftage eller blive
ødelagt, også kan vokse sig stærk. Man taler inden for
den moderne psykologi blandt andet om begrebet »mo
tivernes funktionelle autonomi", hvilket kort sagt be
tyder, at motiverne kan vokse ud af hinanden eller
sagt lidt mere dagligdags, at der efterhånden kan opstå
interesse i videre eller i anden forstand. En elever
f. ex. begyndt på søofficersuddannelsen specielt på
grund af motivet: at få en gratis, højere uddannelse.
Da denne motivation har været stærk, har han lagt
kræfterne i og gjort sit arbejde godt. Det viser sig nu
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efterhånden, at han ikke længere blot er motiveret ude
lukkende med hensyn til at få en gratis uddannelse,
men at han har fattet en genuin interesse for selve sø
officersgerningen. Har motivationen m.h.t uddannelsen
været svag, kan han imidlertid også -h ave udført sit
arbejde godt, såfremt der har været en mere umiddel
bar motivation tilstede, f. ex. frygt for straf, ønsket om
ros eller belønning eller tilsvarende.

:tDet man gør godt, kommer man til at interessere sig
for e. Et individ, der har fattet en virkelig interesse for
en ting, behøver ikke nogen anden drivkraft - ydre
eller indre, belønning eller straf - for at udføre sit
arbejde tilfredsstillende. Samtidigt hermed vil en så
dan elev ofte inkorporere arbejdets rette udførelse i
sin samvittighed; udfører han nu arbejdet tilfredsstil
lende, vil han føle selvrespekt, i modsat fald vil han
føle anger eller skyldfølelse. Anlægger vi en etisk be
tragtning, kan vi da sige, at denne elever blevet et
pligtmenneske, at han har lært pligtfølelsen, fordi han
laver det, han skal lave - fordi han honorerer de
krav, man stiller til ham, uden anden opmuntring end
den, der ligger i at gøre arbejdet for dets egen skyld.
Men det er psykologisk set også en betydelig opmun
tring. J a, det at interessere sig for sit arbejde i forbin
delse med pligtfølelse turde være den bedst mulige
motivation overhovedet.

For at sammenfatte, så indebærer motivationsbe
tragtningen, at - evner og øvrige karaldertræk ufor
talt - hver eneste elev, der antages til søofficersuddan
nelsen, har mulighed for at udvikle en nok så svag
motivation til den stærkeste pligttroskab, for så vidt
uddannelsesforholdene ikke forinden har undermineret
hans motivation.

22$
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4-. Uddannelsen som en viljesudvælgelse.
En indstilling som den på side 352 nævnte (uddan

nelsen tjenende som en slags viljesudvælgelse, således
at kun de virkeligt målbevidste elever, der selv ikke
i hårde stunder tvivler på kaldet som søofficer, gen
nemfører uddannelsen) medfører i praksis, at man vil
være forholdsvis lidt tilbøjelig til at tage hensyn til
elevernes anskuelser om uddannelsesforholdene. Hvad
opnår man herved?

For det første opnår man, at et antal stærkt moti
vorede elever gennemfører uddannelsen. De har vist,
at deres interesse for søværnet er ægte, at de bogstave
lig talt vil gå gennem ild og vand for at opnå udnæv
nelsen til søløjtnant, at søofficersgerningen for dem
er et kald.

For det andet opnår man, at de elever, der har væ
ret svagt forhåndsmotiveret m.h.t, søofficersuddan
nelsen enten er afgået frivilligt eller også har præ
steret et så dårligt arbejde, at de er dumpede. For det
tredie må man formode, at der er en mellemgruppe.
som er blevet hængende i mangel af bedre. Deres mo
tivation til søofficersgerningen har måske ikke været
overvældende stor, men på den anden side har deres
motivation til at forlade søværnet eller deres motivation
til et nyt erhvervsvalg været så ringe, at de er forblevet
i søværnet.

Har man nu nogen sikkerhed for, at denne udvælgel.
se er den bedst mulige? (Denne rent praktiske udvæl
gelse må ses som et udtryk for de i land og om bord
afgivne bedømmelser, der angiver elevernes standpunkt
på det pågældende tidspunkt. Standpunktet er så igen
afhængig af evner X motivation.)

Man har den sikkerhed, at denne udvælgelse for-
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trinsvis udvælger de elever, der var stærkt forhånds
motiveret og fortrinsvis udskiller de elever, der var
svagt forhåndsmotiveret. Denne rent praktiske udvæl
gelse diskriminerer m.h.t. motivationen, specielt for
håndsmotivationen. hvor den skulle diskriminere
m.h.t. kvotienten: evner X maksimalmotivation.

Man har derimod ingen som helst garanti for, at der
ikke blandt de afgåede findes nogle (måske endog
mange?), som i og for sig er udmærket egnede til sø
officersgerningen, men som på grund af dårlig moti
vation mere eller mindre fremkaldt af utilfredsstillen
de uddannelsesforhold er afgået frivilligt eller ufri
villigt fra videre uddannelse. Da denne kategori prin
cipielt har lige så store muligheder som de andre for
med tiden 'at udvikle en stærk motivation, en stærk
interesse og en stærk pligtfølelse over for søværnet,
har man altså på grund af svigtende motivation, der
er intimt afhængig af uddannelsesforholdene, mistet
et antal kvalificerede officersemner.

Omvendt har man ingen garanti for, at de elever, der
er stærkt forhåndsmotiveret, og som har tilpasset sig
søværnet, er de bedst kvalificerede overhovedet. Det
kan tænkes, at de elever, der tilpasser sig de eksiste
rende uddannelsesforhold, f. ex ikke er nær så selv
stændige, ikke nær så begavede og ikke nær så initia
tivrige, som det var ønskeligt. Modsvarende, at de ele
ver, der er afgåede, var de mest begavede, selvstændige
og initiativrige elever.

Såfremt det sidste skulle være tilfældet, er der al
mulig grund til at råbe vagt i gevær. Men lad os se
bort fra dette forhold og nøjes med at tage problemet
op om de kvalificerede elever, der afgår fra videre ud
dannelse på grund af manglende motivation.
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5. Huad burde være hovedprincippet i uddannelsen?
For at sikre os, at de svagt motiverede elever ikke

afgår fra søværnet, bliver det derfor nødvendigt, at sø
officersuddannelsen fra den første dag tilrettelægges
på en m åde, der både tilfredsstiller de rent faglige krav
og tilfredsstiller eleverne.

Det gælder derfor ikke om at gøre uddannelsen så
»prøven d ee (dermed menes ikke fagligt prøvende; se
herom nedenfor), at de dårligt motiverede elever taber
lysten, men det gælder om at servere den rent faglige
uddannelse på en sådan måde, at det størst mulige
antal elever har lyst til at fortsætte uddannelsen. For
at kunne gøre det, må vi selvfølgelig lytte til, hvad
eleverne siger - ikke afvise dem med et skuldertræk
eller med en vrissen: frivillige elever skal ikke gøre
så meget vrøvl. For at bruge en vending fra erhvervs
livet, så gælder det at »sælge« søofficersuddannelsen
til det størst mulige antal elever. Jo større tilfredshed
med varen, dvs uddannelsen, des lettere går salget.
For vi må stedse erindre, at hver eneste elev har mu
lighed for at udvikle sin motivation til den stærkeste
pligttroskab. Der kan derfor ikke være noget nedvær
digende eller pædagogisk uforsvarligt i, at søofficers
uddanneisen foregår under mottoet: Søværnet er in
teresseret i, at det størst mulige antal kvalificerede
elever gennemfører uddannelsen, hvorfor man villigt
vil lytte til elevernes meninger om uddannelsen og
uddannelsesvilkårene.

Det hele er et spørgsmål om samarbejde mellem de
uddannende skoler og deres elever. Disse er ikke
umyndige børn, som ikke kan have nogen fornuftig
mening om tingene; men de er voksne mennesker,
eller ville i alt fald have været det, hvis de havde søgt
sig en civil karriere i stedet for den sornilitære. Elo-
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verne er heller ikke en slags »modstandere«, som det
gælder om at holde på afstand, som skaloplæres til
at sige »javel«, hvad enten det er begrundet eller ej,
og som det er usundt at tage hensyn til. Nej, eleverne
er medarbejderne - og de er den vigtigste del af den
sømilitære skole, som er til for elevernes skyld. Ikke
omvendt. Derfor må de behandles som medarbejdere,
hvilket blandt andet betyder, at man må tage et rime
ligt hensyn til deres meninger om uddannelsesforhol
dene. »Den ved bedst, hvor skoen trykker, der har den
på e .

Tager man ikke hensyn til elevernes meninger 
ja, da er vi dårlige sælgere af søofficersuddannelsen.
Resultatet bliver, at ingen eller meget få vil købe vores
vare - at alt for mange elever afgår, frivilligt som ufri
villigt, fra videre uddannelse.

Det kan ikke være nogen hemmelighed, at afgangen
i de senere år har været uhyggelig stor.

6. Hvorledes udvælges de bedste elever?

Det er nu naturligt at spørge: hvorledes kan vi da
sikre os, at de elever, der udnævnes til søløjtnanter,
er kvalificerede?

Først og fremmest derved, at de skal have honoreret
de rent faglige krav, der stilles til dem under uddan
nelsen. I stedet for, som man har gjort i de senere år,
at sænke standarden, at sænke kravene - for ellers
var afgangen blevet katastrofal - bør man holde fast
på de rent faglige krav. Til gengæld må man så sørge
for at skabe en større tilfredshed, bedre arbejdsvilkår,
større lyst og interesse, således at der ikke afgår så
mange elever frivilligt, og således at flere elever an
strenger sig for at bestå uddannelsen. Det gælder ikke
om at nedslå elevernes motivation m.h.t. uddannelsen
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for at se, hvis motivation, der kan holde til presset,
men det gælder tværtimod om at skabe den bedst mu
lige motivation hos det største antal elever. Det gælder
om at gøre uddannelsen til en leg i stedet for til en
prøvelse. Derved opnår man den bedste garanti for, at
de, der sluttelig udnævnes til søløjtnanter, er de bedst
mulige.

(Fortsættes.)



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. ~1. Petersen.

Atlantpagten.

..t.-våben og sokriqen,

Ved en pressekonference i London den 30. april fremsatte
admiral Jerauld 'Vright, Supreme Allted Commancler Atlantic
( SACLANT ) , nogle udtalelser, hvoraf følgende er et uddrag:

Atomvåben er langt mere effektive mod land- end mod sømål,
Skibe er mindre så rbare overfor de forskellige virkninger af
»n uclear «-eksplosioner end militære mål på land.

Med undtagelse af Luxembourg støder alle NATO-nationerne
op til havet, og dog er mange kontinentale landes blikke fikse
ret mod jerntæppet og koncentreret om grænseførsvaret, idet
man glemmer at se bagud mod havet, den vej ad hvilken forsy
ninger og forstærkninger skal komme.

»Mit største problem er at erindre visse folk indenfor NATO
oml Atlanterhavets eksistens« sagde admiralen.

AI sømilitær planlægning, taktisk udvikling og skibs træning
indenfor NATO baserer sig på den antagelse, at A-våben vil blive
benyttet a f fjenden i tilfælde af krig. Det væsentligste forsvar
mod atomangreb til søs er spredning, og dette indøves til stadig
hed. Medens sådan spredning kan bevirke, at en styrke ikke vil
være noget lønnende mål for A-våben, vil den kunne forøge
faren for ubådsangreb mod de spredte skibe, og disse modstri
dende faktorer må vurderes.

Admiral Wright bemærkede, at NATO ikke kunne overleve
uden at besidde herredømme til søs, og han mente, at det store
antal ubåde og krydsere, som konstrueredes i Sovjetunionen,
blev bygget for at blive brugt.

Admiralen understregede, at det var af yderste vigtighed, at
den størst mulige del af de maritime styrker var klar til ind
sats straks ved kr-igsudbrud.

(NATO-letter, vol. 3 no. 5 ). Th.
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l'est-Tuskltuuis tilslutning til X.-1 TO.

Den 5. maj 1955 oprettedes den vesteuropæiske union (\VEU)
officielt.

WEU, der en er defensiv alliance, er i realiteten en udvidelse
af den ved Bruxelles-traktaten mellem Belgien, Frankrig, Lux
embourg, Nederlandene og United Kingdom dannede vestunion
og omfatter foruden nævnte lande Italien og den vesttyske
republik.

Gennem WEU knyttes Vesttysklnnd til NATO. Den officielle
lilslutning fandt sted under rådsmøderne 9-11 maj 1955, og
markeredes bl. a. ved, at VesUysklands flag den 9. maj hejstes
ved siden af de 14 øvrige NATO-nationers ved Iorskel l igc NATO
hovedkvarterer.

(l\'ATO-Ietter, vol. 3 IlO. 5 "lo Til.

Holland.

Forsvarspolitik.

Følgende oplysninger om Hollands forsvar el' af den holland
ske ambassade i London udsendt gennem Netherlatuls Neio« :

Hollands traditionelle neutralitetspolitik i udenr-igske anlig
gender blev brat afbrudt af den tyske invasion i 1940. På det
udem-igspolitfske som på Sil mange andre områder måtte den
offentlige mening efter kr-igen indstille sig pa radikalt ændrede
forhold. Neutralitet er ikke hensigtsmæssig politik i en verden,
som ikke respekterer neutralitet.

I 1948 tilsluttede Holland sig derfor Bruxelles-traktaten mel
lem Frankrrg, England og de tre Benelux lande. I 1949 knyttede
landet sig til Atlantpagten og for ganske nylig har det taget
aktiv del i oprettelsen af den vesteuropæiske union.

Til at begynde med forhindrede militære opgaver i Indonesien
et øjeblikkeligt tilskud til det fælles forsvar i form af aktive
kampstyrker. Men siden afslutningen af disse militære opgaver
i begyndelsen af 1950 - og i særdeleshed siden Kor-eakr-igens
udbrud - el' der blevet ydet en stor indsats.

Det første positive tegn herpå var afsendelse af et kontingent
til de Forenede Nationers styrker i Kor-ea, Desuden er de hol
landske væbnede styrker ansvarlige for forsvaret af Surinam,
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Hollandske Antiller og Hollandsk Ny Guinea; endvidere på
hviler der dem beskyttelse af den hollandske handelsflåde også
udenfor NATO-området.

Ifølge fastlagte NATO-planer vil de hollandske hærstyrker
ved udgangen af 1957 bestå af et Armekorps pli 5 infanteri-divi
sioner med støtteenheder ; disse styrker vil blive tildelt SACEUR.
Endvidere indgår lokalfor-svarsatyrker og hjemmeværn i hæren.

Flåden vil i løbet af 1956 omfatte 1 hangarskib, 2 krydsere,
12 destroyere, 24 fregatter, 6 ubåde, 65 minestrygere, et antal
patruljebåde og hjælpeskibe samt 10 eskadr-iller luftfartøjer
af forskellige typer.

Flådebasen Den Helder er under udvidelse og modernisering,
som påregnes afsluttet i 1958.

Flyvevåbnet består af 13 operative flyvepladser af NATO
standard, 9 j agereskadrfIler, 6 jagerbombeeskadriller samt re
cognoscer-ings- og transporteskadrtlter.

I forhold til befolkningens størrelse repræsenterer disse styr
leer en betydelig indsats.

Den hollandske handelsflåde, som er et ikke uvigtigt tilskud
til de fælles Iorsvnrsanstrengelser, har et omfang på mere end
2'1. milI. BRT og står som den syvende største i verden. Træ
ning af mandskab til betjening af handelsskibenes armering Cl'

en særlig opgave for marinen.

Om Hollands flådeopbygning har »Ttrncse hl. a. anført:
På en tid, da de fleste NATO-magters fl ådestyrker reduceres

til det for kystforsvar og begrænset konvojbeskyttelse strengt
nødvendige, er udbygningen af Hollands flådemagt hernærkel
værdig. Før sidste krig var den kongelige hollandske marine 
med de Huyters og Trornps traditioner bag sig - hovedsagelig
opbygget til forsvar af det udstrakte og spredte maritime im
perium i Ostindien og til beskyttelse af delles søværts forbin
delseslinier med Holland. Den østlige flåde blev fuldstændig
ødelagt af Japanerne, men skønt kun fll skibe overlevede der
eller i Europa, vedblev hollandske søfolk at bemande krigs
skibe og kæmpe side om side med den briti ske flåde indtil kri
gens slutning.

For 10 lir siden bestod flåden i h ovedsagen af nogle få en-
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gelskbyggede skibe, Programmet efter kr-igen har til stadighed
omfattet genopbygning af en ocean-gående flåde.

Siden da er dCI' opbygget et effektivt marineflyvevåben, og et
hangarskib er under kommando; det samme gælder to nye kryd
'CI'C. Uha de af en højst original konstruktion samt 32 minestry
gere Cl' under hygn inge på hollandske værfter. Foruden disse
sk ib e, der el' sat på stablen i Holland siden 1949, er et antal
tidl igere hritlske el ler amerikanske skibe og luftfartøjer i tje
neste eller under anskaffelse. Hovedparten af byggeprogrammet
p åregnes afsluttet i indeværende år, og Holland vil herefter be
s idde en lille, men balanceret og moderne fl flde, som vil kunne
o pr eth o lde en verdensomspændende maritim strategis teknik
ol{ traditioner,

T il rådighed Ior NATO findes allerede en effektiv flåde, som
vil være i stand til betydelig expansion, og som vil være klar
til at modtage de nye skibe, luftfartøjer og våben, der er ved at
tilgå.

Hollands sømilitære genophygninge er et opmuntrende eks
empel på en nations troskab mod sin historie.

(NATO-letter, vol. 3 no, 5). Th.

Ubtidsbyggeri.

4 ubåde el' nu under bygning i Rotterdam. De vil få navnene
DOLFIJ:-I, ZEEHOND, POTVIS, TONIJN. Disse b åde hører til
spec ie l hollandsk tripleskrogtype.

(Revue :\Iaritime 111/1955 ) . H. M. P.

Japan,

Atomsikrituj af flådens skibe,

Japans embryonale flåde er gået ignng med at forberede sig
til atomkrigen. 4 stk. 1600-tons jagere, der skal bygges på ja
panske værfter vil blive forsynet med sikringsanlæg mod radio
aktiv udstråling, Følgende metoder vil efter amerikansk mønster
hlf vc anvendt:

- ct min irrmm af døre, koøjer og luger.
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- luftudsugningsventiler udstyres med speoialfiltre.
- spulingsanlæg installeres.

(The Bangkok Post 8/6 1955 ). H. M. P.

Nybygningsprogram.

december 1954 blev der afgivet ordre p å følgende enheder:
2 1600 tons eskortej agere
3 1000 tons fregatter
1 1000 tons minelægger
1 600 tons minelægger.

(Marine Rundschau 2/1955 ), H. M. P.

Polen.

Soredningstjenesten.

Skibsværfter i Gdynia har påbegyndt bygning af en serie
specialredningssklbe af R-l typen, der skal anvendes af den
polske søredningst]eneste.

Disse skibe vil frt høj fart og blive forsynet med slæbe- og
redningsudstyr. De vil blive stationeret i Swinoujscie, Darlowo,
Hel og Gdansk.

Det er også tanken at bygge to søgående bjærgningsskibe med
en økonomisk rækning prt 500 sømil og en maksimumsfart på

171mob. (Polish Facts and Pigures 9/4 1955 ). H. M. P.

Skibbygningsindustrien.

Siden det første polskbyggede skib efter krigen i 1948 løb af
stabelen har skibsværfter i Gdansk og Gdynia b~'gget ca. 160
søgående skibe af forskellig type til den polske handelsfl· de,
fiskerierhvervet og til eksport.

(Polish Facts and Pigures 9/4 1955 ). H.1I1. P.

Spanien.

Korvetbygning.

Korvetten PRINCESA er blevet søsat den 31. marts i Cartagena.
Den indgår i en klasse, der omfatter 5 andre skibe: ATREVIDA,



366 :\Ieddelelser fra udlandet.

DESCUBIERTA, FAVORITA, DIANA og NAUTILUS. Følgende
data oply ses t

deplacement 912 tons
dimensioner 75.5 X 10.2 X 2.64 m

maskiner! 2 diesel - 2 skruer - 3000 HK
fart 18 knob

be sætning 113 mand
armering 1/105 mm Iv

2/37 mm lv
4 dyhdebomhernorterer
12/20 mm! lv
20 miner

( Hevue Maritime 11111955) . H. M. P.
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Den Nordlige Sove].
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen St e e n s e n.

[fortsat}

De uordslblrlske floder.
De store floder, der afvander Sibirien - eller mere

end en trediedel af det asiatiske fastlandsareal - spil
ler en vigtig rolle for den Nordlige Søvej. Ikke alene
trafikalt, men ogsaa gennem de ikke ubetydelige-mæng
der af forholdsvis varmt vand, som floderne i som
mermaanederne tilfører randhavene.

Tillige har disse naturlige vandveje - til trods
for at de ofte i halvdelen eller mere end halvdelen af
aarets maaneder er isbundne - den største betydning
for udnyttelsen af Sibiriens rigdomme. Allerede kosak
kerne brugte dem som trafikveje under deres erobring
af Sibirien - om sommeren til sejlads og om vinteren
til slædefart gennem den ellers næsten ufremkomme
lige taiga. I den første kolonisationstid anvendtes de,
som naturligt var, hovedsagelig til trafik i øst-vestlig
retning. Vitus Bering benyttede saaledes, som det tid
ligere er omtalt, i udstrakt grad floderne - selvom
vejen derved blev noget længere - og uden dem ville
han næppe kunne have bragt sine ekspeditioner tværs
gennem Sibirien (j fr. kortet til den Store Arktiske
Ekspedition). I vore dage formidler floderne tillige 
og maaske i nok saa høj grad - trafik i nord-sydlig
retning.

Skønt adskillige af floderne ofte paa længere stræk-
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ninger har nogenlunde store dybder (4-6 m), vil ad
gangen gennem de lavvandede deltaer dog i de fleste
tilfælde hindre søgaaende skibe i at komme igennem.
Kun Jenissej er - inclusive den ret smalle og 250 sø
mil lange Jenissejbugt - sejlbar paa en strækning af
600 sornil for skibe med et dybgaaende af indtil godt
7 m. Ved udnyttelsen af de øvrige floder som trafikveje
vil omladning fra søgaaende skibe til pramme og læg
tere - og omvendt - derfor som regel være nødven
dig.

Adskillige steder vides dog opmudring i deltaer og
gennemgravning af barrer at være paabegyndt, og da
de i det følgende givne oplysninger for det meste stam
mer fra tiden før 1940, maa der nu mange steder regnes
med muligheden af forbedrede forhold.

I det følgende vil de vigtigste af de store nordsibiri
ske floder - hovedsagelig i relation til deres betydning
for sejladsen ad den Nordlige Søvej - blive gjort til
genstand for en kort omtale.

Ob, der er en af de største sibiriske floder, udsprin
ger paa østsiden af Altaibjergene og flyder herfra mod
NW og senere mod N og munder efter et løb paa 2625
sømil ud i Obbugten. Floden er sejlbar for flod skibe
fra Bijsk ved den nordlige fod af Altaibjergene til mun
dingen. Ved Tomsk er Ob tilfrosset fra sidst i oktober
til medio april.

Irlisj, den vandrigeste af de talrige bifloder, kommer
fra sydsiden af Altaibjergene, gennembryder disse og
fortsætter mod N\V og N og falder ud i Ob i venstre
bred ca. 600 sømil fra Obdeltaet. Fra sit udspring til
udløbet i Ob er Irtisj længere end hovedflodens tilsva
rende del. Med en distance paa ca, 2860 sømil fra ud
springet til Obs munding har Irtisj Jordens fjerde-
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længste flodløb, idet kun Mississippi, Nilen og Ama
zonfloden er længere. Med sine bifloder afvander Ob
ialt et omraade paa 2.900.000 km". Et stort antal byer,
der er administrative, industrielle og trafikale centrer i
Vestsibirien, ligger ved disse to floder og deres talrige
bifloder: Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Semipalatinsk,
Tobolsk og Tjumen.

Om efteraaret, hvor vandstanden er mindst, kan ski
be med et dybgaaende paa indtil 2.5 m gaa op ad Irtisj
til Omsk ved den transsibiriske jernbane. Her findes
dette flodsystems største skibsværfter og dokanlæg.
men ogsaa ved Tjurnen er der betydelige skibsværfter
for bygning af flodskibe (se kortet til Davidovplanen) ,
Til flodtrafiken anvendes store staallægtere (indtil
3500 tons dødvægt) og kraftige slæbebaade.

Efter foreningen med Irtisj er Ob ca. 2 sømil bred
paa et længere stykke, hvorefter den - foruden i flere
mindre løb - fordeler sig i de to sejlbare hovedgrene,
Bolsjaja Ob og Malaja Ob, der atter forener sig 300
sømil længere nede ved Salje Khard, det tidligere Ob
dorsk. 65 sømil herfra begynder deltaet, hvor vandstan
den, der i høj grad er afhængig af vindretningen, varie
rer mellem 1.5 og 3.4 m. Større søgaaende skibe kan
saaledes ikke befare Ob. Omladning mellem lægtere
og søgaaende skibe foregaar i Novi Port paa den syd
østlige side af Jamalhalvøen.

Jenissej, der udspringer i de Sajanske Bjerge i den
nordvestlige del af Mongoliet NE for Altai, løber om
trent i nordlig retning og er 2500 sømil lang. Fra udlø
bet i bunden af Jenissejbugten er den mere end 3 sø
mil bred paa en strækning af 1000 sømil og derefter
l å 2 sømil bred de næste 1000 sømil. J enissej er paa
grund af sin dybde den vigtigste flodkommunikation
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i Sibirien. Søgaaende skibe med et dybgaaende indtil
7m (under gunstige forhold - bl. a. i forsommeren 
endda 7.3 m) kan uden vanskelighed naa op til Igarka
- 360 sømil fra mundingen, d.v.s, flodsejlads paa en
strækning omtrent som fra København til Stavanger.
Hertil kommer saa Jenissejbugten, der er ca. 250 sø
mil lang. Igarka er omladehavn, og herfra og til Kras
nojarsk ved den transsibiriske jernbane gaar trans
porten videre i pramme af samme størrelse som paa
Ob. Af mere betydelige havnebyer for søgaaende skibe
kan - foruden Igarka - nævnes Ust-Jenissejski Port
og Dudinka, medens Turukhansk, Jenissejsk og Kras
nojarsk er vigtige havnepladser for flodtrafiken.

Af tilløb bemærkes de tre store fra øst kommende
Tunguslcafloder: Nedre (Nisjnaja ), Mellem og Øvre
(Verkhnaja) Tunguska. Den sidstnævntes øvre løb,
der afvander Bajkalsøen, benævnes Angara.

Medregnes Selenqa, der løber ud i Bajkaisøen, er den
kombinerede biflod: Selenga - Angara - Verkhnaja
Tunguska fra Selengas kilder til udløbet i J enissej
længere end hovedflodens tilsvarende løb. Med en læng
de, der kun er ca. 50 sømil kortere end Irtisj-Ob, hører
saaledes ogsaa flodløbet fra Selengas udspring til J e
nissejs udløb til Jordens længste. Med sine bifloder
afvander Jenissej iait et omraade paa 2.500.000 km>,

Fra Vest modtager Jenissej kun nogle faa og mindre
tilløb. Eet af disse - bifloden Kas - har dog en særlig
interesse, idet der herfra er gravet en kanal over til
floden Ket, der falder ud i Ob. Herved er der midt inde
i Sibirien skabt forbindelse mellem Obs og Jenissejs
store flodsystemer.

Af de tre Tunguskafloder er Mellem eller Podkam
jennaja Tunguska (Stenede Tunguslca) - som navnet
antyder - ikke sejlbar. Det kan være af interesse at
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nævne, at det var i denne flods mellemste og saa godt
som ubeboede omraade, at det største meteorfald i hi
storisk tid fandt sted.

Natten mellem den 29. og 30. juni 1908 registrerede
seismograferne i Sibirien - ja, endog helt nede i Tasj
kent og i Tiflis i Kaukasus - et stærkt jordskælv. Jord
rystelserne lokaliseredes til omrandet ved Stenede Tun
guskas mellemste løb og skulle ifølge visse iagttagelser i
omegnen her være forbundet med et meteorfald. Stedet
laa i en næsten utilgængelig og saa godt som ubeboet egn
midt i den sibiriske taiga, hvorved undersøgelserne van
skeliggjordes. Man mente efter en i de følgende aar fore
taget afhøring af forskellige Tungusare i omegnen at kunne
fastslaa, at der virkelig maatte være faldet et stort meteor.
Krigsudbruddet i 1914 og senere Revolutionen gjorde, at
der foreløbig ikke blev foretaget videre. En russisk geo
log, som i begyndelsen af 1920erne arbejdede i omraadet,
blev imidlertid interesseret og startede flere ekspeditioner,
hvilket var meget vanskeligt, da hele egnen her nu blev
skyet af de overtroiske Tungusere, og terrænet som nævnt
yderligere var meget ufremkommeligl. De, der paa afstand
havde oplevet begivenheden, fortalte, at der pludselig var
kommet et stærkt blændende lysskær, og at de troede, at
det var Solen, der var faldet ned fra Himlen. Andre forkla
rede, at der udstraalede en varme, der næsten fik deres tøj
til at brænde. I et lille faktori i mere end 100 km's af
stand var alle ruder blevet knust, og fænomenet ledsagedes
af stærk torden og jordrystelser. Først i 1927 naaede en
ekspedition ind til stedet efter flere forgæves forsøg de
foregaaende aar. Paa et orriraude med en diameter af ca,
50 kilometer Iaa alle træer blæst om og var mere eller min
dre forkullede. Faldretningen angav, at de var væltet af
et lufttryk kommende fra nedslagsstedet, der markeredes
af et stort, krateragtigt hul med stejle kanter. Indenfor en
radius af 6-7 kilometer herfra var alle træer fuldstændig
brændt. Rundt om selve hovednedslaget fandtes talrige
mindre nedslagssteder, hvor bortsprængte dele af meteoret
var slaaet ned. Disse bortsprængte dele antages at være af
størrelsesorden 100 il 150 tons hver. Meteorfaldet kan i
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sin virkning sikkerl bedsl sammenlignes med en atombom
beeksplosion. l\Ieteoret var under faldet omgivet af gasar
ter, der brød i brand ved passagen gennem atmosfæren,
antændte lræerne og ødelagde tuigaen i et omraade af et
par tusind kvadratkilometer. Efter de indfødtes udsagn
havde det brændl rundt omkring i nedslagsomraadet i flere
nar. l\Ieleorfaldet, der, hvis det var sket midt i en storby,
formentlig helt ville have udslettet denne, fandt sted paa
pladsen 60030'N, 101°30'E,

Pjassina er en mindre flod - 400 sømil lang. Den
falder ud i det Vestsibiriske Hav i den vestlige del af
Laptevkysten, hvor den danner et udstrakt delta. Der
er her radiostation og fiskeindustrielle anlæg. Der har
været planer om at grave en kanal fra Pjassina til
Khatanga.

Khatanqa har ikke delta, men en tragtformet mun
ding, udenfor hvilken der findes en række sandbarrer.
En sejlrende med 4.3 m vand fører mellem barrerne.
Normalt anvendes dog Nordvik som omladeplads.

Olenek (Olenjok) - \V for Lena - har en længde
af 1460 sømil og kan besejles af flodskibe paa en stræk
ning af 970 sømil.

Lena (Ljena) udspringer tæt N'V for Bajkulsøen.
Efter et løb paa ca. 2600 sømil munder floden ud i Is
havet gennem Nordsibiriens største delta. Allerede ved
Jakutsk er Lena 4 sømil bred, og i det nedre løb varie
rer dens bredde fra 8 til 11 sømil. Søgaaende skibe af
moderat slørrelse kan gaa helt op til Jakutsk - jfr.
damperen LENA, som i 1878 fulgte med Nordenskiold's
VEGA til Lenadeltaet - medens større skibe anløber
Tiksibugten for omladning. Isforholdene paa Lena, der
ligger tæt ved kuldepolen Verkhojatisk, er vanskeligere
end paa Ob og Jenissej. "ed Jakutsk er floden ofte is
lagt fra begyndelsen af oktober til sidst i maj, medens
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isen i deltaet først bryder op i begyndelsen af juli. Tid
ligere har isen enkelte aar helt kunnet forhindre al
sejlads paa Lena. løvrigt kan sejladsen til tider ogsaa
vanskeliggøres af store mængder drivtømmer. Med sine
bifloder afvander Lena et omraade paa 2.300.000 krn''.

Dybderne i de forskellige arme i deltaet varierer alt
efter tilsanding og isgang. De seneste russiske opmaa
linger er ikke kendt, men den brede, i sydsøstlig ret
ning gaaende Bykovskaja-arrn er den dybeste med
over 3 m vand. løvrigt forekommer bundis ret hyp
pigt i deltaet. Tiksi, der ligger SE for Bykovskaja-ar
men, og som har en beskyttet red, er som nævnt om
ladeplads.

Jana er ca. 860 sømil lang. Den dybeste arm i deltaet
har knap 2 m vand, hvorfor omladning paa aaben red
er nødvendig.

Indigirka, der er noget længere end Jana, er sejl
bar paa en strækning af 360 sømil. Dybden i deltaets
største arm er 4 m, men udenfor deltaet laa der tidli
gere en barre med kun 1.5 m . Denne barre menes dog
nu at være gennemgravet.

Kolyma udspringer i Stanovojhjergene og er ca.
970 sømil lang. Skibe med 3.5 m dybgaaende kan fra
søen gaa op ad floden til Nisjni Kolymsk.

Anadyr er ca . 700 sømil lang og ved udløbet i Anadyr
bugten (Beringshavet) 1.5 sømil bred og 2.7 m dyb.
Sejlbar for flodtrafik ca. 200 sømil.

Amur, der falder ud i det Ochotske Hav, er Østsibi
riens betydeligste flod. Afvandingsomraade 2.000.000
km~. Paa et langt stykke er den grænseflod mellem
Sovjet-Unionen og l\Iansjuriet. Den er i sit nedre løb
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sejlbar for segnaende skibe. Ved Komsomolsk, der
ligger ca. 120 sømil fra mundingen, findes et stort or

logsværft, hvor der foruden ubaade og mindre skibe
tillige bygges jagere og krydsere. De svære krydsere
KALININ og KAGANOVITSJ (søsterskibe til MAXIM
GORKI) blev bygget her i aarene 1939-42. Paa Amur
findes en særlig flotille bestaaende af flodmonitorer
og kanonbaade.

Inden isdannelsen paa floderne for alvor sætter ind
om efteraaret, maa skibsmateriellet naturligvis bringes
i sikkerhed og vinterkvarter i sluser, dokker, beskyttede
havnebassiner og vige eller - som tilfældet ofte vil væ
re med lægtere og pramme - hales paa land, idet det
ellers vil være udsat for ødelæggelse ved isens opbrud
om foraaret, hvor isgangen de fleste steder sker med
den største voldsomhed.

Isgangen er et storslaaet natursceneri. der kan min
de om isskruningerne i Polhavet. Blot spiller vandmas
serne her en vigtig rolle i scenebilledet. Store isflager
taarner sig op, knækker og tumles rundt og hid og did
af den voldsomme, smudsiggule vand flom, der ofte
skyller hen over store is flader, der derpaa brister med
tordnende brag, idet vandsprøjt og kraftige kaskader
slynges højt i vejret.

Intet under at isgangen derfor betragtes som en al
mindelig folkeforlystelse, der overværes af store til
skuerskarer. som ofte kommer rejsende langvejs fra
for paa denne maade at fejre foraarets komme.

Det er stærke kræfter, der er sluppet løs ved isgan
gen paa de større floder - ofte stiger vandstanden
pludselig flere meter - og floden raser af sted medfø
rende tømmer, træstammer og isflager. For at beskytte
jernbanebroerne er disses piller derfor paa den strøm-
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Isning omkring et skib i »vlnterkvar tcr r paa en nordsibirisk flod.
Naar skibene om efleraaret er bragt i sikkerhed for det kommende
foraars isgang, skal der under hele filfrysningen ises omkring dem.

værts side forsynet med kraftige fremspring, der skal
tjene som »isbryderee .

Selvom den varmemængde, som de nordsibiriske
floder fører med sig, vel maa siges at være uden prak-
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tisk betydning for temperaturen af vandmasserne i
Pol havet om helhed, spiller den dog en meget stor rolle
for den Nordlige Søvej, idet den er stærkt medvirkende
til dannelsen af det aabne vand langs Nordsibiriens
kyst, hvor sejladsen foregaar.

Som eksempel skal anføres nogle overfladetempera
turer fra den sydlige del af Laptevhavet, hvor Khatan
ga, Olenek, Lena og Jana har deres udløb.

Trods tilstedeværelsen af spredt drivis sine steder
gik medio august 1937 isotermen for + 1°C fra den
nordlige del af Wilkitzkistrædet til nordsiden af de
Nysibiriske Øer, medens 4°-isotermen fra vestsiden af
Taimyrhalvøen efter en bue mod Nord gik midt gen
nem Laptevstrædet. Noget N for Lenadeltaet laa tem
peraturerne mellem 4 og 6· stigende til 7 å S· E for

deltaet. Udfor Tiksi nanede temperaturerne op paa 9°,
og i hele Borkhajabugten, SE for Tiksi, maaltes endog
+ 10· og lidt derover.

At det var flodvandet, der havde bevirket disse høje
overfladetemperaturer, bevistes af den ringere salt
holdighed. Langs + 1°-isotermen var saltholdigheden
endnu 30 0100, men blev - svarende til 4°-isotermen 
reduceret til 10 å 20 %0. E og SE for Tiksi var over
fladevandets saltholdighed endda kun 5 %0 og derun
der.

1937 blev som bekendt et daarligt aar for sejladsen.
Sidst i august satte svære nordlige vinde store ismas
ser ned i Laptevhavet, men trods dette mærkedes ind
flydelsen af flodvandets varme endnu i september.
Isotermen for + 1° blev til -+- 10, og hvor vandet før
var 4°, sank temperaturerne til + 1 eller + 2. Udfor
Tiksi maaltes + 3 ° og inderst i Borkhajabugten + 4°.

Det er selvsagt især de floder, der kommer fra den
sydlige del af Sibirien, der har betydning for dannelsen
af den isfrie bræmme langs kysten.
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Davidovplanen.

En omtale af de nordsibiriske floder i relation til
deres betydning for sejladsen ad den Nordlige Søvej
vil ikke være udtømmende uden en redegørelse for den
saakaldte Davidovplan, der gaar ud paa intet mindre
end at »vende« de to store sibiriske floder Ob og Je
nissej.

Planen vil, hvis den gennemføres, blive Jordens stør
ste ingeniørarbejde. Visse undersøgelser, prøveborin
ger og forsøgssprængninger er allerede udført, men
resultatet af disse forarbejder er endnu ikke almen
kendt. Hele planens gennemførelse vil sikkert komme
til at strække sig over 6, maaske 8 femaarsplaner.

Den første etape skal indledes med en opdæmning
af Ob lidt Nord for Irtisj's udløb. Herved vil der i Ob
og til dels i Irtisjbækkenet opstaa et stort, halvmaane
formet indhav N for den sibiriske jernbane. Vand
spejlet vil komme til at ligge ca. 70 m over havover
fladen, og indhavets areal vil blive paa størrelse med
halvdelen af Sverige. I dette omraade findes ingen
større byer eller særlig værdifulde mineralforekomster.
Hvert aar vil indhavet fra Ob og Irtisj faa tilført ca.
300 km'' vand.

Fra det nye indhavs sydvestlige hjørne - lidt SW
for Tobolsk - skal vandet ledes Syd paa til den Kaspi
ske Sænkning ved Aralsøen gennem en ca. 500 sømil
(godt 900 km) lang kanal, der paa mindre stræknin
ger udnytter floderne Tobol og Turgais løb. Kanalen
maa her graves eller sprænges 60 m ned i den 120 m
over havet liggende Turgaihøjderyg. Herved faar ka
nalen et fald paa 10 m fra indhavets 70 m's højde til
denne tærskel, hvorfra der yderligere er 10 m's fald
til Aralsøen (50 m o. h.). Fra denne saltsø føres vandet
videre til det Kaspiske Hav (26 m under hnvoverf'la-
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den ) gennem en 415 sømil (ca. 770 km) lang kanal,
der i hovedsagen skal følge en længst udtørret flod
seng. Denne første etape - fra opdæmningen begynder,
til vandet ledes ud i det Kaspiske Hav - beregnes at
tage 4 eller 5 femaarsplaner.

I anden etape skal Jenissej opdæmmes lidt N for
Stenede Tunguskas udløb. Gennem bifloderne Kas og
Ket, mellem hvilke der allerede er gravet en mindre
kanal, skal der da yderligere kunne tilføres det nye
sibiriske indhav 300 krn'' vand fra .Jenissej.

I en tidligere periode har Jenissej haft et vestligere
løb, idet floden dengang gik gennem Kets floddal.
Vandskellet mellem Ob og J enissej er sanledes kun af
ringe højde, hvorfor en forlægning - eller tilbage
foring - af Jenissej til Kets flodløb ikke vil volde stør
re vanskeligheder.

Hele kanalsystemet fra det nye indhav til det Ka
spiske Hav skal have en saadan bredde og dybde, at
det bliver sejlbart. Store jordmasser maa derfor udgra
ves, og arbejdet hermed vil antage saadanne dimen
sioner, at kanalgravningen vil blive Jordens største
ingeniørværk. Der bliver dog med de moderne hjælpe
midler, der raades over, ikke tale om løsning af sær
lig svære ingeniørproblemer - det er kun selve ar
bejdet, der vil blive af en hidtil ukendt størrelsesor
den. Sprængningen gennem Turgaitærskelen skal fore
gaa ved hjælp af atomkraft - og flere prøvespræng
ninger er allerede foretaget i dette omraade.

Vand fra kanalsystemet skal gennem sidekanaler
og overrislingsanlæg spredes ud over den Kirgisiske
Slette, hvor et areal paa 200.000 km? ved tilførslen af
1.5 m vand om aaret forventes at blive frugtbar jord
allerede under planens første etape. Gennemføres der
efter den anden etape med opdæmning af J enissej, paa-
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regnes der at kunne frugtbargøres et dobbelt saa stort
areal, der ialt skal kunne skaffe føden til mere end 100
millioner mennesker, medens dette landomraade nu
nærmest er en ubeboet ørken med enkelte mindre flod
løb, der ender i saltsumpe.

Ved dannelsen af indhavet og overrislingen paareg
nes der endvidere - takket være fordampningen 
en væsentlig forbedring af klimaet - saa vel lokalt
som over meget store omkringliggende omraader. Det
nuværende strenge fastlandsklima er aarsag til vold
somme sandstorme, der ofte hærger landet Nord for
Sortehavet, og som endda kan naa helt over til Rumæ
nien. Enkelte aar kan hele høsten i Ukraine blive øde
lagt af disse hede og tørre vinde, som kommer fra den
Kirgisiske Slette.

Som et første skridt til en forbedring af disse for
hold har store arbejdsbrigader i de senere aar plantet
brede skovbælter langs bredderne af de sydøstrussi
ske floder - bl. a. Volgas og Dons nedre løb, Ural og
Emba - og allerede disse foranstaltninger har med
ført en mærkbar ændring.

Davidovplanens formaal er saaledes et dobbelt 
dels at udnytte de to store sibiriske floders enorme
vandmasser med deres for et agerbrug værdifulde næ
ringssubstanser i form af opslemmede partikler, der nu
til ingen gavn forsvinder i Polhavets dyb - og dels
gennem en klimaændring at forbedre landbruget langs
Sortehavets kyster. Hertil kommer saa yderligere, at
der foruden en udnyttelse af vandkraften ved opdæm
ningerne skabes mulighed for indlandssej lads ad flo
der og kanaler fra Sortehavet i Vest til BajkaIsøen i
øst, idet Ob og J enissej tillige gennem slusesystemer
ved opdæmningerne stadig skal staa i forbindelse med
Ishavskysten og den Nordlige Søvej.
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Davidovplanen vil naturligvis unddrage store mæng
der varmere vand fra at løbe ud i randhavene. At dette
kan komme til at spille en rolle for isen langs den
Nordlige Søvej, og derved gøre sejladsen vanskeligere,
synes uundgaaeligt. Til gengæld vil fordampningen fra
det nye indhav og de store overrislede arealer utvivl
somt medføre, at klimaet forbedres, ikke alene som
nævnt ved Sortehavet, men ogsaa i hele Nordsibirien
- og dermed tillige langs den Nordlige Søvej.

Virkningerne af en gennemførelse af Davidovplanen
vil dog muligvis kunne komme til at række endnu læn
gere end til blot at løse et af Sovjet-Unionens indre
problemer. Den anstrengelse, som planens udførelse vil
kræve, maa nødvendigvis lægge beslag paa en meget
stor del af landets ressourcer - og kan saaledes maa
ske blive aarsag til, at kræfterne rettes mere indad.
Der vil da kunne opstaa en forskydning i den russiske
politik. Fra den traditionelle stræben ud mod det aah
ne hav kan det politiske tyngdepunkt tænkes flyttet
mere over mod en indre kraftkoncentration for at be
fæste og konsolidere den styrke og magt, som Sovjet
Unionen allerede har vundet, idet man først vil ud
nytte alle de muligheder, der findes indenfor landets
egne grænser til at skaffe føden til Ruslands hurtigt
voksende befolkning.

Der er i den seneste tids russiske politik tegn, der
synes at pege i denne retning - tegn, der maaske saa
ledes kan tyde paa, at Davidovplanen ikke er saa for
færdelig langt fra for alvor at blive sat i værk.

[Fortsæites.}



Om uddannelsen til soofficer.
Af kaptajnlojtnunt Eg ge r t Petersen.

(fortsat.)

Det er ikke meningen ved denne lej lighed at tage
spørgsmålet om kadet. og sergentelevuddannelsen op
til en generel debat. I det følgende skal blot - i til
knytning til det foregående - anføres nogle pædago
giske hovedprincipper, som det efter min mening ville
være hensigtsmæssigt at centrere søofficersuddannel
sen om.

I det efterfølgende omtales sergentelev og elev på
søværnets officersskole under fællesbetegnelsen: kadet,
ligesom søværnets skole forkortes til SOS og søværnets
sergent- og korporalskole til SSS.

7. Frihed under ansvar.

Et af de mest symptomatiske træk ved den eksiste
rende kadetuddannelse er, at kort sagt hele tilværelsen
som kadet følger et nøje fastlagt timeskema. Det er
beordret, hvornår kadetten skal stå op, vaske sig, for
lade lukafgangen, spise morgenmad, gå morgentur,
stille til mønstring, møde i klassen, følge undervisnin
gen i 7 timer, holde frikvarter, dyrke sport, klæde sig
om, stille til skaffemønstring, skaffe, læse lektier (idet
dog den tvungne lektielæsning er afskaffet på SOS,
men ikke på SSS), drikke the og gå til køjs, ligesom
det er nøje fastlagt, hvornår kadetten kan holde fri,
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hvornår han har vagt, og hvornår han har landlov.
Systemet er ordnet fra de største forhold til de mindste
bagateller - og det skal følges uden afvigelser. Over
trædelser af systemet straffes - for bagatelforseelser
tildeles der »notabenere , som tildeles af såvel ældre
kadetter som af skoleofficerer, og et vist antal »NB"
fører til ikendelse af disciplinarmiddel.

Ved siden heraf udmærker befalingsmandsskolerne
sig ved at kræve en ganske bestemt militær »stylee

overholdt indtil de mindste detaljer. Der er altså også
på dette område fastlagt, hvorledes kadetten skal op
føre sig, hvad han kan tillade sig og ikke tillade sig,
hvilke udtryksmuligheder han bør anvende, hvorledes
han bør spise og i det hele taget opføre sig ved bordet
- i opholdsstuen, i tjenestetiden, i fritiden og på
landlov. (Se nærmere herom nedenfor).

Hertil kommer selve den faglige undervisning, som
væsentligt omfatter tekniske og naturvidenskabelige
fag, der stort set betyder en receptiv tilegnelse hos ka
detten, hvilket altså betyder små muligheder for per
sonlig stillingtagen til stoffet. (Se også herom neden
for) .

Det er selvfølgelig ingen tvivl om, at et sådant system
påvirker enhver kadet. Der tales meget om den karak
teropdragelse, som kadetterne modtager på søværnets
officersskole. Der er heller ingen tvivl om , at SOS er
karakteropdragende, men spørgsmålet er, om denne
karakteropdragelse er så tilfredsstillende, som man
kunne ønske?

Lad mig prøve - rent analytisk - at anføre nogle
af de resultater, som må formodes at fremkomme ved
den nuværende karakteropdragelse.

Lydighed i forbindelse med en fast ydre disciplin
er vel nok det mest iøjnefaldende resultat. Det kan

Tldsskr. f. Sovæsen. 126. Anrg. 24



386 Om uddannelsen til søofficer.

ikke med føje anfægtes, at et af den militære opdra
geises mål (såvel som enhver anden opdragelse) er
at skabe disciplin, hvorimod det måske nok er lidt
mere tvivlsomt, hvad angår lydighed for hver en pris.
Dette bør ikke misforstås derhen, at en kadet skal
have lov til at nægte at adlyde en ordre, men det bør
forstås derhen, at en opdragelse ikke må være så
autoritær, at den borttager enhver vilje og evne til
selvstændig stillingtagen og handling. »Enhver idiot
kan adlyde en ordre, hvorimod det skal geni til for
at gå imod ordren med succes-s, sådan som Nelson
gjorde ved Kap Vincent og andetsteds. Nu er det jo
ikke meningen, at enhver kadet skal være en anden
Nelson, men det er dog meningen, at en officersskole
skal give en Nelson mulighed for at gennemføre uddan
nelsen. Derfor er det farligt at overdimensionere lydig
heden i kadetdisciplinen.

For det andet opnås en standardiseret opførsel på
det tjenstlige område, men også - i alt fald delvis 
på det private område. Man lærer at opføre sig som
en gentleman - hedder det. Det vil sige, at man lærer
at opføre sig, som det er passende i tjenesten og i fri
tiden. Enhver kender normerne, reglerne, de skrevne
og uskrevne love - enhver kadet ved, hvad han har
at rette sig efter. Det, at der kort sagt på ethvert om
råde er regler og normer, som kadetten har lært at
folge, giver sikkerhed. Man er aldrig i tvivl om, hvor
dan man skal opføre sig, hvordan man skal handle
og hvilken stilling, man skal tage til problemerne.

I betragtning af, at tilværelsen som kadet således
former sig efter et nøje fastlagt skema, at den ubetin
gede lydighed råder fra den første dag, og at selve
undervisningen overvejende har et teknisk præg, der,
doceret autoritært, betyder receptiv tilegnelse hos ka-
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detterne, kan det ikke være urigtigt at formode, at en
sådan i den grad fastlagt opdragelse indebærer en
sikkert ikke ubetydelig risiko for en uhensigtsmæssig
udvikling af selvstændigheden. Man må også formode,
at der i kraft af denne opdragelse skabes pligttro indi
vider, som i mange situationer vil kunne udføre et
tilfredsstillende arbejde.

Hvilket ansvar har en kadet? Ja, da der er overladt
kadetten så ringe mulighed for selv at bestemme, for
selv at træffe en afgørelse, har han ikke noget stort an
svar at administrere. Under hele uddannelsne såvel om
bord som i land er kadettens største ansvar, at han
nøje følger de fastlagte bestemmelser. På SOS hedder
det, at en kadet skal lære ansvaret ved en vagt, hvor
for en elev i yngste klasse har det ansvar at sørge for,
at varmeapparaterne er lukkede - og en elev i ældste
klasse har det ansvar, at lukafgangene inspiceres på
den foreskrevne måde. Man siger, at en mand vokser
med ansvaret. Det kan sikkert ikke være meget for
kert at sige, at det modsatte også gælder: en mand
bliver mindre ved umyndiggørelse og bagatelansvar.

Bogstaveligt talt alt kommer således til en kadet
udefra. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der ikke
godt kan gå selvstændige elever igennem SOS eller
SSS, men det betyder først og fremmest en fare for,
at den elev, der i virkeligheden ikke er særlig selv
stændig og initiativrig, alligevel vil være i stand til at
gennemføre uddannelsen. Der finder ikke en naturlig
udvælgelse sted som ved et frit studium, der både rum
mer en garanti for, at de faglige kvalifikationer er i
orden og en garanti for, at kandidaten er i stand til
at arbejde på egen hånd og til selv at administrere sine
forhold. Søofficersuddannelsen rummer tilsvarende en
garanti for, at de faglige kvalifikationer er i orden, at

24'"
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en kadet har kunnet tilpasse sig det militære miljø,
at han er blevet socialt velopdragen, at han efterhånden
har lært en vis pligtfølelse, men ikke nødvendigvis at
hans selvstændighed og initiativer udviklet på en hen
sigtsmæssig måde. Man kan måske formulere det på
den måde, at indenfor de tillærte rammer med hensyn
til opførsel, tankegang og arbejde, da bliver den, i
kraft af det omfattende normsystem, udviklede pligt
følelse til en vis grad en erstatning for en egentlig
selvstændig stillingtagen til problemerne.

I betragtning af, at få stillinger principielt er mere
krævende med hensyn til selvstændighed og initiativ
end officersstillingen, er det næppe helt urigtigt at
antage, at en kadetuddannelse efter princippet: fri
hed under ansvar rummer en bedre og mere hensigts
mæssig form for karakteropdragelse, thi dette pæda
gogiske princip rummer både mulighed for udvikling
af pligtfølelse og for udvikling af selvstændigheden.

Omsat i praksis indebærer sidstnævnte princip, at
forholdene på SOS og SSS blev ændrede til at give ka
detterne større muligheder for selv at tage stilling til
problemerne og til selv at ad min istre re deres dag. Det
vil først og fremmest sige, at der i størst muligt ud
strækning gives frihed , f. ex. landlov alle aftener, fri
hed umiddelbart efter den egentlige skoledags afslut
ning, afskaffelse af alle unødvendige bestemmelser
med hensyn til udpurring, morgentur, tobaksrygning,
ophold på lukafer, mønstringer, inspektioner, lukaf
bestemmelser, kontrol og alle de andre normer, som
forhindrer den fri livsudfoldelse.

For ct par år siden blev den tvungne lektielæsning
afskaffet på SOS. Der findes ingen rimelig grund til
at tro, at man ikke med held kunne gå videre frem
ad denne vej.
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8. Almindelig skole frem for kostskole.
En af de mest iøjnefaldende farer ved kostskolesy

stemet er, at eleverne på en sådan skole ikke alene
får det enhedspræg, som man tilstræber, men at ele
verne efterhånden kommer til at føle sig som en lille
udvalgt skare, en klan der har nok i sig selv - for
ikke at sige, der er sig selv nok.

I stedet for at afskærme en officersskole fra om
verdenen turde det være af yderste vigtighed, at ka
detterne er i den snævrest mulige kontakt med menne
sker uden for en sådan skole, specielt jævnaldrende
civile samt militære fra andre værn. Det er af afgøren
de vigtighed for elevernes forståelse af disciplin- og
moralproblemerne, at en kadet har fingeren på pulsen
og nøje ved, hvordan samfundet er indstillet. Enhver
tendens til at isolere en militærskole indebærer en
fare for, at eleverne, ved at komme på afstand af sam
fundet såvel som af det egentlige sømilitære miljø, bli
ver pædagogisk uegnede til at lede andre mennesker,
hvad enten det er værnepligtige, stammandskab eller
andre befalingsmænd.

I og med slutningen af foregående afsnit er givet, at
kostskoleprincippet, som det er nu, ikke bør oprethol
des, hvilket altså også efter ovenstående ræsonnement
turde være en fordel. Hærens officersskole er i visse
henseender bygget op over de principper, der er truk
ket op i det foregående. Hærens officersskole er for
såvidt en kostskole, da elever, der selv ønsker det, kan
underbringes på skolen. Det er derimod ikke obliga
torisk, at en elev skal bo på skolen, hvad enten han
har lyst eller ej, hvad enten han er 19 eller 25 år, hvad
enten han er gift eller ugift. Tilsvarende er der frihed,
når den egentlige skoletid er overstået.

Kostskoleprincippets anvendelse i søværnet har
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utvivlsomt haft sin store berettigelse, ikke mindst den
gang eleverne var yngre ved deres indtræden på skolen,
cnd de er nu. Kostskoleprincippet i almindelighed er
sikkert også stadigvæk forsvarligt over for drenge,
omcnd der altid vil være knyttet visse ulemper til det.
Men hvor eleverne er studenter, må man begynde med
at nære betænkelighed, fordi det utvivlsomt er et bety
deligt antal studenter, som afskrækkes fra at underka
ste sig et internatsystem. Endnu mere betænkeligt er
det, hvor det drejer sig om ældre studenter, sådanne
som dimiteres fra forsvarets gymnasium. Her drejer
dct sig om modne, unge mænd, der ved gennemgangen
af gymnasiet har vist, at de både har kunnet og villet
arbejde selvstændigt. For så vidt det drejer sig om ele
ver, der har gået mathvejen, vil en betydelig del af
disse dimitender fra forsvarets gymnasium være om
kring 25 år. Kostskoleprincippets opretholdelse over
for disse elever vil utvivlsomt volde meget store van
skeligheder , ikke mindst hvor det drejer sig om gifte
elever , for slet ikke at tale om familiefædre. Vi er da
nået til et punkt, hvor kostskoleprincippets oprethol
delse må siges at være pædagogisk uforsvarligt. For 25
• rige elever, der måske er gifte og har børn, vil et 3
års ophold på en kostskole være uhyre belastende. Det
vil til stadighed betyde vanskelighed med at indordne
sig på skolen, og det vil for de gifte elevers vedkom
mende betyde vanskeligheder i deres familieliv. En
hver sømand ved, hvor stærkt det påvirker familie
livet, når husfaderen er ude at sejle - både i forhold.
til konen og i forhold til børnene. Det er der nu engang
ikke noget at gøre ved, n år man skal være søofficer.
De gifte elevers koner vil utvivlsomt også kunne akcep
tere, at deres mænd skal sejle om sommeren. Men
hvordan i vintersemestret. hvor de måske kan sidde i
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Nyboder og »kiggec over til manden, der ikke kan
komme i land? Der skal efter min mening ikke megen
fantasi til at forestille sig, hvilke familiemæssige van
skeligheder, der vil opstå på grund af dette forhold.
Og familiemæssige vanskeligheder vil igen - så sik
kert som to og to er fire - betyde hindring for elevens
arbejde på SOS. Også af den grund er kostskolesprin
cippet uheldigt. Man må forudse, at et vist antal elever
enten ikke vil underkaste sig dette system og derfor
forlade søværnet, eller også vil de starte på skolen med
et så voldsomt handicap, at de snubler over forhin
dringerne og dumper.

De elever, der kommer fra forsvarets gymnasium
er i de 2 resp. 3 år, som gymnasiet varer, vænnet til en
skoleform, der ligger på linje med hærens officers
skoles, dvs dagskole og derefter fuld frihed. Alle civile
og militære skoleerfaringer viser det hensigtsmæssige
i en med hensyn til frihed progressiv udvikling, således
at der efterhånden gives eleverne friere og friere tøj
ler. Dette pædagogisk set sunde princip brydes således
for de elever, der kommer fra forsvarets gymnasium,
idet disse efter 3 års skolegang efter princippet frihed
under ansvar må underkaste sig kostskolesystemet på
søværnets officersskole. Da det drejer sig om et be
tydeligt antal elever, der kommer ind på SOS via for
svarets gymnasium (og både elever der er gået math
vejen og den direkte vej), er dette i sig selv nok til at
forvente store vanskeligheder.

I tilknytning hertil, må også anføres det pædagogisk
set uheldige i, at elever, der kommer på SOS via for
svarets gymnasium nu må underordne sig kadetter,
der både aldersmæssigt og m.h.t, anciennitet er yngre.
Dette kan medføre gnidninger, som kan være til skade
for skolegangen.
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Alle vigtige forhold taget i betragtning kan der ikke
være tvivl om, at kostskoleprincippet på SOS har over
levet sig selv. En fortsat opretholdelse af dette system
vil givetvis medføre store pædagogiske vanskeligheder
- man må befrygte, at det direkte og indirekte vil
være årsag til, at kvalificerede elever ikke gennemgår
søværnets officersskole.

I stedet for at kostskoleprincippet er en pligt, kunne
man lave det til en belønning, således at de dygtigste
og mest fortjente elever kunne ansøge om at blive
underbragt på skolen. Det regnes blandt studenter
som et privilegium at få plads på et af studenterkolle
gierne, hvorfor mange studenter gør en ekstra indsats
for at få chancen. Hvorfor skulle noget tilsvarende
ikke med held kunne praktiseres på SOS? Derved
ville man yderligere skaffe sig et pædagogisk middel
til at forhøje kadetternes flid, samtidigt med at selve
kostskoleproblemet løstes på en akceptabel måde.

!J. Undervisningsformen.

I øjeblikket er undervisningsformen på SOS og SSS
autoritær, dYS undervisningen foregår fra katederet
til klassen. Undervisningsformen er læreren kontra
klassen. Der er ikke tale om et egentlig samarbejde,
hvor læreren leder den enkelte elev i den rigtige ret
ning, men der er tale om, at læreren overhører i det
Iustlagte stof. Der er ej heller tale om en såkaldt
hojere form for undervisning, hvor den enkelte elev
i de forskellige fag modtager selvstændige, større op
gaver, men der er tale om en mellemskole - i bedste
fald gymnnsieundervisnlng, hvor eleven får dikteret,
hvad han skal lave, og hvordan han skal lave det.
Dette indebærer, at der også på det rent faglige område
levnes eleverne små muligheder for selvstændig stil-
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lingtagen. Eleverne har lektier for - herfra og dertil
- og det skal kunnes. En væsentlig del af undervis
ningen kommer derfor til at forme sig som terperi,
idet kriteriet på den gode elev væsentlig er, at han er
i besiddelse af viden, som han kan reproducere i ti
merne eller til eksamen. Dette underbygges yderligere
af, at fagene overvejende er teknisk betonede. Der vil
selvfølgelig altid ved et hvilket som helst emne være
spørgsmål om forståelse af stoffet, men herudover
bliver den største del af indlæringen et spørgsmål om
hukommelse - rent bortset fra, at det heller ikke er
muligt at foretage en personlig stillingtagen til f. ex.
en torpedo eller en dampmaskine.

Den autoritære undervisningsform i forbindelse med
det »autoritæree stof (dvs stof, der ikke giver større
mulighed for personlig stillingtagen) kommer derfor
til at virke som en mægtig udvidelse af selve det auto
ritære opdragelsessystem. Undervisningen bliver, når
det kommer til stykket, måske systemets vigtigste
støtte. Kadetten skal yderligere hver eneste dag ind
lære en sådan mængde stof, at han ikke får tid til no
get som helst andet. Stoffet bliver en så tung byrde,
at kadetten bogstavelig talt er ved at segne under dens
vægt. Kadetten er til og med receptiv - tager imod,
hvad der beordres udefra og omsætter det modtagne
gennem arbejde, så han kan reproducere det igen. Der
imod levnes der ham ikke store muligheder for at være
produktiv i ordets egentlige forstand, for at arbejde
på egen hånd, for at udvikle effektive arbejdsmetoder
og for at tænke selvstændigt.

Begrebet gruppesamarbejde kendes selvfølgelig ved
den nuværende kadetuddannelse, men i reglen er det
enten i form af autoritære grupper (som f. ex. i mili
tær uddannelse), eller også er det i form af et vist
samarbejde inden for klassens rammer, i hvilket tiI-
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fælde det dog ofte er et samarbejde af mindre hensigts
mæssig art (f. ex. på den måde, at een elev laver navi
gationsopgaverne, en anden matematikopgaverne, hvor
efter de udveksler opgaver).

Egentlig gruppesamarbejde på lige fod er et ret
ukendt fænomen - f. ex. at et antal elever igennem
længere tid arbejder sammen på et større, konstruk
tivt arbejde. Andre former for guppesamarbejde, f. ex.
studiekredsformen bruges også sjældent eller slet ikke.
Der kan næppe tvivles om, at der ved den autoritære
metode - fra kateder til klassen - kan opnås gode
resultater, hvor opgaven er at indlære et mindre pen
sum fra bogen. Men der kan heller ikke tvivles om,
at denne undervisningsform med hensyn til karakter
opdrageIse og med hensyn til indlæring af effektive
arbejdsvaner - og metoder er mindre hensigtsmæssig
end en undervisningsform, der er centreret omkring
gruppeuddannelsen, dvs en uddannelse som lægger
vægt på, at en gruppe af elever, selvstændigt og aktivt,
løser opgaverne under lærerens auspicier.

Det er altså ikke meningen, at den nuværende form
for universitetsundervisning indføres i søofficersud
danneIsen. Thi forelæsningsformen blev - som det
er sagt - forældet, da Gutenberg opfandt bogtrykket.
Og forelæsningsformen er jo lige så autoritær, som
den almindelige klasseundervisning. Det som ønskes
er, at søofficersuddannelsen rent pædagogisk bliver
centreret omkring nøgleordene: selvvirksomhed og
gruppesamarbej de.

10. Sammenfalning.

I denne artikel har visse almene og grundlæggende
principper for søofficersuddannelsen været sat under
debat. I første afsnit er draget den konklusion, at det
gælder om at tilrettelægge kadetuddannelsen således,
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at det størst mulige antal kvalificerede elever har lyst
til at fortsætte uddannelsen. Det er derfor af vigtighed,
at kadetterne betragtes som medarbejdere, hvis mening
om uddannelsesforholdene man må tillægge afgørende
betydning.

Dernæst er omtalt problemet om den mest hensigts
mæssige form for karakteropdragelse. Der er draget
den konklusion, at den bedste form for karakterop
dragelse - henset til formålet med uddannelsen - er
frihed under ansvar. I den forbindelse er anført det
pædagogisk uforsvarlige i at opretholde kostskole
princippet, specielt over for de elever der er kommet ind
på søværnets officersskole via forsvarets gymnasium.
Kostskolen foreslås derfor afskaffet og erstattet med en
almindelig dagskole, kombineret med et kollegium,
som de dygtigste og mest fortjente elever kan søge.

Derefter er fremdraget den ved søofficersuddannel
sen anvendte undervisningsform, specielt i relation
til den almene karakteropdragelse. Herunder er disku
teret den autoritære kundskabsformidling i modsæt
ning til en undervisningsform centreret omkring selv
virksomhed og gruppesamarbejde.

11. Slutning.
Der synes således at være grund til, at søofficers

uddannelsen tages op til fornyet debat. Uagtet uddan
nelsesplanerne har varieret fra år til år og dermed i
betydelig grad vanskeliggjort det praktiske uddannel
sesarbejde. er tiden endnu ikke inde til at ønske ro
om søofficersuddannelsen. Man må formode, at den
række fremskridt, der i de senere år med held er fore
taget på søværnets officersskole og søværnets sergent
skole kan videreføres - til glæde for eleverne og der
med til gavn for søværnet.
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Fra Henrik Bieike lil Iver Hllil{eldl.

Kommandør Olav Bergersen har i Trondheim ud
givet et stort 4-hinds værk : Fra Henrik Bielke til Iver
Huitfeldt, med undertitlen: Udsyn over den dansk
norske fællesflådes historie i perioden 1630 til 1ilD.
Dette indholdsrige værk, hvoraf foreløbig de tre første
bind er udkommet, har selvfølgelig kun kunnet se da
gens lys ved økonomisk støtte fra en række firmaer
og fonds og udgives af det kongelige norske videnska
bers selskab.

Det er med den storste glæde, man arbejder sig igen
nem de mange sider, fordi kommandøren i størst mu
lig udstrækning har bygget det på en grundig gennem
gang af arkivalier, således at meget nyt og mange in
teressante ting bliver trukket frem. Forfatteren har
selvfølgelig først og fremmest trukket den side af hi
storien frem, som har speciel betydning for Norge, og
når man iøvrigt kender kommandørens litterære pro
duktion undrer det ikke, at en dansker vil føle, at ikke
alt er skrevet med lige uhildede øjne. Men det er ikke
sporgsmålet dansk eller norsk, der bør have den afgø
rende betydning ved værkets bedømmelse, men der
imod det, at her er samlet en overvældende mængde
oplysninger bygget på kilder, som ikke tidligere har
været behandlet i sammenhæng.

Den danske og norske marinehistorie har .j så ringe
udstrækning været videnskabeligt behandlet, at ingen
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kan forvente, at et pionerarbejde som dette vil kunne
stå uimodsagt i alle detailler fremover . Mange andre
dokumenter, end dem kommandøren har benyttet, vil
visselig blive fremdraget til nærmere belysning af be
givenhederne vedr. fællesflådens historie. Det er blot
skade, at vi ikke herhjemme har en institution, hvor
videnskabsmænd kan arbejde med vor marinehistories
problemer.

Det er umuligt oi en anmeldelse at komme ind .p å alle
de spørgsmål, som behandles i værket, så derfor vil jeg
nøjes med et rimeligt udpluk, selvom en mere detail
leret gennemgang var fristende.

Første bind, der er på 750 sider, behandler følgende
tre hovedafsnit: 1. s Vendepunktet i Skandinaviens hi
storiee, nemlig tiden 1630 til 1648, 2. afsnit hedder
»F falt zerne kommer c og omfatter tiden 1648 til 1660,
hvorefter sidste afsnit sUlr tk Frederik Gyldenleve
behandler begivenhederne i Norge op til 1678.

Der gives en interessant skildring af forsøgene på
etableringen af den første defensionsskibsordning og
videre, spredt i kapitlerne frem i bogen, hører vi om
de mange vanskeligheder for defensionsskibene, og
hvilken betydning denne skibstype havde for såvel
handel som orlogsflåden. Blandt andet omtales et af
de største slag, hvori defensionsskibene deltog, nemlig
ved Lister Dyb i 1644. Kommandøren har ikke meget
til over for Christian IV's og admiralernes optræden
mod den hollandske hjælpeflåde her, specielt hvad an
går den navigatoriske side af sagen. Men jeg tror, at
han gør danskerne uret, fordi han ganske glemmer at
tage hensyn til de specielle forhold på denne kyststræk
ning. Tidevandet, de deraf meget skiftende dybder samt
kraftige strømninger er nemlig momenter, som spille
de en meget afgørende rolle for Christian IV's opera
tioner, og som ikke mindst havde betydning for de store
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skibe, som de danske eskadrer bestod af, overfor de
små hollandske. Netop dette størrelsesforhold frem
hæver kommandøren, men uden at sætte det sammen
med tidevandsstrømningerne.

J eg kan i denne forbindelse henvise til Thade Peter
sen , som i Sønderjyske Årbøger 1936 i en artikel: »Sla
get i Lister Dyb d. 16/5 1644 «, har studeret spørgsmålet
nøje. Det er derfor uretfærdigt, når Thijssen side 74
fremhæves på de danske admiralers bekostning og spe
cielt på Christian IV's. At kongen ligeledes, som omtalt
side 67, ønsker lodser er derfor absolut ikke mærkeligt
set med dallidens øjne.

løvrigt er det helt rigtigt, når kommandøren slår
fast, at kongen kun var med ved Lister Dyb den 16.
maj og ikke den 25. maj, men dette forhold findes nu
også omtalt i nyere beskrivelser alf slaget, så det er for
så vidt unødvendigt at tilbagevise netop Liljefalk, som
omtalt side 74.

Det følgende slag under krigen, slaget på Kolberger
Heide gennemgås ret udførligt, og her har komman
døren fra det svenske rigsarkiv fremdraget et doku
ment underskrevet af admiral Pros Mund. Dette om
taler Jørgen Vind på PATIENTA som flådens gene
raladmiral, hvilket skulle vise, at det var Jørgen Vind
og ikke kongen, der var flådechef under slaget.

Også vedrørende slaget ved Femern fremdrages nye
dokumenter, der under kommandør Bergersens be
handling forårsager nye synspunkter. Hele slaget og
dets forhistorie fylder omkring 40 sider, men det må
være tilstrækkeligt her at fremdrage konklusionen, der
for Pros Mund side 188 lyder således: »For det første
mener vi, at vi har rett til å konstatere, at Pross Mund,
da han i sin vanskelige sitnasjon sto overfor den bitre
avgjørelse, om han skulle motta slag eller ei, fuIlt vi-
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tende om at seier var utelukket, nødvendigvis måtte
regne som han gjorde med hensyn til den risiko han løp
for sitt land, hvis han vek unna, Men vi mener også
etter hva ovenfor er anført, at han handlet rigtig. Og
er dette holdbart, så er slaget den 13. oktober ri strate
gisk henseende av så stor betydning, at det endog kan
sies at spillet ville være tapt for Christian IV, hvis
Pros Mund ikke ved sin heroiske og determinerte inn
sats hadde ofret den brikke, som det var hans tragi
ske oppgave å kommandere over.e

»Men under enhver omstendighet kan ikke Pross
Mund lenger bli stående i Nordens sjøkrigshistorie
som et tappert fjols, som nettopp ved sin utidige per
sonlige tapperhet spillet herredømmet i Østersjoen
over i svenskernes hender. e

Herefter er det hovedsagelig på de følgende 100 sider
de søkrigsmæssige foranstaltninger i selve Norge, der
behandles. Hannibal Sehesteds arbejde for den norske
defensionsflåde får en interessant og nyttig behand
ling, og på side -262 opregnes den norske flåde i året
1645:

1. NORSKE LØVE av Christiania
2. ST. CATHRINE av Skien
3. ENHJØRNINGEN av Skien
4. ST. ANNA av Skien
5. ST. OLUF av Bragenes
6. ENGEL GABRIEL av Christiania
7. ENGEL MALTHA av Tønsberg
8. ST. MATHÆUS av Frederiksstad
9. ST. PITER av Christiania

10. ST. STEPHAN av Tønsberg
11. ST. JOHAN av Bergen
12. SPES av Kongelf

20 kanoner
16 kanoner
18 kanoner
18 kanoner
20 kanoner
18 kanoner
20 kanoner
22 kanoner

? kanoner
? kanoner

11 kanoner
6 kanoner
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32 kanoner

13. FR. BOYESENS FREGAT av Christia-
nia 12 kanoner

14. HOLLANDSKE FREGAT, hovedflåten 12 kanoner
15. NORSKE FREGAT av Ohristiania 14 kanoner
16. T0NSBERG FREGAT av Tønsberg 16 kanoner
17. ENGELSKE FREGAT 6 kanoner

og sandsynligvis
18. PH0NIX, hoved flåten

En gennemgang af dette store værk får desværre let
karakteren af en opremsning, da det behandler så man
ge forskelligartede begivenheder og problemer, og der
for må jeg hellere understrege, at det er skrevet i en
meget letflydende og letlæselig, men meget ordrig stil.
Desværre findes der dog også en del trykfejl, som f. eks.
v. d. Welde i stedet for v. d. Velde, og ligeledes et W
i Vilh. Andersen samt Flensburg i stedet for Flensborg.
Desuden omtales side 466, at bogen skulle være forsy
net med van de Vel des billede af slaget i Øresund 29/10
1658, men det findes ikke blandt illustrationerne.

Et andet minus ved værket er imidlertid den ofte
polemiske form ved beskrivelsen af forskellige begi
venheder. Værket ville have stået fornemmere, om de
nøgne fakta blot var blevet fremlagt eventuelt i sær
lige tilfælde med en redegørelse. Efter at have omtalt
forskellige biografier fra Dansk biografisk Leksikon
og blandt disse Jørgen Bjelkes, skriver kommandøren
side 450: »Det kunne naturligvis være fristende å
foreta en slik sammenligning med de danske felther
rers innsats under disse kriger mot Karl Gustaf, men en
slik framgangsmåte ville ikke tjene noe formål. Ser
vi imidlertid litt nøyere etter, viser det seg, at forfat
teren av disse pussige historier om norske forhold i
dansk biografisk leksikon er kaptein i det danske in-
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fanterei K. C. Rockstroh. Og dermed er kanskje all
ting sagt. e

I den videre skildring af krigen med svenskerne er
det naturligt, at kommandøren hovedsagelig beskæf
tiger sig med de begivenheder, som har tilknytning til
Norge, og det er så meget mere interessant, da disse
forhold ikke tidligere har været underkastet nøjere
undersøgelser. Især fremhæves Henrik Bjelke, og den
karakteristik, som professor Bøggild Andersen har
fremsat af ham i sin doktorafhandling, imødegår kom
mandør Bergersen meget skarpt side 529. Vi får end
videre nogle gode beskrivelser af arbejdet ved de nor
ske fæstninger og af den norske flåde i 1660erne, der
får et særskilt kapitel.

Første binds sidste del sUlr lk Frederik Gyldenløvee
omhandler den skånske krig 1675-79, som den fonmede
sig i nærheden af Norge. På 200 sider gennemgås her
operationerne år for år, og i adskillige tilfælde drages
sammenligninger med Tordenskjolds foretagender mær
de samme steder en menneskealder senere. Af personer
nævnes især Tønne Huitfeldt, Johan \Vibe og Henrik
Greve.

Andet bind, der er på 735 sider indeholder følgende
fire hovedafsnit: IV »Admiralernec, V »Fællesflådens
bemanding og underhold e, VI »Fredsårenec og VII
»Krigen mellem sømagterne og Frankrig 1689-1697«.
Under personskildringerne i det første af afsnittene
kommer kommandørens sympatier og antipatier sær
deles tydeligt til orde. J eg skal undlade her at gå i
detailler. men blot omtale visse hovedlinier.

Kommandør Bergersen polemiserer ofte mod danske
historikere og mener, 'at det er deres uvilje, som ofte
forårsager en forkert bedømmelse af visse begivenhe
der. Jeg tror nu, at kommandøren gør de gamle histo-

'I'idsskr, f. Søvæsen, 126. Aarg, 25
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rikere uret, og "il nærmere give skylden på deres mang
lende kendskab til kilderne, for man må jo huske, at
de fleste forfattere, som kommandøren angriber, til
hører 1700 tallet eller 1800 tallet, og da var de kilde
kritiske muligheder ganske andre end nu.

For eksempel står der side 107, at »Garde er auto
riteten i dansk marinehistorie.e Det forekommer mig
at være et voldsomt ansvar at lægge på en mand, hvis
værker er over 100 år gamle. Sagen er jo, at den dan
ske marinehistorie ikke er blevet videnskabeligt be
handlet i nævneværdig udstrækning, siden de kildekri
tiske metoder har vundet hævd indenfor historieforsk
ningen, og ingen histortker vil derfor i dag regne Gar
de for en autoritet, som man kan bygge på. Komman
dør Bergersen har helt andre muligheder for at finde
kilder frem, end man havde for 100 år siden, så derfor
er der igen grund til at være så hård ved datidens hi
storikere.

Nationaliteterne spiller også en stor rolle for kom
mandøren. Det er naturligt, og det er interessant i dag
at søge at skille besætningerne ad på denne måde,
selvom vi nu atter er kommet ind i en historisk perio
de, hvor man i højere grad søger samarbejde end ad
skillelse. Men når dette gøres, som for eksempel for at
kunne sole sig i de stråler, der skinner fra en lands
mands berømmelse, hvad der jo er en menneskelig
egenskab hos de fleste af os, så må man dog blot ikke
glemme, at denne tankegang lå datiden helt fjernt. Na
tionaIitetsfølelsen opstår, ikke alene i Norden, men i
hele Europa, først op gennem 1700 tallet. Før den tid,
for eksempel på Henrik Bjelkes, Niels Juels og Torden
skjolds tid, følte man sig mere knyttet til kongen end
til landet bortset fra en lokal egnsfølelse, der kunne
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komme til udtryk. Et skel mellem nationaliteterne
indenfor kongens lande er derfor som regel kunstigt.

Når der således står en kamp i 1660erne mellem for
skellige personer i landets ledelse er det magtpolitiske
grunde og ikke nationalitetspolitiske grunde, der er af
gørende. Den nybagte enevældige konges bestræbelser
gik ud på at stække den adel, der tidligere havde dik
teret ham sine ønsker, og derfor søger han støtte hos
fremmede eller hos borgerlige, såfremt han ikke mente
at kunne stole på de medlemmer af adelen, der havde
de store stillinger. Ud fra disse synspunkter må man
sikkert også se de personændringer. som forekom i
flåden.

Det kunne selvfølgelig være fristende her at komme
ind på forskellige enkeltheder i kommandørens skil
dring, men det ville føre alt for vidt ved en anmeldelse
af så stort et værk. Men det skal understreges, at der
her mange steder bliver givet gode korrektioner af tid
ligere misforståelser. Kommandør Bergersen sætter
ikke Niels Juel så højt i sammenligning med Henrik
Bjelke og Cort Adeler, og her er han atter utilfreds med
Gardes overstrømmende ros til ham. Men sådan som
Garde har skrevet, skrev man for 100 år siden. Det er
tidens stil.

De admiraler, der her hver tildeles et kapitel er føl
gende: Henrik Bjelke, Curt Sivertsen Adelaer, Cornelis
van Tromp, Niels Juel og Hans Wachtmeister. Og i
forbindelse med disse skildringer gennemgås den skån
ske krigs begivenheder i de danske farvande år for år,
søslagene og togterne får en grundig behandling og i
forbindelse med disse sidste også begivenheder, som
de afføder i land. Derfor er det da også et savn at Got
land kun omtales een gang og kun i een sætning, nem
lig da det omtales, at den var blevet erobret. (si. 103).

25"
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Mest interessant er måske kommandør Bergersens
udredning af slaget i Køge Bugt. Denne er skrevet,
inden han har fået kendskab til undertegnedes skrift
om samme slag, hvorfor det er uafhængigt heraf, at
han ved sine kildestudier kommer til samme resultat
som jeg, nemlig at Niels Juel skiftede flagskib allerede
ved Stevns. Men herefter fremføres et helt nyt billede
af slagets gang.

Efter dette skal slaget have endt med et melee ved
Stevns, og kun den ændrede vindretning til NV forår
sagede, at Horn måtte flygte forfulgt af Niels Juel.
At Juel skulle have forudset en forandring af vindret
ningen anser kommandør Bergersen for problematisk,
og gennembruddet hævder han kun er en legende.

Det er imidlertid ikke nødvendigt at holde sig til den
forfatter, som kommandøren omtaler side 198 (Kgl.
BibI. Håndskr, Ledreborgske Saml. 4°, 197), og som
han har mistillid til, thi gennembruddet omtales i de
allerfleste samtidige beretninger. I en relation (Sv,
Rigsarkiv, Milit. XVIII, 6) står at Niels Juel foretog
en manøvre gennem fjendens linie, i en anden relation
(Valdemar Slots bibI. nr. 5529) oplyses, at Niels Juel
ved den tredje vending afskar 16 skibe, hvoraf 7 capi
talskibe. og i andre samtidige relationer gentages op
lysningen, ja, endog på det maleri af slaget, der blev
malet til Valdemar Slot, Niels Juels bolig, står slaget
refereret med samme omtale af gennembruddet. Der
må derfor meget vægtige argumenter til for at kuldka
ste alle disse kilder som legender.

Endvidere nævner kommandøren et stik i Theatrum
Europæum, hvor slaget er fremstillet som en kamp
skib mod sk'ib, som en kilde til modbevis af, at flåder
ne overhovedet har kæmpet i linier. Men hertil må man
dog nævne, at sådan tegnedes søslag den gang ganske
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uanset slagets taktiske forløb. Tegnerens opgave var
ikke at give en historisk korrekt gengivelse, men at
gengive episoder, som beskueren ønskede at se. End
videre må det jo bemærkes, at kommandøren selv op
lyser, at teksten under stikket bærer usagkyndighedens
stempel. Og til sidst fremfører kommandør Bergersen,
at den samtidige historiker Pufendorfs oplysning om,
at den danske flåde trængte midt ind i den svenske,
så 11 svenske skibe blev afskå ret, må referere til sla
gets begyndelse.

Jeg kan ikke tro, at kommandør Bergersens udlæg
ning af slagets gang vil blive stående fremover, men det
ville være interessant, om han nærmere kildekritisk
ville underbygge den i en speciel artikel.

Efter gennemgangen af krigsbegivenhederne kom
mer et hovedafsnit om flådens bemanding. De forskel
lige kategorier, officerer, underbefalingsmænd og me
nige, søger forfatteren at skille i nationaliteter, hvil
ket ikke altid er lige nemt, da kun de færreste i sam
tiden stod angivet med hjemsted.

Kommandørens konklusion baseres på en afmon

siritutsliste fra efteråret 1679, efter hvilken han kom
mer til følgende resultat:

Norge 2094 49 %
Danmark og Hertugd. 1066 25 %
Holland 642 15 %
andre lande 446 10~ %
ubestemmelige 44 ~ %

ialt 4292

Nøjagtigheden hvormed disse tal er givet er over
måde forbavsende, og det ville have været interessant,
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om de var blevet sammenholdt med de bevarede hver
velister. Tallene er nemlig ikke så ligetil at arbejde
med, og en nærmere udredning ville derfor have været
værdifuld.

Ser vi nemlig på flådens bemanding den 7. maj 1678
(DRA, Krigsk., Indk. sager søet. vedr. 1677-78), fra
hvilken dag vi har bevaret en liste omfattende 34 skibe
i hovedflåden, findes mandskabet fordelt således:

årstjenere

udskrevet i Dmk. og htgd.

månedstjenere ant. i Holland

månedstjenere ant. ved Holmen

månedstjenere ant. i hertugd.

1170

762

2077

1690

611

ialt 6310

Det, der først træder i øjnene, er da, at man til ho
vedflåden ikke har fået mandskab direkte fra Norge;
men det behøver ikke undre, da man naturligvis først
og fremmest har brugt det norske mandskab til de
skibe, som i de mindre eskadrer opererede fra Norge
eller ved Norge.

Nu findes desværre ikke alle hvervelister bevarede,
og man må derfor omgås hele spørgsmålet med var
somhed, men de bevarede lister er dog af et sådant om
fang, at de ikke uden videre kan skydes til side. Ske
matisk opstillet ser tallene således ud: (DRA, Sø
etaten, Embeds-, Kommissions o.a.l. Arkiver XVI, for
Bremerholm nr. 8, 15 og 30, for Holland nr. 11 og
29 og for hertugdømmerne nr. 15): hvervet i 1675-77
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Holland Bremerholm hertugd.

med hjemsted i % % %
Danmark og htgd. 421 20,4 768 37,5 131 95

Norge 490 23,3 527 25,7 1

Holland 874 42,3 134 6,5 1

andre lande 159 7,4 86 4,2 2

ubestemmelige 133 6,6 535 26,1 2

ialt 2077 2050 137

Her har vi altså et antal hvervede, ialt 4264, der
omtrentlig svarer til antallet på den afmønstringsliste ,
som kommandøren henholder sig til, men derimod ser
man, at fordelingen efter hvervningslisterne ser såle
des ud (afrundede tal) :

Danmark og hertugd. 1320 32 %
Norge 1018 24 %
Holland 1009 24 %
andre lande 247 6 %
ubes temmelige 670 14 %

4264

Tallene afviger væsentligt fra kommandørens, men til
gengæld er der jo også flere, hvis hjemsted vanskeligt
kan fastslås. Dette sidste tal kan muligvis nedbringes,
men forhåbentlig giver dette et fingerpeg om, at spørgs
målet kræver en langt mere indgående undersøgelse,
før tallene kan endeligt fastslås.

Det næste hovedafsnit i bind 2 omhandler freds årene
efter den skånske krig indtil 1689. Her omtales lærlin-
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geinslilutionen, de større flådeudruslninger, orlogs
værftet på Isegran samt forholdene i Norge iøvrigt.

Herefter kommer bindets sidste hovedafsnit, der
hedder: »Krigen mellem sømagterne og Frankrig 1689
16\)7«. Det er på ca. 100 sider, og omhandler blandt an
det de norske jernstøberiers produktion og Danmarks
forsøg på udenrigspolitisk at få sig bedst placeret i det
store opgør. Kommandør Bergersen skriver her side
651: s Det som først og fremst skapte spenningen mel
lom kongen av Sverige og Danmark-Norge var som
nevnt det holstem-gottorpske spørsmål, som i flere
år hadde forbitret forholdet mellom de to konger.
Thyren sier, at det er vanskeligt å tenke seg en større
forskjell enn den, som gjorde seg gjeldende mellom det
danske kabinetts møysommelige slingrende politik
i disse måneder og det samtidige svenske diplomati,
som gikk uavviselig rakt fram og var seg Hk i allting,
stort som smått. Ingen anledning ble av dette land for
sømt, når det gjaldt å mistenkeliggjøre Danmark.«
Den 20. juni 1689 sluttedes en traktat om dette spørgs
mål, og kommandøren lader os herefter følge flådernes
operationer efter nogle skibsjournaler.

I de sidste kapitler glider beretningen uden for de
nordiske farvande, idet vi her bl. a. følger Iver Huit
feldt og v. Støcken under deres tjeneste i den franske
marine. Deres breve fra krigen mellem sømagterne og
Frankrig 1689-1697 giver et livfuldt glimt fra de vold
somme begivenheder, og blandt disse kommer kom
mandør Bergersen nærmere ind på slaget ved Beachy
Head og slaget ved Cap de la Hague.

Tredje bind, der er på 781 sider, gennemgår i de tre
første hovedafsnit Nordens første væbnede neutralitet,
medens det sidste hovedafsnit hedder: »Mod nye ulve-
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tider i Norden-e, men dette, der er på ca. 150 sider fort
sættes i fjerde bind.

Den store krig i Europa med usikre tider for søhand
len, kaperier og overgreb på neutrale skibe kunne ikke
undgå at påvirke de nordiske landes skibsfart, og kom
mandør Bergersen skriver på side 28 herom: »Det er
denne uinnskrenkede kaperkrig som bragte Nordens
land sammen til vern om felles interesser. Det hadde
vært Hannibal Sehesteds kongstanke dette, at disse
stammebeslektede folk skulle holde fred innbyrdes av
hensyn til egen fordel. Den neste store statsrnann in
nen fellesmonarkiet, Peder Griffenfeld, tok tanken opp.
Begge disse store menn forliste på det, men tanken
ble stående. Den svenske riksråd Johan Gyllenstierna
løftet den på ny opp for Nordens folk, men også han
gikk i graven med den i 1680. «

På initiativ af den danske gesandt i Stockholm,
Stockfleth, afholdtes i 1689 ikke mindre end tre kon
ferencer for at finde frem til en fælles optræden for
de nordiske lande og resultatet blev defensionstrakta
ten af 1. februar 1690. Dette blev indledningen til et
værdifuldt samarbejde mellem de danske og svenske
konvojer, og kommandør Bergersen gennemgår hele
dette afsnit af nordisk søhistorie særdeles grundigt.
Vi bliver her gjort bekendt med begivenheder og hæn
delsesforløb, som ellers kun i ringe udstrækning tid
ligere har været behandlet.

Konvojrejserne viser sig at afgive stof til mange
interessante betragtninger. Vi kommer ved at følge
dem ind på flådens daglige administration fra en ny
side, og kommandør Bergersen formår at gøre det
hele levende og tankevækkende. Han lader os følge
hver eneste konvojrejse fra 1690 og i årene fremover
gennem skibschefernes rapporter, breve og skibsjour-
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naler, men kommandøren sørger hele tiden for, at be
givenhederne sættes i forhold til, hvad der foregår ude
omkring i krigen mellem de store sønationer, og bl. a.
Jean Barts meriter omtales.

I tilslutning hertil gennemgås også kanonstøbningen
i Norge, skibsbygningen og vi hører nærmere om kon
vojernes stationer, Flekkerø og Christianssand. Des
uden omhandler et kapitel sejladsen gennem Sundet,
dette hovedsagelig fordi Iver Huitfeldt var chef på
vagtskibet her, hvad kommandør Bergersen selv under
streger. Alt dette giver selvsagt et vældig godt indblik
i flådens forhold, men naturligvis giver behandlingen
af konvoj rejser tilskyndelse til at kaste et blik også
på den civile danske og norske skibsfart.

De urolige tider i Europa skabte gode tider for de
nordiske landes skibsfart, og som en illustration her
til gengives en summarisk oversigt over Danmarks og
Norges koffardiflåder, hvad angår de skibe, der sej
lede i udenrigs fart. For 1695 får vi følgende tal:

70 skibe over 50 læster, ialt 5907 læster

og
49 skibe over 50 læster, ialt 7613 1/ 2 læster
58» » » » » 52521/ 2 »

København
Helsingør,
Korsør,
Hobro, Aalb. 7

Danm. ialt 77

Chr.sand
Arendal
Bergen
Skien og
Langesund 21
Christiania 22

»
»

»

»

»
»

»

»

»
»

»

»

»
»

»

»

»
»

» 821 »

ialt 6728 læster

»
»
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Fr.hald,
Fr.stad,
Strømsø,
Tønsberg,
Kragerøen,
Trundhiem 90 skibe over 50 læster, iaH 110551/ 2 læster

Norge iall 240» »» » iall 31362 læster

Herudover skal Danmark endvidere have haft 125
skibe på under 50 læster i udenrigs fart og Norge 21
skibe.

Tallene er særdeles interessante, men de giver et lidt
skævt billede, da Sønderjyllands store skibsfart ikke er
medtaget under Danmark. På grundlag af toldregnska
berne har jeg imidlertid foretaget en opgørelse, der gi
ver et supplement til ovenstående. I disse regnskaber
er samtlige store og små skibe medtaget, og listerne,
der således også medtager de små skibe, der sej ler i
kystfart, viser efterfølgende tal. For Danmark er tallene
fortrinsvis fra 1696, da regnskaberne for 1695 mang
ler:

København 70 skibe over 50 læster, ialt ca. 6000 L
Flensborg 15 » » » » » » 1075 »
Haderslev,
Sønderborg,
Aabenraa,
Helsingør,
Aalborg,
Aarhus,
Korsør 21 » » » » » » 1913 »

Danm. ialt 106 » » » » ialt ca. 9000 1.
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Bergen 64 skibe over 50 læster, ia1t 7213 læster
Chr.sund og
Arendal ~') » » Il J) l) 8476 »n_
Christiania 21 )1 J) » l) l) 3411 »
Langesund,
Drammen,
Fr.hald,
Larvik 58 » l) » Il » 9154 »
Fr.stad.
Moss,
Holmstrand,
Tønsberg,
Kragerø,
Mandal,
Trundhiem 36 l) l) » l) l) 3815 l)

Norge ialt 226 » » » » iall 32068 læster

Herudover fandtes af skibe på under 50 læster:
Danmark ca 1105 på ca. 12000 læster
Norge ca. 325 på ca, 5000 læster

Tallene må imidlertid tages med et vist forbehold,
hvad angår alle de norske lister, idet skibsmålingerne
ikke el' ens og ikke umiddelbart kan sammenlignes
med de danske, dersom man vil have skibenes egentlige
tonnagestørrelse frem. Kommandør Bergersen har her
overalt regnet 1 læst lig med to tons, men dette kan
man ikke uden videre gøre. I Bergens toldregnskaber
Cl' således for flere af skibene angivet to forskellige
mål, nemlig dels skibet målt til trælast og dels til føde
varclnst. Det giver for eksempel følgende tal:

ST. OLLUF 85 1. drægtig, men 1111. til trælast
FOHTUNA 70 » l) » 89 » » l)

HOSEN 43 » l) » 82 » » »
LUXEN 67 » » » 104 » l) »
GHAVENSTEIN 80 » » l) 132 l) » »
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Da de norske skibe vel for størstedelen i konvojerne
har sejlet med trælast i modsætning til de danske får
vi således et forkert forhold, når vi skal sammenligne
skibenes størrelse.

Efter dette lille sidespring vender kommandør Ber
gersen sig atter til beskrivelsen af den væbnede neu
tralitet i årene 1696 og 1697 og slutter med at trække
de historiske linier op i et særligt kapitel og opgør her
tabene for de nordiske lande. Han skriver til sidst:
»Disse konvoyeringer hadde, som vi har sett, liten be
tydning som underbygging av protesten mot de krigs
førendes krav på retten til visitatsjon. Derimot skulle
en tro, at de var en temmelig effektiv beskyttelse mot
nærgående li apere, Det har de vel også vært, men når
det allikevel kan påvises slike tap, så er årsaken visst
nok den, at konvoydisciplinen - særlig i begynnelsen
av krigen - har vært så som så. Skipperne var ikke
vant til å underkaste seg de militære påbud, som ofte
betydde stort tidsspille, og de tok risker, som de ikke
overså rekkevidden av. e

Tredje binds sidste afsnit hedder: »Mod nye ulveti
der i Nordene, og bedre end mange ord kan give et ind
tryk af indholdet, får man en god orientering gennem
kapiteloverskrifterne, der er følgende: Russerne kom
mer - Stille før stormen - Strategi - Frederik IV
- Forspillet - Mobilisering - Forsvarsproblemer 
Defensionsskibene - Jens Juel.

Alt i alt er disse tre bind særdeles interessant læs
ning, selvom man ofte kan være uenig med forfatteren
i hans slutninger, og selvom kildematerialet ikke altid
er behandlet med den nænsomhed, som det burde væ
re. Man må dog huske, at dette værk på mange områ
der er et pionerarbejde og derfor naturligt vil være
beheftet med et sådant arbejdes misforståelser, da een
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mand umuligt på een gang kan trænge til bunds i et
så omfattende og uudforsket materiale, som her er til
rådighed. Værket må hilses velkommen i håbet om,
at andre vil høste gavn af det og selv med andre vær
ker berige den sparsomme marinehistoriske litteratur,
der findes.

Jørgen H. Barfod.
cand mag.

Herman lIfelville: Moby Dick eller Hvalen.

Udg. i oversættelse af Gyldendalske Boghandel.
Nordisk Forlag. København 1955. 588 sider. III. kr, 48.00 hft.

Dette værk rummer beretningen om kaptajn Akab
og hans brogede besætning af hårde halse, som i hval
fangerbåden PEQUOD sejler vandet tyndt i årevis
på jagt efter uhyret Moby Dick, den hvide hval. En
fortræffelig og realistisk skildring af det farefulde og
barske hvalfangerliv for 100 år siden. Men der er også
en dybere mening gemt i skildringen, en fremstilling
af den menneskelige higen mod fuldkommenhed og
sejr under stadig kamp med tilværelsens onde kræf
ter. Kaptajn Akab forestiller det ufuldkomne, men
ukuelige menneske, medens Moby Dick, hvalen, sym
boliserer ondskaben og de overmenneskelige kræfter
i naturen.

Bogen, der kan placeres blandt litteraturens stor
værker, udsendtes første gang i 1851, men slog ikke
an den gang. Først i 1-919 - 28 år efter forfatterens
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død - kom den frem igen og har fået en stadig sti
gende udbredelse.

Med den foreliggende udgivelse fremkommer »Moby
Dicke for første gang i sin helhed på dansk. Over
sættelsen er foretaget af Mogens Boisen. En udmær
ket introduktion gives i Martin A. Hansens forord.

87 træsnit udført af Sven Havsteen-Mikkelsen pry
der denne nye udgave, som tjener forlaget til ære og
iæseren til glæde. Th.
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Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

(fortsat)

Kanaler.
Vandvejene i det europæiske Rusland har ved deres

forbindelse med Hvidehavet en ikke ringe betydning
for skibsfarten ad den Nordlige Søvej, hvorfor de her
skal gøres til genstand for en kort omtale.

Allerede de gamle vikinger fandt som bekendt ud af
at bringe deres skibe fra Østersøen til Sortehavet og
det Kaspiske Hav ved at sætte dem paa ruller og træk
ke dem over land de korte stræk fra det ene flodsystem
til det andet.

Færden til Sortehavet gik fra Rigabugten op ad den
vestlige Dvina, fra hvis øvre tilløb vikingerne forholds
vis let kunne trække deres skibe over land saa vel til
selve Dnejpr som til Beresina, der er en biflod til
Dnjepr. Fra en af bifloderne til Dvina fører nu en
kanal over i Beresina. Adskillige stednavne langs
Dnjepr er af nordisk oprindelse og vidner den dag i
dag om værlugernes rute gennem Rusland til Mikla
gaard. Forbindelse med Volga og det Kaspiske Hav
kunne ogsaa opnaaes fra Dvinas øvre løb, men der var
her tillige mulighed for at komme frem via Neva, La
doga og Volokhov til Novgorod, der ligge tæt N for
Ilmensøen (N paa kortet). Fra denne søs østlige og
sydlige tilløb Msta er der ikke lang vej til Volgas nord
lige biflod Tvertsa,

Tidsskr. f. Søvæsen. 126. Anrg . 26
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De russiske flodsystemer indbyder saaledes til ved
kanalbygning at skabe et udstrakt net af indre vand
veje med kanaler de samme steder, som vikingerne
benyttede til deres landværts skibsforbindelse. Allerede
Peter den Store tumlede med planer herom. Han byg
gede bl. a. Visjni-Volotsjokkanalen, men det var dog
først et aarhundrede senere, at der rigtig kom fart i
kanalbyggeriet.

Mariekanalsystemet er det vigtigste af de tre kanal
systemer, der forbinder Østersøen med Volga og det
Kaspiske Hav. De to andre systemer, der begge be
gynder ved sydbredden af Ladogasøen, er det foran
nævnte af Peter den Store anlagte Yisjni-Yolotsjok
system, der ad floden Volokhov gaar over lImensøen og
videre ad floden Msta, gennem Visjni-Volotsjokkana
len til Tvertsa, der udmunder i Volga ved Tver (T) 
og Tikhuinstjstemet, der via Tikhvin-kanalen har for
bindelse med Volgas biflod Mologa (M). Disse to syste
mer har dog kun sekundær betydning paa grund af
deres ringe vandmængde (1.5 m's dybde).

Mariekanalsystemet blev aabnet i 1810 og gaar fra
Neva gennem kanaler langs sydsiden af Ladoga, ad
Svir og gennem kanaler langs Onegas sydbred, ad flo
den Vitegra til selve Mariekanalen, der ligger 119 m
over Østersøens vandspejl. Herfra gaar systemet videre
ad floden Kovsja og gennem en kanal langs Bjelosøens
vestlige side til Volgas biflod Sjeksna (S). Systemets
længde fra Leningrad til Rybinsk (R) ved Sjeksnas
udløb i Volga er ca. 1150 km med 38 kammersluser.
Dybden var indtil begyndelsen af 1930erne 1.8 m og
passage kunne kun Ioregaa i 7 maaneder af aaret,
Dybden er imidlertid senere blevet ikke saa lidt øget 
antagelig til 5.5 m, der synes at være standarddybden
for de større russiske kanaler. Selve Mariekanalen -
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opkaldt efter Czar Paul I's gemalinde Marie Feodorov
na - er systemets flaskehals. Transport af større ski
be paa denne strækning foregaar - eller foregik i
hvert fald indtil 1940 - i flydedok. Tre ældre russiske
jagere og nogle kanonbaade (indtil 800 tons) er ad
denne rute rokeret fra Østersøen til det Kaspiske Hav
kort efter Revolutionen. Den mest prominente sejlads
foregik i 1936, da den i Holland samme aar til Shahen
af Persien byggede lystyacht SHAHSEVAR (530 tons,
5.5 m dybg.) blev ført til sit bestemmelsessted i det
Kaspiske Hav via Mariekanalen og Volga. Passagen af
Mariekanalen foregik i flydedok.

Lidt Syd for Bjelosøen gaar der fra Sjeksna en ka
nal øst paa til Kubjenskojesøen og Sukhona, der er en
biflod til den nordlige Dvina, hvorved Østersøen alle
rede for mere end hundrede aar siden var sat i forbin
delse med Hvidehavet.

I begyndelsen af 1. Verdenskrig blev den russiske
Østersøflaade forstærket med en halv snes engelske
ubaade. De største (E-klassen - 800 tons) brød ind i
Østersøen gennem Øresund. Af disse løb som bekendt
E 13 i august 1915 paa grund paa Svaneklapperne paa
SE-siden af Saltholm, hvor den blev angrebet og be
skudt af tyske jagere. Da de tyske spærringer efter de
gentagne engelske gennembrud blev gjort mere effek
tive, sendtes i 1916 4 mindre ubaade af C-klassen (ca.
300 tons) N om Nordkap og ind i Hvidehavet, hvor de
via Arehangelsk. Dvina og Sukhona kom ind i Marie
kanalsystemet og herfra videre til Østersøen. En be
tydelig længere, men til gengæld sikrere vej end gen
nem Øresund. Det var dog nødvendigt, at ubaadene,
hvis dybgaaende officielt angaves til 12 fod (3.7 m),
under passagen af de lavvandede kanaler blev lettet
bl. a. ved anbringelse af pontoner paa siderne og ved

26"
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udtagelse af akkumulatorbatterierne, der fulgte efter
i pramme").

Moskua-Volgakanalen. Den »søværtse forbindelse
mellem Moskva og Leningrad gik indtil 1937 ad Mo
skvafloden og Oka øst paa, til Oka ved Gorki (det tid
ligere Nisjni Novgorod) faldt ud i Volga, og derfra
videre N og W paa ad Volga til Rybinsk, hvor man kom
ind i Mariekanalsystemet. Det var en lang omvej til
Rybinsk, og i 1930erne byggedes derfor en kanal fra
Moskva ret Nord paa til Velgas øvre løb. Denne kanal
blev aabnet for trafik den 1. maj 1937, og ved denne
lejlighed udtalte Vorosjilov, at naar Volga-Donkanalen
om nogle aar blev færdig, kunne man hædre Moskva
med tilnavnet - sHavnen ved de fem have«. Med disse
fem have mentes Østersøen, Hvidehavet, det Kaspiske
Hav, det Azovske Hav og Sortehavet. Da adgangen til
Sortehavet sker gennem det Azovske Hav, kunne man i
og for sig lige saa godt have taget Barentshavet og Pol
havet med som det sjette og syvende hav.

Moskva-Volgakanalen, der blev bygget 1932-37, er
128 km lang og udmunder i Volga ved Kimry. Der er

*) Følgende 9 engelske ubaade lykkedes det i narene 1914
16 at komme ind i Østersøcn :
E 1 og E 9 gennem Øresund oktober 1914. (E 11 returnerede efter
forgæves forsøg ). E 8, E 18 og E 19 gennem Øresund august 1915.
(E 13 strandede paa Saltholm) . C 26, C 27, C 32 og C 35 via
Dvina og Mariekanalen august 1916. E 18 gik tabt i Østersøen
maj 1916, C 32 gik paa grund i Hlgabugten og sprængtes oktober
1917. De øvrige blev sprængt af egne besætninger i Helsingfors
i april 1918 for ikke at falde i Tyskernes hænder under den
tyske hjælp til Finland. Endvidere kan nævnes, at E 11 under
forsøg paa indpassage i Østersøen den 19. oktober 1914 udfor
Nakkehoved afskød 2 torpedoer mod den danske ubaad HAV
MANDEN, der, skønt den gik i overfladen, ved fejlkending var
blevet identificeret som en tysk ubaad. Den ene torpedo gik
lige under HAVMANDEN og drev senere i land og sprængtes i
strandkanten. Det Iykkedes ikke E 11 at bryde ind i Østersøen,
hvorfor den returnerede et par dage senere.
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11- sluser. Dybden er 5.5 m, men kanal reglementet
tillader kun passage af skibe med 4.5 m's dybgaaende
som maximum. Brohøjder. slusernes længde og bredde
m. v. viser, at kanalen kun er beregnet for flodtrafik
- men søgaaende, mindre fartøjer uden rejsning og
opbygning af betydning som f. eks. ubaade og motor
torpedobaade vil uden vanskelighed kunne benytte
kanalen. Der maa her ogsaa regnes med passage af
flodmonitorer og pansrede motorkanonbaade, saaledes
at de samme enheder afvekslende vil kunne optræde
i Sortehavet og i Østersøen.

Omtrent 300.000 fanger - vel hovedsagelig politiske
- udførte de 65 % af jordarbejdet ved haandkratit.
Arbejderne var inddelt i hold paa 3 mand (strojkae).
der arbejdede sammen - een med hakke, een med
skovl og een med trillebør. Hver trojkas arbejde kunne
saaledes let kontrolleres, og som belønning blev 55.000
stakhanovitter frigivet ved kanalens.indvielse (j fr. de
kret af 15. juli 1937 fra Folkekommissærernes Raad ).
Kun 35 % af jordarbejdet, der ialt omfattede opgrav
ning og transport af godt 200 millioner kubikmeter
jord, blev udført af maskiner.

Volqa-Donkanalen eller Leninknnaleti gaar fra syd
siden af Volgaknækket ved Stalingrad Vest paa til
Don. Afstanden mellem de to floder er her kun 52 km.
Kanalen, der paa grund af terrænet bugter sig, er noget
længere. Den har samme dybde som Moskva-Volgaka
nalen og er arbejdsmæssigt blevet til paa samme maa
de. Arbejdet skulle have været færdigt i 1942, men
blev forsinket af krigen, hvorfor kanalen først kunne
aabnes for trafik i 1952.

Manytsjkanalen, der fører direkte fra det Kaspiske
Hav til Dons udmunding i det Azovske Hav, er 630 km
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lang. Den vestlige halvdel, der følger floden Manytsj,
blev færdig i 1937 og resten formentlig efter krigen.

Hvidehavskanalen eller Stalinkanalen er militært
set den vigtigste kanal i det europæiske Rusland. Efter
haanden som Murrnankysten og hele Kolahalvøen
fik større og større militær og industriel betydning,
tiltrængtes der en hurtig og sikker forbindelse mellem
dette omraade og det øvrige Rusland - og her ikke
mindst Leningrad. Sejladsen gennem de danske far
vande og videre rundt Nordkap var for lang, og maatte
under krigsforhold anses for lukket, og den gamle
kanalvej fra Lenirigrad via Mariekanalsystemet, Suk
hona, Dvina og Arehangelsk var ligeledes for lang og
havde en altfor ringe vanddybde til at tilfredsstille de
voksende krav. En uddybning af denne sidste rute ville
blive altfor kostbar i forhold til bygningen af en mere
direkte kanalforbindelse.

Med den vestlige del af Mariekanalsystemet som
grundlag paabegyndtes derfor 1931 bygningen af Hvi
dehavskanalen eller Stalinkanalen. Fra Leningrad gaar
ruten ad Neva, langs Ladogas sydbred, ad Svir og N
paa gennem Onega, hvorfra der fortsættes gennem sel
ve Stalinkanalen og videre gennem Vigsøen og ned ad
elven Vig til Bjelomorsk eller Soroka, hvor kanalsy
stemet udmunder i Hvidehavet. Kanalen blev færdig
i 1934. Den er 674 km lang og distancen fra Leningrad
til Arehangelsk. der via Atlanten er 2840 sømil, er
herved reduceret til ca. 600 sm.

Der findes et større antal sluser og opdæmninger
samt elektriske kraftstationer. Sluserne er indtil 140
m lange, 15 m brede og 4 m dybe. En projekteret ud
dybning - indtil 8 m - er paubegyndt efter krigen,
men hvor langt man er naaet hermed, er ikke kendt.

Ved en bedømmelse af passageforholdene i kanalen
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maa man regne med, at dybden i sluserne kan gøres
noget større end de opgivne 4 m ved, som det vides at
være gjort i særlige tilfælde, at lade vandstanden stige
over det normale, saa slusekanterne oversvømmes. Des
uden kan skibene lettes ved pontoner eller, som det
ogsaa er iagttaget, ved at anbringe dem i flydedok.
Dette sidste sker dog her ikke saa meget paa grund af
dybdeforholdene i kanalens midterste del som af hen
syn til skibenes længde. Kanalen har flere temmelig
krappe drej, og for at skibe med en længde af 115 m og
derover skal kunne tage disse drej, er det nødvendigt
at løfte dem, saa stævnene kommer fri af det læge vand
inde ved kanalens bredder - j a, i visse tilfælde kan
stævnene endda komme til at rage helt ind over kanten
af bredderne.

Om passageforholdene kan oplyses:

1. Sej ladsen er indskrænket til den isfrie periode,
der varer fra medio maj til ultimo oktober.

2. Vandmængden er størst i tiden medio maj til ul
timo juli.

3. Motortorpedobaade, smaa minestrygere og andre
mindre fartøjer passerer uden vanskelighed ved
egen maskinkraft.

4. Mellemstore og mindre ubaade (Sjtsja- og M.
klasserne) passerer ligeledes ved egen kraft, und
tagen paa Svir, hvor slæbebaade er nødvendige.

5. Jagere indtil 115 m's længde passerer med bug
serhjælp og med formindsket dybgaaende (mini
mum af brændsel og øvrige forraad) ved største
vandstand, men ved hjælp af løftepontoner i tiden
efter 1. august.

6. Jagere over 115 m passerer - efter udtagning af
saa mange vægte som muligt - i flydedok.
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7. Større ubaade passerer med bugserhjælp lettet af
løftepontoner efter udtagning af vægte.

8. Passagetiden er for mindre skibe, der gaar igen
nem ved egen maskinkraft, 3-4 dage; for skibe,
der anvender løftepontoner. 10-12 dage, medens
man regner med mindst 14 dage for passage af
doksatte skibe.

9. Skønt kanalen er anlagt af strategiske hensyn og
først og fremmest er beregnet for rokering af
krigsskibe, anvendes den dog selvsagt tillige i ud
strakt grad til godstransport.
1937 transporteredes 400.000 tons gods, og i 1938
6.295.000 tons gods og 140.000 passagerer.
For aarene herefter haves ingen oplysninger.

Stalinkanalen vil under krigsforhold være af over
ordentlig stor militær vigtighed for Rusland - vel at
mærke i den periode, hvor kanalen er isfri. Ruten gaar
udelukkende gennem russisk territorium, og det vil
her være muligt at rokere jagere og ubaade m. v. fra
Østersøen til Hvidehavet og omvendt, uden at disse
skibsbevægelser vil kunne observeres af modstanderen.
Med det stærke luftforsvar af Kolahalvøen og Østka
relen (omtrent 100 flyvepladser ) kan man næppe paa
regne at faa oplysninger ved Iuftfotograferlng. I aarene
umiddelbart inden Nazitysklands overfald (1938-41)
overførtes ad denne vej et stort antal jagere og ubaade
fra Østersøen til Ishavet.

Allerede før 2. Verdenskrig havde man som en slags
fortsættelse af Stalinkanalen projekteret en kanal fra
Kandalaksja gennem et system af søer og elve til Kola
fjorden (Murmansk). Denne kanal, der saaledes skulle
gennemskære Kolahalvøen ved dens rod, var ikke be
regnet paa at forkorte omvejen 'rundt halvøen - den
uhindrede sejlads her ville tage kortere tid end slusnin-
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gerne og kanalsejladsen med reduceret fart - men til
at betjene de industrielle anlæg langs kanalen. Man
ville herved kunne spare en omladning. Det vides ikke,
om dette projekt, der ikke har større militær betyd
ning, er skrinlagt, eller om arbejdet er paabegyndt.

Medens der saaledes i det europæiske Rusland er
skabt et net af kunstige og naturlige vandveje, er der
endnu kun nogle faa og mindre betydelige kanaler
i Sibirien. Til gengæld er kanalprojekterne her saa
meget desto større.

Pjassina-Khatangaprojektet. Som tidligere nævnt,
er det hovedsagelig isforholdene i og ved Wilkitzistræ
det, der volder vanskeligheder for sejladsen ad den
Nordlige Søvej . For at undgaa denne generende flaske
hals blev der allerede før 1940 udarbejdet et projekt
til en Pjassina-Khatangakanal, hvori der skulle indgaa
en 'Uddybning af floderne, saa disse kunne befares af
søgaaende skibe. Paa denne maade ville man kunne
»orngaae Wilkitzkistrædet, naar sejladsen her blev
forhindret af is. Et saadant kanalbyggeri vil, saafremt
det føres ud i livet, blive et af de største i Sovjet
Unionen.

Davidovplanen. De med denne plan forbundne ka
nalsystemer er allerede omtalt.

Ket-Koskanalett forbinder Ob og Jenissej . Ket er en
ca. 600 sm lang biflod til Ob. Den er sejlbar for flod
trafik paa en strækning af ca. 550 sm. Allerede før 1900
paabegyndtes gravningen af en kanalforbindelse til
Kas, der er en mindre biflod til J enissej, Denne kanal,
der var færdig før den Russisk-Japanske Krig, har
- trods senere uddybning - kun betydning for flod
trafiken.

( Fortsæties.}
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Af kaptajnløjtnant Eggert Petersen.

l. Fred og krig.

I den store amerikanske sociologiske og socialpsy
kologiske undersøgelse over sThe American Soldler-e
fra den anden verdenskrig anfører forfatterne, at sol
daten er udsat for følgende hovedpåvirkninger under
krig:

1) Trusel på liv, lemmer og helbred.
2) Fysiske ubehageligheder på grund af manglende

beskyttelse, stærk hede eller kulde, megen væde el
ler tørhed, utilstrækkelig føde og vand, insekter
og sygdom, skader og sår, vedvarende træthed og
mangel på søvn.

3) Mangel på sexuel og medfølgende social tilfreds
stillelse.

4) Adskillelse fra de sædvanlige følelsesmæssige kil
der.

5) Indskrænkning af den personlige bevægelsesfri
hed - dels på grund af det militære system og
dels på grund af fjendens ild.

6) Tab af kammerater; - synet og lyden af sårede og
døende.

7) Vedvarende usikkerhed og mangel på tilstrække
lig erkendende orientering.

8) Værdikonflikter mellem
a) tjenesten og den enkeltes ønsker om sikkerhed

og komfort.

") Denne artikel er en bearbejdelse af et foredrag med samme
navn afholdt d. 2S/ a d . å . i »Dansk mllltærpsykologisk Selskab«.
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b) de militære pligter og forpligtelsen overfor
familie og pårørende.

c) de uformelle gruppenormer og den militære
tjeneste.

d) tidligere akcepterede moralkodici og kampbe
tingelserne.

9) Det at blive behandlet mere som et middel til at
føre krig med end som et menneske.

Hl) Mangel på privatliv.
11) Lange perioder af kedsomhed blundet op med

ængstelse for de kommende kampe.
12) Mangel på individuelle mål; mangel på og usik

kerhed med hensyn til individuelle belønninger.

Når jeg så detaljeret har refereret »Th e American
Soldiere på dette punkt, skyldes det, at det er af fun
damental vigtighed for forståelsen af disciplinpro
biernet, at vi først gør os klart, at der under krig er
helt forskellige betinoeiser for skabelsen og oprethol
delsen af disciplinen end under fred.

Forholdene er forskellige, - man må derfor antage,
at det, der får en mand til at adlyde under krigsfor
hold, er baseret på helt andre faktorer end det, der i
fredstid får en orlogsgast eller en soldat til at adlyde
sin foresatte. Skal vi derfor tilrettelægge en fredsud
danneise af orlogsgaster (soldater) , så bliver den før
ste betingelse, at vi regner med, at forholdene er for
skellige - at lederskab under fred og lederskab under
krig ikke er det samme.

II. Lydighed.

I fred som i krig er lydigheden disciplinens mest be
tydende og mest åbenbare udslag. Det er på lydigheden
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man måler den veldisciplinerede orlogsgast (soldat) 
og det er i kraft af lydigheden, at den veldisciplinerede
orlogsgast bliver den effektive orlogsgast.

a) Former for lydighed.
Det er ikke muligt at komme detajleret ind på

de forskellige former for lydighed, herved mener
jeg den lydighed, der f. eks. resulterer i, at opsats
stilleren ved en kanon drejer opsatsen ind efter
følgeviseren og en anden form for lydighed, hvor
en gruppe skul rykke frem i et terræn og snakker
sammen om forholdene, selvom det er befalings
manden, der bestemmer.

b) Eksercits.
Det er næppe helt forkert at sige, at den lydig

hed, som læres i kasernegården eller på en ekser
cerskole ikke praktiseres på lignende måde under
krigsforhold. Når eksercits i sin tid var det for
nemste middel til at skabe soldater, så var det på
grund af, at soldatens opøvelse i kasernegården
var en opøvelse i de direkte bevægelser, færdig
heder og andet, som soldaten skulle benytte sig af
i kampen. Dengang var der altså ikke nogen stor
forskel mellem kasernegården og krig, mellem
øvelse og virkelighed. Eksercitsens berettigelse var
indlysende.

c) Lydigheden som en refleks.
I »Men against fire« beretter Marshall om, hvor

ledes en amerikansk luftIandebataillon kom i en
kritisk situation ved Carentan landevejen: »Til
trods for en frygtelig ild krøb bataillonschefen,
oberstløjtnant G. Cole, dog op og ned langs linien
og observerede sine mænds holdning.

Han udtalte følgende efter kampen:
»Det var mig umuligt at få mændene til at skyde
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uafbrudt. Ikke een mand ud af 25 brugte sit våben fri
villigt. Der var ingen dækning; de kunne ikke grave sig
ned. Derfor var deres eneste beskyttelse at fortsætte
med at skyde, så fjenden holdt sig i ro. Dette princip
var mændene blevet undervist i og opøvet i under træ
ningen. De vidste alle sammen, hvad de skulle gøre,
men de kunne ikke få sig selv til at gøre det. Når jeg
gav de mænd, der var i min nærhed, ordre til at skyde,
gjorde de det, men i det øjeblik, jeg forsvandt, holdt de
op. Jeg gik op og ned langs linien råbende: sskyd da
for helvedes. men det hjalp ikke meget. De skød kun,
når jeg eller en anden officer var over dem«.

Marshall siger om bataillonen, at han fulgte den
under luftlandeinvasionen i Holland og under Arden
nerkampene, og at han tvivler på, at der nogensinde
har været en bedre kæmpende enhed i US-army.

Vi kan altså ikke sige, at grunden til, at bataillonen
ikke skød, var, at det var en dårlig bataillon, at kamp
moralen var dårlig. Der er andre faktorer, der gør sig
gældende.

Når dette eksempel fremdrages, så er det for at
vise, at der er flere problemer forbundet med uddannel
sen af orlogsgaster eller soldater, end vi måske til dag
lig er tilbøjelige til at tro.

Der hersker blandt mange befalingsmænd den tro,
at ved at den værnepligtige tilstrækkelig mange gange
har været udsat for øvelsen at adlyde en ordre, så vil
det at adlyde en ordre efterhånden blive en vane, det
vil i den grad gå ham i blodet, at han vil adlyde en or
dre under alle forhold. Ja, den almindelige opfattelse
er nok den , at netop på grund af de fantastiske fysiske
og psykiske krav, som krigen stiller til en soldat i vor
tid, netop derfor skal han være optrænet til at adlyde
fuldstændigt automatisk, for ellers vil han ingen chan-
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cer have selv, og ellers vil hans værdi som et led i den
store helhed være minimal, ja måske endog skadelig.

Det at adlyde bliver med andre ord nærmest betragtet
som en slags refleks. Denne opfattelse kunne man tæn
ke sig i nogen grad skyldes det forhold, at en stor del
af den øvrige uddannelse netop tager sigte på at opdyr
ke rent legemlige reflekser. Mekanismernanden ved en
kanon skal have øvet ladegrebet så mange gange, at det
er blevet en refleks - en vane - så han kan det fuld
stændigt automatisk uden at tænke, således at han, selv
når han er så bange, at han ikke ved, hvad han selv
hedder, alligevel udfører handlingen, når kommandoen
lyder, eller når skuddet er gået. Og således er det med
utallige andre handlinger. En anden begrundelse er, at
den værnepligtige hjemsendes efter endt uddannelse,
og at han i værnepligtstiden derfor skal have lært sine
krigsfærdigheder så godt, at han ved genindkaldelsen
måske 8 år senere, kan »huskee så meget af færdig
heden, at han med et minimum af træning kan sendes
til fronten.

J eg skal ikke komme nærmere ind på den rent prak
tiske indlæring - på den rent praktiske uddannelse,
uagtet der nok var et og andet at sige om troen på, at
øvelse alene gør mester. Jeg skal indskrænke mig til
at sige, at hvor det drejer sig om opøvelse af simple
legemlige færdigheder som kanonbetjening og lignen
de, da synes en sådan overindlæring at være hensigts
mæssig.

Men tilbage til Marshalls eksempel med luftlande
tropper. Her har vi altså en klar situation, hvor den
forudgående træning i at adlyde åbenbart ikke førte
til det ønskede resultat på grund af, at der i den på
gældende situation indgik momenter - først og frem
mest frygten - som var så stærke, at de sejrede over



Disciplin og gruppefølelse. 433

vanen. Der er næppe grund til at tro, at yderligere træ
ning og uddannelse havde frembragt et andet resultat.
Eksemplet viser også, at opfattelsen af lydigheden nær
mest som en vane eller som en refleks ikke holder stik,
men at lydigheden afhænger af hele situationen.

Jeg skal lige omtale, at Marshall i samme bog er inde
på problemet om ildafgivelsen. Hans bog er baseret på
indgående studier over mange hundrede amerikanske
kompagnier, og han når frem til det yderst interessante
resultat, at kun 15-20 % af soldaterne i frontlinien
bruger deres våben. Det er ikke mindst interessant, at
tidsfaktoren ikke synes at spille nogen rolle, idet de
nævnte procenter ikke forøges selvom et kompagni er
i kamplinien f. eks. 14 dage i træk.

Rent bortset fra, at disse undersøgelser indbyder til
et nærmere studium af lederskab under krig og af ud
dannelse i lederskab med særlig henblik på, hvorledes
det er muligt at forøge et kompagnis ildmængde. så
understøtter disse undersøgelser den ovenfor dragne
konklusion, at det er den øjeblikkelige situation og ikke
blot den forudgående træning i at adlyde, der betinger
resultatet.

III. Helhedssituationen.

Når vi prøver at betragte de faktorer, der indgår i en
situation, tvinges vi altså til at forlade vanesynspunk
tet. I stedet for kan vi anlægge et helhedssynspunkt,
et dynamisk synspunkt, ved at sige, at der er kræfter
i hver enkelt mand, dels afhængig af den foregående
træning og dels af den øjeblikkelige situation, som på
virker hinanden indbyrdes og frembringer det endelige
resultat, d.v.s. en mands resulterende handling, er af
hængig af mandens motivation.

TIdsskr. f. Søvæsen. 126. Aarg. 27
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1lIotioation.
Motivation er vanskelig at definere. Lad mig forsøge

at give et par praktiske eksempler. En dreng er meget
lidt flittig i skolen; han laver kort sagt intet ved skole
arbejdet. Vi kan da sige, at drengen ikke har nogen
motivation med hensyn til skolearbejdet. Efter et styk
ke tids forløb siger faderen til drengen: »Hvis du i
næste karakterbog får mg i gennemsnit, så skal du i
påskeferien få lov til at besøge onkel Viggo i Jylland«.
Og drengen begynder at arbejde. Der er da skabt et mo
tiv hos drengen til at arbejde. Vi siger, at der er skabt
en motivation. I dette tilfælde er der oven i købet skabt
det, vi kalder en positiv motivation, idet drengen dri
ves frem af et ønske om en belønning. I tilfælde af, at
faderen havde sagt: »Hvis du ikke i den næste karak
terbog kan fremvise mg i gennemsnit, så får du en
endefuld, eller så inddrager jeg dine Iomepenge« - ja
så var der også i dette tilfælde skabt en motivation til
at bestille noget på grund af frygten for straf, men
her siger vi, at der er skabt en negativ motivation.

Lad os tage en klasse kadetter, hvis mål er at blive
officerer. Målet er altså fælles, hvorimod motiverne
måske er meget forskellige. En vil være officer på
grund af forsvarsinteresse. En på grund af uniformen.
En for at sejle. En på grund af den gratis uddannelse
og en anden på grund af den faste stilling. En vil være
officer på grund af lyst til at kommandere eller behov
for at dominere, og endelig en på grund af, at han fø
ler sig bedst tilpas eller mest sikker i et autoritært
system.

Vi kan således fremdrage en masse motiver - men
må iøvrigt tilføje, at motiverne ofte og i reglen er
vævet ind i hinanden, så de danner et mønster, der for
den udenforstående, såvel som for den pågældende
selv er vanskelig at få rede på.
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Af disse eksempler kan vi altså se, at motivations
begrebet spænder over et vidt område. Men fælles for
al motivation er altså, at det drejer sig om kræfter i
individet, som styrer og dirigerer individets adfærd.
Om vi så vil kalde disse kræfter for lyst, vilje, igang
sætter eller motivation, er vel nok mindre væsentligt,
når talen er om en dagligdags adfærd.

Jeg skal omtale motivationsproblemet lidt mere
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indgående og specielt forsøge på at analysere nogle af
de faktorer, som indgår heri. Den samlede motivation
vil jeg kalde moral, hvilket jeg efter Boring definerer
som ønsket om at gøre det, man skal gøre. Og ved
moral vil jeg igen forstå den indre side af disciplinen.

Som vi ser på skitsen fig. 1, er der lige under mo
ral anført lederskab, fordi det jo først og fremmest
er via lederskab, at moralen skabes. Det er ikke mu
ligt at skille lederskab fra moral eller disciplin. De
er givet i og med hinanden. Man må betragte lederskab
som en vekselvirkning mellem lederen og gruppen.
Lederskab er altså et relativt begreb afhængig af en
lang række faktorer. Det gammeldags synspunkt var,
at lederskab snarest måtte siges at afhænge af lede
rens personlighed, som om lederpersonligheden var
noget statisk og engang givet. En lang række under
søgelser bl. a. på Ohio Universily over »Naval leader
shipe viser imidlertid, at dette ikke er tilfældet, men at
lederpersonligheden lader sig påvirke af gruppen, lige
såvel som gruppen lader sig påvirke af lederpersonlig
heden.

Dette uagtet kan man imidlertid tale om, at lederen
må have noget værktøj i hænde - visse midler til at
skabe og opretholde moralen. Det, der er afbildet på
figuren, er et forsøg på at analysere nogle af de be
greber, der indgår i lederskab og moral, altså en ana
lyse af værktøjet.

Som jeg opfatter moralbegrebet. er det et sammen
sat fænomen, hvori der indgår en lang række faktorer,
der gensidigt påvirker hinanden.

Det er resultanten af alle disse faktorer, der bestem
mer den endelige adfærd. For at nå frem til den mest
effektive form for lederskab må det principielle syns
punkt være, at lederen lægger vægt på så mange mo-
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ralfaktorer som muligt, det vil sige at lederen bevidst
arbejder på at opbygge moralen ved anvendelsen af de
mest effektive midler.

På figur 1 er moralbegrebet forsøgt opdelt i umid
delbar og middelbar motivation. En værnepligtig kan
meget godt tænkes at være godt motiveret til at aftjene
sin værnepligt, og alligevel kan hans moral over for
et givet arbejde være dårlig, f. eks. når han ikke for
står, hvorfor han skal lave det, eller når han ved, at
han vil blive straffet, selvom han gør, hvad han kan.
I dette eksempel er den værnepligtiges indstilling til
forsvaret den middelbare motivation (det, der ligger
bag ved mandens hele adfærd, og som er et resultat af
civile normer og gruppeførelsen) , hvorimod den værne
pligtiges indstilling til det specielle arbejde er den
umiddelbare motivation (som fremgår af den øjeblik
kelige situation).

Den middelbare motivation er forsøgt opdelt i grup
pefølelse (korpsånd) og ideologi og den umiddelbare
motivation i positiv og negativ motivation. Den posi
tive omfatter interesse- og belønningsprincipperne og
den negative strafprincippet.

Det kan være lidt vanskeligt at skelne mellem be
lønning og interesse, fordi beskæftigelse med det, der
interesserer en, også er en belønning, og fordi et ar
bejde, der resulterer i en belønning, ofte vil have en
tendens til at vække interesse. (Den omvendte inter
esselov : det, man gør godt, kommer man til at inter
essere sig for).

IV. Krigsforhold.

A. Middelbar motivation
a) Gruppefølelsen. En lang række undersøgelser fra

den anden verdenskrig viser, at gruppefølelsen er
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en af de mest betydende faktorer for moralen un
der krigsforhold, ja vel nok den faktor, der bety
der mest, og som langt opvejer den motivation, der
skabes af ideologi, frygt for straf - ja selv fryg
ten for at blive dræbt. Den efterfølgende fremstil
ling er væsentlig baseret på »The American Sol
dier-e. Ved gruppe forstås en psykologisk gruppe
som f. eks. en skibsbesætning eller et kompagni,
men ikke nødvendigvis den taktiske infanteri
gruppe.

I gruppefølelsen indgår der en lang række mo
menter. Gruppemedlemmerne er gensidigt afhæn
gige af hverandre, dels med hensyn til støtte i de
direkte krigshandlinger og dels med hensyn til
en lang række alment menneskelige forhold. Grup
pen betyder sikkerhed i forhold til fjenden. I til
fælde af, at en mand bliver såret, kan han kun
stole på sine kammerater; svigter han kammera
terne, kan han ikke forvente hjælp fra dem. Der
for indgår loyalitet imod gruppen som en væsent
lig bestanddel af gruppefølelsen. Det er en gan
ske snæver selvinteresse, der bestemmer den en
kelte i relation til gruppen. Kun ved at stå sam
men med gruppen er der en chance for at klare
sig igennem krigens helvede. Et moment heri er
også tillid til gruppelederen, ikke mindst fordi
denne har en så central position. Han er den, der
bestemmer, men samtidig er han også den, der
ved bedst besked, og han er den, hvis dygtighed
mere end noget andet er afgørende for gruppens
skæbne. Begrebet: »Væ r en mande kommer til at
spille en overordentlig stor rolle i hele gruppelivet.
Den soldat, som de andre gruppemedlemmer kan
stole på, bliver agtet, hvorimod den soldat, der vil
unddrage sig det fælles arbejde, bliver set ned på.
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Herudover kommer de ydre pres imod gruppen,
truslen fra fjenden imod den enkelte såvel som
imod gruppen, hvilket måske mere end noget an
det er med til at svejse gruppen sammen. Modsat
sker der i kraft af gruppevirksomheden (kamp
handlingerne) en aktivitet rettet mod fjenden
og endog imod fast afgrænsede og konkrete mål.
Herved bliver der mulighed for at få afløb for alle
de naturlige aggressive følelser, som krigen ska
ber.

Endelig skal omtales, at der også i gruppe
følelsen indgår en mængde mere sfredeligee følel
ser. Kun igennem gruppen er der mulighed for at
vinde anerkendelse, at bekæmpe ensomhedsfølel
sen og at få alle de menneskelige kontakt- og fø
leisesbehov dækket.

Gruppen bliver med andre ord den mest bety
dende faktor for hver enkelt mand, og netop der
for bliver det muligt i kraft af gruppeidentifika
tionen at gøre gruppens mål til individets egne
mål og derved udføre de opgaver, der stilles grup
pen.

Når de enkelte mænd i gruppen under de fryg
telige pres, fysiske og psykiske anstrengelser, som
krigen stiller, alligevel akcepterer og udfører or
drerne (når de viser lydighed), så er det først og
fremmest på grund af hver enkelt mands samhø
righed med gruppen og ikke på grund af en i ka
sernegården indlært mekanisk, refleksbetonet ly
dighed. Vi når altså igen frem til, at det ikke så
meget er vanedisciplinen, der spiller en rolle, som
den motivation, der opstår i den øjeblikkelige si
tuation. Og når vi erindrer, at det er gruppen me
re end noget andet, der dækker den enkeltes man-
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ge forskellige behov, så er det vel i og for sig na
turligt, at der er store veksler at trække på, d.v.s,
at der på grund af gruppelivet opstår en mægtig
motivationsskabende faktor med hensyn til at føl
ge gruppen i tykt og tyndt.

COMBAT INCENTIVES NAMED BY OFFICER AND ENLlSTED VETERANS

(Summary af Tables 1 and 2)

PERCENTAGE OF COMMENTS NAMING EACH INCENTI\'E AMONG

Enlisted men Officers

QUESTON .Genernlly, from your romh.l QUESTION •\Vhen the
experisnce, what wnø mosl irapertant to goiagis lough roryour
you in m.king you w.nl lo keep going mon,wh.tdoyou l!,ink
.nd do as well as you eould? are the incenlives

INCENTIVES whieh keep them
fightn ing?'

Ending the task 39 14

Solidarity with
Il 15group

-Sense af duty and
self-respect 9 15-

Thoughts af home -
and 10vOO anes 10 3

-
I-- -

Sclf-preservntion 6 9
I-- -
~ ,.-

Idealistic teasens 5 2

- r-
-

Vindictivencss 2 12

-
Leadcrship and

,..
diseipline l 19

~lisccllancou8 ~ ~
Fig, 2,
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For at konkludere, så er der på grundlag af un
dersøgelser over disciplinforholdene under kri
gen grund til at tro, at gruppefølelsen er en faktor,
som mere end noget andet bestemmer, om solda
ten adlyder og kæmper.

b) Indstilling.
Selve indstillingen til krigen spiller selvfølge

lig også en rolle.
Det diagram, der er vist på fig. 2, er hentet fra

:tThe American Soldier -e og viser indstillingen hos
en veteran-division med hensyn til spørgsmålet
om, hvad der fik de enkelte til at kæmpe.

Diagrammet viser først, at der er betydelige
forskelle mellem de menige og officerernes vurde
ringer. Navnlig med hensyn til spørgsmålet om
det er lederskab og disciplin, der frembragte øn
sket om at kæmpe, er der stor uoverensstemmel
se, idet dette forhold af officersgruppen angives
som den hyppigste grund, nemlig 19 %, hvorimod
kun l % af de menige angiver disciplin og leder
skab som hovedgrunden til, at de kæmpede vide
re. Ligeledes med hensyn til uindictioeness, hvil
ket vel nok snarest svarer til det, vi forstår ved
»fighting spirite, er der stor forskel på officerer
nes og de meniges indstilling.

39 % af de menige har angivet: :tEnding the
taske som hovedgrunden, hvorimod kun 5 % har
angivet idealistiske grunde. Dette synes at stemme
godt overens med andre undersøgelser - altså at
egentlige idealistiske motiver har spillet en for
bløffende lille rolle for den amerikanske soldat
under den anden verdenskrig.

14 % af de menige har udtrykt solidaritetsfø-
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leIse med gruppen som hovedårsag til, at de blev
ved med at kæmpe.

Forfatterne til det citerede værk slutter afsnit
tet med følgende: »Vi har ikke megen grund til
at modificere eller korrigere det billede, som frem
går af soldaternes indstillinger, bortset fra at in
kluderet de negative faktorer. Det er en sådan
matier-of-faet-tilpasning til kamp, som vi finder
hos soldaterne, et minimum af idealisme eller
heroisme i hvilket de elementer, som kommer
nærmest til den konventionelle soldaterheroisme
kommer ind gennem den snævre solidaritet med
kampgruppen«.

En undersøgelse over indstillinger (attitudes) er
selvfølgelig kun af begrænset værdi, idet der
altid vil være en lang række faktorer, som griber
ind i billedet. Lad os bare nævne de ubevidste mo
tiver, som gør sig gældende under kamp, men
som ikke gør sig nær så meget gældende under
gennemgang af et spørgeskema.

At de indstillinger, som soldaten angiver at
være i besiddelse af, kan spille en ren praktisk
rolle fremgår af en anden undersøgelse (samme
bog ), hvor man har sammenlignet soldaternes
indstilling til kamp med non-battle-casualty-rate.

I alle tre hovedgrupper på fig . 3, der hver er
sammensat af forskellige spørgsmål, ses en positiv
indstilling (til kampvillighed, tillid til fysisk til
stand under kamp og tillid til kampdygtighed ) at
medføre lavere gennemsnits non-battle-casualtu
rate.

Rent praktisk viste det sig, at kompagnier med
de dårligste indstillinger tenderede til at få fra
30-60 % højere non-battle-casualty-rate.

Denne kampvilligheds betydning for den vir-
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kelige præstation konstateredes mangfoldige gan
ge i undersøgelsen.

RIFLE COMPANIES IN FOUR DIVISIONS - AVERAGE NONBATTLE CASUALTY
RATES IN NORMANDY AS RELATED TO PRE D DAY ATTITUDE SCORES

Gompanies in each regiment
grouped aeeording to scores on
WILLINGNESS FOR COMBAT

Best 3 cempaules

Medium 3 companles

Worat3 compaules

Companies in each regiment
grouperl nccording Io scores on
CONFIDENCE IN COMBAT STUIlNA

AVERAGE NONBATTLE
CASUALTY RATE

17.3

25.1

28.2

Beol3 eempanlee 19.0

Medium 3 cempaoles 23.6

Woral3 cempaules 28.2

Companies in each regiment
grouped aeeordlng to scores on
CONFIDENCE IN COM BAT SKILL

Best3 companies 19.9

Medium 3 cempantes 23.8

WOlsl 3 acmpanles 26.8

Each bar represents 36 eompanies

Fig. 3.
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e) Konklusion.
Der er altså ringe tvivl om, at de mere middel

bart betingede momenter spiller en stor rolle un
der krig - altså først og fremmest gruppefølel
sen og i anden række selve indstillingen til krig
og kampviIligheden, hvorimod de ideologiske for
hold næppe har gjort sig stærkt gældende hos de
amerikanske soldater.

B. Umiddelbar motivation.

Med hensyn til det, jeg på min skitse har kaldt den
umiddelbare motivation, så gør en sådan sig selvfølge
lig gældende under krig. Det er dog sikkert ikke urig
tigt at sige, at den positive del af den umiddelbare
motivation spiller en mindre rolle under krig, hvorimod
frygten selvfølgelig spiller en enorm rolle. Det er nem
lig langt vanskeligere at tildele belønninger under
krigsforhold - og de belønninger, der tildeles, er ofte
stærkt middelbare, som f. eks. ordner og medaljer.
Man kan i øvrigt sige, at medaljerne mere virker som
en anerkendelse for udvist tapperhed, end som en pæ
dagogisk belønning - udsat på forhånd. Det er f. eks.
næppe realistisk at tro, at ret mange krigsrnedajler er
vundet på den måde, at en delingsfører har sagt til en
mand: »Klarer De det job, skal jeg indstille Dem til
krigsmedaljen «. Det kan tænkes, men er næppe nor
men .

Det er f. eks. også svært under krigsforhold, hvad
enten det er til søs eller til lands, at love ekstra frihed
og ekstra orlov.

Med hensyn til strafprincippet. så er det jo klart,
at det spiller en stor rolle (herunder først og fremmest
frygten for at blive dræbt). Men herudover er straf
fene meget hårde under krigsforhold. På den anden
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side er der noget, der tyder på, at jo længere tid, sol
daterne er i felten, des mindre virkning har straffe,
des mindre skam er det at få en vanærende fængsels
straf.

Uagtet de amerikanske militærlove indeholdt rigo
ristiske bestemmelser for eks. om fejghed foran fjen
den, var det dog uhyre sjældent, at en soldat blev
idømt dødsstraf for en sådan rent militær forseelse.

Det vil være mange bekendt, at den eneste soldat i
den amerikanske hær, der i den anden verdenskrig
blev henrettet, var menig Slovik, og det skyldtes efter
menig Sloviks biografi at dømme nærmest et sammen
træf af uheldige omstændigheder. I denne bog fremsæt
ter forfatteren følgende tal, der belyser, at fejghed,
desertering og lignende forseelser ikke var nogen ual
mindelig forseelse. Jeg har ikke kunnet kontrollere de
opgivne tal, hvorfor de fremsættes med forbehold:

10.110.103 blev indkaldt.
2.670.000: blev uddannet til kampsoldater
1.000.000: blev trukket tilbage( dårlig opførsel,

psykiske afvigelser, uegnede)
40.000: deserterede (de fleste dømt ved alm.

krigsret)
2.864: blev dømt ved særlig krigsret og fik

fra 20 år til dødsdom
49: blev dødsdømt

1: dødsdom blev eksekveret.
»The American Soldier -e oplyser tilsvarende, at ud af

102 henrettelser, var den ene på grund af desertering,
hvorfor bogen konkluderer, at sden kæmpende soldat
i realiteten ikke stod overfor et valg mellem mulig
død fra fjenden og sikker død, hvis han afslog at
kærnpe.e

Ud over det rent fysiske i straffen ligger der for-
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skellige andre momenter: tab af lønning for familie,
hensyntagen til venner og families følelsesmæssige
indstilling over for en vanærende dom samt egen
skyldfølelse og skam over for at få en vanærende dom.

Disse peronlige faktorer understøttede i høj grad
de formelle sanktioner.

Videre siger forfatterne til »T he American Soldier«:
sDa virkningen af de formelle sanktioner var af

hængig af mere personlige faktorer, aftog deres effek
tivitet, hvis de personlige faktorer samt de uformelle
gruppenormer svigtede i at understøtte. Blandt de
mænd, som havde været igennem mange kampe som
f. eks . i de divisioner, som deltog i Italiensfelttoget,
syntes de straffe, som hæren kunne true med, at have
mistet meget af deres vægt på grund af mændenes
voksende bitterhed over de daglige krigstab.«

For at konkludere med hensyn til disciplinen under
kriqsforhold, så synes det, som om disciplinen først
og fremmest er et resultat af ogruppefølelsen, der igen
er skabt af krigens reelle trusel imod Iwer eneste
mand, og at lydigheden i højere grad er rettet imod
gruppen end imod selve det militære system. Faktorer
som indsWling til krig og belønning og straf i videste
forstand samt selve det militære systems autoritære
opbygning synes kun at være sekundære faktorer.

(fortsættes)



Søværnets feltuniform.
Af Kaptajn (RE) A. N. Hvidt

Den kgl . Livgarde l. F., Sekrelær i Hærens Unirormkomm ission 19~5-50.

Da Tidsskrift for Søvæsen tidligere har vist mig
den ære at optage et indlæg vedrørende vore orlogs
gasters uniformering, vover jeg igen at gribe pennen
på direkte foranledning af artiklen »Betragtninger ved
rørende Søværnets uniformering« i tidsskriftets maj
nummer 1955.

Der foreslås her (side 224), at kystbefæstnings- og
andet landpersonel normeres med en overtræksuniform
»i den farve, der af experter anses for mest hensigts
mæssig til feltmæssig bruge.

Jeg formoder, den sidste udtryksmåde er turneret
som angivet for at undgå ordet skh ak ie , den farve, <ler
ved indgående forsøg herhjemme (bl. a. i 1921-22)
klart sejrede over alle andre terrainfarvede nuancer
med hensyn til camouflageevne i vekslende dansk ter
rain. Med pløjejord, græsmarker, modne og afhøstede
kornmarker, løv- og nåleskov, udsprungne og bladløse
buske som baggrund - på vexlende timer af døgnet,
i våde uniformer, projektør- og lyskuglebelyste unifor
mer m. v.

Men ingen kan vist være i tvivl om, at ingen orlogs
gast (uanset grad) er begejstret for at skulle trække
i »hærens Iarvee - selvom man er klar over det nød
vendigei, at Den kgl. Marine får en feltdragt - og at,
bl. a. rationalisering og krigsøkonomi nødvendiggør
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(udover det ovenfor anførte), at denne feltuniform bli
ver af samme farve som den for andre landstyrker
normerede.

Det må dog på det mest indtrængende frarådes,
hvem der end får som opgave at føre denne uniform fra
ønskernes til virkelighedens verden, at man - for
3. eller 4. gang i dette århundrede begynder nye forsøg
med s overtræksuniformere - altså uniformer af let
tere stof - altså af bomuld.

Der er ikke til dato på noget kontinent fundet en
farve, der kan sbidee så kraftigt i bomulden, at den
ikke l) falmer hurtigt, 2) bleges kraftigt for tilsidst
helt at forsvinde i vask og under kemisk rensning.

Der findes heller ikke en bomuldsvare af »Ietteree
kvalitet, der ikke i den grad er udsat for at blive revet,
specielt når den er i brug som uniformsstof til medlem
mer af væbnede styrker, at det ikke er iøjnefaldende
billigere at indføre og vedligeholde en uniform af det
materiale, der gennem århundreder har været brugt til
beklædning for orlogsgaster og soldater: uld.

England indførte i 1948 en »overtræksuniform«, der
afskaffedes i 1949. Norge indførte en i 1952 - enhver
kan i dag spørge i Norge om erfaringerne dermed.

Men hvad skulle der iøvrigt være til hinder for at
indføre den masseproducerede feltuniform i khaki til
søværnets landstyrker? Den kan jo bæres med marine
distinktioner og med blå felthue (hjelmhue) , der dog
aldrig bæres anlagt i kamp. Til udgangsbrug kan man
ydermere pibe webbælterne mørkeblå, hvide eller gule.

Således bar »Royal Navye sig ad i 2 verdenskrige,
og man har dog aldrig været bange for at tage ved
lære der.



Nekrolog.

Kommandør Paul Erhard Saabye blev født den 24.
Juli 1865 som Søn af Professor, Billedhugger August
Vilhelm Saabye og Hustru Anna født Hansen.

Han blev Kadet i 1883. Sekondløjtnant i 1888 og
gennemgik fra 1893-96 Hærens Officersskoles ældste
Klasse, Artilleriafdelingen. Blev Premierløjtnant 1893
og Fører af Skoleskibet Georg Stage 1901 og 1902. Var
Formand for Søe-Liutenant-Selskabet 1902-04 og
Lærer ved Kadetskolen i Søartilleri 1902-05. Næst
kommanderende i Krydseren HEJMDAL som Kadet
skib 1903. Undertøj mester ved Tøjhusafdelingen 1905
og s. A. Kaptajn, Tøjmester og Chef for Tøjhusafdelin
gen. Chef for Kanonbaaden FALSTER paa Maskin
skole 1907. Paa Prøvetur med Panserskibet PEDER
SKRAM i 1909 og 1910, sidste Aar tillige i Eskadre.
Næstkommanderende i PEDER SKRAM 1912. Chef
for Inspektionsskibet ISLANDS F ALK, Stationsskib
ved Island 1914. Kommandør 1915. Formand for en
Marine-Kommission, der besøgte de tyske Stillinger i
Belgien under 1ste Verdenskrig i Marts 1918. Chef for
Artillerikorpset 1918. Chef for Søartilleriet 1922. Med
svensk Panserskib DROTTNING VICTORIA paa Ar
tilleriprøver. Deltog i den svenske Artilleriskoleeskad
res Øvelser i Panserskibet SVERIGE 1924 og med Pan
serskibet GUSTAV d. V for at overvære Skydning med
Luftværnsskyts. Blev afskediget 1930.

'l'ldsskr, r. Søvæsen. 126. Aarg. 28
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Kommandør Saabye var fra sine tidligste Officers
aar knyttet til Søartilleriet og deltog i - og ledede i
25 Aar - dets rivende Udvikling fra den sidste Overgang
fra Forlade- til Bagladekanoner og Skytsets stadigt
tiltagende Skudhastighed, Rækkeevne og Træfsikker
hed. Han forestod Anskaffelsen af Maskin- og Luft
værnsskyts og Indførelse af moderne Ildledelsesmateriel
og Skydernetoder, sidst ved NIELS JUELSsl Ombyg
ning. hvor man fik en ensartet 15 cm Armering med
Cen tralsigte.

Ogsaa Ammunitionens Effektivitet og Paalidelighed
blev væsentlig forbedret i denne Periode ligesom kun
stigt Taagemateriel blev anskaffet.

Han søgte nær Tilknytning til det svenske Selskab
Bofors og med ledende svenske Søartillerieksperter,
et Samarbejde, der blev til megen Gavn for begge
Parter.

Kommandør Saabye besad ikke alene en indgaaende
teknisk Viden og gode Administrationsevner paa sit
Fagomraade, men han var personlig en dygtig Ildleder
og tilmed en fortrinlig Kanonskytte. og han kunde
som ingen anden foreslaa alle praktiske Artilleriarbej
der ved sit alsidige, grundige Kendskab til Materiellet
og ved sin fordomsfrie Myndighed.

Han forstod at knytte dygtigt Personel af alle Gra
der til Søartilleriet og at give all Artilleripersonellet
til Flaaden, Værksteder og Laboratoriet en grundig
Uddannelse. Naar hertil korn hans Omsorg for og
nære Kontakt med all det ham undergivne Personel,
var det berettiget, at han Mand og Mand imellem
kaldtes »Sø-Artilleriets Fader«.

Saabye var i mange Aar et meget aktivt Medlem af
Søe-Liutenant-Selskabet, i en Periode dettes Formand.
Med største Interesse lyttedes der til hans Indlæg.
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Skønt Saabye fortrinsvis kom til at virke som tek
nisk Leder, Administrator og Korpschef, saa var han
i et og alt dog Sømand i Væsen og Væren.

Han var ubestrideligt en af Landets mest erfarne
og ansete Sejlsportsmænd, og han ydede en Indsats
inden for Sejlsporten som kun faa. Han var i 1892
Medstifter af Københavns Amatørsejlklub og fra 1904
-1920 Medlem af Bestyrelsen af K-D-Y, der tildelte
ham Yachtklubbens Fortjenestmedaille i Guld. Lige
til det sidste deltog han med usvækket Interesse i
Kapsejladser.

Lige saa passioneret var han som Jæger, i vide
Kredse vil han blive mindet og savnet som prægtig
Jagtkammerat.

Saabye var Medlem af Bestyrelsen af A/S Vølund.
Han blev Ridder af Dannebrog i 1909, Dannebrogs.

mand i 1918, Kommandør af Dannebrog i 1920 og
Kommandør af Dannebrog af 1. Grad i 1928.

Han blev gift i 1893 med Inger Lund (1870-1927),
Datter af Købmand Ole Lund og Hustru Manna Theo
dora, født Ostermann.

Kommandør Saabye døde 90 Aar gammel den 17.
August 1955 og blev begravet i dybeste Stilhed.

P.l.

28'"



Boganmeldelser.
Harrij Åhman: »Flottans Sammensåtninq«.

(Artikel i »Kungl, Krtgsvctenskaps Akademiens Handlinger
oeh Tidskrift«. 1955 . 7: håftet, Tidskrift. pag. 212-225.)

Med udgangspunkt i den svenske forsvarschefs for
slag til retningslinier for forsvarets udvikling i tiåret
1955-65 (meddelt i T ef.S,; jan. 1955 pag. 43-44, jvf.
ibid pag. 45-46) plæderer 1. byråingenj6r Harry Åh
man i ovennævnte artikel for de synspunkter, han
igennem flere år har kæmpet for vedrørende sammen
sætningen af Sveriges flåde.

Hans tesis er, at kun hvis flåden bygges op omkring
en kærne af tunge skibe (pansersk ibe, panserkrydse
re ) , vil den kunne fuldføre de opgaver, der påhviler den
i krig, og han mener ydermere, at en sådan »tung«
flåde i realiteten vil være billigere end den af forsvars
chefen og chefen for marinen foreslåede »let t ee flåde,
idet man opnår større kampværdi for de samme penge.

Da de overvejelser og beregninger, der har ført hyrå
ingenjtiren til dette resultat, har været offentliggjort
her i tidsskriftet (T.f.S. 1953 pag. 225-243 og ibid.
243-250) skal de ikke gentages på dette sted.

I den her anmeldte artikel viderefører Å. sine ideer
ved opstilling af forskellige flådealternativer, hvorefter
han ved dertil hørende beregninger for kampværdi og
årsomkostninger viser, dels at tunge skibe som flådens
kærne ikke behøver at betyde en formindskelse af det
samlede antal enheder i sammenligning med en jager
flåde, dels at en tung flåde vil få dobbelt så meget pan-
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ser og våben som en let krydserflåde og 170 % mere
end en jagerflåde med samme antal enheder. End
videre beregnes kampværdien af en panserkrydserflåde
på 20 enheder til at være dobbelt så stor som kamp
værdien af en jagerflåde på 24 enheder.

Efter nogle betragtninger over fartens betydning
samt mulighederne for at give store skibe større flyde
sikkerhed ved anvendelse af celleudfyldningsmateriale,
der yderligere skulle øge disses kampværdi, afviser
forfatteren til sidst en del af den kritik, der fra flere
sider er blevet rettet mod hans ideer; f. eks. mener han
ikke, at det vil være vanskeligere at beskytte panser
skibe end jagere i bjergrum (jvf. T.f.S. 1953 pag. 362
363) , ligesom han ikke føler sig sikker på effektiviteten
ved anvendelse af fjernstyrede våben (robotter) i ja
gere.

Ingenjer Åhmans ideer er i skarp opposition til de
synspunkter, der officielt forfægtes af marinen, og
der har da heller ikke været mangel på åben kritik
af hans »kætterske« anskuelser - undertiden i en gan
ske skarp form. (Jvf. f. eks. TJ.S. 1953 pag. 361
364) .

Et af hovedangrebspunkterne for kritikken (jvf.
KKHAT 7/1955 pag. 226 ) er den 'formel, som ingenjer
Åhman har opstillet for et skibs kampværdi, nemlig
s = V(l +pH, hvor V er våbenvægten. p en koefficient
for pansring, og f er skibets fart. Der indvendes dels,
at våbenvægt alene ikke er repræsentativ for slag
kraften, men at også træffesandsynligheder mod ak.
tuelle mål må tages med, dels at skibets fremdriv
ningsmuligheder i analogi med den første faktor bur
de udtrykkes i maskinvægt. Dernæst spørges, hvorfor
de enkelte elementer er sammenføjet ved multiplika
tion, idet der findes uendelig mange andre måder, man
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matematisk kan gøre dette på. Endelig anføres, at det
slet ikke er muligt på en så enkel måde, som Å anven
der, at udtrykke et skibs kampværdi ved et enkelt tal,
idet en mængde aldrig ekvivalente faktorer, der ind
går ved den taktiske anvendelse af skibene, og som er
af stor betydning, ikke ved denne fremgangsmåde får
indflydelse på skibets kampværdi. Det hævdes, at de
erfaringer, man har fra operativ forskning, viser, at
man i stedet for enkle talværdier må vente meget kom
plicerede ligningssystemer, der såfremt man ønsker
middelværdier må løses på matematikmaskiner.

Det er sikkert rigtigt, at Å.s formel er en ret grov
forenkling af dette problem, og at der kan rettes
mangfoldige indvendinger imod den, men dels har han
udtrykkeligt gjort opmærksom på, at det er en formel
for teknisk kampværdi (T.f.S. 1953 pag. 226), og dels
peger han selv på, at en mængde inkommensurabler
ikke er medtaget, og formlen derfor kun må opfattes
som et groft udtryk for den reelle værdi, men at man
dog derved på en nem måde får et sammenligningstal
for skibes kampværdi (ibid. pag. 236). Tilbage bliver
derfor, at man kan kritisere, at han anvender sin in
duktive metode alene udfra en teknisk kampværdi.

Der skal ikke her fremdrages flere eksempler på
uoverensstemmelser de to parter imellem; interesse
rede henvises til at følge diskussionen i den svenske
fagpresse; men i et land som vort, hvor man indtil
videre er standset op ved fregatten som det »tungeste«
skib i flåden, er det ganske interessant at se, at man
i vort broderland trods alt finder det umagen værd at
diskutere pro et contra panserskibe, og Ingenjer Åh
mans idealistiske kamp for at føre sine synspunkter
frem, må uanset om man er enig med ham iøvrigt
fremkalde respekt. H. M. P.
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Saugman Em: »Den danske Hærs Lægevæsens
Oprindelse og Udoik linq gennem Tiderne«.
Nyt Nordisk Forlag 1955. Anmeldt af M. Winge.

Generallæge Saugmans bog er den første samlede
fremstilling af emnet, og den følger udviklingen fra
de første primitive stadier op til generallægens tiltræ
den som chef for hærens lægekorps i 1935. Der gøres
rede for, hvordan hærens lægevæsen, efterhånden som
selve lægevidenskaben gik fremad, udviklede sig og
blev frigjort fra sin stilling som en del af intendan
turen for at indtage sin naturlige plads som en selv
stændig del af hæren.

De personer, der har haft betydning for lægekorpset
omtales, og for alle de i bogen anførte læger gives korte
biografiske data. Lægekorpsets selvstændighed blev
ikke opnået uden svære stridigheder, og det fremgår
tydeligt af bogen, at lange fredsperioder gør det van
skeligt at skabe forstaaelse for sanitetstjenesten saa
vel hos de bevilligende myndigheder som hos den mili
tære administration. Forholdene under krigene 1848
50 og 1864 gøres til genstand for en særlig grundig om
tale, og det paavises klart, hvordan manglende forud
seenhed og utilstrækkelige forberedelser maatte betales
dyrt, da det først blev alvor.

Spørgsmålet om fælles lægekorps og fælles hospitals
væsen for hæren og marinen har været fremme adskil
lige gange de sidste hundrede aar, og det maa erkendes,
at det er lykkedes forfatteren at give fremstillingen af
dette emne en ganske neutral form.

Man kunde ønske, at en af søværnets læger engang
vilde påtage sig arbejdet med at give os en lignende
grundig oversigt over søværnets lægevæsens historie
fra dets oprindelse til det ved den nu gældende for
svarslov blev bestemt, at det skulde ophøre at eksistere.



Meddelelse fra Søe-Lientenant-Selskabet.

Ved den pr. 31. august d. å. afsluttede skriftlige af
stemning om det af Lovudvalget af 11. februar 1952
under 5. juni 1955 indsendte og derefter af bestyrelsen
ved skrivelse i juli s. å. fremsatte forslag til foreløbig
ændring af Love for Søe-Lieutenant-Selskahet blev
afgivet 105 gyldige stemmer, der fordelte sig således:

99 stemmer for og
6 stemte imod.

Een af de indsendte stemmesedler var ugyldig.
I henhold til SLS love , § 30, kræves til vedtagelse af

forandringer i lovene en majoritet på mindst 2/3 af
stemmeantallet samt stemmeafgivning fra mindst 40
medlemmer. Da begge betingelser er opfyldt, er om
handlede forslag dermed vedtaget.

Lovenes § 2 vil herefter lyde:
»Som medlemmer i selskabet kan optages alle i eller

uden for nummer samt i overtalligt nummer stående,
såvel som alle i nåde afskedigede eller hjemsendte sø
officerer, der er udgået fra søkadetakademiet, søoffi
cersskolen eller kadetskolen.

Som medlemmer i selskabet kan endvidere optages
de i følge kundgørelse for forsvaret A.37-1952 af
22 /3 1952 til søofficerer af linien udnævnte office
rer i reserven .

Anmodning om optagelse tilstilles bestyrelsen skrift
lig, og enhver, der optages, er forpligtet til at forblive
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i selskabet mindst 1 år, for så vidt ikke afskedigelse
fra tjenesten sker forinden. e

Lovenes § 10 vil herefter lyde:
»Medlemmerne har først stemmeret efter 1 års med

lemsskab i selskabet.
Kun ved personligt møde eller ved skriftlig medde

lelse til formanden kan nogen udøve sin stemmeret.e
J. B. Pronon.

Formand.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajn H. M. Petersen.

Østtyskland.

Opbygning og organisation af »S eepol iz ei«.

1. Indledning.

Nærværende meddelelse er udarbejdet p~ grundlag af en arti-
kel i et vesttysk tidsskrift suppleret med oplysninger fra Ta

schenbuch d. Kriegsflottcn. Da den østtyske republik ikke ud
sender officielle meddelelser om forhold af denne art kan det
nævnte kildemateriale meget vel være behæftet med visse fejl.
Der er dog adskilligt, der taler for, at artiklen giver et i store
træk korrekt billede af Seepo's opbygning og styrke i dag.

Den 15. juni 1955 havde den østtyske marine under karnou
flagebetegnelsen »Seepolizei« beslået i 5 år. I løbet af denne
periode har dette rent militære organ gennemgået en ganske
anselig udvikling, og uanset hvad fremtiden måtte bringe af
tysk genforening eller fortsat adskillelse mellem de to tyske
lande med deraf følgende videreudbygning af Østtysklands væb
nede styrker, synes det Iormålstjenltgt at betragte »Seepolizeics
nuværende stade.

2. øverste organisation•

."Seepoli zeics øverste kommandomyndighed er »Hauptver
waltung Seepol izci« (HVS), der siden for-året 1954 har haft
sæde i Rostock. HVS er underlagt »Ch ef der Kasernierten Volks
polizeic, Generalleutnant Heinz Hoffmann, der igen er under
lagt indenrigsministeren. Det formodes, at sovjetiske søofficerer
indgår i HVS som rådgivere. Chef for Seepolizei er Vizeadmiral

'Verner, en tidligere dekoratør.

3. Flåden.

»Seepolizeics skibe og fartøjer er baseret langs den forpom
mcrske kyst og i Rugenomr-ådet (se efterfølgende kortskitse).
Flådechefen (Flottenchef) har sæde i flådebasen (Flottenbasis)
Peenemiinde og har kommandoen over følgende styrker:

- Kystbevogtningsdivisionen (Kiistensicherungsdivision eller
KS-division i Peenemiinde). Den er inddelt i 3 delinger
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(Abteilu ngen ) og består af 20 fartøjer fordelt med 8 i
1. deling og 6 i 2. og 3. deling (se efterfølgende skema).

- 1. minelægger- og minestrygerdivision (Min en leg- und
Riiumdivision ell er MLR-div. ) i Sassnitz. Den består af
6 MLR -fartøjer (se skema).

- 2. minelægger- og minestrygerdivision (2. MLR-Division) i
Wolgast. Den er under opbygning og består foreløbig af
3 MLR-fartøjer.

- Lægtvandsmin l'strygerdivision en (Råum pinassen-Diuision)
i Peenemiinde, hvis 1. deling (Abteilung) tæller 6 både,
medens 2. deling i Wolgast endnu er under opbygning.

- Hjæipesldbsdelitujen. (Hilfsschiff-Abteilung) i Peenemiln
de, der omfatter alle Seepolizei's forsyningsskibe.

- Bjergnings- og redningskommandoen {Berqutujs- und Ret
tunqskommando} i Sassnitz, hvorunder hører specialski
bene BERGER I og LUMME.

- R-bådsdelingen (Riiumboot-Abteilung) i Parour, hvis 6
både er tildelt skolerne til uddannelsesformål.

Derudover råder »Seepolizeie over et større antal barkasser,
kuttere, loggere samt følgende tidligere, nu ombyggede danske
orlogsskibe:

Flagskibet ERNST THXLMANN
bugserbåden WISMAR
vagtskibet PRENZLAU

:t FORSTENBERG

ex HVIDBJØRNEN
ex LOSSEN
ex HENRIK GERNER
ex KVINTUS

Endvidere anvendes en 2-mastet-skonnert som skoleskib under
navnet WILHELl\I PIECK.

4-. Skoler.

Der lægges stor vægt pli. personellets uddannelse. Følgende sko
ler er for øjeblikket oprettet:

- Søofficersskolen i Stralsund-Schwedenschanze. Uddannel
sen a år, og elevantallet er ca, 300 fordelt pli. 3 kompag
nier.
Ingeniørofficersskolen i Kiihlungsborn. 3-lI.rig uddannelse.
Signalofficersskolen i Kuhlungsborn, 3-lI.rig uddannelse.
Flådeskolen i Parow, hvor der afholdes specialkursus for
underofficerer af enhver art.
Intendanturskolen i Heringsdorf, der uddanner intendan
tur-underofficerer.
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5. Signaltjeneste.
I Stubbenkammer ligger en flllderadiostation og langs hele

kysten er fordelt et antal kystsignalstationer, der alle er i for
bindelse med en meldecentral i Stralsund,

6. Slutning.
»Seepolizei« rllder for øjeblikket ikke over virkelige kamp

skibe, og det ser ikke ud til, at der vil tilgå slIdanne i nærmeste
fremtid. End ikke motortorpedoblIde synes at måtte finde an
vendelse, og aJle rygter om tildeling af ubllde har foreløbig
ikke haft bund i virkeligheden. 17. juni-urolighederne i 1953
synes stadig at kaste en skygge pli forholdet mellem Sovjet
unionen og DDR. Foreløbig koncentrerer man sig om den mili
tære og politiske uddannelse af officerer og underofficerer.

(SBZ- ARCHI V 9/1955) (W EYE RS FLOTTENTASCHENBUCH
1954/55)

Il. M. P.

Det tidligere danske inspektionsskib HVIDBJOHNE:\, der nu under navnet ERNS
THÅLMANN er »flagskib« i det osttyske Seepolizei. HYIDBJØHNEN, LOSSEr
I{VINTUS og SIXTUS laa i maj 1945 i omraadet Hostock-Warnernunde, HENHI
GERNEH i Stettiner HalT - alle i stærkt beskadiget tilstand. Paa grund l

skibenes alder og de store omkostninger, der ville være forbundet med den
bjergning og reparation, afstod Danmark fra sin ret til at fan skibene tilbage. ()
blev senere hævet af de østtyske myndigheder og blev - - med undtagelse ;
SIXTUS - efter reparation og delvis ombygning indrangeret i det østtyske Ser
poIizei. For HVIDBJORNEN fik sit nuværende østtyske navn, har den være
rapporteret at have heddet DOHSCH. løvrigt kan henvises til artiklen Flaadet.
Skibe den 29. august 1943 og deres senere skæbne i T. f. S. 1953 (side 321 f. f.

R.S.S.



Oversigt over østtyske flådestyrker.

Skibsnavn
, ... , .

"'1:1:Oi <J <: c:: ... ,Q
Maskineri/ Rækning

't:l <Il

J:>. - <J •
L/B/D Armering

... o c::'" &! c Byggeværfi
~ ~

el. nummer frE~ ~i HK sml. a .... ~ ·c
-:C Søsætningsår Cl <J

;...8 a:I

"
a:I <Il

20 PC KS + nr. 80 30/- /- 2x20 mm 24 3 JUMO - 19 Berlin -
1951 -1953 Diesel /1800 l<Openick

9 MC MLR + nr. 600 59/8 /3,6 1 x88 mm 19,5 2 Diesel/ 71 Wolgast-e-
1953 -1955 2x37 mm 2800 Stralsund

AU våben

6 MI R + nr. 60 28 2x20 mm 13 13 Berlin-
Kopenick Håumplnassen

6 Ml R + nr. 129 45/5,7 /1,9 20 2 Diesel / 1000/15 15 38 Tidligere Råumboot
2500

1 AB Ernst Thiil - 1050 67/10,5 /5.1 2x37 mm 14,5 li Damp- 3300/12 140 70 København ex Hvidbjørnen
rnann - 19211 1 x20 mm mask./1800

1 AT Wisrnar 640 12 35 Kebenhavn ex Lossen

1 AB Prenzlau 460 49/8 ,2/2,8 1 x37 mm 13 Diesel/900 45 København ex Henrik Gerner
1927 2x20 mm

1 AR Berger I 100 12

1 AR Lumme 150 8

1 AB Furstenberg 186 København ex Hvintus

1 Vilh, Pieck 200
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JO'
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30'
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Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

(fortsat)

Havne, kystbefæstninger og ressourcer.
Efterhaanden som sejladsen ad den Nordlige Søvej

har taget fart, er der langs Sibiriens nordkyst opstaaet
en lang række havne. Man maa dog ikke opfatte dette
ord altfor bogstaveligt og tro, at det ligefrem drejer
sig om regulære havne med moler, bassiner og kajan
læg. Saadanne havne ville antagelig i de fleste tilfælde
meget hurtigt blive ødelagt af isen.

De fleste nordsibiriske kysthavne er kun slet og ret
anløbspladser med en mere eller mindre beskyttet red,
hvor skibene kan ankre og tage pramme og lægtere paa
siden for omladning af gods til og fra flodhavnene.
Kun enkelte steder, hvor der er læ for isen fra havet
og beskyttelse mod foraarets isgang paa floderne, har
man - som f. eks. i visse deltaer og ved Dickson og
Tiksi - bygget kajer og bolværker, hvor ikke alene
pramme og lægtere, men ogsaa søgaaende skibe kan
fortøje. Efterhaanden som der foretages uddybninger
i deltaerne, skal disse sh avnean læge yderligere udvides.

De steder, hvor de vigtigste flodhavne - som ved
Ob og Lena - ligger langt fra deltaet, omlades som
regel alt gods. Hvor det kun drejer sig om kortere flod
sejlads, og hvor der er vand nok i indløbene, som f. eks.
paa Kolyma, vil man derimod med fordel kunne nøjes

Tidsskr. f. Søvæsen. 126. Aarg. 29
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Primitivt nulobssted ved .Jenissej. Floden er her saa dyb, at et
lastet søgaaendc skib kan fortøje tæt ved bredden. Til venstre en

floddamper der tillige anvendes til slæbning.

med ved delvis losning at lette skibene saa meget, at
de kan passere over barrerne og de læge omraader i
deltaerne.

Ved flodhavnene er der ofte paa pilotering bygget et
let træbolværk inde paa bredden, og uden paa dette
bolværk er lagt flydebroer, ved hvilke skibene kan for
tøje. Naar isen sætter ind om efteraaret, kan flydebro
erne tages paa land. Andre steder kan der være saa
dybt helt ind til den stærkt affaldende bred, at ski
bene her har mulighed for at fortøje direkte ved denne.

Den sæsonmæssige tilstrømning - eller maaske ret

tere tilførsel - af arbejdskraft til havnene er stor i
sej ladsperioden. Men herudover findes der et stadig
voksende antal faste indbyggere, der aaret rundt er
beskæftiget med forarbejdning af en del af de produk
ter, der kommer fra ind- og opland. Dette i forbindelse
med nyanlæg og drift af flyvepladser og øget militær
og civil virksomhed - inclusive de politiske kultur
centrer - har medført, at steder, der tidligere enten
henlaa uden beboelse eller kun talte nogle ganske faa
indfødte jurter, nu kan betegnes som byer.
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Da isgangen paa de sibiriske floder normalt indtræf
fer lidt før sejladsperioden paa den Nordlige Søvej
begynder, vil man som regel kunne naa at transpor
tere de siden sidste efteraar oplagrede og eventuelt op
arbejdede produkter saa betids fra indlandet ud til
omladepladserne, at de kan indtræffe her samtidig
med ankomsten af aarets første skibe.

Den europæiske del af den Nordlige Søvej har der
imod ved Kolafjorden og i Hvidehavet flere udmærkede
og store havne, der danner de vestlige udgangspunkter
for sejladsen langs Nordsibiriens kyst.

Murmansk. Murmankysten er som bekendt takket
være Golfstrømmen isfri aaret rundt. Sej ladsen kan
især om sommeren være noget generet af tange, men
Barentshavet og kystfarvandet er dybt og rent. Tæt
ved den norske grænse skærer Kolafjorden sig ind i
landet - en lang og smal fjord, der med sit dybe vand
ikke volder besejlingen nogen vanskelighed. Fjorden
danner et knæk paa midten, saaledes at dens inderste
del altid vil være beskyttet mod nordlige vinde. Ved
indløbet findes paa vestsiden nogle øer og indskærin
ger, der ligeledes danner beskyttede havne og anker
pladser.

Den oprindelige bebyggelse ved fjorden, fiskerbyen
Kola, ligger helt inde i bunden. Denne by har aldrig
haft nogen større betydning.

Allerede før 1. Verdenskrig var der anlagt en jern
bane fra Zvanka (E for St. Petersborg og S for Ladoga)
og N paa via Petroskoj eller Petrosavodsk ved Onega
søens vestbred til Kandalaksja ved Hvidehavets N\V
lige indskæring. Denne bane blev i aarene 1915-16
ved et forceret arbejde - 'h ovedsagelig ved hjælp af
tyske krigsfanger - ført videre N paa forbi Kola til
det lille fiskerleje Simeonskoje midt paa østsiden af

29$
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Kolafjordens inderste del. Her blev der samtidig anlagt
en havn, der fra oktober 1916 officielt benævntes Ro
manov no Murmanje. Efter Revolutionen ændredes
navnet til Murmansk. Paa dette tidspunkt var indbyg
gerantallet ca. 2500.

Sammen med Arehangelsk spillede Murmansk en
ikke ringe rolle allerede under 1. Verdenskrig. Ved
Murmansk - og til dels ogsaa Arehangelsk - modtog
Russerne saaledes iait ca. 600.000 tons krigsmateriel,
og flere tyske uhaude opererede langs Murmankysten
og i Hvidehavet, hvor de med torpedoer og miner gjorde
et ikke ringe indhug i Ententens transporter. I 1918
19 landsattes i Arehangelsk og Murmansk ca. 25.000
mand Ententetropper. der skulle støtte den kontrare
volutionære russiske aktion. Disse tropper evakuere
des i efteraaret 1919, hvorefter de revolutionære opret
tede den Karelske Sovjetrepublik.

Først omkring 1924 begyndte Sovjet-Unionen at in
teressere sig for Murmansk, og under den første fem
aarsplan udvidedes havnen og anlæggelsen af værfter
paubegyndtes. Disse havneplaner gik haand i haand
med hele Kolahalvøens stærke industrielle udvikling,
der lededes af Glavsjevmorputj. Ved Tsjibini - lidt
E for Murmanbanen - paahegyndtes en storstilet ud
vinding af apatit, et stof der efter en let og billig indu
striel behandling bliver til superfosfat. Delte for det
kollektive sovjetiske landbrug særdeles nødvendige
gødningsstof førtes S paa pr. jernbane, idet der fra
hovedlinien anlagdes en stikbane til Tsjibinigorsk.
Efter aabningen af Stalinkanalen Ioregaar størstedelen
af transporten gennem denne, og planen om en kanal
fra Kandalaksja til Kolafjorden igennem den lange
Imandrasø skyldes først og fremmest ønsket om at
undgaa den besværlige omladning. Tsjibinigorsk, der
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i 1935 fik navnet Kirovsk, havde allerede 1937 ca.
50 000 indbyggere. Dette tal er siden da vokset meget
stærkt. Billeder viser nu Kirovsk som en fuldt moderne
by med store og imponerende bygninger - i dag for
mentlig Verdens nordligste by med virkeligt storstads
præg*). Superfosfaten gik dog ikke alene til Ruslands
landbrug, men store mængder eksporteredes via Mur
mansk til Tyskland, England og U.S.A.

Foruden apatit og nefelin, der bl. a. bestaar af alu
miniumforbindelser og er et vigtigt stof i sværindu
strien og ved flyfabrikationen, hører jern, nikkel og
kobber til de mest værdifulde forekomster og natur
rigdomme paa Kolahalvøen og i egnen W for Murrnan
banen. Samtidig blev vandkraften udnyttet og mulig
gjorde derved anlæg af store industriforetagender, saa
ledes at man her med rette kan tale om »T undraen s
Industrialiseringe - et udtryk som Russerne ofte be
nytter i denne forbindelse. I modsætning til industri
erne i Ural og Altai, hvor lange jernbanetransporter
er nødvendige, har Kolahalvøens industri den fordel at
ligge tæt ved en havn - og endda en isfri havn. Mur
mansk voksede derfor i takt med industrien, og ind
byggertallet er steget aar for aar, til det i 1940 naaede
op over 150 000. Ogsaa dette tal er i de seneste 15 aar
vokset meget stærkt, men skønt Murmansk i dag har
flere indbyggere end Kirovsk, har den ikke det samme
præg af storby. Samtidig voksede den russiske stats
drevne handelsflaade (Sovtorgflot), idet maalet var
at lade al transport til og fra russiske havne ske paa
russisk køl. I 1934 var 75 % af de skibe, der anløb
Murmansk, russiske - og efter 1945 er denne procent-

,,) Kirov - Stalins nære ven - der blev myrdet i Lenlugrad
1934, var meget interesseret i arktiske spørgsmaal og specielt i
Kolahalvøens industrielle udvikling.
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del stærkt forøget. Endnu besejles dog Murrnansk og
Hvidehavets havne af en del fremmede skibe - heri
blandt ogsaa danske.

Udenlandske skibe, der er bestemt for havne og plad
ser øst for Nevaja Zemlja, anløber som regel Mur
munsk - dels for at tage islods og dels for at komplet
tere brændselsbeholdningen. inden de gaar ind i Kara
havet.

Ved ankomsten til russisk søterritorium standses
fremmede skibe af et fartøj fra grænsebevogtningen.
Hadiostationen lukkes, og alle fotografiapparater og
kikkerter beordres afleveret og deponeret, hvorpaa
skibet grundigt gennemsøges, hvilket som regel tager
2 il 3 timer. Efter fortøjningen sættes der vagt ved ski
bet, og normalt er det besætningen forbudt at gaa i
land. Kun skibets fører kan faa tilladelse til at begive
sig til havnekontoret og - hvis det gaar højt - besøge
kolleger i andre udenlandske skibe. I l\Iurmansk er det
dog hændt, at besætningen i skibe, der paa grund af
ventetid er blevet opholdt i over 14 dage, har faaet til
ladelse til lige at gaa i land for at strække benene.

Midt i 1930erne blev h oved sædet for havfiskeriet og
sælfangsten i Ishavet flyttet fra Arehangelsk til Mur
munsk, Store ladninger fersk, saltet og tørret fisk af
gaar daglig pr. jernbane fra Murmansk til de større
russiske byer - den ferske fisk i kølevogne. Murrnansk
har nu ogsaa distanceret Arehangelsk med hensyn til
udskibning af tømmer og pelsvarer. idet Murrnansk
er en mere naturlig og bedre placeret transithavn for
de sibiriske produkter. I 1939 fandtes i Murmansk
1000 m kaj længde med 8 m vand, og 7-8 store skibe
kunne her samtidig losse og laste. Lastning af korn og
apatit foregaar ved hjælp af elevatorer og andre meka
niske hjælpemidler. Under og efter krigen er havnen
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yderligere udvidet og mekaniseret. To større og flere
mindre skibsværfter med flyde- og tørdokker byggede
allerede før 1940 søganende fiskeskibe, medens jagere
og ubaade kunne dokkes og repareres. Det maa anta
ges, at værfterne nu tillige kan bygge ubaade - eller
i hvert fald kan samle og søsætte de i de forskellige
egne af det indre af Sovjet-Unionen byggede sektioner
af ubaade (pre-fabricated).

Godsmængden, der i 1932 androg 800000 tons, til
tog hurtigt og beløb sig i 1937 til 5850000 tons. Som
bekendt var Murmansk under 2. Verdenskrig maalet
for de fleste af lshavskonvojerne og fik her den største
betydning for Vestmagternes hjælp til Rusland. Efter
jerntæppets etablering er trafiken paa Murmansk kun
steget smaat, men den tendens til samhandel med den
øvrige verden, som har vist sig i Rusland efter Stalins
død, vil formentlig hurtigt bringe Murmansk frem i
første række som en af Sovjet-Unionens vigtigste
havne.

Kolafjorden er isfri - med undtagelse af den aller
inderste del ved selve Kola, Murmansk kan saaledes
besej les hele aaret.

Der findes 3 lufthavne ved Murmansk og flyvebaads
basis ved Grasnajabugten. Ialt er antallet af flyveplad
ser i Østkareleri over 100 - i større eller mindre af
stand fra grænsen til Finland.

Ved Pinorgorski-pynten tæt ved Murmansk ligger en
mindre flaadebase med orlogshavn, kaserne, ammuni
tions og minedepoter. Forskellige steder - bl. a. i
Gremisjahugten - findes støttepunkter for de under
grænsebevogtningen (MVD) sorterende patrulj ebaade.

Poljarnoje. Som omtalt under suverænitetsforhol
dene paabegyndte den ezaristiske regering allerede i
1899 anlæggelsen af en flaadebase i Jekaterinabugten
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- den sydligste af de vestlige sidefjorde til Kolafjor
den. Basen, der tillige skulle være handelshavn, fik
navnet Alexandrovsk, men det gik i begyndelsen kun
smaat med udviklingen. Som handelshavn var Alex
androvsk ikke særlig velegnet paa grund af de daar
lige eller vel rettere sagt helt manglende landværts
forbindelser. Hverken jernbaner eller veje førte til
stedet, og betydningen som omladehavn var dengang
lig nul, idet den Nordlige Søvej endnu ikke var aabnet.
Der var saaledes ikke noget at omlade, idet skibene
fra Arehangelsk og de øvrige Hvidehavshavne gik di
rekte fra deres afgangssted til bestemmelsesstedet.
Der var faktisk kun en yderst beskeden eksport af den
dengang øde og fattige omegns produkter. Heller ikke
som flaadebase fik Alexandrovsk i hin tid nogen virke
lig betydning.

Basen var ganske vist blevet anlagt med en Ishavs
strategi for øje, men medens arbejdet ved Alexandrovsk
endnu kun var 'h a lvfær digt , mistede Rusland mulig
heden for at dyrke en saadan strategi. Den Russisk
Japanske Krig, hvor næsten hele 0stersøflaaden gik
tabt, levnede ikke materiel til opgavens løsning - og
med den latente fare for en kommende europæisk stor
krig, som derefter prægede tiden op til 1914, maatte
den russiske flaades hovedmaal være at skabe en stærk
Østersøf'laade som modvægt mod den tyske flaades
voldsomme oprustning i denne periode. Der var ikke
raad til at afgive krigsskibe til operationer i Tshavet,
og som den storpolitiske situation udviklede sig, fand
tes der heller ikke opgaver for dem her. Alexandrovsk
syntes saaledes under de datidige forhold og omstæn
digheder at være et vildskud eller snarere maaske et
Torneroseprojekt, hvis tid endnu ikke var kommet.
Der blev anlagt en biologisk station, men de overdi-
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mensionerede marineanlæg tjente kun som basis for
et par fiskeriinspektionsskibe og nogle mindre isbry
dere, der i hine aar var ene om at repræsentere den
russiske sømagt i Ishavet og Hvidehavet. Ved anlæggel
sen af Murmansk i 1916 svandt betydningen og beret
tigelsen af Alexandrovsk som handelshavn fuldstændig
bort. Stedet henlaa da ogsaa i de første ti aar efter Re
volutionen i uvirksomhed, og først da Sovjet-Rusland
i 1930 begyndte at sende nogle jagere og ubaade til Is
havet til beskyttelse for sejladsen paa Murmansk, fik
Alexandrovsk den mening og betydning, som var til
tænkt stedet ved grundlæggelsen. Den biologiske sta
tion blev flyttet til Murmansk, og handelshavnen, der
kun havde været benyttet af fiskere, nedlagdes. Et lille
jerntæppe gik allerede ned i 1930 - men alligevel vi
des det, at kystbatterierne blev moderniseret og nye
anlagt, og at der byggedes anløbsbroer og kajanlæg
(to kajer a 300 m med 15 m vand). Alle de gamle de
potbygninger toges i brug og nye magasiner blev op
ført, og selvfølgelig blev basen forsynet med flyve
pladser og radiostationer. Vandarealer og vanddybde
tillader, at en anselig flaadestyrke kan baseres i Pol
jarnoje, som basen nu hedder. Foruden flyvepladser
i land anlagdes en base for flyvebaade i en nærliggende
vestlig sidefjord, og i Motovskibugten ca. 50 km i NW
lig retning fra Poljarnoje mellem fastlandet og Ribat
sjihalvøen (lidt E for Petsamo ) findes der i Vladimir
havn en fremskudt base for motortorpedobaade og
ubaade. Ved Poljarnoje flyveplads er hangarer og
værksteder sprængt ind i klipperne.

Under og efter 2. Verdenskrig er Poljarnoje yderli
gere blevet udvidet. Beliggenheden er den bedst tænke
lige i en fjord beskyttet ikke alene mod søen, men 
hvad der for Russerne mindst betyder lige saa meget
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Kolafjorden med Poljarnoje. Paa modstaaende side et tysk luft
fotografi af Poljarnoje (juni 1941). Bemærk Nordretningen ved
sammenligning med kortskitsen. Nord for orlogshavnen (A) ligger

Jekaterinaøen.

- mod alle nysgerrige blikke fra de udenlandske han
delsskibe, der passerer Kolafjorden paa vej til og fra
Murmansk. Trods denne isolation ligger Poljarnoje
dog med direkte og hurtig og aaret rundt isfri adgang
til det aabne hav, hvis dybdeforhold favoriserer egne
defensive minespærringer under kysten, samtidig med
at fjendtlig mineudlægning paa det dybere vand uden-
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for egne spærringer vanskeliggøres. Meget stærke be
fæstningsanlæg - i 1940 iait ti forter og batterier 
med 15, 18,24 og 30.5 cm kanoner - er anlagt forskel
lige steder paa begge sider af Kolafjordens munding
og ved indlobene til flaadehavnen. Der findes saaledes
forter pan Kildin (6 stk. 30.5 cm), Toras-øen (24 cm)
og Jekaterinaøen (10 stk. 30.5 cm). Man har her for
trinsvis anvendt ældre, men moderniseret skibsskyts,
der nu har radariIdledelse. Ved Poljameje begynder
den lange kæde af store radaranlæg, der nu langs hele
den Nordlige Søvej med fremskudte stationer paa
Franz Josephs Land og de øvrige arktiske øer danner
et udstrakt radarnet til forvarsling af fly over store
afstande.

Oprindelig var der via Kaia og op langs vestsiden af
Kolafjorden planlagt en jernbaneforbindelse til Alex
androvsk. Paa flere kort fra aarene 1916-20 kan man
- anteeiperet - se en saadan banelinie angivet. Banen
blev imidlertid ikke gennemført dengang paa grund af
det vanskelige bjergterræn. I stedet for førte man i
begyndelsen af 1930erne banen fra Murrnansk videre
N paa langs fjordens østside til Grasnajabugten, hvor
fra der blev etableret færgeforbindelse til Poljarnoje.
Anlæggelsen af den oprindelig projekterede bane langs
vestsiden paabegyndtes imidlertid før 1939, og arbejdet
er formentlig blevet afsluttet kort efter 1945, skønt
banelinien ikke ses indtegnet paa de nyeste officielle
russiske kort (1953), Forbindelsen med færge over
Grasnajabugten bibeholdes dog stadig.

Archangelsk. Den vigtigste havn i Hvidehavet er
Arehangelsk (1940: 226000 indbyggere), der er anlagt
ved Dvinas udløb. Havnen, der kan anløbes af de stør
ste skibe, regnedes tidligere for at være lukket af isen
fra november til maj, men med kraftige isbrydere er
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det nu og da i de senere aar lykkedes at forcere isen i
Hvidehavet helt ind i marts maaned. Fra marts til maj
plejer isen Imidlertid under sit opbrud at pakke saa
stærkt, at selv de kraftigste isbrydere ikke kan bane
vejen for efterfølgende skibe. Godsmængden, der i
1931 beløb sig til 2.2 mill. tons, øgedes i 1-937 til 6.9
milI., hvilket dog procentvis er en betydelig mindre
stigning end for Murmansk.

I Arehangelsk findes der mindst 2 lufthavne, en min
dre fIaadestation, 4 skibsværfter - bl. a. Krasnaja
Kusnitsavættet med en 115 m lang tørdok og to flyde
dokker, der kan tage skibe paa 6000 tons. Omtrent 30
km W for Arehangelsk blev der sidst i 1930erne i Dvi
riadeltaets sydlige del anlagt en ny by, der fik navnet
Molotovsk. Byens vigtigste opgave var at give husly
til arbejderne paa et stort skibsværft, hvis første ny
bygning blev paubegyndt i 1938. Skibene bygges her
bl. a. i et system af 4 store tørdokker. Ved at skob lee
to af dokkerne sammen (i tandem) kan der bygges
skibe helt op til 300 m's længde. Før 1939 var bygnin
gen af et slagskib projekteret her - og tyske rappor
ter fra krigens tid angav, at bygningen var paabegyndt.

Fra Arehangelsk og Molotovsk gaar der jernbane til
Vologda, der har forbindelse saa vel med Leningrad
som med Moskva.

Af øvrige havnepladser i Hvidehavet kan nævnes
Kem, Keret og Kandalaksja samt Bjelomorsk ved ud
løbet af Stalinkanalen.

Indløbet til Hvidehavet forsvares af en halv snes
forter og batterier (15 og 21 cm skyts) - bl. a. ved
Svjatoj Noss, Kap Orlov, Tri Ostrova og Kap Sosno
vets (alle Kolahalvøen) samt Morsjovetsøen (Mesen
bugten). Paa øen Kolgujev findes mindre kystbatte-
rier. (Fortsættes)
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Disciplin og gruppefølelse.
Af kaptajnløjtnant Eggert Petersen.

V . Fredsforhold.

Inden jeg går over til at tale om fredsforhold igen,
anføres det forhold, som blev slået fast i begyndelsen
af artiklen, nemlig at forholdene under fred er totalt
forskellige fra forhold under krig.

Uden at jeg er i stand til at referere til nogen under
søgelse, kunne man vove den fortolkning, at der ved
den gammeldags soldateruddannelse her i landet eller
ved den uddannelse, der f. eks. stadig finder sted i det
amerikanske marinekorps, »Iæderh a lsen ee, - under
fredsforhold tilstræbes bevidst eller ubevidst at skabe
sådanne betingelser, som bedst fremmer opvæksten af
en gruppefølelse. Med andre ord ved at gøre uddannel
sen så hård som muligt rent fysisk og ved en overud
nytteIse af den militære lydighedspligt, således at hver
eneste befalingsmand omtrent havde hånd- og halsret
over de menige, skabtes der, målt efter en almindelig
menneskelig målestok, et sandt inferno, der kvalte alle
ædlere menneskelige følelser med undtagelse af kam
meratskabsfølelsen. Den alene overlevede, den alene
gjorde tilværelsen udholdelig for den enkelte mand.
Herved var der samtidig skabt en kunstig gruppefø
leIse, som bandt den enkelte mand til gruppen på sam
me måde som under krigsforhold. Man kunne altså
driste sig til at sige, at den effektive gruppefølelse un-
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der krigsforhold opstod på grund af krigens påvirknin
ger, hvorimod den effektive gruppefølelse under freds
forhold opstod i gruppen som en reaktion imod og
som et resultat af befalingsmændenes næsten uind
skrænkede magtbeføjelser og magtanvendelse.

Denne opfattelse er selvfølgelig en skematisk frem
stilling af forholdene - og jeg siger udtrykkelig igen,
at det er min fortolkning, som ikke behøver at være
rigtig.

Ser vi nu på forholdene idag efter den stedfundne
demokratisering, så forekommer det mig ikke urigtigt
at sige, at en sådan gammeldags udnyttelse af befa
lingsmandsstillingen idag ikke mere er mulig. Tilvæ
relsen inden for alle forsvarets dele er blevet langt
mere retsbetonet, langt mere demokratisk, langt me
re menneskelig, langt mere kultiveret. Det er i dag
ikke mere muligt for en korporal eller for en sergent
at opføre sig, som om han var kong Salomon. De vær
nepligtige finder sig ikke i det. Aviserne slår sagen
op. Denne udvikling har muligvis betydet, at der ikke
mere er nær så store muligheder for at skabe en grup
pefølelse under fredsforhold og har vel også betydet,
at den enkelte - og navnlig den yngre befalingsmands
autoritet - er blevet stærkt formindsket. I gamle dage
havde hver eneste befalingsmand mulighed for at blive
en potentiel magtfaktor og at udnytte sin magt. Det
har han ikke i dag. Dertil er hans autoritet stærkt
formindsket.

Det er vel ikke uberettiget at tro, at denne udvikling,
altså demokratiseringen og samfundets indblanding i
værnenes arbejdsforhold, vil fortsætte fremover. Det
vil sige, at der stadigvæk vil blive mindre og mindre
mulighed for at skabe en gruppefølelse på gammeldags
maner, og det vil sige, at den yngre befalingsmands
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autoritet vil blive mindre, som tiden går. Lad os antage,
at det er fremtidens betingelser.

Vi står da over for det problem. at de gammeldags
midler til at skabe motivation med hensyn til lydig
hed er stærkt reducerede, og at vi alligevel ønsker skabt
samme effektive disciplin.

VI. Hvad kan der gøres.

For at løse dette problem synes der at være 2 mulig
heder, dels at forsøge at forbedre vore midler til at
skabe motivation, og dels at tillempe de ydre forhold,
så der ikke bliver et så stort område at holde discip
lin på.

Da krigserfaringerne gik ud på, at gruppefølelsen
var en primær faktor i krigsdisciplinen, ville det vel
være naturligt at forsøge på også under fredsforhold
at skabe den bedst mulige gruppefølelse.

J eg har omtalt visse forhold, som efter min mening
bevirker, at det i dag er vanskeligt at skabe gruppe
føleise på den gammeldags maner. Jeg skal derfor
rejse følgende spørgsmål:
l) Er det hensigtsmæssigt at forsøge på at forøge

gruppefølelsen under fredsforhold?
2) Med hvilke midler ud over de hidtil kendte, kan

vi forsøge at forbedre gruppefølelsen?

Lad mig tage klar stilling til det første spørgsmål 
jeg mener, at det i alle 3 værn er en hovedopgave at
skabe den bedst mulige gruppefølelse under fred som
under krigsforhold.

Med hensyn til evt. nye midler skal jeg anføre nogle
muligheder. Jeg vil om alle de i det følgende fremsatte
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spørgsmål anføre, at det er muligheder - og ikke sand
heder - som jeg hævder gælder absolut.

Når jeg i det følgende væsentligt stiller spørgsmål
op i relation til gruppefølelse. så bør der dog gøres op
mærksom på, at en del af forslagene også vil være med
virkende til at ændre billedet af den umiddelbare moti
vation, hvorfor de også på det område er af værdi.

1) Er det muiiqt at skabe en effektiv gruppefølelse
ved et mere demokratisk lederskab? (Sådan som
det i parentes bemærket i mange tilfælde sker un
der krigsforhold) .

J eg kan i den anledning nævne, at der findes en ræk
ke undersøgelser bl. a. af White & Lippet over grupper
af halvvoksne drenge. Undersøgelserne gjaldt spørgs
målet om en autoritært ledet gruppe, en demokratisk
ledet gruppe eller en »Iaisser.faire« gruppe (nærmest
en anarkistisk gruppe) gav de bedste resultater. Der
synes af disse undersøgelser at være forhold, der tyder
på, at den demokratiske ledede gruppe var den mest
hensigtsmæssige. Men fra disse undersøgelser og til det
militære system er der et stort spring, og resultaterne
kan selvfølgelig ikke overføres direkte. Men det kan
næppe være uholdbart at sige, at White & Lippets re
sultater opmuntrer til lignende militære eksperimenter,
- f. eks. i form af forsøgskompagnier eller forsøgsbe
sætninger.

2) Er det muligt at skabe en bedre gruppefølelse ved
en bedre udnyttelse af konkurrenceprincippet? Kan
man opmuntre konkurrencer ved tildeling af belønnin
ger? Ville det ikke have en gavnlig indflydelse på dis
ciplinen, om retten til at indstille til belønning blev
lagt ved tropsførerplanet?

Konkurrenceprincippet har været anvendt i forsvaret
i mange år. Det er altså ikke noget nyt. Men spørgsmå-

TIdsskr. f. Søvæsen. 126. Aarg. 30
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let er, om det ikke er muligt i højere grad konstruktivt
at udnytte dette princip. Her som ved de andre pæda
gogiske principper gælder det om, at befalingsmanden
forbereder sin pædagogik på samme måde som han for
bereder sig taktisk og teknisk til dagens arbejde eller
øvelse. Ved planlæggelsen af et arbejde, en øvelse, en
undervisningstime eller en lektion bliver det en hoved
opgave for befalingsmanden at besvare spørgsmålet:
hvorledes skabes en tilstrækkelig god motivation til det
foreliggende arbejde?

3) Kan man forbedre gruppefølelsen ved at lette de
værnepligtiges tilpasning sd meget som muligt. Det vil
sige ved at gøre tilværelsen inden for værnene så civil
og demokratisk som muligt! Er det muligt at skabe en
gruppefølelse gennem en positiv vej, så de værneplig
tige bliver bundet til gruppen på grund af lystbetonede
følelser i stedet for som i gamle dage, hvor de blev bun
det til gruppen på grund af ulystbetonede følelser?

Jeg kan i den forbindelse nævne, at en svensk psy
kolog Hårnquist har lavet en undersøgelse over tilpas
ningen hos de værnepligtige på den svenske flådes
eksercerskole, og han fandt en tendens til, at tilpas
ningen til det militære system (flåden) gik lettere, når
befalingsmændene havde en demokratisk indstilling til
mandskabsbehandling. Dette kom navnlig frem, når de
værnepligtige skiftede fra autoritært til mere demokra
tisk indstillede befalingsmænd - thi da udviklede ind
stillinger hos de værnepligtige sig i positiv retning over
for flåden. At disse indstillinger givetvis er af betyd
ning for den reelle arbejdspræstation fremgik, som
det vil huskes, af den tidligere fra »The American
Soldier-s gennemgående undersøgelse, hvor det viste
sig, at en negativ indstilling til kampen tenderede til

at frembringe en højere non-battle-casualiij-rate. Men
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iøvrigt er disse indstillingers betydning for den sene
re adfærd bevist i utallige undersøgelser.

4) Kan man forbedre gruppefølelsen ved at udjævne
noget af den sociale forskel, der er mellem befalings

mænd, specielt officerer og de værnepligtige? Der findes
mig bekendt ingen dansk undersøgelse, der viser noget
om dette forhold, men lad mig igen citere »Th e Ameri
can Soldier -e :

Denne undersøgelse viser, at det er berettiget at tale
om en social barriere mellem officerer og de menige
inden for den amerikanske hær. Tiden tillader mig ikke
at komme særlig detaljeret ind herpå. Lad mig nævne
et par enkelte ting.

Til spørgsmålet: »offlcererne fortjener ekstra rettig
heder og privilegier, fordi de har mere ansvar end de
menige c: - svarer 67 % af officererne »ja « imod 23 %
af de menige.

Jo højere rang, des større tilbøjelighed til at forsvare
det sociale skel, hvilket fremgår af følgende spørgsmål:
»En officer vil miste sine folks respekt, hvis han er
sammen med dem uden for tjenestene, hvortil følgende
svarede »j a «

Captains 73 %
First lieutenants 61 %
Second lieutenants 46 %
Menige 18 %

Forfatterne konkluderer bl. a., at »i tilknytning til
den tekniske uddannelse bør hver kadet modtage en
langt mere omfattende uddannelse i kommandoføring,
mandskabsbehandling og psykologl«. Specielt med
henblik på uddannelsen i lederskab vil jeg nævne en
amerikansk undersøgelse på »Survey research center-e
om »P roductivity , supervision and employe rnoralee 
Denne undersøgelse viste, a) at hvad de undersøgte

30·
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industriforetagender angår, så havde arbejdsledere
med høj produktivitet brugt næsten al tid til leder
skabsfunktioner frem for at deltage i produktionspro
cessen. b) God arbejdsledelse er personalecentreret
mere end produktionscentreret. Arbejdet gøres gennem
gruppen. c) Leder med maksimum effekt (produktion)
opleves ikke af arbejderne som punitiv.

5) Kan man forbedre den enkelte mands tilfredshed
og derigennem den enkelte mands forhold til gruppen
ved en positiv pædagogik, der lægger vægt på de posi
tive faktorer?

Dette er altså i største enkelthed spørgsmålet om be
lønning og - eller straf.

Er der mulighed for at anvende flere former for in
dividuel - såvel som gruppe - belønninger for deri
gennem at skabe en højere motivation, således at det
bliver mindre nødvendigt at straffe?

Lad mig her citere et forsøg af Munn (se fig. 4) :

20
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Fig. 4.

gruppe som fik dndel.
helt ignoreret gruppe.

kontrolgruppe.

5 dnge

Fire forskellige, men jævnbyrdige grupper løste 12
matematiske opgaver, men ved de efterfølgende præ
stationer opnåede grupperne højst forskellige resulta
ter på grund af den forskellige behandling, som de ud-
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sattes for. Den gruppe, som rostes, viste, som de 5 dage
gik, bedre og bedre resultater, medens den gruppe, der
blev dadlet, kun gjorde fremgang i begyndelsen for
senere - tydelig som følge af motivationstab - at præ
stere dårligere resultater. Kontrolgruppen, som prø
vedes i et andet værelse, og som hverken fik ros eller
dadel, samt den i forsøgsværelset helt ignorerede grup
pe viste begge fladere kurver.

Det forekommer mig, at der ikke mindst på ros og
belønningsområdet ligger store muligheder. Kunne
man f. eks. ikke også tænke sig at opmuntre den per
sonlige indsats ved gradsbetegnelser? Jeg erindrer om
den nu afskaffede underkorporalstitel, der så vidt jeg
husker, tildeltes en mand for god tjeneste. Noget lig
nende burde måske genindføres også i søværnet?

Med hensyn til straffe kan der vist på indeværende
tidspunkt være ringe tvivl om, at straffe er uundgåelige
såvel inden for forsvaret som i samfundet i almindelig
hed.

I et system, der forsøger at opdrage til en positiv be
tinget gruppefølelse, er det klart, at straffe i sig selv
ikke er noget forjættende princip. Det er nødvendigt
at straffe, men er det mon ikke en fordel at forsøge på
at nedsætte straffeantallet?

Den mest effektive måde at bekæmpe straffe på er
vel formentlig at mindske det antal bestemmelser, der
kan overtrædes. Er det muligt at indskrænke de be
stemmelser inden for forsvaret, som er straffefrem
mende uden at noget væsentligt går tabt?

ForsiIdernøder kan f. eks. bekæmpes ved at give mere
frihed - eller ved at lave landlovsbestemmelserne
knapt så rigoristiske. Kan man videre i hæren - uden
skade for materiellet - udvise større tolerance med
hensyn til pudsning? Betyder den strikse overholdelse
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af pudse- og ordensbestemmelser i øvrigt noget vir
kelig reeIt for disciplinen idag? Det er vanskeligt at
svare på, men der er vel tegn, der tyder på, at en rigo
ristisk overholdelse af disse bestemmelser skaber en
fjendtlig indstilling imod befalingsmændene og forsva
ret? Er det mon hensigtsmæssigt?

En del undersøgelser viser, at formaliteterne under
krigsforhold ikke overholdes nær så kraftigt som under
fredsforhold, og at det alligevel lykkes at opnå den
onskede effektivitet. Ville det ikke fremme en positiv
gruppefølelse, at formaliteterne under fredstid blev
mindre stramme? Når der ikke findes krav om overhol
delse af nær så mange formaliteter, er der heller ikke
mulighed for nær så mange overtrædelser, og dermed
er straffeantallet reduceret.

De værnepligtige, der modarbejder gruppefølelsen og
gruppearbejdet, eller de værnepligtige, der var blevet
straffet et større antal gange, må betragtes som tilpas
nlngsvanskelige. Det turde da i de tilfælde være hen
sigtsmæssigt at anlægge en positiv betragtning ved ik
ke alene at straffe dem, men ved at forsøge at hjælpe
dem til at falde til rette. Jeg tror ikke, at jeg er uviden
skabelig, når jeg siger, at der findes en tendens til, at
de mænd, der ikke kan tilpasse sig det civile samfund,
også har vanskeligheder med at tilpasse sig det mili
tære samfund.

I England havde man under krigen nogle specielle
uddannelseslejre for vanskelige værnepligtige eller for
at sige det lidt mere psykologisk for tilpasningsudygti
ge værnepligtige. Joseph Trenaman fortæller i sin rede
gøreIse: :tOu t of Stepe, hvorledes dette forsøg spændte
af. I disse »Specia l Training Units « udsattes de værne
pligtige for en individuel og en tolerant behandling,
således at det blev muligt for lejrene at hjælpe de til-



Disciplin og gruppefølelse. 487

pasningsudygtige med deres personlige problemer, idet
STU's hovedtese var, at det var de personlige vanskelig
heder, der lå til grund for den svigtende tilpasning i
forsvaret. Efter 4---6 måneders ophold i disse lejre blev
de sendt tilbage til deres regimenter eller andet steds
hen. Det viste sig, at 68 % af de tilpasningsvanskelige
ikke alene havde forbedret sig, men at de af deres che
fer nu blev vurderet som værende gennemsnitssoldater
eller derover. Tages hensyn til alle forhold indtil demo
biliseringen angiver Trenaman, at ca. 54 % efter STU's
ophold havde haft en tilfredsstillende tilpasning eller
derover, 13 % tvivlsom og 32 % utilfredsstillende.

Ville det ikke være en fordel i al almindelighed over
for de tilpasningsudygtige og i særdeleshed i relation
til gruppefølelsen. om det danske forsvar anlagde lig
nende lejre?

VII. Sammenfatning.

J eg har i denne artikel været inde på forholdene un
der krig, og jeg har forsøgt at drage en parallel til for
holdene under fred.

Jeg har været inde på, at den disciplin, som resul
terer i adlyden under krigsforhold, næppe kun er et
resultat af en vanemæssig eller refleksbetinget discip
lin indlært i kasernegården. men at den er et resultat
af hele den øjeblikkelige situation - at motivationen
som helhed alts å spiller en rolle. Jeg har forsøgt at
fremstille det synspunkt, som kommer til orde i en
lang række undersøgelser af disciplin-moralforholdene
under krig - at gruppefølelsen bogstavelig talt er den
egentlige bærer af disciplinen under krig.

Herudfra har jeg taget stilling til forholdene i nuti
dens danske forsvar og omtalt, at det forekommer mig,
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at der efter den skete demokratisering er mindre mu
lighed end før for at skabe en effektiv gruppefølelse.

Udfra ønsket om at skabe den mest effektive gruppe
føleise under fred har jeg rejst en række spørgsmål
om metoder, som vi benytter os af eller har mulighed
for at benytte os af. Er der muligheder for at forbedre
gruppefølelsen under fredsforhold ved andre midler
end de gængse?

Jeg skal sluttelig sige, at når jeg med vilje har formet
den sidste del af artiklen ved at stille spørgsmål, så er
det udfra den opfattelse, at det er emner, som vi kun
kan have en mere eller mindre løs opfattelse af eller
tro på. Det er imidlertid emner, som kan undersøges,
hvis vi da er villige til at forsøge og eksperimentere os
frem i stedet for at stå fast på, at vi her har nogle gode
gamle midler, som er de eneste mulige og bedst anven
delige.



Ordet »Logisties«.
Af orlogskaptajn H. M. Petersen.

I »Militært Tidsskrift« for maj 1954 har kaptajn
P. P. Schrøder på en fortrinlig måde gjort rede for
oprindelsen til ordet s Logistics c , forklaret dets betyd
ning, samt beskæftiget sig med dets sproglige van
dring. Da ikke alle søofficerer har haft lejlighed til at
læse denne artikel, og da der erfaringsmæssigt stadigt
synes at råde en ret stor usikkerhed over for ordets
begrebsmæssige indhold - selvom dets brug i mari
timt sprog er blevet dagligdags - vil det måske op
fylde en mission at gengive nogle oplysninger, der er
meddelt af Rear Admiral John D. Hayes, U. S. Navy
(Retired) i »Naval Research Logistics Quarterlye, Vol.
1 No 3, september 1954. Læsere af »Militæ rt Tids
skrifte vil finde, at de dels overlapper, dels supplerer
ovennævnte artikel.

»Logisti cse blev indført i amerikansk militærsprog
af ingen ringere end Rear Admiral Stephen B. Luce,
grundlæggeren af Naval flTar College. Luce introduce
rede ordet i 1885 i forbindelse med en meddelese om et
kommende kursus i en artikel i »The United Servicec ,

et tidsskrift, der var fælles for hær og marine. Første
gang, hæren brugte ordet, var i 1888 i en artikel af
general W. T. Sherman.

Luce lånte ordet sLogtst ics« til maritimt brug af
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J ornini , .) den store fransk-schweiziske militirteore
tiker. Denne inddelte krigskunsten i 6 adskilte kate
gorier:

statsmandskunst
strategi
stortaktik eller generalskunst
logistics
ingeniørkunst
den lille taktik eller bevægelse af troppeformatio
ner

I sin artikel definerede Luce en maritim anvendelse
af disse kategorier. Hans definition af logis tics lød så
ledes:

»Logist ics, or the art of moving armies, finds its
counierpart in the art of navigation, and in securing
adequate supplies of provisions, ammunitions and fuel
for tlie [leet, uiheti senered from its immediate base of
supplies. Tilis requires a lcnowledge not simply of the
ordinary rules of navigation, tobicli ineludes a knoto
ledge of ilie laws o] aberration o] tlie compass in metal
sliip; but of ihe coal depots of ilie uiorld, ihe means
of obtaininq supplies abrotul, and the [acilities af
forded in difierent foreign stations for docking and
repairing ships, and makinq duplicate parts of machi
nenj. It requires also a knouiledqe of the ditterent
clzannels of an enetruj's ocean commerce, ioitli a
view to suslaininq a [leet on ihe produets of thai
commerce. Information necessary to cover ihese points

' ) Ordet forekommer dog i fransk før Jominis tid. Det er af
ledt af det franske ord »loglse, der betyder kvarter, i betydnin
gen beboelse. I den tyske brug af ordet er logis tics beslægtet
med logik, der er afledet af det græske ord »Iogose , der betyder
tanke. Det blev brugt for at skelne mellem matematisk logik
og alm in deli g logik. (Meddelt Adm. H. af professor Oscar Mor
genstern).
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will be one of the duties of the naval staff, a corps
il will be an objeci of tlie Naval War College to pro
duce, «

Malian brugte udtrykket logis tics under en fore
læsning på Naval War College i 1888. Logistics blev af
overvældende betydning både under flådetogtet jorden
rundt fra 190i til 1909 og ved oprettelsen af flåde
baser i Amerikas nyligt erhvervede oversøiske besid
delser.

Senere fremkom mange artikler af søofficerer om
dette emne, både i fagtidsskrifter og i mere populære
blade. Admiral W. L. Rodgers var tilstrækkelig frem
synet til at medtage økonomi sammen med strategi,
taktik og logis tics som krigsførelseris 4 elementer. Ad.
miral T. A. Cowie forfattede i marts 191 i et dokument
med titlen »L ogistic data on Produetion and Industry
in the United Stoies,« Hovedafsnittene var :

- Skove og skovbrug
- minedrift
- landbrug
- industri
- transport
- beskæftigelse.
Admiral Cowie stillede heri forslag om de forholds

regler, der skulle træffes i tilfælde af krig for at skaffe
materiel og personel.

Same år udgav Colonel G. C. Thorpe, U.S.l\I.C., sin
nu klassiske :tP ure Logistics, The Science of War
Preparation.e

I mellemkrigsårene dal ede betydningen af logis tics ,
da U.S.A.'s marine stagnerede. og vægten blev lagt på
operationer - sædvanligvis i hjemlige farvande - på
taktik og på manøvrering. De fleste flådeproblemer
hørte dengang op, når logis tics begyndte at komme ind
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i billedet og skulle til at have indflydelse på den kom
manderendes beslutninger.

I begyndelsen af den 2. verdenskrig måtte marinen
betale dyrt for denne holdning til logistics-problemet.

Først for nylig er udtrykket logis tics taget alminde
ligt i brug i de andre værn.

Grunden til at marinen så tidligt accepterede det
franske ord, skyldes Luce's argumentation for at an
vende krigshistorien som fundament for søkrigsviden
skaben. Detrte blev dog ikke alt for vel modtaget af
hans samtidige i marinen, selvom der skulle gå flere
år, før Mahan udgav sit første, nu klassiske, værk om
søkrigsførelse.

At ordet ikke samtidigt vandt indpas i hæren skyl
des formentligt, at det ikke fandtes i Clausewitz's værk
»Vom Kriege«, der første gang oversattes til engelsk i
1873 efter Tysklands store sejre over Østrig og Frank
rig, og som betragtedes som en bibel af landofficerer
jorden over.



Boganmeldelser.

Jack Broome: »Make a Signal - «.
(London 1955. 111. 224 s.).

Denne bog har givet inspiration til to - nærlig samtidig
indsendte - anmeldelser til tidsskriftet. Disse er fundet at sup
plere hinanden godt med hensyn til belysning af det omtalte
værk og er derfor - med anmeldernes samtykke - begge op
taget, idet få »overl appendec bemærkninger dog er udeladt af
den sidst modtagne. Red.

Captain Broorne, R.N. har foretaget et retrospektivt
udvalg af signaler - hovedsagelig fra tiden før radio
telefonien kom i anvendelse som militært meddelelses
middel - og udgivet dem med nødvendige kommen
tarer. Mest lader han dog signalteksterne tale for sig
selv, idet forklarende bemærkninger som oftest er
overflødige.

Som indledning bringes en kort historisk oversigt,
hvorefter forfatteren betragter vigtigere søkrigshisto
riske begivenheder, som de afspejler sig i signaljour
nalernes støvede sider, bl. a. slaget på Reden 1801,
Trafalgar 1805 og 2 verdenskrige. Han fremdrager
nogle af de historiske modsætninger, der skød frem
over berømte signaler, herunder Beresford-Scott-affæ
ren (1907), som medførte en spaltning i den engelske
flådes officerskorps i flere år, SCHARNHORST og
GNEISENAU's udbrud fra Brest gennem Kanalen og
spredningen af konvoj P.Q 17.

De to sidste episoder er formentlig kendt af de fleste
søofficerer, medens signalet fra 1907 og dets virkninger
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sikkert kun erindres af et lille fåtal. Det skal trækkes
frem her som et eksempel på virkningerne af et sam
menstød mellem stærke personligheder.

På den tid (november 1907) var Sir John Fisher
First Sea Lord, Lord Charles Beresford C-in-C Cliannel
Fleel og Rear Admiral Percy Scott chef for en kryd
sereskadre. Channel Fleet lå i Portland og krydserne
i \Veymouth Bay, hvor Percy Scott havde hejst sit
flag i HMS GOOD HOPE. Krydserne var i færd med
at udføre deres årlige konkurrenceskydninger. en
højst betydningsfuld begivenhed for Percy Scott, der
jo var artilleristen par excellence. Dårligt vejr forlæn
gede skydningerne, og ved ugens udgang, da konkur
rencen skulle have været afsluttet, havde en af kryd
serne, ROXBURGH, endnu ikke skudt færdigt.

Kejser Wilhelm skulle aflægge et officielt besøg i
England den følgende uge, og flåden skulle samles
ved Spithead for at hilse ham. Dette betød, at alle
skibe skulle være så rene og vel pudsede som muligt,
og C-in-C gav ordre til, at de skulle begynde at male
mandag morgen.

Om fredagen havde Percy Scott spurgt C-in-C, om
ROXBURGH kunne gå ud i Kanalen og afslutte sine
skydninger, før den begyndte malerarbejdet om man
dagen.

Lord Charles sendte som svar følgende signal:
NOT APPROVED. ROXBURGH MUST GET READY
FOR THE REVIEW AND REMAIN IN HARBOUR
WITH THE REMAINDER OF THE FLEET.

Mellem Portland Harbour og Weymouth Bay lå
HMS ILLUSTRIOUS med Rear Admiral Foley's flag
og virkede som repetitør. Da ILLUSTRIOUS viderebe
fordrede C-in-C's afslag til GOOD HOPE skete eks
plosionen.
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Idet Percy Scott fik forevist signalet, tog han en
signalblok og skrev. Da hans adjutant så, hvad han
havde skrevet, insisterede han på, at ordlyden skulle
modificeres. Det samme gjorde stabschefen. Deres
råd blev injureret. Den eneste indrømmelse, admiralen
gjorde, var at udsætte afsendelsen til efter frokost,
da det så trods alle overtalelsesforsøg via ILLUSTRI
OUS blev sendt til ROXBURGH. Det lød:
SINCE PAINTWORK APPEARS TO BE MORE IM
PORTANT THAN GUNNERY YOU MUST REMAIN
IN HARBOUR AND MAKE YOURSELF LOOK PRET
TY.

I løbet af eftermiddagen var signalet kendt og di
skuteret af hele flåden. Den skulle ikke vente længe på
den fortsatte udvikling. ROXBURGH blev beordret til
at sende sin signaljournal ind til flagskibet, og Rear
Admiral Scott fik ordre til at møde personligt i tjene
steuniform hos C-in -C, medbringende GOOD HOPE's
signalj ournal.

På sit agterdæk forhørte Sir Charles i nærværelse
af hele sin stab og alle skibschefer den formastelige.
- sikkert historiens mest ubehagelige møde mellem
admiraler. Efter at Percy Scott havde taget ansvaret
for ordlyden af signalet på sig, fik han at vide at
Admiralty var blevet anmodet om at fratage ham kom
mandoen.

Kort efter denne pinlige scene sendtes pr. håndflag
et signal fra C-in-C til alle skibe (hvorved størst mulig
offentlighed opnåedes) , i hvilket hele sagen blev gen
nemgået og Scott's signal citeret. Det sluttede således:
- IN REGARD TO MY ORDER MADE TO THE
FLEET TO PAINT SHIP THIS SIGNAL MADE BY
THE REAR ADMIRAL FIRST CRUISER SQUADRON
IS CONTEMPTUOUS IN TONE AND INSUBORDINA-
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TE IN CHARACTER. THE REAR ADMIRAL IS TO
lSSUE ORDERS TO GOOD HOPE AND ROXBURGH
TO EXPUNGE THE SIGNAL FROM THEIR SIGNAL
LOGS AND TO REPORT TO ME BY SIGNAL WHEN
MY ORDERS HAVE BEEN OBEYED.

Episoden var dog ikke afsluttet hermed. Admiral
Sir John Fisher afslog at fratage Percy Scott kom
mandoen, på grund af den måde C-in-C havde grebet
sagen an på. Dette viste klart, på hvis side Sir John
stod.

Affæren fik ingen indflydelse på Percy Scott's strå
lende karriere. Han sluttede den som Full Admiral.
Derimod fortsatte diskussionen om den i mange år,
og de to hovedpersoner rettede begge, efter at de var
blevet pensioneret, i deres memoirer svære angreb på
modstanderen.

Jack Broorne slutter sin interessante og levende
bog med en samling mere individuelle signaler, nogle
godt lagrede, andre nye, men de får alle glans af den
humor, der ledsager dem.

Som eksempler kan følgende bringes:
- Fra Korvet til MTB, der afgår på patrulje:

GOOD LUCK
Svar fra MTB:

THANKS. ACTUALLY WE RELY ON SKILL.
- Mørk nat i Nordsøen.
Fra jager, A til Admty.
HAVE BEEN HIT RIGHT AFT BY MINE
Fra jager B til Admty.
REF. DESTROYER A's SIGNAL. NOT MINE BUT ME.

Bogen kan anbefales som en både fornøjelig og lære
rig underholdning, der yderligere vinder ved forfatte
rens egne illustrationer.

H.M.P.

*
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Samme bog:
Forfatteren spurgte engang arkivaren i Admiralty,

hvor mange signaler, der var blevet sendt i Royal Navy
under 2. verdenskrig. Svaret var: »Ca. 200 tons e.

... Bogens hovedafsnit, der hedder: »Søkr igsh istori e
fortalt ved hjælp af signaler -e, er langt det interessan
teste. Heri berettes om en række episoder, store og
små, kort- eller langvarige, mellem hverandre. Række
følgen begynder i 1779 og slutter med signaler, sendt
under H. M. Dronning Elizabeth's rejse jorden rundt
i 1953-54. Undervejs har man, næsten udelukkende
ved hjælp af rene signaltekster, taget fra signalloggene
i såvel egne som fjendtlige skibe, bl. a. Slaget på Rhe
den, hvor Nelson satte kikkerten for det blinde øje
(her findes signalerne fra HMS LONDON og HMS
ELEPHANT), Trafalgar (ENGLAND EXPECTS ....,
om hvis nøjagtige ordlyd der stadig hersker nogen
uklarhed), SCHARNHORST og GNEISENAU i okt.,
nov. og dec. 1914, sluttende med begges sænkning i
slaget ved Falklandsøerne 7. dec ., og som modstykke
SCHARNHORST og GNEISENAU's meriter i 2. ver
denskrig herunder udbruddet gennem kanalen 12. feb.
1942. Mere spændende end nogen roman er signalernes
autentiske og nøgterne beretning om den store jagt på
BISMARCK, der resulterede i først HOOD's, senere
BISMARCK's sænkning. Forfatteren er ikke eensidig
- det er ikke alle beretningerne, der er lige flatterende
for Royal Navy. Men det er søkrigshistorie - kort og
klart.

Bogen slutter med et særdeles fornøjeligt afsnit, der
indeholder en samling af de vittige, spidsfindige, sar
kastiske og uartige signaler, som kun englænderne
(desværre) har opfindsomhed og mod til at udfær
dige og sende. Her findes en del af de »bihelcit at-sig-

Tidsskr. f. Søvæsen . 126. Aarg. :11
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nalcre , som alle har hørt om , men få kan huske. An
melderen håber at kunne stimulere læseren til nærme
re bekendtskab med denne letlæste bog ved en lille
m undsmag fra dette afsnit:

An admiral, leading a line of carriers, watched one
o{ ilie destroyer screen trying to cut through ilte line
between his ship and the nexi astern. The destroyer
Caplain, anxious nol to make ihe obvious mistake of
gelting across No. 2's bows, cut too close to tIze flag
sliip's slem. Sure enough an unlucky roll brought his
sea boats' douiis in contaet with ilie carrier's stern.
Tlie Admiral growled »Make thai young blighter a sig
nal«. Everyone waited to Iiear ilte great man's anger
put to words.

From Flag Officer to Destroyer:
IF YOU TOUCH ME THERE AGAIN I SHALL
SCREEM.

l. W-T.

Giiniher Sleinweg:
»Die Deulsche Handels/lotte im zuieiten Weltkrieg.

Aufgaben und Schicksal«.
O'erlag Otto Schwartz & Co. Giittingen. 1954).

Den tyske handelsflådes skæbne var i den 2. verdens
krig nært knyttet til de militære operationer. I denne
bog skildres, hvorledes en handelsflåde, der ved krigs
udbruddet var verdens 5. største (kun overgået af Eng
land, U.S.A ., Japan og Norge) med en tonnage på
4.492.000 BRT i løbet af 5 krigsår reduceredes til
1.583.000 BRT og derefter yderligere ved krigsskade
erstatninger formindskedes til kun at omfatte 180 .000
BRT.
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Forfatteren har delt sin afhandling i følgende hoved
afsnit:

- Genopbygningen af den tyske handelsflåde mel
lem de 2 verdenskrige.

- Rigsregeringens anvisninger til alle skibe på ver
denshavene mellem den 25. august og den 3. sep
tember 1939.

- Tilbagekomst, internering og tab indtil 9. april
1940.

- Handelsflådens andel i militære operationer
1940.

- Handelsflådens opgaver i østersørummet.
- Handelsflådens præstationer og tab på verdens-

havene.
- Tilbagetog og evakuering i Nordøstersørummet

1944/45.
- Fra den betingelsesløse kapitulation til Potsda

meroverenskomsten.
Bogen er meget klar og overskuelig og er bl. a. for

synet med et væld af statistiske oplysninger og tabeller,
der giver et udmærket billede af tabsårsager og -områ
der, nybygningstilgang. laster m. v.

Et af de mest interessante afsnit omhandler, hvor
ledes det trods en aldeles overvældende allieret luft
overlegenhed lykkedes tyskerne med et tab af 80 skibe
på ialt ca. 300.000 BRT og et ukendt antal omkomne
i januar til maj 1945 at evakuere ca. 2.2 mill. lands
mænd fra de tyske østområder.

Som appendix findes en fuldstændig liste over han
delsflådens tab under krigen, angivet for hvert skib
med skibsnavn, rederi, byggeår, BRT, tabsdato og tabs
årsag.

H.M. P.

31"



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen

og B. Hervad-Jørgensen.

Canada.

Flåden i 1954.

I 1954 har forøgelsen af den canadiske flåde været større end
noget tidligere år i fredstid. Personelstyrken er steget med

iall ca, 2000 og omfatter nu ca. 18800, hvoraf 2670 officerer.
24 nye eller ombyggede enheder er indgået i linie- eller reser

vef'Iåden.

For tiden er ca, 50 enheder i aktiv tjeneste, hvoraf 1 hangar
skib, 2 krydsere, 10 jagere, 9 fregatter, 4 kysteskorteskibe, 1
arktiskt patruljeskih. Derudover er der udrustet ca . 100 hjælpe
skibe, der er bemandet med civilt personel.

Reserveflåden består af 53 enheder, hvoraf ca, halvdelen
allerede er moderniseret, og størstedelen af de øvrige vil blive
det.

Forsvarsbudgettet for finansåret 1955/56 er fastsat til
2.108.086.000 can. dollars. Af dette beløb tildeles der

luftvåbnet 880,4 mill. doll .
hæren 500,3 mlll. doll.
marinen 323,3 mill. doll.

Ca. halvdelen af marinens budget skal gå til udførelse af
Ilådeprogrammet.

Til brug for A/S-træningen har Canada lånt 3 britiske ubåde,
der sejler med blandet britisk og canadisk besætning.
(Tidskrift i Sjoviisendet juli-aug. 1955 og La Revue Maritime

aug. 1955) B.H.-J.

Fjernsyn.

I en af RCN's enheder bliver der instalIleret fjernsyn til brug
for intern videregivelse af taktiske oplysninger, der hidtil er
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videregivet pr. telefon. Senderen anbringes i kampinformations
centralen og indstilles pli et plotterkort, hvorpå fjendtlige luft
fartøjers, overfladeskibes og u-bådes såvel som egne skibes be
vægelser indtegnes. Overførelsen sker pr. kabel til modtagere,
der er anbragt i forskellige nøglepunkter i skibet.

(U.S. Naval Institute Proceedings aug 1955) B.B.-J.

l'åben hjælp.

Canada skal i henhold til Mutual Aid programmet levere
militært materiel til 6 NATO-lande, hvorimellem Danmark.

Forberedelserne til afskibning af materiellet er afsluttet.
(NATO letter, 1. aug. 1955) B.B.-J.

England.

Coastal Forces.

Armering som l\ITB:

64 t
1 stk. 115 mm kanon
1 stk. enkelt 40 mm Bofors
4 stk. enkeltrør
1 stk. mindre kanon.

der installationer til h'sraketter og dybde-Desuden er
bomber.

H!\IS DARK AGRESSOR, den første af en ny type FPB'ere, er
overtaget fra værft.

Spanter og dæk er af en aluminiumslegering, skroget er af
mahogni og diagonalbygget. Hovedmotorerne er Napier Deltic
dieselmotorer, der udvikler 2500 AHI{ ved 2000 omdr, Forholdet
kraft/vægt er det hidtil bedst opnåede med en skibs-diesel
motor.

Deplacement:
Armering som !\1GB:

(The Navy aug. 1955) B.B.-J.

Flådebesøg bag jerntæppet.

I juli måned i lir aflagde krydseren GLASGOW et 4-dages
besøg i Gdynia.

Da krydseren ankom til havnen var hundredevis af folk for
samlet langs kajerne, og fra 7 polske enheder flagedes over top
pene og besætningerne aflagde honnør. 18 sømil fra land blev
GLASGOW mødt af en polsk jager og flere polske orlogsskibe
sluttede sig til denne eskorte nærmere ved havnen.
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Ved ankomsten udveksledes salutter, og en polsk honnøraf
deling var opmarcheret på kajen, hvor kranerne nejede til hil
sen.

Skihet var åbent for besøg om bord, og besætningen aflagde
som den polske stats gæster besøg i Gdansk.

(Admiralty News Summary, 107/1955). H. M. P.

Genvisit.

De polske jagere BLYSKAWIZA og BURZA har aflagt besøg
Portsmouth fra 8.-12. september.

(Times). H. M. P.

Ændring i flådens struktur.

Følgende oversigt viser, hvorledes den engelske flåde har æn
dret sig siden 1914.

Antal skibe i flådens tal

Skibstyper 1914 I 1939 I 1954

Slagskibe og slagkrydsere 73 15 5
krydsere 120 58 24
hangarskibe - 6 15
jagere 238 158 82
eskorteskibe 10 48 182
ubåde 85 59 57
minestrygere 5 42 325
torpedobåde } 109 -
MTB og MGB - 53 106
landgangsskibe - - 33
landgangsfartøjer - - 384

(Marine Rundsehau 411955). H. M. P.

Handelsftådestatistik.

I følge en undersøgelse, der er foretaget af »Inst i t u t f iir
Schiffahrtsforschung« i Bremen passerede den samlede handels
skibstonnage i hele verden 100 mill. BRT ultimo november 1954.

Ved årsskiftet 1954/55 var tonnagefordelingen :
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Skibe med tørlast.
300 BRT eller mere 65.664.068 BRT

lasteevne: 89.787.012 ts, dw,
lasterum: 1.237.190.587 cbm.

Mindre end 300 BRT 677.196 BRT

Tankskibe.
300 BRT eller mere 25.837.687. BRT

lasteevne: 39.227.474 ts. dw,
Mindre end 300 BRT 45.521 BRT

Rene passagerskibe 734.936 BRT

Fiskeskibe og specialskibe 4.297.253 BRT

Indlands tonnage 3.463.836 BRT

lait 100.720.577 BRT

(Marine Rundsehau 4/1955) n.u. P.

Holland.

Ny jager.

Jageren NOORD BRABRANT er den 1. juni lir indgået
flådens tal.

Deplacement: 2160 t
Maskinkraft : 45000 HK
Fart: 32 knob
Armering: 4 stk. automatiske 120 mm kanoner
Krrgsbemaudtng r 246 mand
Fredsbemanding : 200 mand

(Jvf. T.f.S. 1953, pag. 313).
(La Revue Maritime aug 1955) B.B.-J.

Italien.
Nye enheder.

Korvetten ALBATROS, bygget i Italien pli. soff-shoree-prc
grammet, blev overtaget den 1. juni i år. (Korvetten er af samme
type som TRITON).

(La Revue Maritime aug 1955) B.B.-J.
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Jageriederen SAN GIORGlO blev overtaget fra værft den 3.
juli i år. Det er den under krigen påbegyndte lette krydser
POMPEO MAGNO, der er blevet ombygget.

længde og bredde: 138 X 14,4 m
Deplacement: 4000 t.
Fart: ca. 40 knob
Armering: 3 dobb., automatiske 127 mm

2 4-dobb. 40 mm
4 dobb. 40 mm

Besætning: 500 mand
Den er udstyret med det mest moderne elektroniske udstyr.

(Notiziario Quindicinale per la Mar-inen 1-15 juli 1955)
B.H.-J.

Sovjetunionen.

Skoleskibet SEDO V.

Sovjetunionen har bibeholdt sejlskoleskibe til personellets
uddannelse. Et af disse er den 4-mastede bark SEDOV af Kron
stadt, der er bygget af stål og anses for verdens største sejlskole
skib. Længden er 117,5 m, bredden 14,6 m og sejlarealet over
4000 m2• Skibet sejler ikke alene i Østersøen, men foretager
togter ud i Atlanterhavet. I 1954 foretoges således et togt, hvor
skibet sejlede ud gennem Østersøen, Nordsøen og ud i det nord
lige Atlanterhav, ialt over 5000 sømil.

(Ogonek, 51/1954) . H.M.P.

Et radaranlæg af små dimensioner.

Skibsradaren NEPTUN kan gå grund af sin størrelse (Inclu
sive reservedele vejer den 800 kg.) ikke monteres i små skibe.
Et nykonstrueret anlæg, STVOR, hvis vægt kun beløber sig til
230 kg er derfor blevet modtaget med stor interesse, og det må
antages at ville finde stor udbredelse på både sø- og flodskibe,
da det vil kunne sikre sejladsen under alle forhold.

STVOR består af sender-modtager med antenne og indikator
til rundsyn {PPI}.

Nedenfor er anført nogle tekniske oplysninger. Til sammen
ligning er anført tilsvarende oplysninger for en engelsk og en
amer-ikansk radar af lignende type:
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I STVOR I DECCA

I
RAYTHEON

(sovj.) 159 AIB MPJ
(eng.) (amer.)

Strømforbrug 1.5 kw 1.0 kw 0.75 kw
peak power 80 kw 7 kw 8 kw
pulslængde 0.1 IL sec. 0.1/0.2 IL see 0.3 IL see
pulsfrekvenser 200 1000 1500
frekvensbånd 10.000 mhz 10.000 mhz 10.000 mhz
afstandsområder 1/2-1-21 /2-10.25 1/2-3-10.25 1-3-10-20
afstandsringe 2-5-5-5-5 2-5-6-5-5 4-3-5-5
PPI-diameter 230 mm 125 (180) mm 180 (300) mm
antennestørrelse 850 mm 1270 mm 1300 mm
strålebredde H 1.°7. V 20° H 1.6° • V 23 ° H 2° • V 16 °

omdrejningstal 24 24 11
samlet vægt 230 kg 250 kg 220 kg

(Morskoj Flot 4/1955 ) n.u. P.

Havundersøgelsesskibet vtrJAZJ.

Som bekendt yder Sovjetunionen en stor indsats p å havunder
søgelsesområdet. Blandt mange skibe, der er udrustet til for
målet er VITJAZJ det interessanteste, idet det er verdens største
ekspeditions- og undersøgelsesskib. Det er opkaldt efter korvet
ten VITJAZJ, som admiral Makarov foretog sine vldenskahelige
ekspeditioner med. Skibet er en ombygget handelsdamper med
et deplacement på 5500 tons og med plads til 12 passagerer.
Hovedmotoren er en 2-takts dieselmotor uden kompressor på
3000 HK og 120 O/l\!.

Ved ombygningen blev overbygningen forlænget, hvorved der
blev plads til laboratorier og lukafer til videnskabsmændene.
Pli. mellemdækket er der kahytter til øvrigt personel samt yder
ligere nogle laboratorier og et værksted.

Skibets aktionsradius er 18.600 sømil, svarende til ca, 66
døgns sejlads. Der findes 13 laboratorier med et dørkareal på
150 m~, deriblandt et hydrologisk, et meteorologisk, et mikro
biologisk, et hydrokemisk samt et plankton-laboratorium. Besæt
ningen består af 73 mand + 64 videnskabsmænd. Et dybvands
anker tillader opankring på indtil 10.000 m dybde. Desuden fin
des specialtrawleranlæg med en ståltrosse på 16.000 ID, hvormed
der kan trawles på en hvilken som helst dybde, Til geologiske
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undersøgelser findes bundhentere der kan hente 30-40 m af
bunden op ad gangen.

VITJAZJ har i de 6 lir , det har sejlet i fjernøstlige farvande
gennemført 19 ekspeditioner og sejlet over 130.000 sml. l den
tid er der foretaget over 60.000 mils hydrografiske målinger
og over en snes ankringer på dybder over 6000 m .

(Mor-sko] Flot 5/1955) H.M.P.

Juocr-n ybyon inger.

l 1954 og 1955 er serieproduktion sat igang af 2 nye jager
klasser, en større i fortsættelse af SKORY-klassen og en mindre
eskortejuger. Begge de nye skibe har Il ushdæk, og jageren har
et krydserlignende Hdlcdelscsanlæg. Data er iøvrigt følgende:

dimensioner
deplacement
fart
armering

besætning

jager 1954

I23X12 X4 m
2400/2900 tons
38 knob
4-13 cm (2)
10 '1'-53,3 em (5)
miner
dybdebomber

ca, 300

eskor-tejager 1955

93 XI0 X3 m
1200/1600 to ns
34 knob
4-10 cm
4-40 mm (2 )
3 '1'-53,3
miner
dyhdehomher

ea. 190

(Marine Rundsehau ( 11955) H . M. P.

U.S.A.

Logistics og rcvolutionen i kriqsferelseti. (Referat).

Meget er blevet sagt og skrevet om de nye våben og om deres
virkning på strategi og taktik. Her skal kort omtales den be
tydning, de vil få for logistics. Vi går ud fra, at der i en kom
mende krig vil blive brugt fjernstyrede raketter med en rækning
på 2000 km og med atomsprængladninger, atombomber og -gra
nater, fly med overlydsfart, krigsgasser og bakteriologiske
kampmidler samt ubåde med høj undervandsfart.

For at få et indtryk af udvikl ' . ien vil vi kaste et blik
på den virkning, som de næste 20 års udvikling vil få for for
syningstjenesten, sanitetsvæsenet, transportvæsenet, bygnings
tjenesten samt ledelse og organisation.
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t. Forsyningstjeneste.
Den almindelige opfattelse er, at der behøves en stadig vok

sende mængde forsyninger udtrykt i tons pr. mand. Fra et
militært synspunkt kan forsyningstjenesten deles op i anskaf
felse, opmagasinering og fordeling.

Uheldigvis for forsynings folkene, skatteborgerne, d. v. s. os
alle, vil størstedelen af de nye våben være meget komplicerede
og meget dyre. Normalt vil disse ting blive fremstillet i en indre
zone (Zone of Interior) og vanskelige at få i forbindelseszonen
(Communication Zone). Lokal rekvisition kan udelukkes. På
den anden side vil mere uvæsentlige ting som ekstra tøj, møbler,
øl og elementbygninger - altsammen noget der blevet ydet i
ødsel overflod under den 2. verdenskrig - kunne fordeles eller
rekvireres lokalt i de fleste områder. Men selv med indskær
pelse af sparsommelighed og udvikling af lokale resurcer er det
tvivlsomt, om man kan holde antal tons pr. mand nede på den
mængde, det havde i 2. verdenskrig.

Opmagasineringen vil blive endnu mere berørt. Alt må spre
des mest muligt som beskyttelse mod de nye våben. Før eller
senere vil det blive nødvendigt at opretholde hovedlagre i flere
områder. Man kan forestille sig de omkostninger, tab og for
øgel se i forsyninger, dette vil kræve. Og lokal spredning da? Et
ammunitionsdepot i sidste krig med 150.000 tons ammunition
optog gennemsnitlig 10 sq. miles. Da det krævede areal varierer
med kvadratet på afstanden mellem ammunltlonsmagasinerne,
vi det betyde, at der til det samme depot i en fremtidig krig
bør kræves 1000 sq, miles; men en sådan spredning er ab surd.
Med delte forhold ville det materiel, der anvendtes til invasio
nen af Frankrig ikke have kunnet være i England. Dette giver
en lille forestilling om problemets størrelse. Underjordiske ma
gasiner må benyttes, hvor det er muligt; men det vil ikke hjælpe
meget på grund af de vanskeligheder, der er forbundet med at
flytte forsyninger ind og ud og skaffe Iys og ventilation.

Fordelingen af forsyningerne vil endelig blive vanskeliggjort
ved spredningen både af lagre og tropper. Dette kræver atter
mere transport, tid og personel.

2. Sanitetstjenesten,
Den 2. verdenskrig var den første krig i historien, i hvilke

sygdomme ikke krævede flere ofre end våbnene. Men i frem
tiden vil vore læger stå over for 3 helt nye problemer. Først
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og fremmest må nye metoder udvikles til beskyttelse mod radio
aktiv udstråling. Dernæst må truslen fra de kemiske og bio
logiske våben imødegås.

Tilsammen vil det kræve nye forsyninger, teknisk dygtighed
og årvågenhed, Endelig vil ABC-våbnene kræve forøget behand
ling af civilbefolkningen. Selv det minimum af behandling, der
kræves for at undgå interferens med de militære operationer
kan nå enorme proportioner. Det sanitære problem, der opstår,
når 100,000 personer pludselig dør, som det skete i Hiroshima,
er meget ubehageligt, men det må løses, hvis området skal for
blive beboeligt.

3. Traneportoæsenet,

Dette vil blive højst radikalt berørt af den nye udvikling.
Idag er det søfart og jernbaner, der er de egentlige transport
midler. Men begge er gode mål for de nye våben. Havne vil
blive ødelagt af atombomber, og derfor må der udarbejdes
planer til at gøre maksimal brug af strandbredder og kunstige
havne. Store samlede konvojer er passende mål for atomvåben,
og spredte skibe vil blive angrebet af ubåde. På samme måde
vil jernbaneknudepunkter og broer blive ødelagt.

I følge dette skulle det ikke være urealistisk at antage, at fly
vil komme til at indtage en mere fremtrædende plads i trans
portbilledet. Der eksisterer allerede nu fl~', der kan medføre
400 mand eller 50 tons gods (C-99).

Atomdrevne fly, der meget snart kan ventes, vil flt meget stor
aktionsradius. Raketstart vil reducere behovet for meget lange
startbaner. Men dette vil på sin sidc medføre, at de store flyve
pladser hl iver atommål, og spredning og forsvar bliver de deraf
følgende ubehageligheder. Til trods herfor viser udviklingen
henimod større brug af fly transport, selvom den kun bør an
vendes, nål' det er nødvendigt for kosthare og absolut kr-itiske
mangel-emner. Selv da vil det betyde en reduktion af oplagret
mater-iel.

Desværre er det uundgåeligt at nævne POL (Petroleum, Oils
and Lubricants). Ca. halvdelen af den vægt, der sejledes fra
Amerika under 2. verdenskr-ig omfattede benzin og olie, og ten
densen peger mod et stadigt stigende behov for disse stoffer.
Større motorisering af hærene, flere kampvogne, brug af jetfly
og større brug af transportfly kræver altsammen mere benzin
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og olie. Hvad der end foretages, så bliver POL et af de store
logisticsproblemer.

4. Bygningstjenesten.

Denne tjeneste er ikke ny, men udviklingen viser hen mod
stadig større krav. Reparationsbehovet ved atomsprængnings
skader vil blive enormt, flere flyvepladser skal bygges, under
jordiske bunker vil blive mere og mere anvendt til hovedkvar
terer, hospitaler, samlefabrikker og udskydningscentrer for
fjernstyrede våben.

5. Ledelse og organisation.

Tendensen går her mod den størst mulige koordination og
integration, således at maksimum udbytte opnås.

Efter denne korte gennemgang, hvor det er blevet fremhævet,
at der i næste krig vil blive brug for mere af alting, og hvor
det vil blive vanskeligere at skaffe, hvad der kræves, skal det
atter påpeges, at de nye våben og nyt udstyr vil blive kom
plicerede, vanskelige at producere og meget kostbare. Det er
interessant at se, hvorledes udviklingen i omkostning pr. dræbt
fjendtligt individ har været. Tager man den samlede sum, som
en krig har kostet og dividerer med antallet af individer, der er
blevet dræbt, vil man finde, at Cæsar klarede sig med 0,75 S pr.
mand. Napoleon bragte næsten Frankrig til fallittens rand, idet
prisen da var gået op til 3000 $ pr. mand. 1. verdenskrig kostede
U.S.A. 21.000 S pr. dræbt individ, og i 2. verdenskrig sprang
dette beløb op til mindst 200.000 $. Dette er en logisticsstrømpil
- fra 75 cent til 200.000 $.

(Naval Research Logisties Quarterly) 3/1954) H.M.P.

Atomundervandsbådene.

Omtrent samtidig med søsætningen af SEA WOLF vil NAU
TILUS, det første atomdrevne skib i verden, gå i gang med de
første øvelser med flådens A/S-styrker. (Jvf. iøvrigt T.f.S. 1953
pag. 511-12).

Disse to begivenheder fremhæver betydningen af en omhygge
lig vurdering af atomubådenes fordele såvel som ulemper, så
ledes at et velafbalanceret byggeprogram kan opstilles. Allerede
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nu er der en tendens hos po litikerne til at ville koneentrere sig
om at bygge ubåde med atomkraft frem for ubåde med mere
konventionelle Iremdrivningsrnidlcr, idet man er tilbøjelig til
Ilt fremhæve de gode resultater, man har opnået under forsøgene
med NAUTILUS og forbigå de mindre heldige egenskaber.

Disse to første af en serie på ialt 7 atomubåde, der er bevil
get indtil nu, er forøvrigt ikke helt ens. SEA'VOLF's kraft
anlæg er en SIR (Subm ar ine Intermediate Reaetor), der anven
der flydende natrium som kølevædske. Natriumet opvarmes ved
fission sprocessen i reaktorens indre og passerer derefter gen 
nem et rørsystem til en :tkedelc , hvor det omdanner vand til
damp. Denne damp bruges derefter til at drive maskineriet, der
består af gearede turbiner.

I NAUTlLUS er kraftanlægget en STR (Submarine Thormal
Reaetor) , der istedet for Natrium anvender vand som køle
væske. Atomreaktoren i SEA WOLF vil udvikle ca. 20 gange
mere energi end reaktoren i NAUTILUS.

Begge disse ubåde betragtes mere som eksperimentskibe for
atomreaktorer end som egentlige krigsskibe med et særligt
funktionelt formål. Selvfølgelig vil de kunne anvendes i krig,
men hvordan og hvormeget kan ikke siges endnu.

Både NAUTILUS og SEA WOLF har et deplacement på en.
3400 tons i overfladen, men om de resterende 5 ub åde vil få
samme størrelse er uvist. Afholdte forsøg tyder snarere på en
tonnage på ca, 2300 tons.

Den store fordel ved atomubåden er den energilwneentrntion,
der opnås ved brug af atombrændsel. Teoretisk udvikler 3h kg
uranium den samme energi som 5900 harrel olie (ca. 10.000 2.

En anden fordel er, at atombrændsel ikke kræver ilt. Ulem
perne ved NAUTlLUS har imidlertid vist sig i stort tal. Der
har været fejl ved turbiner, gear, kedel o.a, Ub åden er end
v idere meget stor, hvilket medfører, nt den er et udmærket
sonarm ål.

De to først byggede ub åde er mere end 2 gange dyr-ere end
alrnindel ige ubåde. Gennemsnitligt koster de 57.200 .000 S.

Støjforholdet er dårligt, hvilket er forståeligt, da turbine
drift frembringer langt mere støj end batteridrift, ikke blot
ved fuld fnrt, men også ved små omdrejninger.

Det er givet, at atomubåden er prototypen for fremtidens
ubåde, og en vis entusiasme er forståelig, men den bør være
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afdæmpet, for endnu har atomubåden ikke vist, at den kan
erstatte en første klasses konventionel kampubåd.

(New York Times 21/7 1955) Il:M.P.

Eskortetumqarskibe,

Eskortehangarskibet THETIS BAY skal i løbet af sommeren
1955 ombygges og vil blive fl ådens første helikopterhangarskib.
Alle installationer til konventionelle fly fjernes og forbedringer
med henblik pli troppetransport udføres.

Der er indført nye typebetegnelser for eskortehangarskihe, og
de eksisterende enheder vil blive fordelt som følger:
eVE Eskortehangarskibe 4 stk.
eVHE Helikopterhangarskibe A/S 30»
eVHA Helikopterhangarskibe Attack 1» (THETIS BAY)
evu Fly- og troppetransportskibe 23»

s.n:r.
Ny jager.

Jageren JOHN PAUL JONES (DO 932) pli 2850 t blev søsat
den 27. maj i lir. Den tilhører en serie pli 18 jagere, hvoraf den
første, FORREST P. SHERMAN, blev søsat i februar i lir. (jvf.
T.f.S. 1954, pag. 95).

(Marine News maj 1955 og La Revue Maritime aug. 1955 )
en.:s.

Mand over bord l

Ifølge Bureau of Medieine and Surgery's Statistics Section har
marinen og marinekorpset siden 2. verdenskrig mistet ialt 387
mand, hvoraf 154 er omkommet ved ulykker- under transport
med småfartøjer, 191 er faldet overbord og 42 skyllet overbord.
Tab som følge af kollisioner er ikke medregnet.

De største tab til søs Ior-ekornmer i vinterperioden, og risi
koen er ifølge statistiken størst i jagere og hangarskibe, me
dens den er mindst i ubådene, hvorfra der i perioden 1950-1954
ikke er faldet eller skyllet en eneste mand overbord.

I samme firellrige periode beløber tabene som følge af kæn
trede småfar-tøjer sig til 59 mand, medens 19 mand mistede livet
pli vej i eller fra fartøjerne.

(U.S.Naval Institute Proceedings aug. 1955) B.ll.-J.
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Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Steensen .

(fortsat)

Havne, kystbefæstninger og ressourcer.
Den første anløbsplads østen for Hvidehavet, der

har interesse for den Nordlige Søvej er Klioborona paa
sydsiden af Jugorstrædet. Stedet, der kun er en lands
by, var tidligere en vigtig station, hvor skibene, der
gennem Jugerstrædet skulle E paa og ind i Karahavet,
stoppede op for at kulle og afsende post. Nu har Kha
barova kun mindre betydning. Vis il vis paa sydsiden
af øen Vajgatsj findes radiostationer og mindre kyst
batterier ved Varnekbugten.

Amderma, der ligger lidt E for Jugorstrædets ud
munding i Karahavet, er en forholdsvis ny bebyggelse.
I de sidste engelske sejlanvisninger for Karahavet
(1947) siges den at bestaa af »et antal træhuse og an
dre bygninger-e, og at der i omegnen foretages under
søgelser over forekomst af mineraler og metaller (mi
ning prospecting) . Da imidlertid en beskydning af ste
det indgik som en alternativ plan i Operation Wunder
land, maa det antages, at der allerede i 1942 har været
betydelige virksomheder i gang. I hvert fald antog Ty
skerne, at dersom det lykkedes dem at tage eller øde
lægge Murmansk og spærre indløbet til Hvidehavet,
ville Amderma blive Ishavskonvojernes destination.
At jernbanen fra Vorkuta til Kara skal videreføres -

Tidsskr. f. Søvæsen, 126. Aarg. 32
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eller maaske allerede er videreført til Amderrna, tyder
ogsau paa, at stedet hestaar af mere end »et antal træ
huse og andre bygninger«.

Længere inde i Karabugten, paa Karafjordens øst
lige side, ligger Kora. Fra et afsides, halvglemt udsted
med et par tarvelige hytter og nogle Ina Samojcdetelte,
har stedet i den sidste halve snes aar udviklet sig med
rivende hast. Jernbanen fra Kotlas til Vorkuta blev i
1937 forlænget ti l Karu, hvor kul fra minerne i banens
opland (Petsjorakul ) udskibedes til de forskellige
pladser langs den Nordlige Søvej. Ved Kam findes luft
havn, meteorologisk station og radiostation. Karaf'jor
den er ret rummelig og har gode ankerpladser, men
indsej lingen er vanskelig trods afmærkning og lede
mærker. Der haves ikke kendskab til de nuværende
havneforhold.

Langs kysten af Novaja Zemlja, der efterhaanden
har Iaaet en del indbyggere - hovedsagelig i arbejds
lejre - findes adskillige ankerpladser og anløbssteder,
de sidste dog udelukkende til lokalt brug. Ved passage
af Matotsjkinstrædet benyttes lods. Naar strædet er
blokeret af is, vil lodserne med deres fartøj forlægge
lodsvirksom h eden til Jugerstrædet. Der er saaledes al
ternativ lodstjeneste i de to stræder. Er en isbryder til
s tede, vil den tillige kunne fungere som lodsskib.

Der er radiostationer ved Matotsjkinstrædet, Rus
skuju Gavan, Kap Sjelanja, Marre-Salje, Sjeyaga m.v.
Een eller flere flyvepladser er anlagt paa Sydøen og ret
livlig luftvirksomhed er i den senere tid rapporteret
omkring hele Novaja Zemlja.

Noui POlo l. Naar man fra Karabugten følger kysten
N paa langs Jumals vestside, E paa gennem Malygin
strædet og videre S paa langs Jamals østside ind i Oh-
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bugten, vil den første havn, man træffer paa, være
Novi Port - omtrent paa det sydøstlige hjørne af
Jamal.

Under omtalen af floden Ob og dens besejlingsfor
hold nævntes de af vejrforholdene foraarsagede van
skeligheder ved omladningen paa aaben red af fragt
mellem de søganende skibe og flodtrafiken. For at af
hjælpe disse vanskeligheder valgtes Novi Port (Ny
havn) som omladeplads, da trafiken paa Ob i 1920erne
antog et større omfang. Novi Port er en bugt eller
fjord, der er aaben mod SE. Urolige vejrforhold fra
dette verdenshjørne kan vanskeliggøre eller helt for
hindre omladning, men prammene og lægterne kan let
bringes i læ, medens de søgaaende skibe uden risiko
kan forblive paa deres ankerplads afventende bedre
vejr, idet bugten er beskyttet af skær og grunde. Mellem
grundene fører et løb, der er afmærket med lystønder.
Endvidere er besejlingen lettet ved fyr linier.

Antallet af faste beboere er ca. 800, men dette antal
mangedobles om sommeren, hvor fiskeriet - bl. a.
af stør - og fiskeindustrien beskæftiger adskillige tu
sind mænd og kvinder. Til brug for lægtere og pramme
m.v. findes nogle bolværker og en pier. Der er radio
station og lejlighedsvis dampskibsforbindelse med
Salje Khard - det tidligere Obdorsk.

Paa strækningen fra mundingen af Obbugten til
Novi Port findes langs kysterne 35 fyr. Herudover er
der til brug for fiskerne saa vel i Obbugten som i Tass
bugten rejst adskillige baaker og anbragt mindre fyr.
Flere steder findes der tillige radiostationer. I Tass
bugten drives et meget indbringende fiskeri i hele den
isfri periode (1-. juli-15. oktober) .

Port Dickson (Dikson) , den vigtigste og bedste na
turlige havn paa hele ruten langs den Nordlige Søvej,

32~
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d.~~~
Et ældre billede fra Dicksonøen. Til højre polarstationen, i
midten udsigt mod Skuratovpynten i SE og til venstre inder-

reden med ankerliggere.

ligger lidt S for Nordostkap, der danner hjørnet mel
lem J enissejbugten og Laptevkysten "), Stedets opda
gelse som havneplads og Nordenskiolds forudsigelse
af dets kommende betydning er allerede omtalt.

Dicksonøen danner paa sin østside en rummelig og
velbeskyttet bugt, i hvis inderste del der er en havn.
Udenfor havnen er en velbeskyttet inderred med an
kerplads for skibe med indtil 9 m dybgaaende. Paa
nogle smaa øer N for inderreden findes tankanlæg til
oliefyldning og kulkajer med kraner, der har en kapa
citet af 100 tons i timen. Vand kan fa as ved kajerne
eller pr. vandbaad, Pramme og lægtere med en kapa
citet af op til 1000 tons staar til disposition. Udenfor
inderreden findes en rummelig yderred .

• ) Navngivning af næs og forbjerge er som regel orienteret ener
landet - d.v.s, Nordkap ligger nordligst, Østkap - østllgst o.s.v,
Her er navngivningen imidlertid orienteret efter Jenissejbugten,
idet navnet - formentlig allerede under den Store Arktiske Ekspe
dition - er givet af de første søfurende, der besejlede dette farvand
paa vej til Jenissej og som saa forbjerget iNE.
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Dicksonøen, de!" indtil 1895 hed Kuzkinøen, danner
med en del omliggende mindre øer en øgruppe nogle
sømil SW for Nordostkap (Severo-Vostokni). Mellem
oen og fastlandet fører tre sunde eller stræder ind til
inderreden - fra S Vegastrædet, 1.5 sm bredt, og fra
N Prøven- og Lenastræderne. der alle er opkaldt efter
Nordenskields skibe. Det sidstnævnte stræde, der er
det vestligste af de nordlige, har dog kun 2 m vand.

For at lette besejlingen mellem de mange skær og
rev er der rejst talrige baaker, de fleste med fyr. Nord
fra fører een, vest- og sydfra 4 fyrlinier ind til havnen.
I usigtbart vejr gives taagesignaler og et radiofyr sæt
tes i gang. Øen har civil og militær flyveplads, og der
er flere radiostationer - foruden hovedstationen ved
havnen bl.a. Novi Dickson Radio paa øens vestside, beg
ge med over 100 m høje antennemaster. Endvidere
findes der en meteorologisk station, polarstation, ad
ministrationsbygninger for den Nordlige Søvej, tal
rige magasiner, beboelseshuse og andre bygninger. De
fleste skibe, der enten enkeltvis eller i konvoj passerer
ad den Nordlige Søvej, anløber normalt Port Dickson.
I sejladsperioden er der via Dudinka og Igarka damp
skibsforbindelse med Krasnojarsk ved den transibi
riske jernbane, og der er oprettet regelmæssige luft
ruter til Nordvik og via Igarka til Krasnojarsk, samt
Lil Omsk og Tjumen.

Tilsidst skal det nævnes, at stedet er stærkt befæ
stet. Da det tyske lommeslagskib ADMIRAL SCHEER
i 1942 under Operation Wunderland angreb Port
Dickson, som man dengang mente var helt eller saa
godt som helt uden forsvar, blev skibet pludselig be
skudt med 15 cm's kanoner fra flere batterier - bl. a.
paa den østlige fastlandskyst. Efter dette overfald blev
der omgaaende anlagt yderligere befæstninger og truf-
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ret foranstaltninger til hurtig minering af opmarch
ruterne.

Besejlingen af den inderste del af Jenissejbugten er
temmelig vanskelig. Sejlløbet er ganske vist afmærket
med et utal af bøjer og lystønder, og i land findes
baaker og fyr, men det vil altid være nødvendigt for
søgaaende skibe at tage lods, der bestilles ved passa
gen af Port Dickson. Lodsskibet har station i nær
heden af Galtsjikha, en landsby (71 ° 43'N, 83° 33'E )
ved Jenissej Gorlo (G = sejlrende). Skønt farvandet
paa dette sted har en bredde af 7-8 sømil, er sejl
renden indsnævret til kun een sømil mellem 10 m
kurverne. Afmærkningen i sejlløbene her som andet
steds langs den Nordlige Søvej inddrages inden isperio
den og udlægges af lodserne, naar farvandene ud paa
forsommeren atter er isfri. Man maa dog ikke altid
forvente at finde bøjer og lystønder nøjagtigt paa de
i kortene angivne pladser, idet afmærkningen følger
de ændringer af sejlløbene, som skyldes den hyppigt
vekslende tilsanding og erosion af løbenes sider. Paa
strækningen fra Port Dickson til Galtsjikha findes ca.
30 fyr og lystønder.

Ust-Jenissejski Port (69° 40'N, 84° 25'E) ligger paa
den østlige bred - omtrent helt inde i bunden af Je
nissejbugten. Havnen dannes af selve sejlløbet, der her
er ca. 1000 m bredt og gaar mellem østbredden og en
udfor denne liggende ø. Dybden er 9-11 m, og der er
læ for alle vinde. Havnen, der er isfri fra medio juni

Oversigtskortet paa den følgende dobbeltside viser en del af de
vigtigste forekomster i Sovjet-Unionen af kul (udnyttede og endnu
uudnyttede lejer), jern, olie, guld, platin, kobber, zink og bly samt
bauxit (alumlniumsoxyd). Kun en del af de i teksten omtalte jern
baner er medtaget. Oversigtskortet gør ikke krav paa nøjagtighed
idetaillel'.
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til ultimo oktober, har efter aabningen af de to større
sydligere havne mistet noget af sin tidligere betyd
ning. Der findes radiostation, og lodserne fra Jerrissej
hugten skifter her med flodlodserne.

DIldinka eller Dtulinskeje ligger ligeledes paa flo
dens østbred, ca. 60 sømil S for Ust-Jenissejsk. Byen,
der tidligere var en fattig, sibirisk landsby, er i stærk
udvikling og har nu hospital, mindre skibsværft, ma
gasiner, store kuloplug, meteorologisk station, savvær
ker og - som centrum for administrationen af den
nordlige del af Krasnojarskterritoriet adskillige of
fentlige bygninger. En lokal jernbane (ca, 115 km lang)
forbinder Dudinka med kullejerne ved Norilsk, en
rnineby, der i dag har mindst 50.000 indbyggere.

Iqarka. Havnen, der er beskyttet for alle vinde, be
staar af et 6 sm langt og fra 270 til 500 m bredt sejl
løb med dybder fra 9 til 18 m. Der findes over en læn
gere strækning bolværker ved de stejlt affaldende
bredder og uden paa bolværkerne er lagt flydebroer.
Større skibe ankrer dog fortrinsvis midt i sejlløbet
eller fortøjer mellem de her udlagte bøjer med assi
s tance af slæbebaade. Skibe med en dødvægttonnage
indtil 10.000 tons kan anløbe Ignrka. De udenlandske
skibe - mellem 20 og 25 hvert aar - der henter træ
og ·tøm m er , er hovedsagelig engelske og skandinaviske.

I 1928 var stedet ganske ubebygget, men har siden
da udviklet sig til at blive den vigtigste havneby ved
Jenisse]. Indbyggerantallet kan i 1955 anslaaes til ca,
45.000. Her foregaar omladningen mellem de søganen
de skibe og flodtrafiken. Der findes talrige savværker
og meget store tommeroplag, forskellige industrianlæg
samt et skibsværft, der kan udfore mindre reparatio
ner. Flodvandet kan anyendes som drikkevand.
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Følgende uddrag af en beretning om en engelsk dampers
rejse til Igarka for et par aar siden vil give et indtryk af
denne havn og sejladsen paa Jenissej i almindelighed:

Efter at have fyldt kul i Murmansk og faaet to islodser
om bord stod skibet en af de første dage i august E paa
og gik efter anvisning fra den Nordlige Søvejs ledelse i
Port Dickson gennem Karastrædet. Allerede inden passa
gen af strædet mødtes drivis, der efterhaanden tætnede
til pakis, og da det samtidig faldt i med taage, blev skibet
tvunget til at ligge stille i næsten et helt døgn. Under
vekslende isforhold og sigtbarhed fortsattes derefter, til
man godt 5 døgn efter afgangen fra Murmansk fik Dick
sonøen oy dens høje radiornaster i sigte. Herfra drejedes
sydover i Jenissejbugten.

Landskabet var i begyndelsen trist og øde. Sibirjakov
øen (en større ø SW for Dicksonøen) og senere den vest
lige bred inde paa Jamal laa lav og tundraklædt, medens
den østlige kyst rejste sig med bakket terræn og stejlt af
faldende brinker. I det store og hele danner Jenissej græn
sen mellem Vestsibiriens lavland og Østsibiriens bjergland.
Spredt langs begge kyster saas en del barakker for fiskere
og nu og da enkelte telte og [urter, som husede jægere og
Samojeder. Hist og her ragede haaker og fyr op over san
det - og talrige vagere og lystønder markerede sejlløbet.

Da J enissej-Gorlo og Galtsjikha var passeret, begyndte
en sparsom og fattig trævækst - smaa forkrøblede birke
og piletræer isprængt enkelte lærketræer og fyrre. I Ust
Jenissejsk skiftede lodserne, og lidt efter lidt og næsten
umærkeligt kom man nu fra Jerrissejbugten ind paa selve
floden. Den høje og stejle, østlige kyst blev efterhaanden
skovklædt, medens tundraen inde paa den lave, vestlige
flodbred, som .h ver t foraar oversvømmes under tøbrud
det og isgangen, maatte vige for milevide, grønne enge,
hvor piletræer stedvis klumpede sig sammen og dannede
en tæt kratbevoksning.

I Dudinka - ogsaa kaldet Dudinsko]e eller Dudinsk 
overraskedes man af - midt inde i det nordlige Sibirien 
pludselig at se jernbanevogne og lokomotiver nede ved hav
nen. En russisk damper fra Sovtorgflot laa og tog kullast
ind. Længere oppe ad floden passeredes en af de lange og
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lave postdumpere. der i sommertiden gaar paa ruten Du
dinka - Igarka - Krasnoiarsk - og inde langs flodbred
den stod skoven tæt og mørk - træ ved træ - fyr og
gran og lærk - mil efter mil det samme syn - den ende
løse sibiriske urskov - taigaen.

Rejsens maal, Igarka, gav sig i god afstand Lil kende
ved høje, hvide røgskyer, der fra byens fabriker og sav
værker steg lodret til vejrs i den stille, klare luft. Nogle
Limer senere laa skibet fortøjet paa strømmen mellem
et par store bøjer.

Radiostationen blev lukket. Lastrum og lukafer un
dersøgtes paany, og kikkerter, der havde været ~ frigivet4:

under sejladsen, blev atter deponeret. Kun skibets fører
fik tilladelse til at gaa i land - og kun i tjenstligt ærinde
Lil havneadministrationens kontor. Meget fik han dog ikke
at se paa denne korte vandring. Heller ikke fra skihet var
det muligt at Iaa et vue over byen, da bygningerne paa
de høje bredder forhindrede al udsigt. Besætningen ud
trykte ønske om at faa lov til at gaa i land for at blive
klippet og barberet. Det hlev nægtet - men en elskværdig
havnefunktionær sørgede for, at en barber - - ledsaget af
en vagt - blev sendt om hord. Til gengæld skete klipnin
gen og barberingen ganske gratis. Skønt bestemmelserne
var strenge, optraadtc de russiske tjenestemænd altid sua
vel under skihets kontroleflersyn som i alle andre forhold
med høflighed og elskværdighed.

For en Vesteuropæer var det bemærkelsesværdigt at se,
hvor langt man her i Igarka som løvrigt de fleste steder
i Sovjet-Unionen - havde drevet kønnenes ligeberetti
gelse. Kvinder arbejdede paa lige fod med mænd som
havnearbejdere og som besætning om hord i slæbebaade
og andre fartøjer. En kvinde var leder af ljavncns admini
stration, og kvindelige læger slod i spidsen for Igarkas
sundhedsvæsen og karantænestation.

Fjorlen dage Iaa skibet i uvirksomhed og ven lede 
forløjet mellem sine bøjer paa floden. Først da blev der
ledig kajplads, sau man kunne forhale over og begynde at
tage lasten om bord. Inde paa kajerne og bolværkerne saas
slore plakater med billeder af Lenin og Stalin, der opfor
drede havnearbejderne til at arbejde ihærdigt og yde deres
bedste. :» Stali n ser paa dig! « stod der paa adskillige af
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plakaterne. Men trods disse opfordringer og til trods for
at dagens præstation for hvert skibs arbejdshold om afte
nen blev offentliggjort og opslaaet paa store tavler, varede
det endnu andre fjorten dage, inden de 5000 tons tømmer
og props (afstivningsmater-iale til brug i de engelske kul
miner) var kommet om bord, saa skibet midt i september
kunne kaste Ios og dampe ned ad floden.

I slutningen af september anløb man Murmansk og af
leverede lodserne.

Nordoik, Under sejlads østover fra Port Dickson
langs Laptevkysten, gennem Wilkitzkistrædet og ned
langs Taimyrhalvøens østkyst kommer man forbi en
del radio- og polarstationer, fyr og ankerpladser, men
først ved Nordvik paa østsiden af Khatangatragten vil
man træffe en handelsplads med egentlig bebyggelse.
Her findes radio- og polarstation samt fabriker for
fiskekonservering. Der er ikke havneanlæg af betyd
ning. Foruden kul eksporteres salt, der forekommer
i saa store mængder, at Nordvik nu forsyner hele det
nordsibiriske fiskeri - lige til Kamtsjatka - med
salt.

Tiksi, der ligger sydligst paa østsiden af Lenadeltaet,
har - takket være sin gode, velbeskyUede red (kaldet
Tiksibugten eller Lenareden) og sin nærhed ved Lenas
lidt nordligere beliggende, sejlbare Bykovskaja-arm 
udviklet sig til den vigtigste havneplads mellem Dick
son og Beringstrædet. Der findes radiostation og fyr
belysning samt siloer, magasiner, tømmeroplag og kaj
anlæg med 6.7 m vand med plads til fire middelstore
skibe, hvortil kommer bolværker til pramme og læg
tere. Der er ført vandledninger til kajen, men vand
kan ogsaa faaes pr. vandbaad. Store kuloplag findes,
og kulfyldning kan ske saa vel ved kaj som fra en 3000
tons kullægter med mekaniske ladegrej er. Slæbebaade,
lægtere og motorbaade assisterer ved omladning af
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ankerliggende skibe. Et skibsværft kan udføre mindre
reparationer.

De vigtigste eksportvarer er kul og tømmer, men
udførslen af pelsværk, metaller og fiskekonserves er i
stadig stigning. Paa Tiksibugtens nordvestside ligger
flere fabriker for tilvirkning af fiskekonserves.

Sprøde kalkklipper og sten-is danner de højder paa
Bukovhalvøen, der beskytter Tiksibugten mod nordlige
storme - men klimaforbedringen har medført, at sta
dig mere og mere af den fossile is forsvinder.

Dybden i Tiksibugtens midterbassin varierer fra 7
Lil 8 m. I august 1944 rapporteredes, at der her sam
tidig laa 12 skibe og lossede og lastede - og endda
var der plads til flere.

Lenadeltaet har fra gammel tid været beboet, og i
flere af de afsides liggende landsbyer lever den ind
fødte befolkning stadig som for hundrede uar siden
deres primitive liv med fiskeri om sommeren og jagt
paa pelsdyr - især polarræve. der fanges i fælder 
om vinteren. Den største og mest kendte af de gamle
byer er Bulun lidt oven for deltaet.

Søgaaende skibe af moderat størrelse med største
dyhgaaende 3.4 m kan gennem deltaet naa ind pau sel
ve Lena og besejle floden helt op til Jakutsk, der er
distriktets center for eksporten af skind og pelsværk.
Men sejladsperioden i deltaet og Tiksibugten er kort-
som regel kun de 60 dage fra slutningen af juli til
slutningen af september.

De vigtigste anløbssteder mellem Tiksi og Bering
strædet er Port Ambartsjik ved Kamjennaja Kolyma
(deltaets østlige hovedudløb ) og Pjeuek ved Tsjaun
bugten. Begge steder ankrer skibene paa aaben red
for omladning. Under frisk paalandsvind eller storm
maa omladningen afbrydes, men pramme og lægtere
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kan hurtigt bringes i læ. Følger der is med vinden,
kan situationen for skibe paa den aahne red dog let
blive kritisk. En paalidelig vejrtjeneste er derfor her
- som overalt langs den Nordlige Søvej - af største
vigtighed.

Søgaaende skibe med et dybgaaende op til 3.7 lJl1

kan normalt gaa ind gennem Kolymadeltaets vestlige
hovedarm. løvrigt er vandstanden her stærkt paa
virket af vinden. I 1932 observeredes saaledes, at vand
standen, der 'ved fralandsvind var reduceret til 3.2 m,
under stærk paalandsvind i løbet af 2 døgn steg til
6.4 m. Vandstanden kan, naar vinden pludselig skifter,
ændre sig ca. 2 m i det første døgn.

Paa den asiatiske side af Beringstrædet fra Uellen
(U-ælen) til Providenijabugten findes en del fjorde
og indskæringer med gode ankerpladser - først og
fremmest Lavrentijafjorden (St. Lawrence Bay) og
Senjavinstrædet - men endnu har ingen af disse ste
der nogensomhelst ressourcer for skibsfarten.

Uellen, der ligger lidt NW for Kap Desjnev, er en
eskimoisk-tsjuktsjisk boplads, som er det administra
tive sæde for Tsjuktsjerhalvøens distrikt. Her findes
hospital, vejr- og radiostation m. v., men ingen havne
anlæg eller ressourcer. Ankerpladsen er en aahen red.

Providenijabugten (P rovidence Bay) - lidt W for
Kap Tsjukotski, Tsjuktsjerhalvøens SE-pynt - er det
nordøstlige støttepunkt for den Nordlige Søvej. Der
findes her en velbeskyttet ankerplads (Emma Har
bour). Til vejledning for sejladsen er opført baaker og
fyr, og der findes radiostation, tankanlæg. kuloplag,
vandbaade og et mindre skibsværft. Kajer og befæst
ningsanlæg er under bygning - eller er maaske alle
rede færdige - og stedet skal efterharmden gøres til
en vigtig flaadebasis.

Paa den lange vej fra Emma Harbour til Vladivostok
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har Russerne siden 1930erne anlagt en række nye
havne og udbygget ældre flaadebaser, der alle er for
synet med flyvepladser og kystbefæstningsanlæg.

Den vigtigste af disse baser er Petropavlovsk (paa
ostsiden af Karntsjatku) , der har skibsværft med en
5000 tons flydedok. I isperioden (medio december
ultimo marts) har havnen i de senere aar kunnet hol
des aaben af kraftige isbrydere. Sammen med Provide
nijabugten benyttes Petropavlovsk som støttepunkt
for trafiken ad den Nordlige Søvej. Kommandorskiøer
ne (Beringoern e) har flyveplads og 2 støttepunkter for
søluf'tfartøjer. Øerne er isfri aaret rundt.

Magadan (Nagajevobugten) og Ochotsk ved det
Ochotske Haver støttepunkter for ubaade og lette
enheder i den isfri periode (juni-november). En ny
anlagt hovedvej (autostrada) fører fra Magadan til
Kolyrna. Store tankanlæg er sprængt ind i bjergene
i nærheden af Magadan.

Nikolajevsk ved Amurrnundingen har orlogsværft,
hvor der bl. a. bygges ubaade, Ved Komsomolsk ca. 120
sømil oppe ad Amurfloden bygges som tidligere nævnt
krydsere og jagere. Efter søsætningen blev krydserne
dog slæbt til Vladivostok for at blive færdigbygget her.

Sovjetskaja Gavan - paa fastlandet ved Tatarbug
ten - er en forholdsvis ny basis med skibsværft (5000
tons flydedok). En stikbane fører herfra ind til det
transsibiriske jernbanenet.

Af øvrige baser videre S paa langs fastlandskysten
mod Vladivostok kan bl. a. nævnes: Vladimirbugten.
Olgabugten og Askold-øen.

Tidligere regnede man med, at Vladivostok var luk
ket af isen i tre vintermaaneder, I de senere aar er
det imidlertid ved hjælp af kraftige isbrydere ofte lyk
kedes at holde den vigtigste trafik igang hele aaret

rundt. (Fortsættes)
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Rettelser og tilføjelser til afsnittet:
Suverænitetsforholdene.

Under henvisning til fodnoten side 163 i nærværende
aargang af T.f.S. (aprilheftet) skal der her anføres
nogle rettelser og tilføjelser, der til dels er baseret paa
oplysninger indhentet hos de amerikanske myndig
heder.

Side 162, stk. 2, linie 9 læs: det Ochotske Hav (i ste
det for Tsjuktsjerhavet).

Side 162, stk. 2, de to sidste linier udgaar og erstat
tes af:

I modsæLning hertil erklæredes Barentshavet og Be
ringshavet som værende frie, internationale have,
medens derimod Tsjuktsjerhavet mærkeligt nok ikke
blev nævnt.

Side 162: hele næstsidste stykke udgaar,
Side 163: stk. 2 udgaar og erstattes af nyt stykke:
Den amerikanske presse reagerede naturligvis me

get kraftigt mod dekretet, idet man paapegede dets
folkeretsstridige karakter. Derimod blev der ikke 
saadan som det flere steder kan ses fejlagtigt anført
- udstedt nogen ordre om , at amerikanske stridskræf
tetr ikke maatte besejle eller overflyve Tsjuktsjer
havet.

Side 163 efter stykke 3 indføjes nyt stykke:
Ogsaa for det Ochotske Havs vedkommende er græn

serne uklare, idet dette hav - efter russisk definition
- flere steder strækker sig helt ind paa japansk sø
territorium - som f. eks. ved Kurilerne og La Perouse
strædet. Man maa antage, at denne uklarhed - helt
eller delvis - har været aarsag til nogle af de russiske
nedskydninger af patruljerende, amerikanske fly, som
i den senere tid har fundet sted i dette omraade.

Side 163: Fodnoten bortfalder.

Tidssk r . f. SO\"l\!SIlIl. 126. AUI-g.



Om krigsførelse i atomalderen.
Af oberst i flyvevåbnet P. Zigler.

Sidste år i oktober måned holdt fieldmarshol Mont
gornery i ROYAL UNITED SERVICE INSTITUTION
i London et foredrag, der vakte stærk opsigt i den
vestlige verden på grund af feltmarskallens skarpe
meninger om, hvorledes en eventuel 3. verdenskrig
ville blive ført. I dette foredrag understregede felt
marskallen som sin konklusion betydningen af luft
herredømme og luftoverlegenhed for NATO, såfremt
en ny krig skulle komme. Uden dette, sagde feltmar
skallen, ville en evt. 3. verdenskrig tabes og tabes hur
tigt.

I år har feltmarskallen atter holdt et foredrag i
samme selskab, og konklusionerne af dette foredrag,
således som de er fremgået af de mere eller mindre
kortfattede referater i dagspressen, har atter været,
at luftoverlegenhed er en nødvendighed for den, der
ønsker at sejre i en global krig, men tillige har felt
marskallen dennegang særligt understreget, at NATO's
styrker må organiseres til at kunne overleve og føre en
krig, hvor atomvåben vil blive anvendt. Som NATO's
militære forsvar nu er organiseret, er det håbløst for
ældet og ganske uegnet til at overleve krigsførelse i en
krig, der vil blive ført med atomvåben, siger feltmar
skallen.

Man spørger sig da, hvad er det for en revolution,
der er sket i løbet af de sidste ti år, og som har gjort
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den konventionelle krigsførelse ganske forældet. Når
de forandringer, der er sket, omtales som en revolu
tion, er dette vel nok at bruge for stærke ord, for der
er i virkeligheden ingen revolution sket, men en evo
lution eller udvikling foregået for vore egne øjne i dis
se sidste ti år. Efterhånden er imidlertid spørgsmålet
om, hvorledes man bedst forbereder sig til en even
tuel krigsførelse i atomalderen, fra overvejende at
have haft militær interesse nu blevet så almindeligt,
at det i høj grad er begyndt at interessere den civile
borger.

De to årsager, der stærkest har bidraget til på flere
måder at forælde og forandre visse af de hidtil kendte
former for strategi og krigsførelse, er først og frem
mest atombomben og flyet.

Da atomskyerne rejste sig over ruinerne i HIRO
SHIMA og NAGASAKI, havde videnskaben leveret be
viset for, at menneskeheden var nået dertil , at det ville
være praktisk muligt med sådanne våben i en eventuel
ny krig at kunne udslette al form for civilisation 
sådan som vi kender den - i løbet af dage eller må
ske uger. Med flyet, sådan som dette er udviklet i
dag, rådes samtidigt over et transportmiddel med hvil
ket, det er muligt at bringe disse ødelæggelsesvåben
frem til et hvilket som helst sted på jordkloden i løbet
af få timer.

Det er disse to kendsgerninger, der i en evt. global
krig, vil forandre og på flere afgørende måder har for
ældet den »gammeldags« måde at føre krig på, sådan
som vi kender den fra den 1. verdenskrig, hvor vi så
den udført næsten helt efter de »gammeldags« regler.
Dengang gjaldt det om at ødelægge modstanderens
hære og flåder og derefter tvinge ham til fred. Man
kæmpede dengang stort set langs lande- og I eller sø-

SS"
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grænserne, og kunne man ikke ødelægge fjendens
hrnr eller flåde eller begge ved at tilføje dem et af
gørende militært nederlag, var man henvist til at søge
at blødgøre fjenden på anden vis, gennem afskæring
af hans forsyningslinier, for derved langsomt at tvin
ge ham i knæ.

Den 2. verdenskrig var delvis en gentagelse af 1.
verdenskrig ført efter de samme regler, blot med den
undtagelse, at efterhånden, som krigen skred frem,
spillede flyet en større og større rolle, thi med dette var
det muligt at nå ind i fjendens bagland, som han altid
havde været i stand til at beskytte fra ødelæggelse til
støtte for hans fortsatte kamp. Flyet blev dog i en
meget væsentlig grad anvendt som støtte for de to an
dre værns operationer.

På den »gammeldagsc m åde faldt krigen i 3 faser
for den angrebne, hvis han overlevede den første og
den anden fase. I den første fase gjaldt det om at
holde fjenden stangen - at vinde tid - således, at
den anden fase mobilisering af såvel forsvarsstyrker
som produktionsapparat kunne finde sted med det for
mål, at den tredie fase, modoffensiven, kunne løbe
af stablen. Krigens klimaks og krigsødelæggelseskur
vens højdepunkt nåedes derfor først 3-4 år efter kri
gens udbrud. Dette så vi særlig tydeligt i den 2. ver
denskrig.

I en eventuel atomkrig vil krigens klimaks, krigs
ødelæggelseskurvens højdepunkt og krigens afgørende
fase - ikke at forveksle med krigens afslutning 
falde sammen med krigens begyndelse, fordi det vil
være muligt for en angriber forud for en krig - hvis
åbningstidspunkt han selv kan bestemme - at op
lagre nøjagtigt det antal atomvåben, som han mener
er tilstrækkeligt, for at hun kan nå sit militære mål.
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Han vil også, når han har påbegyndt en krig, være
interesseret i hurtigst muligt at få sine atomvåben
fordelt på de mål, hvis ødelæggelse på den hurtigste
måde vil sikre ham den endelige sejr, thi han må være
forberedt på, at hans eget produktionsapparat - selv
ved et af ham iværksat overraskelsesangreb - vil
blive stærkt beskadiget eller måske helt ødelagt, hvis
hans modstander er organiseret således, at han vil
være i stand til - selv med de uhyre fordele et over
raskelsesangreb udført med atomvåben vil give en
angriber - at kunne starte et gengældelsesangreb.

Han ved også, at hvis hans modstander har organi
seret sig med det formål at kunne overleve et over
raskelsesangreb, idet denne vil akceptere et angreb,
før end han lader sine forsvarsstyrker træde i ak
tion - således som det gælder for NATO's forsvars
styrker - så vil blot eet enkelt af modstanderens fly
på få timer - i hjertet af angriberens eget land 
kunne forårsage frygteligere ødelæggelser, end det
før var muligt at opnå selv med masseindsættelse af
adskillige tusinde tunge bombefly. I dag har han ingen
garanti for at kunne forhindre alle bombefly i at nå
frem til deres mål, tværtimod ved han med usvigelig
sikkerhed, at en vis procentdel af dem vil nå frem.

Det er denne kendsgerning, der holder enhver an
grebslysten tilbage fra at starte en global krig i vor
tid.

En eventuel atomkrig synes derfor at falde i to
skarpt adskilte faser, en første voldsom fase - atom
offensiven - og en næste fase, hvor det gælder om at
udnytte resultaterne fra den første fase.

Det blev en overgang hævdet, at NATO måtte være
i stand til at vinde en krig såvel med som uden hjælp
af atomvåben. Dette synspunkt blev fremsat på et
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tidspunkt, hvor verdens beholdninger af atomvåben
endnu var stærkt begrænsede. Disse våben har den
gang været betragtet som et ekstra tilskud til den kon
ventionelle måde at fore krig på. I dag drejer det sig
imidlertid ikke kun om A:"bomber eller B-bomber,
men 0111 et helt atomv åbensystem. Vi er inde i atom
alderens 2. fase, og adskillige atomvåben med vidt for
skellige ødelæggelsesmuligheder er færdigeksperirnen
teret, og militære eriheder uddannet og trænet i deres
brug.

Man må derfor gøre sig klart, at i en krig ført med
atomvåben, der efterhånden som disse udvikles mere
og mere vil erstatte det konventionelle våbensystem,
vil deres anvendelse være kædet nøje sammen med de
mål mod hvilke, de skal anvendes. Det er således for
kert at tro, at det kun drejer sig om anvendelse af en
ten A-bomber eller B-bomber mod ethvert mål, der
ønskes tilintetgjort. Det er min opfattelse, at det er en
sådan fejlvurdering, lægmanden gør sig skyldig i,
når han forestiller sig en atomkrigs rædsler. Et af
krigsførelsens stadigt gældende principper er økono
misk anvendelse af de midler, der står til rådighed
for krigsførelsen. Skal et militært mål ødelægges eller
neutraliseres, vil man altid tilstræbe at anvende nøj
agtig de midler, som på den mest hensigtsmæssige
måde kan garantere, at det ønskede resultat opnås.
Det siger sig selv, at der vil være utallige typer af
mål mod hvilke, anvendelse af enten A-bomber eller
B-bomber vil være ganske uhensigtsmæssig, selv bort
set fra de uhyre omkostninger, fremstillingen af disse
våbentyper beløber sig til.

NATO's militære planlæggere har af de politiske
ledere fået lov til i planlægningsøjemed at regne med
anvendelse af atomvåben. Dette kan kun betyde, at



Om krigsførelse i atomalderen. 535

atomvåben vil blive anvendt i tilfælde af et angreb
på NATO, thi det forekommer utænkeligt, at man ud
arbejdede komplicerede militære forsvarsplaner f. eks.
baseret på, at man ville forsvare sig med maskinkano
ner eller lignende våben, for når forsvarsplanerne om
nødvendigt skulle iværksættes, at blive henvist til i ste
det for at forsvare sig med bue og pil eller stenalder
økser. Forskellen mellem de konventionelle våben og
atomvåben er sikkert endnu større, og den organisa
tionsform, hvormed den ene slags våben giver det
bedste militære forsvar, vil være ødelæggende og selv
udslettende, hvis den skulle anvendes med den anden
slags våben.

Brug af atomvåben i en eventuel krig i vor tid er
uundgåelig og vil forblive således, lige indtil det øje
blik da alle parter, der ejer sådanne våben, føler sig
overbevist om enten gennem international kontrol
eller på anden måde, at modparten heller ikke råder
over dem.

Hvorfor er det da, at den organisationsform og den
opbygning af forsvarsstyrker, man hidtil har anvendt,
for at disse kunne yde deres største indsats i en krig
ført med konventionelle våben, ikke harmonerer med
de principper, der gælder idag, for at kunne overleve et
atomangreb eller for ikke at udgøre et atommål ?

Når man tidligere ønskede at opnå maksimum mili
tær virkning, baserede man sig på de store masser
og koncentration af styrker og ildkraft, en nødvendig
hed for at skaffe tilstrækkelig ødelæggelsesvirkning
med konventionelle våben. Idag ville en sådan frem
gangsmåde være en opfordring til udslettelse overfor
en modstander, der råder over atomvåben, thi nu
gælder det om at tilvejebringe en udstrakt spredning
for ikke at udgøre et atommål - bevægelsesfrihed, slø-
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ring og sidst men ikke mindst frihed for lange, tunge
og besværlige forsynings- og forbindelseslinier og faste
installationer.

Man må derfor gøre sig klart, at står man overfor
en modstander, der råder over kærnevåben, og som
har i sinde at bruge dem, er der kun en ting at gøre,
nemlig at tilpasse opbygningen og organisationen af
sine forsvarsstyrker på en sådan måde, at man har
chancen for at overleve et atomangreb og være i
stand til om nødvendigt at gengælde et angreb. Und
lader man at organisere sig på en sådan måde, kan
det kun betyde to ting nemlig enten, at man tilbyder
fjenden en hurtig sejr eller på forhånd akcepterer et
nederlag.

Valget om, hvorvidt man indenfor NATO ønsker at
skabe et atomforsvar egnet til at overleve et atom
angreb, ingen nogensinde håber vil komme, behøver
man ikke at tage stilling til idag - udviklingen har
truffet denne afgørelse. Det skete den dag, da præsi
dent Truman for nogle år tilbage bragte det budskab
til hele verden, at man havde konstateret en atom
eksplosion i Rusland. Fra den dag havde Vesten intet
valg mere.



Nekrolog.

Kommandørkaptajn Holger Louis-Jensen blev født
den 24. Februar 1910 i København som Søn af Gros
serer Louis Pio Laurids Christian Jensen og Hustru
Gerda Marie Foersom, født Høst.

Han blev Søkadet 1929, Søløjtnant II 1932 og Sø
løjtnant I 1933. Han gennemgik Observatorskolen og
var i 1933 paa Togt med Inspektionsskibet ISLANDS
FALK; i 1934-35 med Torpedo- og Undervandsbaade.
Fra 1935-42 var han fortrinsvis ved Mineskibsdivi
sionen og Søminevæsenet og udkommanderet med for
skellige Mineskibe og Minestrygere. I Sommeren 1937
var han med Kongeskibet DANNEBROG. Han blev
Kaptajnløjtnant i 1939 og forrettede fra 1942 Tjeneste
i Marinestaben. Han blev Adjudant hos Chefen fol' Sø
værnskommandoen og tjenestegjorde under Besættelsen
i 1943-44 i Marineministeriet. I 1945 paa Tjeneste
rejse i England. I 1946 Orlogskaptajn. 1946-50 til
forordnet Forsvarskommissionen af 1946. 1948 Medlem
af Kommissionen til Overvejelse af Spørgsmaal i For
bindelse med Anlæg af en Bro over Storebælt og s. A.
Medlem af Marinens Biblioteksudvalg. I 1949 Deltager
i de skandinaviske Forsvarsforhandlinger. I 1950-51
til Raadighed for Forsvarsministeriet og i 1951 Næst-
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kommanderende Fregatten HOLGER DANSKE.
S. A. Kommandørkaptajn . 11951-52 Chef for Søværns
stabens Operations-Sektion og i denne Forbindelse
Medlem af Minestrygningsudvalget. Desuden Medlem
af Forsvarsministeriets Udvalg til Koordinering af
Sikkerhedstjenesten paa Søen og i Luften og Medlem
af Nævn til Udøvelse af Kontrol med den danske Fisker
flaade under Krig eller ekstraordinære Forhold; end
videre Repræsentant i Udvalget vedrørende Skibsfartens
og Luftfartens Sikkerhedstjeneste, maritim Repræsentant
i Maritime Air Commiitee, Medlem af Udvalget til
Mærkevæsenets og Krigsfyrenes fremtidige Ordning samt
Medlem af Kommitteen vedrørende Danmarks Land
og sømilitære Kort, I 1952-54 Assistant Depulu Chief
of Slaff i Head Ql/arlers Allied Forces Northem Europe.

I Forbindelse med sine Stabshverv gennemgik Louis
Jensen forskellige Kursus og foretog flere Rejser til
Udlandet.

I 1954 blev han Chef for Fregatten ESBERN SNARE,
derefter i 1955 Chef for Kystjageren WILLEMOES
og for Fregatten ROLF KRAKE, hvor han kort efter
at være afløst paa Grund af Sygdom døde om Bord.

Louis-Jensen erhvervede sig i de Aar, hvor han
ljenestegjorde ved Mineskibsdivisionen - og hvor
han gjorde særdeles god Fyldest - en god teknisk
og praktisk Uddannelse, men det var specielt som
Stabsofficer, at hans rige Evner kom til Udfoldelse.
Han var en særdeles flittig, interesseret og samvittig
hedsfuld Officer med en dybtgasende og rig, alsidig
Viden specielt i den omfattende nutidige Stabstjeneste
og i militær Organisation. Hans Kundskaber og For
handlingsevne kom i høj Grad Søværnet til Gode i
de mange, viglige Hverv, der blev ham betroet.
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Hans tidlige Bortgang føltes som et smerteligt Tab
for Søværnet.

Louis-Jensen blev Ridder af Dannebrog i 1949.
Han blev i 1935 gift med Mette, født Bruun, Datter

af Højesteretssagfører Hans Henrik Marcelius Bruun
og Hustru Elisabeth, født Poulsen.

Louis-Jensen døde den 5. November 1955 og blev
begravet i Stilhed paa Holmens Kirkegaard d. 9. s. M.

P. I.



Boganmeldelser.

.lfili/ær siraffeloo og militær retsplejelov
ved Victor Piirsehel og G. Bent Pursehel .

3. udgave.

Det kan med det samme fastslås, at en god bog er
korrimet i en endnu bedre udgave. De tidligere udgaver
af s Ptirschele, som aldrig er anmeldt i dette tidsskrift,
var nemlig virkelig gode bøger, som har været mangen
officer til god støtte i den vanskelige opgave at udøve
straffemyndighed.

Vel anskuede V. Piirschel ofte problemerne fra de
juridiske højder, hvor den almindelige søofficer nor
malt ikke kommer, men ved siden heraf kunne den
almindelige søofficer Hi virkelig god vej ledning ved
udøvelsen af straffemyndighed. Jeg tænker særlig her
pu de udmærkede kommentarer til § l, der klart giver
en oversigt over, hvilke forhold der skal tages i betragt
ning ved strafudmålingen.

IVlen også som lærebog var den tidligere udgave for
træffelig, og jeg tror, at stilens klarhed og tankens
stringens har givet mangen kadet en forståelse af ,
In-ad jura egentlig er. I denne forbindelse er det måske
værd at nævne, at et fag som retslære ikke alene har
sin betydning ved det direkte kundskabsformidlende,
men i endnu højere grad burde gavne ved, at det giver
personel, der i deres gerning - i al fald senere hen 
i meget høj grad kommer til at beskæftige sig med ad-
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ministrative sager, en træning i at læse paragraffer, at
trække sagers hovedpunkter klart op, ikke at sammen
blande argumenter, straks at kunne sige, om en be
stemmelse skal anvendes analogt eller modsætnings-

"viseo.s.v.
Tidligere havde man til undervisningsbrug lærebø

ger, hvor loven var omskrevet til almindelig tekst. Det
te er efter min mening principielt forkert. Dels skal
lovens tekst ikke populariseres, da man derved ikke
opøves i at læse en lovtekst, dels skal man ved anven
delse af loven tvinges til at stille sig klart, hvilken pa
ragraf man i hvert enkelt tilfælde anvender. Det kan
siges, at bogen har vist sig at tilfredsstille både kravet
til lærebogen på skolen og til håndbogen for livet.

Den nye udgaves fordele fremfor den tidligere er
mange.

De almindelige kommentarer er for det første stærkt
udvidet, idet en del nye problemer fra det juridiske
dagligliv er medtaget, og det skal særlig fremhæves ,
at også mere kildne problemer er medtaget. Dette
skyldes vel tildels at B. Pirrschel er optaget som med
forfatter. Han har jo gennem snart en lang år række
været i snæver kontakt med de søofficerer, der udøver
straffemyndighed, og lært deres problemer at kende.

Når også disse særlige problemer er medtaget, skyl
des dette vel også i nogen grad, at hovedforfatteren
ikke længere er tjenstgørende generalauditør. Denne
større frihed i bearbejdelsen af problemerne er utvivl
somt en fordel for bogen. Man kunne fristes til at
komme med nogle lidt triste betragtninger om alle
de erfaringer og al den viden, der ofte går tabt ved en
embedsmands afgang. Lad os her glæde os over, at en
embedsmand har benyttet sit otium til at nedfælde sin
viden til gavn for de nye årgange og over, at en
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tjenstgørende auditør har givet sig tid til at give gene
relle vejledninger. Dette er mere nyttigt end at afgøre
en mængde enkeltsager, som cheferne kunne afgøre
selv - ia1fald når de har læst sPtirsch el«.

Mest har bogen vel vundet ved, at der er medtaget
et meget stort antal retsafgørelser til belysning af de
enkelte paragraffer. Det er praktisk taget udelukkende
landsretsdomme, der citeres, men underretsafgørelser
havde måske i mange tilfælde kunnet belyse proble
mer, som ellers ikke var blevet belyst. Vi læge læsere
kunne dog måske have ventet, at forfatterne i højere
grad havde søgt at uddrage deres konklusion af disse
afgørelser.

Dette gælder særlig den udmærkede række domme,
som citeres i forbindelse med MS § 70. I disse behand
les straf og erstatning for skadegørende handlinger
over for forsvaret.

Jeg tror, man kunne udlede, om ikke retningslinier
så i al fald en tendens af disse domme. Det er rigtigt
som anført andetsteds, at domspraksis endnu ikke er
afklaret, men der må tages fat på dette problem, og
forfatterne er vel de nærmeste dertil. Vi mangler
stadig denne vejledning, og denne mangel er vel år
sagen til, at flere sager har vakt opmærksomhed i pres
sen, hvor man har givet udtryk for det urimelige i,
at man med hensyn til erstatningspligt følger strengere
regler over for de værnepligtige, end man i det civile
liv anvender over for funktionærer så vel i private
firmaer som i statens t j eneste.

Det er særlig i motorsager. at der udvises denne
strenghed, som virker grelt over for værnepligtige
chauffører, der er tvunget til at køre med kostbare
motorkøretøjer, ofte med ringe erfaring som chauffør
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og måske med sbackseat drivers«, som andre chauf
fører ikke har.

Forfatterne har i et særligt afsnit under § 63 be
handlet motorforseelser og søger her at give nogle
processuelle regler, medens der intet siges om de ma
terielle regler, som ligger til grund for erstatnings
pligten.

De anførte domme giver ikke megen vejledning, idet
de med undtagelse af een alle omhandler uberettiget
brug af motorkøretøjer. Her er erstatningspligten vel
indlysende. Det, der interesserer praktikeren, er imid
lertid de tilfælde, der ned efter grænser til hændelige
uheld og op efter begrænses af den nævnte uberetti
gede brug eller virkelig grov uagtsomhed, altså alle
de tilfælde, hvor det drejer sig om en chauffør, som
under tjenslig kørsel kører dårligt og ikke passer rig
tigt på.

Der synes i afgørelserne at være en tendens til at
glemme, at det ikke er strafbart at være en udygtig
eller uerfaren chauffør, på samme måde som det ikke
er strafbart at være dum, og meget af det, man kalder
lettere uagtsomhed eller skødesløshed, er vel i virkelig
heden følger af udygtighed eller uerfarenhed.

Det er forståeligt, at forfatterne betænker sig på at
binde an med dette vanskelige emne, men skulle de
ramme lidt ved siden af, er det vel bedre end slet ikke
at ramme, og vi andre har i al fald noget at gå efter.

Når retsafgørelser tidligere praktisk taget ikke har
været medtaget, skyldes det jo ikke forfatterne, men
dette at førsteudgaven udkom samtidig med den nye
militære straffelov, og at det store antal afgørelser
ligger efter 1947, hvor den let reviderede andenudgave
udkom. En helt god kommentret udgave af en lov kan
ifølge sagens natur først udkomme en årrække efter
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selve loven, og vi kan derfor også allerede nu se hen til
de rettelser, som ændringerne af 1954 i begge lovene
vil medføre, og gør det med forventning.

Bogens indretning med løsblade i et samlerbind 
iøvrigt meget praktisk af samme størrelse som kundgø
relse for forsvaret - tillader, at disse forventede ret
tclser ikke som tidligere nødvendigvis skal medføre en
ny udgave af bogen, men at der let kan udsendes løs
blade med rettelser og tilføjelser, når 1954-ændringer
ne har nedfældet sig i retspraksis.

Endelig er antallet af tillæg forøget med flere nyt
tige bestemmelser, som det er praktisk at have ved
hånden i forbindelse med brugen af straffelov og rets
plejelov.

Helt udenfor sammenhængen i denne 3-værnsbog er
en kystflådeordre medtaget som tillæg. Den gælder
ikke for hele søværnet og er iøvrigt med sine indskær
pelser og gentagelse af tidligere i bogen anførte bestem
melser overflødig på dette sted, hvor nyttig den end
måtte være i kystfl t dens indre daglige liv.

Men tillægget giver dog et stærkt indtryk af det væld
af papir, som i dag er det militære rettergangssystems
væsentligste skyggeside. Ganske vist er der nu sket en
forbedring på dette område - eller i al fald et pris
værdigt skridt i den rigtige retning - gennem det nye
forsøg på rationalisering gennem et blanketsystem. som
forhåbentlig vil hjælpe; men der er stadig behov for
papir.

For det første må søværnets særlige rettergangs
chefssystem med sin kontrol på kontrol på kontrol og
måske på kontrol sluttende med generalauditøren med
føre talløse cirkulationer af skrivelser, antegninger,
forespørgsler, svar o.s.v.: men kundgørelsen illustre
rer også, hvor meget papir, der skal til, hvis en sag
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fra en chef via rettergangschefen skal sendes til audi
tøren til behandling. Der kræves så meget kontormæs
sigt arbejde, at man ikke kan fortænke en chef i at
betænke sig to gange, før han selv tager initiativet til
at benytte en auditørs hjælp.

Men foruden papirvejens arbejdsmæssige ulemper,
har den vel først og fremmest den ulempe, at den er
upersonlig og ufældstændig. Det er jo faktisk ikke mu
ligt gennem en lapidar-stil i en blanket at meddele
generalauditøren alle de forskellige sider ved en straf
fesag, som er taget i betragtning.

Menneskelige, psykologiske, disciplinære, uddannel
sesmæssige og lign. betragtninger lader sig dårligt be
fordre ad den kolde, hårde papirvej.

Hvorledes skal man i blanketstil udtrykke, at den
milde - måske betingede straf - for forsildemøde
skyldes, at manden drak sig fuld, fordi han var lille
og grim, fordi pigerne ikke ville danse med ham og
kammeraterne hånede ham derfor, og at han havde det
bedste omdømme O.S.v.

Og hvorledes forklare i blanketstil, at en mand har
fået en straf langt over H ubrikstraffen «, fordi han
frækt erklærede, at han forsætlig udeblev, fordi han
ønskede at blive, til restauranten lukkede og derefter
endnu ville have nogle timer til sin disposition, og at
han meddelte, at han var klar til at tage den smule
straf, som han i følge sædvane mente at kunne få.

Jeg tror, at forholdet ville blive et helt andet, hvis
de enkelte chefer i stedet gennem et lejlighedsvis per
sonligt besøg af generalauditøren kunne få lejlighed
til at blive vejledt direkte og diskutere problemerne,
således at også generalauditaren kunne få kendskab til
specielle lokale forhold. En sådan gensidig befrugtende
virksomhed ville svare til den virksomhed, som gene-

Tidsskr. r. Søvæsen. 126. Aarg. 34
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ralinspektørerne udøver, og generalauditøren er vel en
slags generalinspektør. Særligt tror jeg, at det ville
være nyttigt på stedet at undersøge forholdet imel
lem disciplin og straffe, noget som ikke kan adskilles.

Det samme upersonlige papirforhold har vi også
ofte mellem auditøren og den sag, han behandler. For
holdet kan jo almindeligvis udtrykkes således, at che
fen mere behandler et menneske, medens auditøren
som regel kun behandler en sag.

Vi har fået mange auditører og auditørassistenter,
men arbejdet på tjenestestederne er vel nærmest ble
vet større. Hvis auditørerne foretog behandlingen på
tjenestestederne, ville arbejdet blive lettet, og audi
tørerne ville få et personligt indtryk af mennesket bag
sagen.

Dette var nogle tanker, som forfatterens medtagelse
af kystflådeordren måtte medføre hos en papirbelastet
officer, der som i en drøm mindes 1919, hvor umiddel
barhed og mundtlighed indførtes ved borgerlig rets
plejelov, hvis almindelige regler i det store og hele
skulle gælde også for militær retspleje.

En anmeldelse bør indeholde en indstændig opfor
dring til alle søofficerer om at læse bogen og fordybe
sig i kommentarerne (arbejdet ville være blevet nem
mere, hvis bogen på en eller anden måde - eventuelt
efter engelsk mønster i marginen - havde markeret,
hvilke bestemmelser der var helt nye, og hvilke der var
medtaget i omredigeret stand). Særlig skal jeg anbe
fale de tidligere nævnte kommentarer til § 1. Jeg tror,
at man efter en sådan gennemlæsning vil føle sig friere
i sit skøn over en strafansættelse, og særlig vil man
forhåbentlig føle sig mindre bundet af det berømte 
men ofte alt for slavisk benyttede - straffeskema for
forsildemøde i forståelsen af, at hver enkelt sag bør
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vurderes ud fra en række forskellige forhold, således
at straffen for den tilsyneladende samme forseelse kan
variere stærkt med de foreliggende omstændigheder og
også er afhængig af, hvem der har begået forseelsen.
Arbitrære straffe tenderer utvivlsomt for meget mod
standardstraffe. Dette har den fordel, at man mindre
udsætter sig for kritik af tilsynsførende myndigheder,
men tillige den fejl, at alle forseelser nu engang ikke
er standardforseelser, og sforbrydernee ikke er sstan
dardforbryderee .

Ved en friere anvendelse af den arbitrære - den
Iorligsmæssige - afgørelse har vi utvivlsomt en mulig
hed for at sætte to ting forud for ensartetheden, nem
lig straffens betydning for disciplinen og betydningen
af, at den straffede selv føler, at han har fået en ret
færdig straf. Kommentarerne til § l vil hjælpe os der
til.

Eller læs de meget udførlige og meget klare, men me
get begrænsende bestemmelser om politiets benyttelse
af skydevåben, som er medtaget som tillæg, og tænk
på, at de gælder for trænede - gennemgående noget
ældre - tjenestemænd, og sammenlign dem med de
bestemmelser, der gælder for vore ofte 18-19-årige
skildvagter. Politiets bestemmelser lader forfatterne
ganske virkningsfuldt stå ukommenterede, men med
en ikke ringe kontrastvirkning set f. eks. på baggrund
af den ulykkelige hændelse i Aarhus, hvor en skildvagt
kom ud for i overensstemmelse med reglementet at
dræbe et menneske. Og sammenlign igen vore bestem
melser om skildvagter med de forhold, der blev afslø
ret i anledning af irske nationalisters angreb på en
gelske kaserner, nemlig at man i England ikke havde
skildvagterne bevæbnede.

Og læs til slut kommentarerne til militær straffe-

34"
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lovs § 10 om handlinger foretaget i nødværge, som lig
ger til grund for skildvagternes rettigheder og pligter.
Forfatterne sammentrænger problemet i følgende gode
sentens: »Der skal være et fornuftigt forhold mellem
målets vigtighed og midlets voldsomhed.e Jeg tror, at
dette vil kunne vække til nogen eftertanke.

Men bogen er heller ikke uden en vis juridisk hu
mor, f. eks. følgende:

§ 3 siger: sPersoner, der hører til krigsmagten uden
at være befalingsmænd eller menige, sidestilles ved
anvendelsen af denne lov med den af de nævnte grup
per, som de efter stilling og virksomhed må sættes i
klasse med.e

Ved i kommentaren til paragraffen at anføre:
»Auditørkorpsets personel er hverken menige eller

befalingsmænd eller ligestillede med de sidste«
må forfatterne vist siges på en elegant og lun måde at
have kritiseret denne sidste bestemmelse, og man kan
ligefrem se forfatterne gotte sig ved tanken om de
vanskeligheder, der opstår, hvis man skulle finde ud af,
hvorledes en auditør f. eks. skulle afsone vagtarrest.

Ej heller mangler omtale af den standhaftige kap
tajn, som blev frifundet for tiltale for - trods given
ordre - ikke at have forsynet to af ham udfærdigede
skrivelser med læselig underskrifter, idet en maskin
skreven gentagelse af underskriften måtte antages for
tilstrækkelig til at bringe den i overensstemmelse med
de gældende regler om, at tjenstlige skrivelser skal
være forsynet med læselig underskrift, og man mærker
sig begrundelsen s idet man ikke kunne stille strengere
krav til ham end til andres.

Man kunne nok fristes til at komme nærmere ind på
de mange interessante spørgsmål, som forfatterne rej
ser, og man kunne nævne mange andre, som man kun-
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ne have ønsket, at forfatterne havde rejst. Der vil
måske blive lejlighed dertil senere.

Jeg ville tro, at mange af dette tidsskrifts læsere
kunne få lyst til at skrive om straffelovs- og retspleje
emner, når de har læst denne bog. Og kunne dette give
anledning til diskussion om emnerne, ville det være
en stor fordel.

Men lad os foreløbig takke forfatterne ved at for
dybe os i bogen. Den er det værd, og det vil gavne
tjenesten.

J.J. W.

Einar Mikkelsen: Farlig Tomandsfærd.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København 1955.

188 sider. III. kr. 21,75 hft., kr. 31,00 indb.

Dette er Kaptajn Ejnar Mikkelsens tredie beretning
om sine eventyrlige oplevelser. Den præges af samme
friske og fornøjelige sprog som forgængerne: Fra Hun
devagt tit Hundeslæde (1953) og Ukendt Mand til
ukendt Land (1954); men den er den mest spænden
de, og det siger noget.

Denne gang fortæller forfatteren om ALABAMA
ekspeditionen til Nordøstgrønland 1909-12. Formålet
var at søge nærmere oplysninger om de på Danmarks
ekspeditionen 1906-08 omkomne: Mylius-Erichsen,
Høegh-Hagen og Jørgen Brønlund.

ALABAMA lagde ind ved Shannon-øens nordvest
pynt og herfra udgik slæderejserne. Brønlunds lig fin
des på den første rejse i efteråret 1909. Følgende forår
og sommer foretager Ejnar Mikkelsen med sin dygti
ge ledsager Iver Iversen, der som maskinist var ud
lånt fra inspektionsskibet ISLANDS FALK, slæderej-
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sen til Danmarks Fjord. Her findes nogle af Mylius
Erichsens vardeberetninger, men intet spor af de om
komne.

Da Ejnar Mikkelsen og Iversen efter 8 måneders
rej se når tilbage til udgangspunktet, er ALABAMA
forlist og de 5 andre ekspeditionsdeltagere borte.

Kulde, skuffelser, sult og sygdom præger den følgen
de lange periode, indtil en norsk sælfanger i sommeren
1912 tager de to mænd ombord og fører dem tilbage
til civilisationen, hvor man næsten havde opgivet at
gense dem i live.

I bogens slutning gives et kort overblik over de se
nere års udvikling med hensyn til Østgrønland.

Th.

Årbog 1955 for Handels- og Sefartsmuseet på Kronborg.
Udgivet af selskabet »Handels- og Søfartsmuseets Venner«

under redaktion af Knud Klem og Louis E. Grandjean.
181 sider. lll.

Hvert år -k an man med forventning se hen til udgi
velsen af Handels- o.g Søfartsmuseet på Kronborg's år
bog og være sikker på i denne at finde interessant og
belærende læsning.

Årbog 1955 er ingen undtagelse, og den prydes lige
som sine forgængere af mange gode illustrationer,
denne gang især af en lang række gengivelser af gamle
landtoninger af såvel danske som fremmede kyster.

I år indeholder årbogen bl. a. følgende artikler:
»På slavetogt til Madagascar 1737-1739« af dr.

phil. Georg Nørregård,
»De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster -e

af dr, A. W. Lang,
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»Dansk søforsikrings fædre fra 1726« af forfatteren
Louis E. Grandj ean,

»Abrolhos. Ostindiefarernes skræk under Brasiliens
kyste af museumsinspektør cand. mag. Henning
Henningsen.

»Nu sejle vi i Jesu navn. Danske sømandssalmer
i det 17. årh. e af sognepræst Knud Th. Tofte
og

s'I'ræk af redningsmidlernes historiee af journalist
Otto Ludwig.

Hver for sig giver disse artikler udmærkede bidrag
til belysning af søfartens historie, vilkår og hjælpe
midler m. m., og hver for sig kunne de fortjene nær
mere omtale, hvilket her desværre ikke er muligt af
pladshensyn.

Vi må indskrænke os til at lade dette være en gene
rel, men til gengæld varm anbefaling af den smukke
bog.

Th.

Friederich Ruge : »Seemacht und Sicherheii, Eine
Schicksals{rage fur alle Deutschen«.

(Verlag Fritz Schlichtenmaycr in Tiibingen. 1955. 70 s. ill.).

Friederich Oscar Ruge er tidligere søofficer, Vize
admiral a. D. Han er født 1894 og er således 61 år
gammel. I årene 1921-23 og 1926-28 var han ubåds
chef, 1932-34 flotillechef, 1937 chef for alle tyske
minestrygere. Under krigen var han først chef for
Minensuchverbiinde 1-Vest, senere chef for Marine
kommando Italien og derefter tilforordnet admiral ved
hovedkvarteret for Heeresgruppe B (Rommel) . Senere
blev han chef for Amt filr Kriegsscltiffsbau indtil kri-
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gens afslutning. Efter løsladelsen fra krigsfangen
skab har han beskæftiget sig som oversætter, autori
seret lærer i Basic English og som forfatter af bøger
og artikler med søkrigshistoriske og politisk-strategi
ske emner.

Viceadmiral Ruge har set det som sin opgave at be
lære det tyske folk om sømagtens betydning gennem
tiderne, og med den foreliggende lille bog argumente
rer han for opbygningen af den stærkest mulige vest
tyske flådemagt inden for de begrænsninger, der vil
følge af Forbundsrepublikkens medlemsskab af NATO.

Han mener ikke, at det i den tyske offentlighed er
blevet tilstrækkeligt bemærket, at Tyskland nu står
sammen med Vestens store sømagter, idet der næsten
udelukkende diskuteres divisioner og atomvåben. Og
dog burde erfaringerne fra 2 verdenskrige have be
lært om betydningen heraf. I 1914 havde Tyskland
en stærk flåde, men ingen sømagt, da der manglede
både position og maritim-politisk tænkning hos den
øverste ledelse. I 1940 lykkedes det at vinde fortræffe
lige udgangsstillinger for en søkrig, men flåden var alt
for svag til at kunne udnytte disse fuldt ud, og ledelsen
tænkte kontinenalt og forstod ikke at udnytte de gun
stige betingelser.

På en forbilledagtig klar, koncis og for alle letfatte
lig måde behandler Ruge herefter en række af de ge
nerelle problemer, der har tilknytning til begrebet
sømagt samt de mere specielle spørgsmål, der uvæ
gerligt dukker op i dagens debat vedrørende frem
tidens sømagt.

Luftmagtens betydning underkendes absolut ikke,
tværtimod viser forfatteren sig som en varm tilhænger
af hangarskibsgrupper. der i kraft af deres bevægelig
hed udgør en stadig trusel mod en fjende, men på den
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anden side mener han, at overfladeskibe stadig vil
have en chance for at overleve og henviser i denne for
bindelse med stor vægt til, at resterne af den lille tyske
flåde uden eget luftvåben i krigens sidste måneder
uden støtte af et eneste fly (!) hævdede søherredøm
met i Østersøen til krigens sidste dag, selvom Sovjet
unionen rådede over et stærkt flyvevåben, og mange
ubåde, MTB og j agere.

Om den sovjetiske flåde udtales, at den vel synes
stærk, men ingenlunde bør overvurderes. Dens tal
stærke krydserflåde vil ikke få store chancer som
raiders på oceanerne, og den formidable ubådsflåde
må ikke vurderes i relation til den ubådsstyrke Tysk
land startede 2. verdenskrig med. Modmidlerne er vok
set langt mere i effektivitet end ubådene, og selvom
de sovjetiske ubåde vil kunne opnå resultater mod
Vestens søfart vil deres indsats efter alle menneskelige
beregninger ikke blive krigsafgørende. Endelig er Sov
jetunionens strategiske position med den besværlige
adgang til oceanerne en betydningsfuld faktor i be
dømmelsen af sovjetisk sømagt.

Som opgaver for de vestlige flåder i en krig opregner
Admiral Ruge følgende:

- sikring af egne søforbindelser,
- ødelæggelse af modstanderens søtransporter,
- angreb over søen på modstanderens land-

område,
Løsning af disse opgaver kan blive nødvendig:

- i en begrænset krig (af Korea-typen),
- i en total krig med konventionelle våben,
- i en total krig med alle former for atom-

våben.
Tysklands genoprustning skal være et middel til at

opnå den tyske regerings mål, et forenet Tyskland
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uden krig. Dette mål kan ikke nås uden styrke, det
eneste kommunisterne forstår. Tyskland alene har
imidlertid ingen muligheder for tilnærmelsesvis at
opstille tilstrækkelige styrker. Det kan imidlertid af
gørende forstærke Vestens kraftpotentiel i særlige
områder. Et af disse er Østersøen, hvor en ny tysk
marine vil have særlige muligheder for at yde en
indsats for NATO i samarbejde med den danske ma
rine. Af særlig vigtighed er det her at kunne afslå even
tuelle invasionsforsøg mod de danske øer, som til
sammen med Sund og Bælter er det strategisk set vig
tigste område i Nordeuropa, og for at forsvare dette
område mod et sovjetisk angreb er det nødvendigt,
at et samarbejde mellem hær, flåde og flyvevåben
fra alle tilgrænsende stater finder sted. Den tyske ma
rine vil herved i sin stilling mellem kontinent og hav,
mellem kystfarvand og ocean, mellem små og store
mariner komme til at spille en ikke ubetydelig rolle.

Vestens store landgangsflåder udsætter modstan
deren for et vedvarende strategisk tryk. Den kommen
de tyske marine er et vigtigt supplement, der vil gøre
det muligt at lede dette tryk ind i Østersøen til virk
ning mod 1000 km sovjetisk kyststrækning der dan
ner et glimrende mål for et overvældende angreb.

Ruges lille bog er en behagelig modvægt over for
fly- og atombombefanatikeres så ofte citerede anskuel
ser. Han er frem for alt saglig, og hans argumentation
hviler trygt på historiens lære samt erfaringer fra 2
verdenskrige og en Koreakrig.

Den er først og fremmest skrevet for den menige
mand og dennes repræsentant, politikeren, men enhver
fagmilitær vil have udbytte af at læse den. I Danmark,
hvor der råder et afgjort misforhold mellem betyd
ningen af vor strategiske beliggenhed og de styrker,
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vi mener at kunne opstille til forsvar for denne stil
ling, kan bogen yderligere opfattes som prologen til
et snævert samarbejde med Tyskland i Østersøområ
det, et samarbejde, der kun kan forbedre mulighederne
for effektiv udnyttelse af denne udsatte position.

n.«. P.

Nautisk Almanak 1956.
Udgivet af Iver C. Weilbach & CO. A IS. Sølver og Svarror.

Amaliegade 30, København. Kr. 10.00.

Det er ikke sædvanligt, at denne almanak anmeldes
her i tidsskriftet. Dertil er den for velkendt af flertallet
af læserne, som hyppigt har anvendelse for den i prak
sis, og som med lethed finder sig til rette med ind
holdet, takket være den udmærkede indledende for
klaring.

Undtagelsen skyldes, at almanakken er udkommet
omtrent samtidig med, at det udgivende firma kunne
fejre sit 200 års jubilæum den 24. november 1955.

Allerede i 1955-udgaven er firmaets historie omtalt,
og i den nye udgave - den 34. i rækken - findes en
interessant artikel: sEn sømand går i land« om fir
maets skaber, Iver Jensen Borger, og om forholdene i
København på hans tid.

Da Kong Frederik V personligt øvede indflydelse på
grundlæggelsen af firmaet, har man naturligt ladet
almanakkens forside pryde af et portræt af denne kon
ge i admiralsuniform.

Gennem 200 år har firmaet ydet søfarten god be
tjening og har således smukke forretningsmæsige tra
ditioner at bygge på.

Vi gratulerer til det sjældne jubilæum. Th.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen

og Bo Hervad-Jørgensen .

Atlantpagten.

SHAPE.

Den 27. juli blev den første gruppe tyske officerer tilsluttet
den internationale stab ved SHAPE. Gruppen omfatter

Oberst R. Heuser, luftvåbnet
Kommandør H-E. Busch, flåden
Oberst J. Bayer, hæren
Oberst A. D. von Plan, hæren
Oberstløjtnant H. Hukelheim, hæren
Oberstløjtnant M. Schwerdtf'eger, hæren.

Disse officerer vil i begyndelsen tilhøre en speciel stab di
rekte under stabschefen. Senere vil de indgå i de stabsafdelin
ger, hvortil de er kvalificerede.

(NATO letter, 1. aug. 1955) B. H-J.

Belgien.

Flddens sammensætning.
Den belgiske flåde består nu af følgende skibe:

- 12 oceangående minestrygere
- 28 kystminestrygere
- 16 lægtvandsminestrygere.

Chef for marinen er Commodore L. J . J. Robins.
(La Revue I\laritime, 113/55) H. M. P.

England.
Forsog med nyt materiel.

HMS CUMBERLAND, der er Royal Navy's forsøgskrydser,
har under sommertogt i Middelhavet afholdt forsøg med for
skelligt nyt materiel.
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En ny hurtigskydende 76 mm AlL-kanon er blevet afprøvet.
inden den efter endelig udformning kan godkendes til brug
i flåden. Den skal være flådens nye nærforsvarskanon mod jet
fly og fjernstyrede projektiler.

To nye ildledelsesapparater er blevet afprøvet. Et mål for
deres nøjagtighed er. at mere end 60 % af de anvendte ca, 8 m
lange luftmål blev skudt ned eller beskadiget. skønt der kun
blev anvendt øvelsesammunition. Der blev skudt ca, 6000 skud
med mellemkaliber og ca. 4000 skud med 40 mm mod luft- og
overflademål.

For at prøve effektiviteten uf anlæg til afspuling af radio
aktive partikler. blev der afholdt forsøg, hvor overbygningen
og skibssiderne først blev oversprøjtet med radioaktiv vædske.
For ikke at udsætte besætningen for nogen risiko, var udstrå
lingen fra vædsken svagere end fra et selvlysende ur.

3 nye kompasser samt nye metoder for astronomisk navigation
blev afprøvet. herunder specielt en metode, som giver en po
sition eet minut efter observationen.

En 7,5 m motorbåd med fiberglas-skrog modstod de hårde
belastninger, som den var udsat for under togtet. Et »3 i 1«
fartøj viste sig at være såvel en særdeles sødygtig og velegnet
all-round motorbåd som et velegnet 1'0- og sejlfartøj. Det deltog
i en kapsejlads Malta rundt. Derudover afholdtes forsøg med nye
redningsveste. heklædningsdele, o. 1.

Til registrering af forsøgene er medgået ca. 2000 m registre
ringsstrimler og ca, 13000 m film.

HMS CUI\lBERLAND skal nu klargøres til næste Ars forsøgs
togt.

(The Admiralty News Summary aug. 196&) B. H-1.

Ny transportbdre.

En engelsk søofficer har opfundet en ny båre til transport
af syge med helikopter. Selve båren er af sædvanlig udførelse.
og til denne er fastgjort en rørformet ramme med sefldugsslder,
som trækkes op, idet løftewiren strækkes, og således beskytter
patienten, der kan forblive i båren under hele transporten. BA
ren forventes indført som standard i marinen, hvor den kan
anvendes til overførsel af patienter fra skib til skib.

(The Admiralty News Summary aug. 19&5) B. H-1.
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Norge.

Forslag fra [orsuarskommission,
En af regeringen i marts nedsat forsvarskommission offent

liggjorde i juli måned forslag til radikale ændringer i det nor
ske forsvars system, idet dog forsvarsudgifterne forudsattes
holdt på det nuværende niveau ca, 900 millioner kroner.

I forslaget nævnes følgende:
Flådens fredsstyrke skal forøges.
De stående styrker skal efterhånden koncentreres i Nordnorge.
Kystartilleriet mellem Oslofjord og Narvik skal nedlægges.
Antallet af tunge AlL-batterier skal reduceres.
Luftvåbnet skal forøges.
Forslaget påviser nødvendigheden af en høj kvalitativ stan

dard og oprettelsen af en kærne af veltrænede teknikere, som
kan betjene nye våbentyper som f. eks. fjernstyrede våben.

(NATO letter 1. aug. 1955) B. H-J.

u. S.A.

Flådens siorrelse,
I nedenstående oversigt er i skibstallene medregnet reserve

flåden og i personeltallet Marine Corps. Til sammenligning er
opført nogle tal for Royal Navy.

Hangarskibe
Slagskibe
Krydsere
Jagere, eskorteskibe
U-både
Minelæggere og -strygere
Patruljeskibe
Hjælpeskibe
Personel

USN
101

15
75

737
200
347
150

3375
872000

RN
17

5
24

262
57

198

133000

Flådens organisation.

Størstedelen af de operative styrker henhører under 6. fUde,
som opererer i Middelhavet, og 7. flåde, som opererer i det
fjerne østen. Disse styrker er underlagt henholdsvis Atlanter
havsflåden og Stillehavsflåden.

Derudover er der oprettet kommandoorganer for yderligere
to aktive flåder: 1. flåde, der skal operere i Stillehavet, og
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2. flåde, der skal operere i Atlanterhavet. Sidstnævnte flåde kan
tildeles operative styrker efter behov og skal operere som en
NATO-flåde i samarbejde med øvrige NATO-landes flådestyr
ker.

Flådestyrkerne opbygges med hangarskibe som hovedelemen
ter. Disse skal beskyttes dels af krydsere, der kan affyre fjern
styrede raketter, og dels af jagere. De første krydsere med den
nye armering forventes at være klar i den nærmeste fremtid.

De hangarskibsbaserede luftstyrker vil blive suppleret med
store, formentlig atomdrevne u-blide, som skal kunne affyre
fjernstyrede raketter mod landmål.

(The Times 23/9-1955) B. H-J.

Vesttyskland.

Den nye fldde.

Den 23/10 1954 genvandt Vesttyskland sin selvstændighed og
blev den 6/5 1955 optaget som medlem af NATO. Efter Paris
aftalernes protokol III har Tyskland givet afkald på atomvåben
samt kemiske og bakteriologiske våben.

Endvidere har det givet afkald pli inden for sine grænser at
fabrikere:

- strategiske bombefly
- afstandsminer
- skibe med atomdrivkraft
- overfladeskibe over 3000 t. standard.
- ubåde over 350 t.

Marineafdelingen i Amt Blank har opstillet følgende flåde
plan:

- ca, 20 jagere, heraf nogle på 3000 t.
- 2 hurtige minelæggere
- ocean- og kystminestrygere
- patruljebåde
- ca, 20 ubåde il 350 t.
- landgangsfartøjer
- hjælpeskibe.

I begyndelsen vil disse blive købt i udlandet, navnlig i USA.
Personelantallet vil blive ca, 20.000.
Der vil formentlig blive oprettet 2 marinekommandoer med

sæde i henholdsvis Wilhelmshafen og Flensborg.
(Revue Maritime 114/55) H. M. P.
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