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Nytårabetragtninger.
Ved årsskiftet 1955-56.

Af kommanderkaptajn S. S. T'h o s t r u p .

Det kan desværre ikke siges, at 1955 blev noget
lyst og godt år for søværnet.

Ganske vist har der som resultat af tidligere plan
lægning og dispositioner fundet en række værdifulde
forbedringer sted, hvilke kan give indtryk af en ge
nerel fremgang. Der er således modtaget en ret be
tydelig tilgang af skibsmateriel til flåden , en del af de
påkrævede anlægsarbejder er fuldført eller iværksat,
og øvelsesvirksomheden har været forholdsvis om
fattende.

Betydelige vanskeligheder har der imidlertid også
været, udadtil måske knap så iøjnefaldende sammen
holdt med forbedringerne, men ikke desto mindre
særdeles mærkbare indenfor søværnet.

Vanskelighederne er i overvejende grad fremkom
met som resultat af den i 1954 vedtagne reduktion af
forsvarsbudgettet. Som allerede omtalt i nytårsbe
tragtningerne 1955 ramte denne søværnet netop, da
den længe forinden planlagte og iværksatte genopbyg
ning for alvor begyndte at gøre sig materielt gældende,
og følgelig gjorde en forøgelse af driftsbudgettet på
krævet; den har derfor virket særlig hårdt.

Reduktionen satte i første omgang stop for ny
hygninger udover de få allerede påbegyndte, og dette

Tidsskr. f. Søvæsen, 127. Aarg.
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skete netop da man - efter ca, 10 års genopbygning
baseret bl. a. på fordelagtige materialeanskaffelser
(billige køb og gaver) - nærmede sig tidspunktet for
iværksættelse af nødvendige erstatningsbygninger til
konsolidering af den styrke, flåden havde opnået. Kon
sekvensen af nybygningsstoppet er, at der nu består
alvorlig fare for , at en voksende del af det eksisterende
skibsmateriel forældes, og at vor - i forhold til op
gaverne - i forvejen beskedne flådestyrke derfor i
stigende grad forr inges i kvalitet samt efterhånden
også i kvantitet, hvis indgriben fra de bevilgende myn
digheder ikke sker i tide.

Denne udvikling findes meget betænkelig, da for
holdene i verden på ingen måde gør cn svækkelse af
de væbnede styrker forsvarlig. Ganske vist prægedes
det svundne fin, første del, takket være de forhand
linger, som kom i stand mellem stormagternes ledere,
af voksende optimisme med hensyn til mulighederne
for en afspænding mellem øst og vest, en optimisme,
der i mange kredse - forbløffende hurtigt - føde til
dalende interesse for opretholdelse af det Iorsvarsbe
redskab, som med store anstrengelser er tilvejebragt,
men som mange steder - bl. a. herhjemme - endnu
langtfra kan siges at være tilfredsstillende udbygget.
Der har endog hævet sig røster, som gav udtryk for, at
tiden var inde til reduktion af dette beredskab.

Udviklingen i de seneste måneder af 1955 har imid
Iertid vist, at man bør vare sig for ønsketænkning, men
tværtimod være forberedt på fortsat og ikke ufarlig
spænding - og forelohig lade optimismen begrænse
sig til dette, at det dog var muligt at etablere forhand
ling. Selvom det i visse betragtninger er gjort gæl
dende, at faren for en storkrig for nærværende må
anses for aftaget på grund af de konsekvenser, brugen
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af atom- og brintvåben vil kunne få, bør man ikke
forbise, at der indenfor områder, der har eller kan
få strategisk betydning, stadig foreligger muligheder
for begrænsede, væbnede konflikter. Disse kan bryde
ud, når de for angriberen (sophavsmandenc) rette be
tingelser er til stede, og der kan let opstå fare for, at
de breder sig. I denne forbindelse bør det holdes for
øje, at sådanne muligheder vil være voksende efter
hånden, som der opnås ligevægt mellem magtgrupper
ne på atom- og brintvåbnenes område, og da i særlig
grad, hvis der på den ene side råder udpræget - og
for angriberen fristende - svaghed med hensyn til
konventionelle styrker.

Når de stedfundne stormagtsforhandlinger omtales,
er der vel grund til også at nævne, at netop opbygnin
gen af de vestlige forsvarsstyrker og disses integre
ring indenfor NATO har været en stærkt medvirken
de årsag til at bringe forhandlingerne i stand. NATO
har således vist sig at være et for vesten nyttigt in
strument, som hidtil har opfyldt sit formål - kort
udtrykt ved ordene: sF r ed gennem styrke«, og som
man derfor bør hæge om og søge videre udbygget,
også på andre områder end de rent militære.

I nogle betragtninger om NATO's fremtid anfører
Canada's udenrigsminister Lester B. Pearson følgen
de målsætning, som er værd at bemærke: »NAT O
må hverken svække eller begrænse sig selv nu. Tvært
imod - den må fordoble sine anstrengelser for at
opfylde Atlantpagtens løfter. Den har allerede bevist
sin effektivitet i oprettelsen af et forsvarsfællesskab
mod en militær trusel. Nu må den søge at tilveje
bringe et større samarbejde mellem sine medlemmer
på politiske, sociale og økonomiske områder. e")

,,) Citat efter tidsskriftet »Fremtiden« nr. 10, 1955, pag. 21.

1"
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Dette siges, fordi der - vel netop på grund af
NATO's hidtidige succes - må regnes med, at øst
magterne skærper deres politiske offensiv mod NATO
sammenholdet for ved svækkelse af dette at opnå
større manøvrefrihed og større mulighed for magt
udfoldelse, der kunne blive til skade for vestmagter
nes interesser - ja, måske øge faren for en begrænset,
væbnet aktion af førnævnte art i områder, hvor en
sådan i dag er lidet sandsynlig. Ikke mindst i vort
land hør dette holdes for øje, og der bør arbejdes for at
bevare de bl. a. gennem NATO vundne fordele, her
under fortsat udvikling og konsolidering af forsva
ret.

Hvad søværnets fremtid angår, vil denne komme
til at afhænge af de konklusioner, som bliver en følge
af det i 1955 nedsatte forsvarsudvalgs overvejelser.
Dette udvalg, der består af en række folketingsmænd,
og hvis formand er fiskeriminister Chr. Christiansen,
har til opgave at foretage undersøgelser vedrørende
ændringer af den eksisterende forsvarsordning bl. a.
under hensyn til de nye v åbens indflydelse samt na
turligvis også under hensyntagen til økonomiske for
hold.

I det følgende fremsættes almindelige betragtninger
om nogle af de faktorer, som bør vurderes i forbin
delse med den fremtidige sømilitære udvikling, lige
som forskellige forhold indenfor søværnet berøres.

De nye våben m. v.

Der har i årets løb hyppigt været omtale af de nye
v åben, som er fremkommet, eller som endnu er under
udvikling, og en del enkeltheder - hovedsagelig dog
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af generel natur - har været offentliggjort, dels i
dagblade dels i fagskrifter. Såvel indenfor NATO som
ved forskellige myndigheder har disse våben natur
ligvis givet anledning til indgående undersøgelser ved
rørende forsvarsstyrkernes fremtidige struktur, jfr.
foran vedrørende forsvarsudvalget. Der foreligger in
tet nærmere om resultater af disse undersøgelser, hvor
for det for nærværende kun er muligt at anstille gene
relle betragtninger.

I almindelighed høres mest om atom- og brintbom
ber og disses indflydelse på politik og krigsførelse.
Det er klart, at der med disse er fremkommet våben,
hvis eventuelle anvendelse kan få konsekvenser, som
vanskeligt kan overskues. I tidsskriftets december
hefte, 1955, har oberst i flyvevåbnet P. Zigler frem
sat nogle betragtninger om krigsførelse i atomalde
ren. Det anføres i disse bl. a., at en moderne krig må
antages indledt med en meget voldsom fase præget af
brug af A-våben m. m. og efterfulgt af en næste fase,
hvor det gælder om at udnytte resultaterne fra den
første, og hvis forløb vil blive mere konventionelt præ
get. Men naturligvis må der også regnes med, at de til
rådighed værende konventionelle styrker bringes i
anvendelse fra starten med henblik på at sikre fordel
agtige positioner. Obersten fremfører endvidere, at
A- og B-bomber fortrinsvis må påregnes anvendt mod
mål af særlig art, herunder især store produktions
centre og basisområder, samt eventuelle stærkt kon
centrerede militære styrker. På mange andre områder,
d. v. s. mål af begrænset omfang o. L, vil almindelige
våben fortsat blive anvendt.

Som tidligere nævnt møder man den opfattelse, at A
og B-våbnene foreløbig, og især som følge af den til
syneladende begyndende ligevægt på dette særlige
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våbenområde. har medført, at faren for en storkrig
synes aftaget. Holder dette stik, kan man jo sige, at
disse djævelskaber dog har gjort nogen nytte!

En fejlagtig og vist ret udbredt konklusion af nævn
te opfattelse er, at de konventionelle styrker herefter
er overflødige. Men dette kan imidlertid ikke findes
holdbart. Konventionelle styrker må stadig udgøre en
integrerende del af forsvarssystemet, og det kan ven
tes, at deres indflydelse vil være voksende, når lige
vægt på A- og B-våbnenes område er til stede. Man
kan eksempelvis tænke sig en aggressiv magt fore
tage et overraskende, konventionelt angreb mod og
påfølgende hurtig okkupation af et begrænset terri
torium, der er uden forsvar af betydning. Ville dette
mon under alle forhold forårsage en A- og B-krig slup
pet løs? Et stærkt og vel forberedt forsvar indenfor et
sådant territorium ville i forbindelse med regionale
forsvarsaftaler kunne have forhindret et overraskende,
isoleret angreb og derved have virket præventivt.

Foruden fremstilling af A- og B-bomber foregår
der udvikling af mange andre nye våben og nyt ma
teriel samt forbedring af eksisterende typer, og det
er værd at bemærke, at meget af dette er til gunst for
forsvaret. Af sømilitær interesse kan nævnes styrede
og målsøgende projektiler (efter omstændighederne
med atomladninger ) og tilhørende udskydningsanord
ninger ; forøget skud- og bevægelseshastighed for ar
tilleriet med tilsvarende forbedret ildledelse ; videre
udvikling af torpedomateriellet med hensyn til ræk
ning og målsøgning; nye og forbedrede maskintyper
og elektroniske apparaturer af forskellig art ID. m.
Hele denne udvikling må nøje følges og resultaterne
udnyttes for at gøre enhederne så effektive som mu-



Nyt årsbetrugtni uger. 7

ligt. Fjernstyrede luftværnsprojektiler er således alle
rede instalIeret i nogle af USA's krydsere.

P å grundlag af foreliggende officiel1e meddelelser og
vurderinger synes udviklingen bl. a. at måtte have
følgende indflydelse på det maritime område:

større spredning end tidligere er nødvendig så
vel taktisk som med hensyn til landetahlisse
menter og fordeling af forsyninger;

i taktisk henseende kan spredningen medføre
behov for flere enheder, og kravene til bl. u.
signaltjenesten vil forøges ;

skibsmateriel1et må være robust og veludrustet
med udstyr til bekæmpelse af havarier;

de vigtigere anlæg i land må foruden gennem
spredning sikres konstruktivt;

fremfor alt må der opretholdes et højt bered
skab, og det må derfor tilstræbes at få flest mu
lige enheder under kommando.

I nærværende forbindelse er det værd at bemærke,
at feltmarskal Montgomery under et foredrag i Royal
United Service Institution den 12. oktober 1955 bl. a.
udtalte:

»Nauies will escape dumage initially so long as
the [leeis are at sea and suilably dispersed, If they
are to escape detection and damage, il is important
thai they shotild not constitute too great a strategic
ibreai to ilte enemy.

The [leets at sea, in beinq, may therefore be ihe
only undamaged echelori in the armed forces after the
initial clasli. Later they wilt be [ound and attacked.
It is esseniia l they should survice such attack, and
be available to lielp the rapid recovery of the situation
on land. I belieue thai the correct organisation af
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naual forces may well be an importout factor in help
ing lo tip ihe scales in our [aoour .«

St rateqiske o. l. forhold.

Det behøver ikke understreges, at Danmark har en
meget vigtig strategisk beliggenhed, i særdeleshed
med den nuværende magtkonstellation som baggrund.
Skulle østmagterne gå til angreb mod vest , må der
regnes med, at vort ørnråde af s åvel sø- som luftstra
tegiske grunde vil være et vigtigt m ål.

Alene en vurdering af østmagternes søstridskræfter
i Østersoen viser en styrke, der må anses som væsent
lig stærkere end rent defensive hensyn kan motivere.
Siden afslutningen af 2. verdenskrig har Sovjet ved
en omfattende nybygningsvirksomhed gennemført en
meget kraftig udbygning af sine f'Iådcstyrker , hvoraf
hovedparten er udrustede. Ifølge officielle kilder tæller
østersøfl åden rundt regnet:

ca. 10 krydsere
45 jagere } heraf flere nye
20 eskortejagere typer

100 fregatter, korvetter o. l.
200 motortorpedobåde samt

et stort antal ubåde, patruljefurtøjer. minestrygere
og specialskibe, hvortil kommer en ret betydelig han
delsskibstonnage.

l\Ied henblik på videre operationer - herunder
ubådsoperationer på oceanerne, flankesikring for
fremrykkende landstyrker samt sikring af forsynings
linier i kystfarvande - vil kontrol over dansk om
råde kunne sikre udpassage fra Østersøen for disse
styrker.

Helt naturligt vil vort område derfor ogs å være af
stor betydning for NATO, i første række af defensive
grunde.
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De opgaver, som i givet fald vil påhvile dansk sø
forsvar, og som vil foreligge fra første færd, kan kort
udtrykkes således:

medvirken i forsvar mod søværts invasion,
i tilknytning hertil forhindring af fremtrængen
i danske farvande ved etablering af en maritim
spærrezone bag hvilken egne forbindelseslinier
kan sikres,

- beskyttelse af forsyningsskibsfarten.
En nærmere analyse vil vise, at der er tale om nok

så omfattende opgaver, hvis karakter ikke er blevet
ændret af den nye udvikling, og hvis løsning ikke
mindst i betragtning af den s tore styrkemæssige over
legenhed, som kan mødes, må bygge på størst mulig
udnyttelse af de farvandsgeografiske forhold med her
til afpassede styrker. Men der er selvsagt en grænse
for, hvor svage og fåtallige disse styrker kan være.

De i det forløbne år skabte betingelser for opbyg
ning af vesttyske forsvarsstyrker til rådighed for
NATO, vil givetvis betyde en væsentlig forstærkning
til NATO-forsvaret i Østerscområdet. En del af land
styrkerne vil således kunne dække Jylland og derved
lette vore hærstyrkers opgaver betydeligt, medens vest
tyske flådestyrker vil kunne udfylde det sømilitære
tomrum, der reelt eksisterer syd for vore øer. Endnu
vides ikke med bestemthed, hvilket omfang disse styr
ker vil få. Med »Hevue Maritime« som kilde kunne
tidsskriftet i decemberheftet, 1955, meddele, at der
regnes med ca, 20 jagere, et tilsvarende antal ubåde
og et ikke nærmere angivet antal patruljebåde (for
mentlig incl, motortorpedobåde) samt minestrygere;
endvidere en personelstyrke på ca. 20.000 mand') .

•, I pressen hur fig. sammensætning af den vesttyske Hilde været an
givet : 18 jagere , 8 ubåde, 24 motortorpedobilde, 40 minestrygere, 2 mIne
læggere og et antal depotskibe samt landgungsfar-tojer.
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Selv på dette spinkle grundlag kan det dog siges, at
der fortsat vil være stor overlegenhed på østmagt
side. Desuden må det erindres, at den sjællandske
ogruppes sydøstlige og østlige kyster stadig ligger i
frontzonen.

En af følgerne af de tyske styrkers fremkomst vil
være, at vort søværn i højere grad kan koncentrere
sig om opgaverne i vore egne farvande, men det må
samtidig understreges, at de sømilitære fordele ved det
tyske tilskud kun vil blive realiteter, hvis de danske
søstridskræfter er rimeligt udbyggede til løsning af
de foreliggende opgaver.

Organisation.

Ikke alene som følge af den nye udvikling, men også
af andre grunde er, som allerede antydet i nytårs
betragtninger 1955, forskellige ændringer i søværnets
almindelige organisation ønskelige i forbindelse med
den revision af lov nr. 276 af 18. juni 1951 om forsva
rets ordning (sammensætning af værnene, korpsene m.
ml.), som i lovens § 58 bebudedes påbegyndt i rigs
dagssamlingen 1954--55. Man kan formentlig gå ud
fra, at sådanne ændringer vil blive taget under be
handling af forsvarsudvalget. Foruden visse prakti
ske omlægninger, som erfaringerne har vist hensigts
mæssige, er det navnlig indførelse af en større grad af
decentralisering med ret fordeling af myndighed og
ansvar, som synes at trænge sig på.

løvrigt vides, at der i det forløbne år er udarbejdet
og godkendt nye organisationsplaner for søværnssta
ben, søværnets sergent- og korporalskole samt math
skolen, ligesom foreløbige organisationsplaner er fast
lagt som planlægningsgrundlag for de nye flådestå-
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tioner. Det er desuden oplyst, at behandling af lig
nende planer er i gang eller under forberedelse for
vis se andre tjenestesteder.

Flåden.

P å vedføjede liste over flåden (pag. 24) er opført
det skibsmateriel. som for nærværende indgår i flådens
Lal samt det, der ifølge offentliggjorte meddelelser for
ventes at tilgå i løbet af de nærmeste år.

Året 1955 brugte følgende tilgang til flåden:

Korvelten DIANA (overtaget 30/7 55)
TRITON ( » 10/8 » )

MoLortorpcdohådenHAJEN ( » 8/2 » )

LAXEN ( » 12/5 » )

HAVKATTEN ( » 1/6 » )

MAKRELLEN ( » i /7 » )

SVÆRDFISKEN ( » 14/9 » )

Minestrygeren AAR0SUND ( » 24/1 » )

ALSSUND ( » 5/4 » )

EGERNSUND ( » 3/8 » )

Alle disse enheder er modtaget som våbenhjælp.
Korvetterne og motortorpedobådene er som bekendt
bygget som led i det såkaldte »o ff shore e-program,
førstnævnte i Italien, sidstnævnte her i landet, medens
minestrygerne er bygget i USA.

I løbet af indeværende år påregnes de to sidste kor
vetter samt resterende minestrygere overtaget, lige
som tidspunktet for søsætning af de under bygning
værende ubåde nærmer sig.

Der kan således fremvises en ganske betydelig til
gang til flåden i det forløbne år - idet det dog bør
indskydes, at flere a f enhederne oprindelig var ventet

- ------



Nytilrsbetragtn i uger . 13

på et væsentligt tidligere tidspunkt - og der ventes
forsåvidt antallet angår en lignende tilgang l løbet
af de kommende 2 år. Herefter vil flåden - forudsat

;\1incstrygcrcn AAHOSU:"iD.

de eksisterende enheder bevares eller med opnået
aldersgrænse erstattes - have opnået en styrke, der
i hovedtræk tager sig således ud :

fregatter og kystjagere 7
korvetter 5
patruljebåde 6
Motortorpedobåde 21
kystminestrygere 21
lægtvandsminestrygere 9
minelæggere 6
undervandsbåde 3
depotskibe 2

Tænker man på de foreliggende opgaver er det klart,
at enhedernes antal for de fleste typers vedkommende
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er for ringe, hvortil kommer, at flere enheder ikke be
sidder den ønskelige kvalitet: men på den anden side
vil der dog være n ået et ganske godt grundlag at bygge
videre på ved en gradvis yderligere tilgang, idet kva
liteten iøvrigt kan forbedres dels ved modernisering
- som det allerede i nogen udstrækning er sket 
dels "ed erstatningsbygninger.

Som det imidlertid fremgår af de indledende be
mærkninger, synes der som følge af budgetreduktio
nen ikke baggrund for en sådan forbedrende udvik
ling for nærværende. Det er allerede nævnt, at der er
indtruffet en foreløbig standsning af nybygningsvirk
somheden, hvis første resultat blev, at de 3 i 1954
udrangerede motortorpedobåde måtte udgå uden er
statninger, og i 1955 fulgte minestrygeren RINKENÆS
efter, ligesom planlagt erstatningsbygning for 4 ældre
minestrygere bortfaldt. Betragter man søværnets andel
i forsvarsbudgetterne findes, at denne efter nedskæ
ringen i ]954 har holdt sig nogenlunde uforandret
trods den skete materielle tilgang. Det "il derfor være
nærliggende at formode, at vedligeholdelsesmidlerne
efterhånden vil være utilstrækkelige, hvilket bl. a. kan
tænkes at formindske mulighederne for gennemførelse
af ønskelige moderniseringer og måske ogs å med
føre, at flere enheder m å udrangeres uden erstatnin
ger.

Del er iøvrigt interessant at konstatere, at flådens
samlede tonnage (fra regn et depotskibe, opmålings
skibe, orlogskuttere o 1.) i dag kun er ca. 465 tons
større end den for vor beskedne flåde pr. ] 943 fast
satte. Når den forventede tilgang er modtaget vil
nævnte tal være vokset til ca. 4000, hvilket dog langt
fra kan siges at væ re nogen stor forøgelse!

Hvis de nuværende økonomiske forhold for søvær-
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Et forhold, som må hilses med tilfredshed, er, at de
udrustede enheder periodisk i stedse højere grad for
meres i delinger og grupper, hvorved den taktiske
træning og standard stadig forbedres. Det er en uvur
derlig fordel, at flådens enheder jævnligt har lejlig
hed til afholdelse af fælles øvelser med andre NATO
mariners flådestyrker, og det er kun naturligt, at mu
lighederne herfor søges udnyttet i størst mulig grad.
Såvel norske som britiske og amerikanske enheder har
deltaget i flådeøvelser i vore farvande, ligesom dan
ske styrker har opereret i norske og engelske farvan
de. Meget tilfredsstillende er det at kunne konstatere,
at vore enheder trods visse materielle o. a. vanskelig
heder i det store og hele hævder sig smukt under dette
NATO-samarbejde.

Vore flådeøvelsers klimaks indtraf under kystflå
dens øvelsesgruppe, hvori hovedparten af de udrustede
eskadrer og divisioner indgik, og som var formeret fra
ultimo juli til medio sept., d.v.s, en længere periode
end det hidtil efter krigen havde været muligt. Denne
forlængelse synes at have været meget fordelagtig, og
det er et almindeligt indtryk, at der bør stræbes hen
til at forøge varigheden endnu mere.

Det har været en stor opmuntring for personellet,
at H. M. Kongen inspicerede øvelsesgruppen, og det er
et håb, at en kongerevue kan blive en årligt tilbage
vendende begivenhed for kystflåden. Foruden at virke
inspirerende og opmuntrende ville dette medvirke til
yderligere at grundfæste det til opretholdelse af god
orlogsskik og flådetradition hørende ceremoniel, som
der ellers kun sjældent er lejlighed til at udfolde.

For flådens vedkommende er forholdene ganske na
turligt - men desværre - således, at befolkningen
kun har ringe lejlighed til at følge vore skibes virk-

Tidsskr. f. Søvæsen, 127. Anrg . 2
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somhed og derved blive bedre kendt med sø forsvarets
problemer. En del kunne vindes, hvis der f. eks. var
mulighed for hyppigt at fremvise reportagefilm. End
videre vil det sikkert være værd at overveje, om ikke
opvisninger af samme art som den svenske »Operat ion
KulIen« ville være gavnlige.

Kystbefæstningen.

Ved kystbefæstningen er der også i det forløbne år
fuldført et antal planlagte arbejder som led i den i sin
t id iværksatte opbygning. Herved er der opnået en
yderligere forbedring især forsåvidt luftværnsskytset
angår, men der er fortsat behov for en række sanerin
ger og suppleringer før genopbygningen kan siges at
være fuldt tilfredsstillende indenfor de nuværende
rammer. Heri indgår bl. a. yderligere modernisering og
standardisering af skyts og ildledelsesmateriel.

Også ved kystbefæstningen har de vanskelige øko
nomiske forhold gjort sig gældende. Udover en for
haling af ovennævnte endnu manglende anlægsarbej
der m. v . har konsekvenserne været særlig følelige på
det personelIe og organisatoriske område; dels reduk
tionen af værnepligtsstyrken, dels nedsættelse af tje
nestetiden har således forhindret opretholdelse af den
sunde rytme i tjenestegangen. som netop var opnået.

Af fremtidige opgaver hører en videreførelse af for
beredelserne vedrørende kystbefæstningsværkernes
indførelse i den endelige sødefensionsorganisation vel
til de vigtigste, og dette arbejde må ønskes tilende
bragt i årets løb.

Institutioner og etablissementer.

På grund af den strækning, som af økonomiske
grunde blev indført vedrørende gennemførelse af nød-
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21 år
18 »

net ikke inden længe ændres til det bedre, må situa
tionen befrygtes at blive endnu alvorligere, idet man
ge skibe efterhånden nærmer sig aldersgrænsen. Der er
ganske vist ikke officielt fastsat nogen levealder for
skibsmateriel. men ved sammenligning med udlandet
og på grundlag af tidligere dansk praksis kan der
eksempelvis opstilles følgende:

fregatter, kystjagere og korvetter
patruljebåde og større minestrygere
motortorpedobåde. ubåde og mindre

minestrygere 15 »
minelæggere og depotskibe m. fI. 25-30 »

Betragter man herefter de eksisterende enheders
alder, vil det ses, at der i den kommende tid vil blive
behov for adskillige erstatningsbygninger. Det må her
erindres, at projektering og bygning for de fleste ty
pers vedkommende tager lang tid, hvorfor det er vig
tigt, at der begyndes i god tid.

Et væsentligt led i et sundt driftsbudget for flåden
er, at der indenfor dettes rammer findes mulighed
for en kontinuert gennemførelse af nødvendige erstat
ningsbygninger og moderniseringer, således at mate
riellet holdes tidssvarende, og således at de produ
cerende og materieludviklende institutioner holdes
jævnt beskæftigede. Dette kræver, at der planlægges
og disponeres på rimelig langt sigt, og de herfor nød
vendige årlige bevillinger - nybygningskontoen - må
basere sig på enh edernes antal, deres beregnede leve
tid og anskaffelsesværdi.

Den nuværende tilstand er således yderst utilfreds
stillende og uholdbar. Det vil erindres, at det i sin tid
ved budgetreduktionen blev udtalt, at denne var mid
lertidig og indgik som led i bekæmpelse af en akut
økonomisk krise. Man må håbe, at tiden snart vil være
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inde til atter at hidføre et sundt økonomisk grundlag
for søværnet, men det vil være naturligt at regne med,
at der ikke finder nogen afklaring sted, før forsvars
udvalget har tilendebragt sine overvejelser. Ikke desto
mindre haster det.

Det må også her bemærkes, at der er mangler på
materiel til løsning af søværnets opgaver i grønland
ske furvande. I sin tid udtalte Grønlandskommissio
nen i sin betænkning, at der bl. a. fandtes behov for 3
større inspektionsskibe. Foreløbig har der været frem
sat forslag om hygning af et; men det er hidtil også
som folge af den økonomiske situation - blevet ved
forslaget. Hensynet til Danmarks suverænitetsmæssigø
interesser, og til de vanskeligheder, der i dag består
vedrørende løsning af de mange forskelligartede op
gaver, gør det nødvendigt, at dette forslag meget snart
tages op til fornyet behandling - og gennemførelse.

*
Ft ådens udrustninger blev i 1H55 som helhed noget

.tor r c end i del foregående år , s åledes at der i årene
siden opbygningens begyndelse kan vises en stadig
stigende kurve og dermed et voksende beredskab.

Ikke mindst i betragtning a f den nye udviklings krav
om et større beredskab og deraf folgeride behov for
udrustning af størst mulige antal enheder, er den
nævnte tendens helt rigtig, men det er ønskeligt at få
udrustningerne f'erøget i et va-scntligt hurtigere tempo,
end opbygningen hidtil hal' vist. l\Iulighederne herfor
er imidlertid nøje forbundet med tilvejebringelse af til
strækkeligt tjenstgørende personel, og på dette om
råde er navnlig stampersonellets nuværende korte
nyttetjeneste en begrænsende faktor. Det findes derfor
vigtigt, at der snarligt søges iværksat foranstaltninger,
som kan fremkalde en betydelig forbedring.
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vendige anlægsarbejder, eksisterer der fremdeles et
stort behov for sanering og udbygning ved søværnets
institutioner og etablissementer. Dette volder adskil
lige vanskeligheder i det daglige, bl. a. med hensyn til
vedligeholdelse m. v., idet en langvarig benyttelse af

Pm·U af søværnets nye skolebygning pli i\larl-tretheholm.

interimistiske foranstaltninger er lidet rationel. En
snarlig afhjælpning af disse mangler er derfor sær
deles ønskelig, ikke mindst indenfor søartilleriets og
søminevæsenets område.

Men mange fremskridt kan dog noteres, hvoraf en
del på lidet iøjnefaldende, men ikke des mindre nyt
tige områder.

2*
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Televæsenet kunne i foråret 1955 tage sin nye byg
ning i brug og har dermed opnået væsentlig bedre for
hold end forhen.

Den 20/9 1955 kunne bygningstjenesten overdrage
de nye skolebygninger på Margretheholm til søværnet,
hvorved forholdene for søværnets sergent- og korpo
ralskole samt mathskolen forbedres betydeligt.

Orlogsværftets nye værksted for mindre fartøjer.

Også Orlogsværftets nye værksted for mindre far
tøjer, hvilket blev taget i brug længe før fuldførelsen,
er i det forløbne år blevet endelig afleveret.

Saneringer i Spauteloftet og Gl. østre Tokkeiadshus
har givet bedre undervisnings- og kontorforhold til
gavn for flere myndigheder og institutioner.

Endvidere kan nævnes, at arbejdet på havneanlæg
gene til flådestationen Korser skrider godt fremad, og
det tilsvarende i Frederikshavn er påbegyndt, ligesom
betingelserne for udbygning af signalskolen og sonar
skolen er til stede.
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Øvelser.

Den ret store øvelsesvirksomhed har omfattet såvel
strategiske som taktiske øvelser samt krigsspil af for
skellig art. I flere af øvelserne har stabe og styrker af
alle værn, både danske og allierede, deltaget. For sø
værnets vedkommende har tekniske og forsynings
mæssige institutioner m. fI. været inddraget i højere
grad end tidligere.

Der har herved været god lejlighed til at undersøge
mange organisatoriske forhold og gennemprøve tak
tiske publikationer med det resultat, at nyttige erfa
ringer er uddraget, ligesom personellets standard er
blevet yderligere forbedret.

Det vil føre for vidt her at komme ind på enkelt
heder øvelserne vedrørende, men det er interessant at
konstatere, at der - udover rutinemæssig skolevirk
somhed og træning - har fundet øvelsesvirksomhed
sted i 11 af årets måneder og i adskillige tilfælde flere
øvelser indenfor samme måned. Med tanke på forud
gående tilrettelæggelse og efterfølgende analyser er
det et imponerende arbejde, som er præsteret af de
implicerede - i reglen fåtallige - stabe.

Personel.

Forsåvidt personelforholdene angår er de vigtigste
problemer i dag af samme art, som i store træk an
tydet i nytårsbetragtninger 1955, hvorfor der henvises
til disse (T. f. S. 126. årg. pag. 15).

Et af de mest betydningsfulde problemer: forøgelse
af det tjenstgørende faste personels antal, er iøvrigt
berørt tidligere i nærværende betragtninger. Dette pro
blems gunstige løsning bliver mere og mere påtræn
gende henset til den nye udviklings krav om øget be-
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redskah. I denne forbindelse springer det nuværende
stammandskabs m. fl.s urimelig korte nyttetjeneste
særligt i øjnene. Den nugældende lov hjemler forsåvidt
mulighed for en forlængelse, men betingelserne for en
praktisering heraf synes ikke til stede. De undersøgel
ser, som er fornødne til udredning af problemerne, bør
formentlig også omfatte mulighederne for anvendelse
af den i personelloven omtalte lærlingeuddannelse.

Mange personelproblemer af mindre art findes 
bl. a. også på det organisatoriske område - hvilke
imidlertid ikke skal berøres ved denne lejlighed.

Det skal dog nævnes, at der savnes een personel
gruppe indenfor søværnets organisation: musikerne.
Sammenlignet med de mange store problemer, som
foreligger, kan dette savn måske synes ubetydeligt.
På den anden side vil et musikkorps i ikke ringe grad
kunne medvirke til at skabe kontakt med befolkningen,
ligesom det vil kunne virke opmuntrende på personel
let. Det må heller ikke overses, at manglen på et mu
sikkorps er stor i de tilfælde, hvor søværnet ved udfol
delse af ceremoniel, bl. a. under kontakt med fremmede
magter, er med til at vise Danmarks ansigt udadtil.
Ifølge den nuværende forsvarslov råder hæren over 6
musikkorps. Tager man personelstyrkerne som sam
menligningsgrundlag, skulle der kunne tilkomme sø
værnet og flyvevåbnet hver eet, hvis disse værn i så
henseende skal stilles ligeså gunstigt.

Slutbemærkninger.

Det svundne år har således haft såvel sine positive
og opmuntrende 'som sine negative sider.

De gjorte fremskridt, der i betydelig grad falder på
det operative område, skyldes i meget stor udstræk-
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ning god og dygtig indsats fra personellets side og bør
anspore til fortsat energisk arbejde med henblik på
yderligere at forbedre søværnets effektivitet indenfor
rammerne af de tilståede midler, således at disse til
enhver tid udnyttes bedst muligt.

De negative sider, der skyldes forhold, som ligger
udenfor søværnets indflydelse, bevirker set i større
sammenhæng, at 1955 trods de gjorte fremskridt ikke
kan betegnes som et fremskridtets år. Det vil bl. a.
tilkomme forsvarsudvalget at skabe betingelser for de
tiltrængte forbedringer.

Det er selvsagt ikke muligt at skønne, hvornår ud
valgets arbejde kan tilendebringes ; såvidt vides har
det hidtil søgt orientering dels ved forhandling med
forskellige militære myndigheder og stabe dels gennem
besøg ved nogle af forsvarets enheder - . f. eks. kyst
flådens øvelsesgruppe i september måned - og det
formodes nu igang med den nærmere behandling af de
mange problemer, som foreligger.

Vi håber på, at der må skabes et grundlag for sø
værnet, som svarer til det, søforsvaret af et ørige i en
udsat position gør påkrævet.
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LISTE OVER FLÅDEN
primo januar 1956.

Skibe anført i parentes forventes at IIlgl1 i nær frem Ild.

Sklbstype, antal enheder og navne Søsat
år IStand ' l

dep\. Armering

Fregatter {b},
HOLGEH DANSI<E, NIELS EBBESEN

ESBEHN SNAHE. HOLF KHAKE,
VALDEMAH SEJH

Korvetter (3 + 2).
THETIS

THITON. DIANA,
<BELLONA). (FLOHA)

Kysljagere (2).
HUITFELDT. WILLEMOES

Molortorpedobåde (21).

GLENTEN. GHlIlBEN. HAVØRNEN, l
HØGEN, JAGTFALKEN, HAAGEN,
HAVNEN.SKADEN,STOHMFUGLEN'J
TAAHNFALI\EN, THANEN, FALI<EN.
HEJHEN, LOMMEN, VIBEN

FLYVEFISliEN. HAJEN, l
HAVKATTEN. LAXEN, :\fAlmELEN. J
SV.EIWFISliEN

1943

1941

1940

1954 }
1954/55

1!14:i

1!141/43

1954/55

1440 2-127mmK:4-40mm
Mk; Alu-våben

1050 3 x 2-102 mm Lvk;
4-40 mm Mk: A/u
våben

950 1-102mmI{;1-40mm
MI.: Alu-våben

800 2-76 mm Lvk; 2-40
mm Mk: Alu-våben

780 2-105mmK:3-40mm
MI.; TT: Alu-våben

100 1-40 mm Mk; 20 mm
:\fk:Tf

110 1-40 mm Mk: 20 mm
Mk;TT

3

36

Minestrygere (25 + 5).

SOHESTEN, SOHUNDEN. SOLØVEN,} 1!138/42
SOnmnEHEN

Patruljebåde (6) .
BILLE, BUHL, HAMMEH. HOLM,
ImIEGEH. ImABBE } 1!)46/48 329 3-40 mm Mk;

Alu-våben

280 2-40 mm Mk;
Alu-våben

2

1941

ASN.ES, BOG NÆS. DYRNÆS , J' 1!140143
EGE :-> .ES, HELGENÆS. LYNÆS,
snu x.ss, THEI.LENÆS, yORNÆS 1943

SOHTE SAHA, ASIW. BAAGØ. ENO, }
FÆNO. I-IJORTO, LYO, MANØ,
STHY:"()

120 1-20mmMk

150 1-20mmMk

70 1-20 mm Mk

2

2
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Skibstype. antal enheder og navne I Søsat IStand., Armering IFartår dep!.

ARØSUND, ALSSUND, EGERN- }UND, (GRØNSUND), (GULDBORG- 1954/55 375 20 mm Mk ?
UND), (OMØSUND), (+2)

rlæggere (6).
ESKYTTEREN, VINDHUNDEN 1945 c.740 4 x 2-40 mm Mk;

20mm Mk:MM 13
INDORMEN 1940 614 1-75 mm I{:3-40 mm

Mk; MM 14
.ANGE LAND 1950 310 2-40 mm Mk:

20 mm Mk;MM 12
,AALAND, LOUGEN 1941 250 2-20 mm Mk; MM 10

kabelbåde

ide (3).
PRINGEREN, STØREN, SÆLEN 1942/43 540 1'1' 13

DELFINEN-kJ. u. bygn,

be til særlige formål.
1geskib.
lANNEBROG 1931 1130 14

sotskibe (2).
EGIR 1937 2620 2-127 mm I{; Ij-411

mmMk 17
IJÆLPEHEN 1945 c.740 2 x 2-40 mm Mk 1;1

tn ålinqsskibe (2).
iEIMDAL 1935 705 1-75 mm I{: 1-40

mmMk 12
;REJA 1938 320 20 mm Mk 9

'ogsk ultere (31) .

iKARVEN, TEISTEN 1952 130 20 mm Mk li
r1AAGEN 1930 90 8
fERNEN 1936 82 8
i ALHOLM-kJ. 1945 c.70 20 mm Mk !I
!1 P-k!'

msporifartejer,

iOLLÆNDERDYBE~ KONGEDYBE~

iLEIPNER samt diverse kuttere og
notorbåde



Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen .

Af Kommandørkaptajn H. St e e n St ee n s c n .

(fortsat)

Jernbaner og hovedveje.

Den Transsibiriske Jernbane. Allerede i 1891 blev
arbejdet paa den østligste strækning, Ussuribanen. fra
Vladivostok til Khaharovsk ved Amur, sat i gang,
og i 1893 begyndte man at tage fat paa den vestlige del.
I 1902 aabnedes hanen i sin helhed for persontrafik.
Strækningen sønden om Bajkalsøen, der ingeniørmæs
sigt var den vanskeligste, blev dog først færdig i som
meren 1904. Fra banen ved aarhundredeskiftet var
naaet til Bajkaisøen og til 1904 - efter at krigen med
Japan var begyndt - skete forbindelsen over denne
sø med jernbanefærge om sommeren og ved at lægge
skinner paa isen om vinteren. Det havde oprindelig
været planen at føre banen norden for og tildels langs
Amur, men da Russerne ved Boxeroprøret havde fuaet
herredømmet ovCl' Mantsjuriet, besluttede man at lade
banen gua herigennem direkte fra Karimsk (Karim
skaja - lidt E for Tsjita) og til Vladivostok med en
sidebane fra Harhin via Mukden til Dalny og Port
Arthur.

Da Rusland efter krigen med Japan havde mistet
Mantsjuriet, blev det nødvendigt at bygge den oprin
delig planlagte bane norden for Amur for over rus
sisk territorium at opnaa tilslutning til Ussurihanen
ved Khabarovsk og derved med Vladivostok.
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Den Transsibiriske Bane var oprindelig enkelt
sporet og af let konstruktion med mange skarpe kur
ver og ret stejle stigninger i bjergterræn, hvilket i no
gen grad begrænsede dens kapacitet. Efterhaanden
pasbegyndte man anlæggelsen af dobbeltspor og ret
tede de skarpeste kurver og de stejleste stigninger
ud. Kun paa de mange broer over de store floder findes
der endnu enkeltspor. Disse broer er selvsagt banens
mest saarbare punkter.

Militære hensyn havde i begyndelsen været begrun
delsen for banens anlæg, men den fik hurtigt en me
get stor kommerciel betydning som øst-vestgaaende
trafikvej .• )

Efterhaanden som de nye magthaveres interesse
for Sibirien voksede i 1920erne, paabegyndtes anlæg
gelsen af en parallelbane, der i den vestlige del - ,V
for Tajsjet (Tayshet) og Nisjni Udinsk - gaar S for
den oprindelige bane. Flere tværbaner forbinder nu
disse to linier, ligesom der gaar sidebaner mod Syd.
Endvidere blev den kendte T'urk-Sib-Jernbane, der
forbinder Turkestan (Tasjkent) med Sibirien, tilslut
tet det transsibiriske jernbanenet. Den østlige paral
lelbane (Tajsjet-Komsomolskbanen), hvis bygning til
dels skyldtes hensynet til den gamle banes udsatte
beliggenhed langs Amur under en konflikt med J a
pan, gaar et godt stykke N om Bajkaisøen og via
Tyndinski til Komsomolsk, hvorfra en stikbane gaar
videre E paa til Sovjetskaja Gavan ved Tatarbugten.

") Fra banens anlæg til 1. Verdenskrig hørte landbrugsproduk
ter - og da især smøl' - til banens vigtigste vestgaaende fragt.
Danske mejerister og handelsselskaber spillede hel' en betydelig
rolle for det opsving, som landbruget i det vestlige Sibirien tog i
disse aar, Talrige smørtog rullede i denne periode tildels for dansk
regning fra Omsk og Tomsk og andre vestsibiriske byer til det
europæiske Rusland, hvorfra store mængder sibirisk smør videre
sendtes til Vesteuropa - bl. a. ogsaa Danmark ,
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En anden stikbane fører fra Komsomolsk N paa langs
Amurs nedre løb til Nikolajevsk ved denne flods
munding, medens en sydgaende, tredie bane gaar fra
Komsomolsk til Khabarovsk, hvorfra der via Ussuri
banen er forbindelse med Vladivostok.

En ny, østsibirisk jernbane (Anadyr-Tyndinskiba
nen ) der fra Tyndinski skal gaa via Ochotsk og Ma
gadan til Novo Maririsk ved Anadyrbugten. er under
bygning. Tyndinski ligger ved Tajsjet-Komsomelsk
banen - omtrent midtvejs mellem BajkaIsøen og
Komsomelsk - lidt N for Amurs store, nordlige bue.
Arbejdet her som ved al jernbanebygning i Sovjet
Unionen i dag foregaar ved hjælp af fanger fra sær
lige arbejdslejre.

Trods dobbeltspor og parallelbane er den Trans
sibiriske Jernbanes kapacitet dog ikke tilstrækkelig
stor til at betjene det mægtige opland, efterhaanden
som industri og landbrug stiller større og større trans
portkrav. Luftruterne har ikke betydet nogen nævne
værdig lettelse, selvom en del af passagertrafiken
nu afvikles pr. fly. Den stadig stigende godsmængde
har banen eller banerne ikke kunnet klare alene. Her
har imidlertid den Nordlige Søvej - trods den korte
hesej lingsperiode - betydet en meget følelig aflast
ning.

Skematisk bestaar Sibiriens trafiknet for gods i
dag af de to lange, øst-vestgaaende hovedfærdselsaarer
- den Nordlige Søvej og de transsibiriske jernbaner
- med de talrige nord-sydorienterede floder som tvær-
gaaende forbindelseslinier.

Murmanbonen. der senere har faaet navnet Kirov
banen, blev som tidligere nævnt bygget under 1. Ver
denskrig med engelsk kapital og tyske krigsfanger.
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Strækningen Leningrad-Murmansk er 1"450 km lang.
Der findes talrige stikbaner - militære mod den fin
ske grænse og kommercielle til apatitIejerne ved Ki
rovsk og nikkelgruberne i Nontsjabjergene m. v. Fra
Bjelomorsk fører en forbindelseslinie over til Archan
gelskbanen. Murmanbanen var oprindelig enkeltsporet
med talrige vigesteder, men anlæg af dobbeltspor og
elektrificering, der allerede paabegyndtes før 1940, er
nu afsluttet. Hastigheden for godstog var oprindelig
for 100 aksler 14 km i timen og for 42 aksler 32 km,
medens hurtigtoget fra Lenirigrad til Murmansk kørte
strækningen paa 23 timer. Disse lave hastigheder
skyldtes det mindre solide arbejde ved banens anlæg,
hvor de fleste broer var tømmerkonstruktioner. Sam
tidig med anlæg af dobbeltspor og elektrificering mo
derniseredes banen, saaledes at man maa regne med,
at hastigheden i dag er væsentlig større. Banens øst
lige forlængelse til Grasnajabugten og den vestlige
forlængelse langs Kolafjordens vestside til Poljarnoje
er allerede omtalt.

Arclzangelskbanen, der er af ældre konstruktion,
udgaar fra Vologda (lidt S for Kubjenskojesøen og
Sukhonas øvre løb), hvorfra der er forbindelse til
Moskva og Lenlugrad. En nyere jernbane følger fra
Arehangelsk Dvina til KotIas og gaar herfra over
Uralbjergene til Sverdlovsk ved det vestsibiriske jern
banenet og dermed den Transsibiriske Jernbane.

Den Nordlige Jernbane gaar fra KotIas til Vorkuta,
hvorfra den i 1937 er ført videre til Kara og senere
formentlig til Amderma. Endvidere vides der i de se
neste aar at være bygget en bane E paa over Ural
fra Kovsja (en station paa den Nordlige Jernbane no
get S for Vorkuta) til Salje Khard (Obdorsk). Det er
hensigten at føre denne bane videre E paa - muligvis
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som en nordlig, tredie transsibirisk bane med tilslut
ning til Anadyr-Tyndinskibanen." )

Dudinka-Norilskbaneti har som tidligere nævnt kun
lokal betydning for transport af kul m. v. fra Norilsk
til Dudinka ved J enissej.

I den nordlige del af det europæiske Rusland, hvor
de nord-sydgaaende floder og vandveje - bortset fra
Stalinkanålen - ikke har samme betydning som flo
derne i Sibirien, træder Murmanbanen. Archangelsk
banerne og den Nordlige Jernbane for en stor del i
stedet for floderne som forbindelseslinier mellem lan
dets indre og den Nordlige Søvej.

De store distancer i Sibirien henviser hovedsagelig
trafiken til floderne og jernbanerne. Et sammenhæn
gende vejnet med autostradaer eksisterer ikke. De faa
»Ian devej e«, der findes, er som regel anlagt i tilslut
ning til jern- og vandvejene. Et enkelt sted i Øst
sibirien - fra Magadan ved det Ochotske Hav til guld
minerne ved Kolyma - er der dog over en længere
strækning anlagt en moderne autostrada, der kan tra
fikeres af svære lastvogne.

'J) Oplysninger om indre russiske forhold er oftc i modstrid med
hinanden og kun derfor som regel kuu glves med cl vist forbehold.
Visse rapporter angiver snalcdes, at strækningen fra Kovsja til Vor
kuta først blev færdig i 1950. Dette er imidlertid næppe rigtlgt,
idet del sandsynligvis drejer sig om strækningen I\ovsja - Salje
Khard, der netop blev færdig omkring 1950 (jfr. kortet Potsjorn 
(lort Dickson).

[Fortsæties.}
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1. Given oversigt over traditioner, skikke og regler
vedrørende tjenesten om bord og i land, som 
uden nødvendigvis at være direkte nedfældet i
gældende tjenestebestemmelser - har hævd i sø
værnet, og som derfor bør nedskrives samlet bl. a.
med henblik på den subalterne officers forståelse
og tilegnelse af begrebet »god orlogsskike ,

2. Given vurdering af midlerne til udøvelse af al
mindelig farvandsovervågning samt til egentlig,
taktisk overfladekontrol i danske farvande.

3. Belys den indflydelse, som opbygningen af den
tyske flåde i Østersøen kan tænkes at ville få på
fremtidige opgaver og opbygning.

4. Hvorledes bør den videre uddannelse og tjeneste
tilrettelægges for søofficerer af linien efter ud
nævnelse til søløjtnant l?

5. Hvorledes kan søværnets eksisterende skibe og
disses besætninger beskyttes mod virkningerne af
atomvåben?

6. På hvilke områder, hvor og i hvilket omfang har
søværnet behov for assistance eller støtte af fly
- og hvad kræves for at tilgodese dette behov?

7. Hvorledes bør indenfor rammerne af nugældende
bestemmelser luftforsvaret organiseres i søvær
nets skibe, når disse enkeltvis eller i formation
opererer i danske farvande?

8. Der ønskes en redegørelse for de generelle, for
svarsmæssige foranstaltninger, der skønnes nød
vendige ved kystbefæstningens værker til afvær-
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gelse af angreb af kommandotropper, faldskærms
tropper og egentlige hærstyrker. samt for de mate
rielle og personelle dispositioner, der i den anled
ning er behov for.

9. Hvorledes kan transporttjeneste mest hensigts
mæssigt organiseres til bestridelse af behovene
indenfor den militære, specielt søværnets logistic
mæssige virksomhed?

10. 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 mulig
hed for optagelse som artikel i Tidsskrift for Søvæsen,
eventuelt, hvis indholdet gør offentliggørelse uhen
sigtsmæssig, i form af et særtryk, der kun tilstilles
medlemmerne. En besvarelse bør derfor om muligt
holdes indenfor rammerne af 20-50 sider i tidsskrif
tet.

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

København, januar 1956. S. Laub,
formand.



Glimt fra Søværnet.
Ved orlogskaptajn B. Hervad-.lørgensen.

Under ovennævnte titel agter tidsskriftet herefter - fore
løbig forsøgsvis - at bringe sådanne meddelelser om tildragel
ser o. l. indenfor søværnet, som generelt måtte være af in
teresse Ior læserne, og som med tiden evt. også i nogen grad
vil kunne have historisk Interesse.

Der tænkes navnlig på forelæggelse af visse kommentarer.
orientering om øvelser, omtale af sådanne begivenheder af
almen interesse indenfor forskellige tjenestesteder, som ikke
bekvemt kan publiceres på anden måde o, l.

Tanken har mødt velvilje hos chefen for søværnet, og redak
tionen har overfor en række af søværnets myndigheder udtrykt
håbet om at måtte møde positiv indstilling, når der rettes hen
vendelse til disse i forbindelse med indsamling af stof.

Foruden stof, som indsamles ved tidsskriftets foranstaltning,
ønskes bidrag gerne indsendt uopfordret,

Tidsskriftet håber, at den her skitserede virksomhed må vise
sig at blive mere end et forsøg, og at den vil udvikle sig til at
blive til nytte. Red .

Chefen {ar Souærnets parol.

Den 6. januar 1956 holdt chefen for søværnet nytårsparol på
Holmen for søværnets personel.

Ved denne lejlighed udtalte viceadmiralen :
~Nytårsdag overbragte jeg Deres Majestæter Kongen og Dron

ningen søværnets bedste ønsker for det nye år. Kongen udtalte
sin anerkendelse af søværnets arbejde i det forløbne år og
udtalte ønsket om et godt nytår for alt søværnets personel.

Ved nytårsparolen plejer jeg ganske kort at kaste et blik
tilbage på det Ar, der er gået,

TIdsskr. f. Søvæsen. 127" Aarg.
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1955 har ikke været det fremgangens lir, som vi for søvær
nets vedkommende havde ønsket og håbet.

Vi har levet under fortsat indtryk af nedskæringerne fra
sommeren 1954, og det har på flere måder hæmmet den udvik
ling, vi gerne havde set, og som vi måtte anse for nødvendig
for en videreopbygning i et sundt og økonomisk tempo.

Gennem våbenhjælpen fra de Forenede Stater har der der
imod været god tilgang af skibe og materiel, Iigcsom bygningen
af flådebaserne i Korsør og Freder-ikshavn er begyndt at skride
fremad.

Skoletogterne har gået deres gang, og der har været en del
værdifulde og gode øvelser, dels inden for vore egne styrker
dels i forbindelse med hæren og flyvevåbnet og flere fælles
øvelser med de andre NATO nationer.

Det er altid en tilfredsstillelse at se, at danske befalings
mænd og skibsbesætninger, i de allerfleste tilfælde, klarer sig
godt i det internationale samarbejde. Vi ved selv, hvad der
endnu mangler, og jeg ved, at der overalt gøres et stort arbejde
for at nå bedre og bedre resultater.

Personelforholdene er stadig kvantitativt overordentlig stram
me. Det er fortsat et alvorligt og vanskeligt punkt for søvær
net, og fra de her kompetente myndigheders side udfoldes et
betydeligt arbejde for at råde bod på disse forhold . Det er
nødvendigt at vise initiativ, og det kan blive nødvendigt at se
bort fra former, som tidligere fandtes ønskelige.

Jeg anerkender det dygtige og samvittighedsfulde arbejde, der
ydes af langt den overvejende del af søværnets befalingsmænd,
og det er mig en glæde at udtale min uforbeholdne anerkendelse
herfor.

For os lidt ældre at se er forholdene pli flere punkter van
skcl lgere nu end for en menneskealder siden, men stadig gæl
der det gamle ord:

Følg ej med Strømmen, men følg med Tiden.

Går Du med Strømmen, da vil den sluge Dig,
forstår Du ej Tiden, kan den ej bruge Dig .

En balance vi alle må se at finde.
Enkelte værnepligtiges og meniges optræden lader desværre

til tider noget tilbage at ønske, og ihvorvel jeg er fuldt klar
over visse vanskeligheder på dette punkt - bl. a. dc nugæl-
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Sangkhadul har i november måned aflagt besøgt ved søværnet
for at studere undervisningen ved forskellige skoler.

I løbet af 4 dage besøgte de thailandske søofficerer søvær
nets officersskole, søværnets sergent- og korporalskole, søvær
nets mathskole, fjernkendingsskolen, artil1erihallen, radarsko
len, kampinformationsskolen og søværnets eksercerskole.

B.H-J.

Våbenskjolde til flådens skibe.

Det er en kendt sag, at opretholdelse af gode traditioner
spiller en stor rolle for et militært samfund, og der kan bi
drages hertil på mange måder.

For nogen tid tilbage slog kystflåden til lyd for genind
førelse af den gamle skik at tildele heraldiske skjolde til
flådens skibe, dels til anbringelse på skibet, dels til anven
delse på papir, mærkater, askebægre m. v., og det blev fore
slået, at der skulle nedsættes et sagkyndigt udvalg til udarbej
delse af de nødvendige udkast.

Selvom tanken mødte sympati, fandt søværnskommandoen
dog, at de økonomiske betingelser for tiden ikke ville muliggøre
financiering af et sådant forberedende arbejde.

Imidlertid har »Dansk Heraldisk Samfund af 1946« me
get elskværdigt meddelt søværnskommandoen, at det var villig
til at påtage sig udarbejdelse af udkast til sådanne heraldiske
skjolde. Søværnskommandoen har med tak modtaget dette til 
bud og har som grundlag for arbejdet meddelt, at flåden s
navngivningssystem i store træk er således :

1. Fregatter og kystjagere: Personnavne, jfr. anm. I.

Anm. I, For tiden haves følgende inddeling:
Fregatter: Kendte personer fra den ældre dan

markshistorie (dobbeltnavne) .
Kystjagere: Berømte danske søofficerer.

Fremtidigt er det tanken at benytte berømte
danske flådeføreres navne til sådanne enheder.

2. Korvetter: Klassisk-mytologiske navne, fortrinsvis tidli
gere fregat- og korvetnavne fra sejlskihstiden,

3. Patruljebåde: Personnavne, berømte eskadre- og skibs
chefer jfr. anm. II.
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4. Motorlorpedobåde: Fugle- og fiskenavne (klassevis tilde
ling), jfr. anm. II.

Anm. Il, Alternativt kan navnegruppen med forstavelse
»S0-«, der for tiden er tildelt en ældre mine
strygerklasse. samt navne, der har filknytning
til søslag o. l. operationer, benyttes til patrulje
både og motortorpedobåde o. 1.

5. Minestrygere: Nautisk-geografiske navne (klassevis til
deling).

6. Ubåde: Havdyr indenfor navnegruppen hvaler og sæler.

7. Minelæggere, depot- og oærkstetlsskibe samt opmålings
skibe: Fortrinsvis tidligere benyttede velkendte skibsnavne,

som ikke henhører under øvrige grupper.

Endvidere er der givet meddelelse om navnene på eksisterende
skibe, ligesom visse evt. fremtidige skibsnavne er antydet.

»Dansk Heraldisk Samfund af 1946« har påbegyndt sit arbej
de i december 1955, og tidsskriftet ønsker lykke til.

Th.
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dende regler for hilsepligten - vil jeg lægge befalingsmændene
på sinde, at holde de menige til almindelig høflighed og en
sund militær disciplin. Vi kan pl'1 dette område lære en del af
hæren for vore landinstitutioners vedkommende.

Om det kommende år vil bringe økonomisk fremgang for
værnene er uvist, men jeg ser trods alt hen til resultatet af
forsvarskommissionens arbejde. Jeg mener, det vil skabe no
gen klarhed og sprede den usikkerhed, der i de sidste par år
har hvilet over vore muligheder.

Vort medlemskab af atlantpagten giver nu i modsætning til
mellemkrigsårene en realitet i dansk forsvar, men det er en
forudsætning, at vi selv også yder vort bidrag.

Det er regeringens og folketingets sag at bevilge midlerne
og søværnets ledelses pligt at gøre opmærksom på, hvilke mid
ler der er nødvendige set fra et militært synspunkt.

For os alle er vor tjeneste og vort daglige arbejde vort bidrag
til søværnets effektivitet, og dette arbejde må fortsat ydes i
fuldt mål med indsats af al vor energi og dygtighed.

Jeg ønsker Dem alle et godt nytår både i Deres tjeneste og
Deres hjem.e

Minestrygeren EGERNSUND.

Den tredie af de amerikanskbyggede minestrygere, som le
veres Danmark på ?lIDA programmet, minestrygeren EGERN
SUND, blev overdraget til søværnet den 3. aug. 1955.

Efter endt gennemprøvning af materiellet og uddannelse af
besætningen afgik EGERNSUND den 21. nov. fra Norfolk. Un
der turen til København blev der aflagt besøg på Bermuda, i
Ponta Delgada på Azorerne samt i Portsmouth.

Fra Norfolk til Azorerne fulgtes den med en til Spanien
overdraget minestryger af samme type, TURIA, samt med en
til Portugal overdraget større minestryger PICO. De tre skibe
blev ledsaget af US .tanker AG 57 PECATONICA, der een gang
undervejs gav olie til EGERNSUND.

Fra Azorerne fortsatte EGERNSUND alene og ankom til Kø
benhavn den 16. dec., hvorefter den indgik som divisionsbåd i
6. minestrygerdivision, der desuden består af de tidligere over
tagne minestrygere af samme type, AARØSUND og ALSSUND.

B. H-J.

3"
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Torpcdostnt ionen Korujsorc.

Den norske marine har i sommeren 1955 i lighed med de to
foregående somre indskudt et antal torpedoer på torpedo
stationen. ;\Iedens nordmændene de foregående år har fore
taget Indskydningen fra stationens stationære anlæg, foregik
den i år fra ubåden KYA, der var ledsaget af ubådsmoderskibet
SARPEN.

Også den hollandske marine har sidste lu' benyttet torpedo
stationen til indskydning af torpedoer, som blev transporteret
til Kongsørc med depotskibet MERCUR og indskudt fra det
stationære anlæg.

B.H-J.

Uofficielt navn.

Orlogskutteren Y 343, del' i december måned assisterede en
færøsk fiskekutter, som var kommet i brand, blev i pressens
radioavis under omtalen af heglvenheden nævnt med det uoffi
cielle navn LUNDEN.

Fuglen lunden er normalt bedre kendt under navnet søpape
gøjen.

B.H-J.

Thailand Dantnark,

Den af den 2. verdenskrig afbrudte nære kontakt mellem
den thailandske marine og det danske søværn er atter gen
optaget.

Ved det thailandske gesandtskab er der oprettet en stilling
som marineattache. Stillingen beklædes af Commodore Galauar
nadis Diskul, som begyndte sin sømilitære løbebane i det dan
ske søværn, idet han efter at have taget dansk studentereksamen
gennemgik den danske kadetskole og tog afgangseksamen fra
denne i 1937.

I løbet af 1955 er 2 thailandske søofficerer blevet uddannet
på kampinformations-, radar-, sonar- og fjernkendingsskolerne
for at kunne virke som instruktører i hjemlandet.

B.H-J.

Thailandsk admiral pd studiebesøg.

Real' Admiral Luang ltIongkol Yuthanavi, chef for uddan
nelsesdepartementet i den thailandske marine, og Captain Chit
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Samtidig gav marineministeren oplysninger om, at marinen
gennem ny- og ombygningsprogrammer vil søge at opretholde
et passende produktionsberedskab for såvel maritime som civile
værfter.

Afhængig af, om tilbudene fra de civile værfter kan godkendes,
vil de 11 nybygninger- blive fordelt som følgende:

civile værfter 1 fregat
3 u-både (heraf 2 atomdrevne)

maritime værfter 3 fregatter
4 u-både (heraf 2 atomdrevne)

henhold til en lov, der bestemmer, at bygning af særlige
skibe skal fordeles ligeligt mellem civile og maritime værfter,
vil bygningen af det næste hangarskib af FORRESTAL-klassen
blive udbudt til de civile værfter, hvorfra der også vil blive
indhentet tilbud for

7 jagere
2 fregatter
1 u-båd
2 eskor-tefurtøjer
2 minestrygere
5 patruljefartøjer
2 ammunitionstransportskibe og

ca. 1200 landgangsfartøjer af forskellig type.
(Naval Release, august 1955) B. H-J.

Ny engelsk opfindelse indføres i USN.
Som bekendt har englænderne opfundet såvel vinkeldækket

som dampkatapulten til hangarskibe, og begge dele er indført
i den amerikanske hangursklbsflådc.

Nu afholder flåden forsøg med en ny engelsk opfindelse til
hangarskibe.

Opfindelsen, der skal erstatte den officer (batman), som
dirigerer luftfartøjerne under landing, består af et arrangement
med lys, som reflekteres i et konkavt spejl, der er anbragt for
enden af flyvedælcket. Ved at observere det reflekterede lys,
kan piloten se, om han har den rette højde, når han lægger an
til landing.

(The Admirnlty News Summary aug. 1955) B. H-J.

Ny anvendelse af kendte frekvensomrdder.
Der er opdaget to nye metoder for radioudsendelse over store

afstande. Ved begge metoderne skal der anvendes store ariten-
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ner til både sending og modtagning, men de vil hjælpe til at
aflaste de frekvensområder, der nu anvendes til udsendelse over
store afstande, idet det drejer sig om anvendelse af VHF og
UHF.

Disse frekvensområder giver mulighed for anvendelse af et
næsten ubegrænset antal kanaler, men de har hidtil kun været
anvendt til udsendelse over korte afstande.

Den ene metode anvender UHF-området til radio telefoni og
har allerede været anvendt på afstande indtil ca, 500 km.

Den anden metode anvender VHF til fjernskrivning, hvortil
der hidtil har været anvendt HF, som dog kun gav ca. 80 %
pålidelighed, medens den nye metode skulle give 99,9 % på
lidelighed.

Disse nye udsendelsesmetoder vil fil særlig betydning i ark
tiske egne, hvor HF-forbindelserne ofte er afbrudt i flere
døgn som følge af atmosfær-iske forhold.

(U. S. Naval Institute Proceedings sep. 1955 ) B. H-J.

USA vs. Sovjetunionen.

En videnskabelig kommission, The Killian Committee har
for National Securitij Council udarbejdet en rapport, ifølge
hvilken Sovjetunionen i 1960-1965 vil overtage USA nuvæ
rende føring i rustningskapløbet om fjernstyrede atomvåben.
Grundlaget for denne vurdering er en antagelse om, at Sovjet
unionen i 1960-1965 vil være absolut overlegen, hvad angår
interkontinentale fjernstyrede våben, f. eks. flertrins raketter
med atom- eller brintbombeladningsrum.

3 hovedfaktorer vides at have ført kommissionen til denne
konklusion:

- den fortsatte opbygning af atom. og brintbombelagre i
Sovjetunionen,

- den påbegyndte serieproduktion af højtkvalificerede jet
bombefly samt dag- og natjetjagerfly,

- de fremskridt, der har fundet sted i Sovjetunionen i ud
viklingen af fjer-nstyrede våben.

Rapporten vil sikkert medføre en mere intensiv anstrengelse
i USA med de deraf følgende store udgifter, for at holde den
nuværende føring.

(N. Y. Heruld Tribune, 21-22/9 1955) H. J1f. P.
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Israel.
Nyerhvervelser.

Den unge israelitiske marine har netop erhvervet 2 engelske
jagere, ZEALOUS og ZODIAC, der vil blive døbt JAFFA og
ESLAT.

Derudover består fl åden af
- 3 RIVER-klasse fregatter
- 2 FLOWER-klasse fregatter
- 1 aviso
- enkelte patruljebåde og landgangsfartøjer.

Det samlede personelantal er ca. 2.000.
(La Revue Maritime, 113/55) H.M. P.

Japan.
Marinens organisation og sammensætning.

Efter at Japan har genvundet sin nationale uafhængighed, har
det atter tilladelse til at besidde en forsvarsmagt.

Forsvarsministeriet ledes af en generaldirektør. Direkte un-
derlagt ham er

- hæren: Rikujo Jietai
- flyvevåbnet: Kaku Jietai
- marinen: Kaijo Jietai.

Kaijo Jietai er delt i 5 marinedistrikter, Yokosuka, Maizuru,
Cominato, Kure og Sabeso, hvoraf de 2 førstnævnte er hoved
baser for flåden.

Personellet omfatter ca. 50.000 mand, hvoraf ca. 2.000 er
officerer. Af disse er 80 % fra den tidligere kejserlige flåde.

Flåden består nu af følgende skibe, som alle er lånt fra USA
for et tidsrnm af 5 år. (Lånet kan evt. prolongeres.)

2 jagere il 1600 1.: ASAKAZE og ATAKAZE
- 2 eskortejagere : ASAHI og HATSUHI
- 1 ubåd: KURO SHIO
- 18 fregatter å 1450 t .
- 50 LSSL å 260 t.
- 51 minestrygere.
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Følgende byggeprogram er vedtaget:
1953-54-.

2 jagere il 1500 t. HARUKAZE og YUlUKAZE
3 eskortejagere : AlmBONO, AKAZUCHI, INAZURU
1 oceanmineslryger: ERIl\fO
6 FPB
3 kystmineslrygere
1 skoleskib: TSUGARU.

1954-55.
8 eslrortesklbe il 300 t.
3 kystminestr-ygere
3 FPB

- 59 hjælpeskibe.
1955-56.

4 eskortejagere il 1600 t.
3 kystminestrygere
7 mindre skibe.

Plådens flyvevåben er blevet genopstillet.
(La Revue Maritime 113/55) H. M. P.

U.S.A.

Ny ckibetnpe.

B.H-J.(The Navy juli 1955)

Det første orlogsskib af en IlY type, der foreløbig benævnes
CARRONADER, er blevet søsat. Armeringen er en kortløbet
kanon af svær kaliber, og skibene skal anvendes til støtte for
landgangsoper a tioner,

Slagskibet MISSISSIPPI hal' holdt forsøg med fjernstyrede
raketter. Disse forsøg viste, at de meget følsomme styre- og
affyringskomponenter muligvis vil blive mindre pålidelige efter
længere opbevaring i en sejlende enhed, hvor de udsættes for
vibrationer og andre påvirlminger.

(The Times 23/9-1955) B.lI-J.

Nybyoninosprogram.

Marineministeren har frigivet oplysninger om lildeling til
værfter af 11 nybygninger, som er opført på ny- og ombyg
ningsprogrammet for budgetåret 1956 , som desuden omfatter
22 nybygninger og 26 ombygninger.
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»Brasseq's Annual. The Artned Forces Year-Book, 1955«.
Udgivet af Rear-Admiral H. G. Thursfleld,

'Villiam Clowes and Sons, Limited, London. 460 sider, il!.

Årets »Brassey« er altid sikker på at blive mødt med forvent
ning og interesse; sjældent eller aldrig har den skuffet sine
læsere, og 1955 udgaven er ingen undtagelse fra reglen. I dens
30 afsluttede artikler afspejler sig tidens aktuelle problemer,
spændende fra storpolitikkens drama over strategiske analyser
til udvikling og status for militærteknik.

Det ville for så vidt være uretfærdigt at fremhæve nogen ar
tikel frem for andre; men det kan ikke undgås, at enkelte af
bidragene står stærkere i erindringen end andre.

I en mesterlig analyse: »Co-Existence and Cold War« trækker
Jules Menken linjerne op for dagens aktuelle storpolitiske si
tuation, idet han navnlig forsøger at tegne afhængigheden mel
lem Sovjetunionens udenrigspolitiske og dets indre (økonomi
ske) vanskeligheder og forholdet til Kina.

En anden studie, der ikke kan undgå at påkalde mere end
almindelig interesse, er Dr, Bernard Brodie's »Some Notes on
the Evolution of Air Doclrine«, der med Giulio Douhets stra
tegiske filosofi som baggrund påviser den virkning, som de nye
atomvåben og flyvemaskinernes umådelige hastigheder har på
dagens militærpolitik.

De nye våben og de teknologiske fremskridt er forøvrigt emne
for flere af artiklerne, og den usikkerhed, der almindeligvis rå
der for fremtiden, giver sig et slående udslag i den forskel i
opfattelser, der viser sig ved en sammenstilling, f. eks. af Air
Marshal Sir Robert Saundhys »The Royal Navy in the Atomic
Age« (ingen store skibe i fl åden l) og Rear-Admiral Torlesses
»The Role of the Aireraft Carrier« (h a ngar skibe absolut nød
vendige).

Uden direkte at diskutere dette problem foreslår Viceadmiral
Hughes-Hallett i »The Fusion of the Navy and the Air Force«
som en både rigtig og en klog fremgangsmåde at sammensmelte
Royal Navy og Royal Air Force i eet værn, ud fra den betragt
ning, at marinen allerede i det store og hele er en luft-/sø
organisation, medens udviklingen af fjernstyrede våben meget
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snart vil overtage den strntegiske ro ll e, der hidtil har været
R. A. F,s vigtigste funktion.

Om »Foreign Navies« fortæller »Spin dr ift« i en artikel, hvis
indtryk af ovcrskuclighed og pålidelig viden ikke ændres væ
sentligt af nogle små skønhedsfejl (de danske korvetter BEL
LONA og DIANA angives at være bygget i U. S. A., og de hol
landske a/s jageres fart opgives til 26 knob).

!\len det vil gå for vidt at fremdrage flere enkeltafhandlinger.
Bogen hør læses af mange officerer og andre, hvem den mili
tære udvikling ligger på sinde. Det skal navnlig fremhæves, at
personel fra værnene på en glimrende måde bliver orienteret om
forhold inden for de værn, de ikke tilhører, en redaktionel be-
dr-ift, der tjener Rear-Admiral Thursfield til ære. H. M. P .

.l. D. Williams: » tu« CompleLe Straleqist«.
~l eG ruw-H iII Book Cornpany, Ine. New York, Toronto, London. 1954.
III. 232 sider. (Findes på Det kgl. Garnisonsbibliotek, København),

Det amcr-ikunske luftvåbens frie forskningsor-gunisut ion »The
RAND Corporation«, hvor forfutteren til denne bog Cl' matema
tiker, har på grund af den store pl ads, som teorien om strategi
ske sp il indtager inden fol' den operative forskning, anset det
for vigtigt, at så mange som muligt bliver introduceret i denne
nye matematiske -viden skah , der blev grundlagt så sent som i
1928 af den 23-årige matematilter von Neumann, og som hidtil
kun har været kendt af nogle specialister.

Bogen er helt elementær (kræver kun simpel aritmetik ) og
fører p å en fornøjelig og pædagogisk m åde den uerfarne læser
ind i det ukendte land, hvor nye overr-askelser vedrørende an
vendelse af denne teori venter om hvert hjørne.

Bogen er spækket med eksempler og opgaver (med løsninger)
samt tegninger, der ikke Iornægter deres amorfkanske her-
korrist. H. M. P.

R. N. Careui-Hunt : »Kommnnismens leori og praksis«.
En vejledning.

Forlaget Danmark A/S. København 1955. 223 sider.

Forfatteren til denne fremstilling er engelsk sociolog. Han
giver en meget klar skildring af kommunismens udvikling og
filosofi. Bogens 1. del er helliget det marxistiske grundlag, 2. del
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den europæiske socialistiske bevægelses udvikling indtil 1914
og sidste del Leninismen og Stalinismen.

Den er ingenlunde let tilgængelig, men dens objektivitet,
der har undgået alle billige effekter, gør den til en nyttig bog,
der ikke lader sin læser glemme, at kommunismens mål trods
midlertidig ændring af taktik stadig er det samme, verdens-
herredømmet. n.u. P .

Husband E. Kimniel: »Admiral Kimmels Siorq«,
Henry Regnery Company. Chicago 1955. 187 s.

Uden løvr-igt væsentligt at ændre det helhedsbillede, som den
efterhånden lange række af bøger om Pearl Harbour-katastrofen
har bygget op , er Admiral Kimme1's beretning af værdi for den,
der samler på flest mulig detailler om denne for U. S. A. så

forsmædelige dag. Her er det . th e man on-the-spote, som frem
lægger alt det, der tjener til at rense ham helt for det skær af
despekt, som det store amerikanske demokratis ikke ganske
værdige behandling af ham umiddelbart efter ulykken var med
virkende til at skabe.

Kimmel virker mere overbevisende end f. eks. Theobald (s The
Big Secret of Pearl Harbor«); måske fordi han er mere saglig
og mere værdig. Men selvom man nu kan sige, at Præsident
Roosevelt og den amerikanske regering vidste, at den japanske
regering betragtede den diplomatiske forbindelse som værende
afbrudt allerede før den 1. december 1941, og at de den 7/12
om morgenen måtte regne med et angreb fra Japans side, s1'1
ventede de dette angreb i retning af Thailand, Kra, Borneo eller
Philippinerne, og ingen har endnu kunnet bevise, at Roosevelt
eller den amerikanske forsvarsledelse har været vidende om
angrebet pli Pearl Harbor eller blot regnet med det.

Desværre er de fleste forskere gået forudfatt ede til den op 
gave, det er at skrive Pearl Harbors historie. Her har vi et
tydeligt eksempel pli den indflydelse en forudfattet politisk ind
stilling har pli historieskrivning.

Men Kimmel prætenderer ikke at skrive historie. Han frem
lægger kun situationen, som den måtte tegne sig for ham; han
er en kilde, som fremtidige historikere kan gll til.

Bogen er god at være i lænestol med. H.lIf. P .



46 Bogun meldelser.

De vigtigste 'lær/ær om Pearl Harbor.

Delvis efter .lilrllen Hohwer i »Wehrwissenschaftllche
Huutlschnu 1954«.

1. 79th Congress, 2nd Session. Senute. Doeument no. 244. ln

vestigation of the Pearl Harbor Aitack, Report of the .Joint
Committee on the Invcsttgation of thc Pearl Harbor Attack.
(Sammen med denne 580 sider store beretning blev samtidig
alle tidligere undersøgelsesreferater og bilag hertil udgivet
i 39 bind, der indeholder alle oplysntnger af betydning for
Pearl Harbor problemet).

2. Walter l\Iillis: This is Pearl. New York 1947.

3. George l\Iorgenstern: Pearl Harbor. Boston 1947.

4. Samuel E. i\Iorison: The Rising Sun in the Paciiic, Boston
1948.

5. Charles A. Beard : Rooseuclt "nel ihe Coming o] the ~Var

19M . New Heaven 1948.

6. Basfl Rauch: Rooseoclt, From Munich to Pearl Harbor, New
York 1950.

7. Herbert Feis : The Road to Pearl Harbor. New Jersey 1950.

8. Charles C. Tunsfll : Back Door to War. Chicago 1952.

9. William L. Langer og S. Eeverelt Gleason: The Utulecleared
War 1940-41. New York 1953 .

10. Robert A. Theobald: The Big Seere t ol Pearl Harbor. New
York 1954.

11. Husband E. Kirnmel : Admiral Kimmels Story. Chicago 1955.
11.M. P.
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Sjohistorisk årsbok 1953-54. ill. 214 s. Sthlrn, 1954. 8°. H.
Turner, John F.: Service most silent. The Navy's Fight against

Enemy Mines. Ill. app, 200 s. Lond. 1955. B". H.
Woelcatz, L. & B. Stjernfeldt. Svenska Amfibicforband - lyx

eller nodvåndlghet (MARINLITT. FOREN. No. 4B) ill.
174 s. Sthlrn, 1955. BO. H.

Sangbog for Forsvaret. 126 s. Kbh. 1955. BO. H.
NATO sikrer freden og slår kreds om vor fremtid. ill. 16 s.

Kbh. 1955. BO. H.

Jorgensen, Yilli.: Moderne værktøj for massefabrikation. ill. reg.
645 s. Kbh. 1949.8°. SAR.

Krabbe. Erik: Stanztechnik, I: Sehnittechnik. Technologie des
Schncldens die Stanzer-el. Hft. 44. ill. 56 s. Berl, 1953.
BO. SAR.

Se/lin, Walter: Stanztechnik. IV: Formstanzen. Hft. 60 m. 5B s.
Berl. 1949. BO. SAR.

Rascli, Aage: Dansk Toldpolitik 1760-1797. (Engl, Sumrnary)
Udg. af Erhvervsarkivet. ill. bilag, noter, henvisn. 364 s.
Aarhus 1955. So. H.

The Keith Papers. NAVY RECORDS SOCIETY, Vol. XCVI. ill.
index. 41B s. Lond. 1955. BO. H.

Politikens Danmarkshisturie. Hvoru år skete det. ilI. reg. 416 s.
Kbh. 1955. BO. H.

Politikens visebog III. 225 lystige viser. reg. ill. noder. 384 s.
Kbh. 1955. S". H.

Broome, Jack: Make a signal. ill. 224 s. Lond. 1955. So. H.
Danmark besat og befriet. Red. Hartvig Fr-isch . m. fl. Bd. 1-3.

ilI. indholdsfort. 40B, 406, 3B8 s. )ilih. 1945/48.8°. H.
Mikkelsen, Ejnar: Farlig Tomandsfærd. ill. kort. 18B s. Kbh.

1955. So. H.
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Erhueruelser i december 19:;5.

Jane's fighting ships 1955-56. m. index. 47S s. Land. 1955.
S·. H.

I. C. Eleetrieian 2. Navy Train. Courses, Navpers 10556. III.
app. index. 560 s. Wash. 1955. S·. H.

iIIachinist's Mate 1 & C. Navy Train. Courses. Navpers 10525.
m. app, index. 694 s. Wash. 1955. S·. H.

Storekeeper 1 & C. Navy Truin. Courses, Navpers 10270-B. Hl,
app. index. 436 s. Wash. 1955. S·. H.

Patternmaker 1 & C. Navy Train. Courses. Navpers 10579 . III.
app, index. 3S4 s. Wash. 1955. S· H.

Truman, Harry E.: The memoirs of Harry S. Truman. I: Year
of decisions. 1945. Index. 526 s. Land. 1955. S·. H.

Andersen, Otto .' Boghåndværket. Bogtryk, papir, reproduktion,
bogbind. ill. emnereg, 166 s. Kbh. 1954. S·. H.

Reuentlous, Chr. D. F.: iIlin reise i Norge lSl1. Utgitt av Jo
hannes Elgvin. Portr. person-, sted-, sagreg. kommentar,
152 s. Oslo 1955. S· . H.

Retskrivningsordbog. Udg. af Dansk Sprognævn. 300 s. Kbh .
1955. S·. H.

Thetford, O. G. & E. J. Ridinq: Aircraft of the 1914-191S War.
111. 12S s. Maidstone, Kent, Engl, 1954. 4·. H.

Olesen, A.: Forspillet til Danmarks kampløse be sættelse 9. apr.
1940. Heinrich Himmlers beretning til prof. v. Leers om
aftalen med den danske regering. 24. s. Aabenraa 1953.
S· . H.

Smith, Hubert S. coIleclion. An Exhibition in the Clements
Library. Of Sea and Sai!. Portr. 24 s. U.S.A. 1955. S· H.

Kvam, K•.' Vår nøytralitetsstrategi 1939-40. IS s. Særtr. a.
Norsk Tidsskr. f. Sjøv. nr. S. ff. Horten 1955. S·. H.

Diiniker: Tysk Strategi. Off. i: Schweizerische Monatsschrift
fiir Offiziere aller Waffen. Okt.jNov. 1941. m. 36 s.
Kbh. 1942. S·. H.

Scheler, A.: Dictionnaire d'Etyrnologie francaise ... 3. ed. 526 s.
Paris lSSS. 4·. H.

Landais, Napoleon: Dictionnaire general et grammaticai des
dictionnaires Iraneai s. 1-2. 7. ed. Paris 1943. 4·. H.



Orlogsflåderne ved årsskiftet 1955/5G.
Status og fremtidsudsigter.

Af orlogskaptajn H. M. Petersen,
orlogskaptajn B. H er v a d-J ø r ge n sen og

kaptajnløjtnant W. W. Christensen.

INDLEDNING

I de sidste år har det ivrigt været diskuteret, hvilken
indflydelse den tekniske udvikling og de nye våben
ville få for opbygningen og sammensætningen af ver
dens orlogsflåder. Nogen bestemt linie har det for så
vidt ikke været muligt at fremhæve som dominerende,
idet standpunkterne har vandret, fra rene super-fly
atom-brintbombe-strømliniede ideer, der i fremtidens
krigsmagt kun ser en styrke af fly og fjernstyrede vå
ben, til »konventionalisterne«, der forkaster tesen om
atomkrigens uundgåelighed og meget vel tør fremsætte
prognoser om krige ført med gammelkendte våben og
metoder.

Det synes dog nu, som om en vis klaring er ved at
indtræffe, idet stormagterne ved deres opbygning af
forsvaret tilsyneladende regner med at kunne komme
ud for både atomkrig og krig ført med konventionelle
våben.

Hidtil har det hovedsageligt været søofficerer, der
har argumenteret for en stærk og slagkraftig flådemagt
som en betingelse sine qua non for et effektivt forsvar,

Tidsskr. f. Sevæsen. 127. Anrg, 4
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også i en atomkrig, og disse stemmer bliver som be
kendt meget ofte ignoreret; men i den sidste tid har
der både fra flyvere og politikeres kreds rejst sig rø
ster til fordel for et afbalanceret forsvar, hvori der
også regnes med stærke hær- og flådestyrker ved siden
af flyvestyrkerne, hvis overvældende betydning ingen
jo drømmer om at ville underkende.

Efter at flåderustningerne i en periode tilsyneladen
de har været i et dødvande på grund af hele den usik
kerhed, der rådede, begynder der nu at tegne sig et
billede af fremtidens flådemagt, og det er specielt, når
vi vender os mod de 2 store vestlige stater U.S.A. og
England, at vi kan registrere en fremadstræbende ten
dens.

De 2 største sømilitære begivenheder i 1955 var
utvivlsomt, at en atomdreven ubåd (NAUTILUS) for
første gang deltog i operative øvelser, samt at fjern
styrede våben for første gang fandt anvendelse i et
egentligt kampskib (BOSTON ). Det er i disse to fak
torer, sammenholdt med de moderne hangarskibes
store slagkraft, at vi bør se det tydeligste fingerpeg om
morgendagens orlogsf'låder.

Medens den vestlige verden således har koncentre
ret sig om forskningen af de nye muligheder, der fore
ligger, og nyttiggørelsen heraf, men i det store og hele
løvrigt kun har nybygget mindre enheder med mere de
fensive opgaver (Minestrygere og A/U-skibe), så har
Sovjetunionen på kraft fortsat oprustningen til søs
med hovedvægten lagt på krydsere, jagere og ubåde.
Her findes imidlertid ingen synlige tegn på opsigts
vækkende teknologiske nyheder i konstruktion og vå
hen, men dette betyder givetvis ikke, at der ikke i
dette land udføres endog et meget stort forskningsar
bejde inden for disse felter, og man skal ikke blive
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overrasket, hvis der inden for et par år p åbegyndes
bygning af atomdrevne orlogsskibe med fjernstyred e
våben.

Det er lykkedes Sovjetunionen med sine SVERD
LOV-krydsere, nye jagere og ubåde at bringe sin flåde
op på en udmærket 1950-standard; tabellerne og dia
grammerne, der led sager denne artikel, giver et lill e
indtryk af landets maritime kraftanstrengelse, der ab
solut ikke forekommer ufordelagtig sammenlignet med
vestens store somagter.

Ved den gennemgang, der nedenfor er foretaget af
stormagtsflåderne, samt af enkelte mindre flåder af
særlig interesse for Danmark, gås der mere detaljeret
ind på disses struktur og udviklingstendenser. Det er
vort håb, at de enkelte brudstykker for læserne vil dan
ne et mønster, der i xin helhed viser en status og sam
tidigt lader fremtiden komme lidt til syne.

U.S.A.
Oversigt.

En 1'01' året 1955 planlagt nedskæring af flådens aktive
enheder blev ikke fuldt ud gennemført som følge af de
forpligtelser, USA påtog sig bl. a. i Formosaspørgsmålet.

Af flåden, der ialt omfatter 4420 skibe, heraf:

35 hangarskibe 206 ubåde
66 eskortehangarskibe 24fi minelæggere og
15 slagskibe -strygere
'75 krydsere 118 patruljefartøjer
736 jagere.eskorteskibe m.v.

vil der i 1956 være udrustet 1001 skibe.

Budgettet for finansåret 1955/56 er på ca. 61,5 milliarder
kroner.

Personelstyrken, der den 30. juni 1955 for flåden om
fattede ca, 665000 mand og for Marille Corps ca, 205000
mand, forventes nedskåret, så tallene pr. 30. juni 1956
vil blive henholdsvis ca. 657000 mand og ca. 193000 mand.
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Særlig bemærkelsesværdig indenfor dcn materielle ud
vikling i 1955 var færdigbygningen af den forste atom
drevne ubåd NAUTILUS og dennes første togt, som blev
heldigt gennemført. Der el' kun frcmkommet sparsomme
oplysninger om ubådens egenskaber ; men det angives dog,
at den har gode mnnøvrccgcnsknber, og at dens fart ned
dykket er over 20 knob.

Endvidere er visse fjernstyrede våben nået fra forsøgs
stadiet til produktionsstadiet, og som følge heraf er 3
tunge krydsere af BALTIMORE-klassen (13600 t.) blevet
forsynet med udskydningsapparater til det af flåden ud
viklede fjernstYl'ede »sur face-to-aire projektil , der har
fået navnet TERRIER.

Htuujarskibe,

Den første af de 5 planlagte enheder på 60000 t., FOR
HESTAL (data se T. f. S. 1955, pag. 272), har været på
prøvetogt i efteråret 1955; nr. 2 forventes afleveret i løbet
af 1956 og yderligere to Cl' under bygning.

De eksisterende hangarskibe er eller vil blive moderni
seret, herunder ombygning af stævnen til lukket stævn,
d. v. s. stævnen bygges sammen med flyvcdækket, og ind
forelse af de engelske opfindelser, vlnkeldæk, dampkata
pult samt landingsspejl.

Som følge af helikopterens store anvendelighed i krigs
Iørelsen, herunder A/U-jagt, el' en stor del af eskorte
hangarskibene blevet ombygget til helikopterhangarskihe,
der har fået særlig betegnelse (ivf. T. f. S. 1955, pag. 511),

Slagskibe, krijdsere.
Indenfor disse skibstyper har der ikke fundet nogen væ

sentlig udvikling sted udover det før anførte vedrørende
de tre krydsere af BALTIl\fORE-klassen. I disse Cl' agter
ste kanon tårn fjernet for at give plads til udskydningsap
paratørne til TERRIER'ne. Hvorvidt andre krydsere skal
armeres med fjernstyrede våben afhænger af de erfarin
ger, som indhøstes med de allerede omarmerede.

Jagere, eskorleskibe.
På grundlag af forsøgsjageren TIMMERMAN, der blev

bygget specielt med henblik på at undersøge, i hvor vid
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Den tunge krydser USS BOSTON med TEHHmH-batlcri

udstrækning aluminium kunnc anvendes i kon struktionen,
uden at det -gik ud over skibe ts styrke, el' der udviklet
en ny lagertype. I denne Cl' der i udsLrakt grad anvendt
aluminium Lil såvel overbygning som kanonfundamenter.
Af denne jagertype er der planlagt bygget 18, og den for
ste, FORREST SHERMAN, skulle afleveres i slu tningen
af 1955. Udfra erfaringerne med TIMl\fER~IAN forventes
farten at blive ca. 40 knob.

En ny type eskorteskibe. der nærmesL kan snmmeulig
nes med de engelske A/U-frcgaLter, er under bygning.
Også i denne type Cl' dCI' i ud strakt grad anvendt alumi
nium. Der er foreløbig planla-gt 15, hvoraf 3 er under byg
ning, men der er ved projekteringen taget hensyn Iil, at
typen skal kunne bygges hurtigt i tilfælde af krig.

Ubdde.

Der er foreløbig planlugt 4 atomdrevne ubåd C på ca .
3000 1., 3 il 4 på ca. 2300 t. og 1 på ca. 4000 t. Sidstnævnte
vil blive udrustet til fjernluftvarslingstjeneste. NAUTILUS
Cl' den første af 3000 tons-typen; nr. 2, SEAWOLF, blev
søsat i 1955 og forventes færdig i løbet af sommeren 1956.

Samtidig fortsættes bygningen af ubåde med konven
tionelt drivmaskinert af forbedret type, som skulle give
større neddykket fart end atommaskineriet.
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3 hurtige minelæggere
57 ubåde

220 minestrygere
72 MTB, MGB m. v.

Minestrygere.
Der er bygget et stort antal af de mest moderne, anti

magnetiske typer, men en SlOI' del af disse el' dog bestemt
til lever-ing til andre NATO-lande i henhold til l\IDA
programmet.

Baser.
Udbygningen af de i Spanien lejede baser ved Cadiz

og Carlagena saml af hjælpebaserne andre steder i selve
Spanien og på øen Menorca, som skal betjene 6. flåde i
Middelhavet, er blevel fortsat.

England.

Oversigt.

Flåden omfatter ca. 750 skibe (excl . hjælpeskibe m . v.) ,
heraf:

17 hangarskibe
5 slagskibe

24 krydsere
90 jagere

167 fregatter

I 1955 har ca. 240 skibe været udrustet. De øvrige er en
ten under ombygning, modernisering eller tilhører re
serveflåden.

Budgettet for finansåret 1955 /56 el' på ca. 6,6 milliarder
kroner.

Personelstyrken. der i finansåret ·1955/ 56 er på ca.
133000 mand (incJ . Royal Marines m. v.) , forventes at bli
ve reduceret lidt i det kommende finansår.

Ved opbygningen af flåden følges de summe retnings
linier som i USN, hvor hangarskibene, der skal beskyttes
af krydsere og jagere, betragtes SOIll hovedelementerne
i fl ådestyrkerne.

Som følge af denne udvikling er det eneste slagskib,
VANGUARD, som var udrustet, nu blevet oplagt, idet det
dog holdes i et sådant beredskab, at det med få dages
varsel kan udrustes på togt.
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Hangarskibe.
Del' Cl' ikke planlagt bygning af nye hangarskibe, men

af de, der blev påbegyndt under krigen, og hvis bygning
blev stoppet få år efter dennes afslutning, er enkelte blevet
færdigbygget, herimellem ARK ROYAL (38600 t.). Et af
disse skal overgå til 'den australske flåde som erstatning for
et tidligere udlånt.

De ældre hangarskibe skal efterhånden moderniseres.
I de enkelte hangarskibe, der allerede hal' fået vinkeldæk,
er dette kun sket i modificeret udformning med en vinkel
på 51~ 0, medens det i sin endelige udformning skal have
en vinkel på 8°,

Krydsere,

Krydsedlåden, del' under to verdenskrige har spillet så
stor rolle, og som vel også var nationens stolthed, er nu
l'et forældet. Del' foreligger intet nybygningsprogram.
hvilket i store kredse af befolkningen har vakt stor be
kymring på grund af den tiltro, man har til denne skibs
type.

For at bøde lidt på delte stop i udviklingen af denne
skibstype, el' bygningen af krydserne TIGER, BLAKE og
DEFENCE, der blcv påbegyndt under krigen, men hvis
færdigbygning blev stillet i bero kort efter dennes afslut
ning, genoptaget, ligesom de bedste af de eksisterende
krydsere skal gennemgå en modernisering.

At bygning af nye krydsere har været stillet i bero
skyldes en afventning af de moderne våbens udvikling, idet
det forudses, at krydserne skal erstattes af skibe på over
10000 t. armeret med fjernstyrede våben. Man er i Eng
land nu nået så langt, at et tidligere værkstedsskib for
landgangsbåde vil blive ombygget til forsøgsskib for sådanne
våben. Det får navnet GIRDLE NESS og bliver på ca.
8500 t.

Jagere, eskorleskibe.
Indenfor jagerne indtager de 8 enheder af DARING

klassen en særstilling, hvorfor klassebetegnelsen da også
anvendes som typebetegnelse, De betragtes faktisk som
små krydsere, og så længe der ikke er kommet erstatning
for den forældede krydserflåde. vil dc få tildelt krydser
nes opgaver.



Orlogsflåderne "cd årsskiftet 1955/56. 57

Udover at der på det kommende byggeprogram påregnes
medtaget 2 jagere af mest moderne konstruktion, er der
endnu ikke planlagt fornyelse af [agerflåden. Langt de
fleste af denneg enheder blev sat på stablen under kri
gen.

Nogle af de ældre jagere er blevet ombygget til hurtige
AlU-fregatter, medens andre er blevet moderniseret.

En af de skibstyper, der især præger nybygningspro
grammet, er fregatten. I 1955 var der 26 under bygning,
hvoraf 4 A/L-, 18 A/U- og 4 flylederfregaller, og i det kom
mende års nybygningsprogram påregnes medtaget 8, som
skal kunne opfylde alle de funktioner, der normalt til
deles et eskorteskib, altså såvel AlU, A/L som flyleder
funktioner.

De under bygning væ rende Fregatter el' inddelt i 4 klas
ser som følger :

6 WHITBY-kl. :\ /U, ca. 2000 L, ca. 30 knob.

4 SALISBURY-kJ. Ilyleder, ca. 1800 L, ca. 20 knob
(dieseldrevne) .

12 BLACKWOOD-kl. A/U, ca. 1300 L, ca. 20 knob,

-I LEOPARD-k!. AlL, ca. 1750 L, ca, 20 knob
(dieseldrevne) .

Ubåde.

Omlrent surntidig med, at USN iværksatte bygningen af
de to førsle atomdrevne ubåde, begyndte den britiske flå 
de at bygge to Iorsogsuhåde, EXPLORER og EXCALIBUR,
med et maskineri af ny konstruktion, som skulle kunne
give stor neddykket fart. Delle er en kombination af for
bedret, konventionelt ubådsmaskineri og en turbine, hvis
energikilde er dieselolie, del ' forbrændes under tilsætning
af opløst brintoverilte.

Bygningen af disse forsøgsubåde er dog ikke ensbety
dende med, at tanken om at bygge atomdrevne ubåde er
opgivet.

Bygning af ubåde med forbedret konventionelt maskineri
fortsættes, og af disse er der planlagt 8 på over 1200 L

Af de ældre ubåde er nogle blevet moderniseret og an
dre tillige ombygget til specielle formål.
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]I,[ines lJ·ygere.

Denne skibslype repræsenterer i antal den største grup
pe på hyggeprogrammet. Den 31. marts 1955 var der så
ledes 58 kystminestrygere og 43 lægtvandsminestr-ygere
under bygning, og på det kommende byggeprogram påreg
nes medtaget 10 minestrygere.

MTB, MGB 1Il. v.
Medens forsøgene med gasturbinedrevne både stadig

fortsætter, er de første konvertible i\fTB af DARK-klas
sen indgået i flådens tal. Med disse både indføres en ny
standard motor, den meget lette Napler Dellie dieselmotor,
som desuden er indført i enkelte af de nyeste minestry
gere.

Frankrig.
Oversigt.

Den franske flåde bærer endnu tydeligt præg af den
hurtige opbygning, som iværksattes efter krigen, og som
omfattede erhvervelse af adskillige skibe af amerikansk,
engelsk, italiensk og tysk oprindelse, men de senere års
nybygningsprogrammer begynder nu at ændre forholdet
mellem fransk- og udenlandskhyggede skibe.

Flåden består af:

3 lette hangarskibe 67 jagere, fregalter
1 eskortehangarskib m. v.

(til fly transport) 13 ubåde
2 slagskibe r-a, 100 minestrygere saml
6 krydsere hjælpeskibe.

Budgettet for finansåret 1955/56 er på ea. 3,3 milliarder
kroner.

Personelstyrken er på 70800 mand.
Af større skibe er der planlagt, men endnu ikke på

begyndt, 2 hangarskibe på henholdsvis 22000 t. og 23000 t.
Det første vil få navnet CLEMENCEAU.

Endvidere er 2 krydsere på ca. 9000 t. under bygning.
Den første, DE GRASSE, der blev påbegyndt før krigen,
er nu ved at være færdigbygget efter, at arbejdet på den
har været stillet i bero, tildels som følge af krigen. Den
anden er en forbedret DE GRASSE-type; ved bygningen
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af denne tages hensyn til en evt. senere installation af
fjernstyrede våben. Begge krydsere armeres som A/L
krydsere.

Det, der især præger nybygningsprogrurumerne, er byg
ning af jagere og eskorteskibe.

De fleste af de planlagte 17 jagere af SURCOUF-klas
sen (2750 1.) er færdigbygge l, og resten forventes afleveret
i løbet af 1956. Udover disse råder flåden over enkelte
førkrigsjagere saml 4 ex-tyske torpedojagere. På del
kommende byggeprogram påregnes medtaget 1 AlU-jager
af ny type på ca. 2000 t.

Det er blevet fastslået, at flåden har et behov på ca.
75 nye eskorteskibe. Udover de 15 planlagte A/S- og A/L
fregatter af CORSE-klassen, hvoraf 11 enheder er færdig
bygget, påregnes bygning -af 40 på ca, 1000 t. samt 20 ,
som formentlig bliver på ca. 1700 t. Sidstnævnte skal i
fredstid anvendes som inspektionsskibe i kolonierne, og
konstrueres under hensyn hertil, (Se pag. 90).

Særlig bemærkelsesværdigt ved de franske fregatter er
den kraftige torpedoarmering; CORSE-klassen har således
4 triplcrør til målsøgende AlU-torpedoer.

Af de nuværende 13 ubåde er kun 5 franskbyggede, men
de sidste års byggeprogrammer omfatter følgende 13 en
heder:

2 på ca. 400 t.
5 :. :. 750 t.
6 » :. 1250 t. (NARVAL-kl.).

NARVAL-bådene hygges i sektioner på 10 meter, som
derefter samles.

På det kommende byggeprogram påregnes ubåde også
medtaget, og endvidere arbejdes der med planer om al
bygge en atomdreven ubåd.

Alle minestrygere på nær 2 ex-tyske af M-klassen er
træminestrygere, som er bygget efter krigen, og af disse
er en stor delovedraget til Frankrig af USA.

Canada.

Mange af de opgaver, der før krigen blev varetaget af
den engelske flåde, er nu overgået til de enkelte Com
monwealth-landc. Som følge heraf foreligger der for den
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canadiske flåde et ret omfattende nybygningsprogram på
81 skibe til et samlet beløb på ca. 2,1 milliard kroner.
Byggeprogrammet omfatter bl. a. 14 A/U-fregatter og 14
kysminestrygere.

Et udtryk for Canadas anstrengelser for opbygning af
flåden er, at dcr med henblik på bygningen af de 14 fre
gatter er oprettet helt nye industrier. Fregatterne bliver
herved de første krigsskibe, hvortil alt - tegningerne inclu
sive - er fremstillet i Canada.

Flåden består bl. a. af:

1 hangarskib
2 krydsere

11 jagere
51 eskorteskibe

Budgettet Ior finansåret 1954/55 val' på ca. 2,1 milliard
kroner.

Personelstyrken var pr. 1. januar 1955 på ca. 19000
mand.

Hangarskibet, der er udlånt fra England, vil blive er
stattet ved køb af et nyt, som er under færdigbygning i
England. Det bliver på ca, 16000 t. og vil få vinkeldæk.

Alle jagerne, der er tidligere engelske, er blevet moderni
seret og enkelte ombygget Lil A/U-jagere.

Af eskorteskibene er 21 fregatter af RIVER-klassen (sam
me som HOLGER DANSKE). Disse er alle ombygget til
A/U-fregatter, hvilket bl. a. har ændret udseendet en del,
idet de nu har flushdæk.

De øvrige eskorteskibe Cl' ombyggede minestrygere på
mellem 500 L og 1000 t.

Den første af de planlagte A/U-fregatter, ST. LAURENT
(2000 L), hejste kommando i slutningen af oktober 1955.
Den er udstyret med det mest moderne materiel, og i ud
seende adskiller den sig væsentilg fra tidligere fregat
typer. (Se pag. 88).

Canada har ikke noget ubådsvåben. men af hensyn til
A/U-træningen er der lånt 3 ubåde fra England.

Holland.

Til trods for, at Hollands kolonirige er blevet meget re
duceret, fortsætter opbygningen af flåden i et for så lille
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et land imponerende tempo og omfang. USA har bidraget
til opbygningen med et ret stort antal skibe på :\IDA
programmet.

Flåden består bl. a. af:

1 hangarskib
2 krydsere
9 jagere

24 eskorteskibe
7 ubåde

ca. 80 minestrygere.

Budgettet for 1955 var på ca , 510 millioner kroner.
Personelstyrken incl. Marine Corps er på ca. 23000

mand.
Hangarskibet (tidligere engelsk) skal under modernise

ring i 1955-56 forsynes med et modificeret vinkeldæk
samt dampkatapult.

Flåden råder nu kun over de to moderne AlL-krydsere
DE RUYTER og DE SEVEN PROVINClEN (9600 1.), idet
to ældre krydsere er udgået af den aktive flåde og anvendes
som depotskibe.

Af de nuværende 9 jagere er 4 af HOLLAND-klassen
(2200 1.) blevet færdigbygget i løbet af 1954-55. Under
bygning er 8 jagere af LIMBURG-klassen (ca, 2500 t.) ,
som forventes færdige i løbet af 1956-57. Alle de nye
jagere armeres med det mest moderne artilleri og A/U
våben, men foreløbig ikke med torpedoer. (Se pag. 91).

Af de 26 eskorteskibe er 7 tidligere eskortejagere (1250
1.) og 7 nye amerikanskbyggede PCE (640 1.) modtaget fra
USA på MDA-programme1. De øvrige eskorteskibe er af
ret forskellig type.

4 ubåde på 1000 t. er under bygning og forventes fær
dige i løbet af 1956. Af de 7 ubåde, som flåden disponerer
over nu, er 2 lånt fra USN.

På MDA-programmet er der endvidere modtaget li
oceangående minestrygere (750 1.) og 14 kystminestrygere
(384 1.), der alle er bygget i USA. I Holland bygges der på
soff-shoree-programmet yderligere 18 kystminestrygere
(245 t.) af engelsk type, som påregnes leveret til Holland,
samt yderligere 14 minestrygere af samme type for hol
landsk regning.

Flåden omfatter ingen MTB.
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Sverige.

Opbygningen af en flåde, der hovedsageligt består af
lette, velarmerede enheder fortsætter i jævn takt. Efter
hånden, som de ældre, store enheder udg år af flådens tal,
erstattes disse - ligesom de ældste jagere - - af moderne
jagere, der lydeligt bæreI" præg af de store anstrengelser,
som gøres, for dels at videreudvikle eksisterende våben,
dels at udvikle nye ,

Nybygningsprogrummet for perroden 1952-58 omfat
ler:

4 [agere
27 MTB
6 ubåde

Flåden består bl. a. af:

3 krydsere
2 panserskibe

14 jagere

1 minelægger
12 minestrygere.

9 fregatter
21 ubåde

cu, 35 l\ITB

Budgettet for finansåret 1955/56 Cl' på ca, 400 millioner
sv, kroner.

Personelstyrken Cl' på ca. 13000 mand.

I løbet af 1955 blev to moderne jagere af HALLAND
klassen (2600 t.) færdigbygget. De påregnes senere ud
rustet med fjernstyrede våben, med hvilke der eksperi 
menteres i Sverige.

De på byggeprogrnmmct opførte jagere er af forbedret
ØLA~D-klasse (ca. 1900 1.).

11 af de ældre jagere er eller vil blive ombygget til
A/U-fregattel'.

De flesle af ub ådene Cl' blevet moderniseret.

Af de planlagte 6 ubåde på ca, 800 L, der vil blive for
synet med schnorkel, forventes den første færdig i løbet
af 1956,

De i byggeprogrammet anførte 27 MTB, omfatter 12 på
140 t. med en torpedoarrnerlng på 6 torpedoer, resten er
på 40 t. med 2 torpedoer, De store ;\ITB er bygget i Vest
Tyskland,
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Sovjetunionen.

63

Ouersiqt.
Efter sidste verdenskrig kom Sovjetunionen til at stå

over for en koalition af flådemagter. Det forløbne år har
i stigende grad bekræftet, at Sovjetunionen har forstået
betydningen heraf.

Fra de første efterkrigsårs konglomerat af førkrigsma
teriel og fjendebytte el' Sovjetunionen gennem et målbe
vidst og effektivt konstruktions- og nybygningsprogram
nået frem til en flåde, der i 1956-57 ifølge Admiralty's
opgørelse rundt regnet vil bestå af:

30 krydsere 1000 minestrygere
150 jagere 300 eskorteskibe samt
300 ubåde 4000 fly
500 motortorpedobåde

Personellet beløber sig til 750000 mand, heraf 270000
skibene og 85000 ved flyvevåbnet.
I forbindelse med et højt beredskab er øvelsesaktivi

teten stigende, og øvelserne gøres mere komplicerede i et
format, der tåler sammenligning med NATO-øvelserne.

Selvom sovjetunionens flådeledelse mangler krigserfa
ring, vil den uden tvivl kunne planlægge og lede flåde
operationer i stor stil.

Sovjetflåden påregnes stort set at være fordelt som føl
ger:

Østersøen Ishuvet Sortehavet Fj. østen

Slagskibe 1 2
Krydsere 9-10 5-6 7-8 2-3
Jagere 40-50 30-40 20-30 30-40
Ubåde 100 90 70 120
MTB/MGB 200 100 60 100
Minestrygere 450 150 150 150
Eskorteskibe 50-80 50-70 40-50 50-80
Fly 1500 1500 500 500

Inden for de enkelte typer af skibe skal summarisk frem
hæves følgende:

Krydsere.
Interessen samler sig nu fortrinsvis om SVERDLOV-serien,

som fremover vil være rygraden i sovjetflåden.



64 Orlogstl åderne ved årsskiftet 1!l55/56.

I august 1955 var 14 enheder blevet færdibygget siden
1950. Der er to nærlig ens typer af SVERDLOV-krydsere
- forskellighederne mellem disse findes bl. a. ved A/L
skylsets opslilling.

Krydserne er snart velkendle uden for Sovjelunionen,
idet forskellige enheder i løbet af de sidste par år har
aflagt besøg i England, Sverige, Finland, Albanien, Bul
garien og Polen.

De 14 færdigudrustede enheder har følgende navne:
ADMIRAL LAZAREV PETER VELIKIJ
ADMIRAL NAKHIMOV RURIK
ALEKSANDER NEVSKIJ STSJERBAKOV
ADMIRAL USHAKOV SVERDLOV
DMITRIJ DONSKOI VARIAG
DZERZHINSKIJ VOLKOV
ORDZHONIKIDZE ZHDANOV

Yderligere 8 enheder er under bygning - navnene på disse
er ikke bekræftet, men vil formentlig være mellem følgende:

AURORA, BAJAN, BOGATYR, DIANA, MIKOJAN,
OLEG, PALLADA, SUROROV, SVETLANA.

Jagere.

SKORY-jagerne er nu fremstillet i et antal af mellem 70
og 90. De optræder i dag i alle fire sovjetflåder. Antallet af
enheder i Østersøen er nu næslen det samme som det sam
lede herværende antal af ældre jagere af OTLICHNY-,
SILNY-, GORDY-, LENINGRAD-klasserne samt ex-tyske
fartøjer.

SKORY-jagerne er i de senere år blevel præsenteret
uden for Sovjetunionen, idet flere forskellige enheder led
sagede SVERDLOV-krydserne på nogle af de ovennævnte
flådebesøg.

Formentlig er bygningen af SKORY-jagere ophørt, idet
der i løbet af 1954-55 er igangsat serieproduktion af en
ny og større [agertype, som nu indgår i Østersøflåden.

Den nye jager har et krydserlignende ildledelsesanlæg
- den slore afstandsmåler findes stadig som reserve for
radaren.

Den hm' flushdæk og skønnes at være et bedre søskib
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end SKORY·jageren. Med den forøgede A/L-arme1'ing vil
den være velegnet til at indgå i operationsgrupper med
krydserne.

Deplacernen l:
Dimensioner :
Fart:
Armering :

Skonj-jaaer.

2200 tons
120 X 11,4 X 4,0 m
38 knob
4-13 cm (2) , 2-76 mm, 7-37 mm ,
(nogle enheder har 8-a7 mm (2» ,
10 T-53,3 cm (5), 80 miner,
dybdebomher.

Deplacemen t:
Dimensioner :
Fart:
Armering:

Ny jager.

3100 tons
123 X12 x4 m
38 knob
4-13 em (2), 10-37 mm,
10T-53,3 (5), miner,
dybdebomber.

Tidsskr. f. Sovæsen. 12i. ,\ Rrg. :i
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Ubåde.

Sovjetunionen råder i dag formentlig over et ubåds
våben på 3-400 enheder med yderligere 75-100 enheder
under bygning i de nærmeste år.

Bådene kan i hovedsagen deles i 3 klasser:

1. Store oceangående både: ca. 100 m lange - 2900 tons
neddykket - fart i overfladen 20 knob, neddykket 16
knob - aktionsradius 20000 sømil. Bådene er meget
strømlinieformede og udstyret med schnorkel. De er
formentlig bygget efter de tyske typer XI og XXI.

2. Mellemstore oceangående både: ca. 75 m lange - 1600
tons neddykket - fart 16-17 knob, aktionsradius 13000
sømil - nye både strømlinieformede og forsynede med
sclmorkel.
En del af disse samt nogle af dc store både er hygget
med henblik på udlægning af miner.

3. Kyst-ubåde: 250 til 750 tons, der dels er videreudvik
linger af de tyske typer VII og XXIII, dels nye håde
af den russiske M-kl.
En stor del af bådene findes i Østersøen.

Sovjetunionen har endnu ikke præsenteret nogen NAU
TILUS-ubåd, men dennes maskineri og den tyske Wal
thermuskine har uden tvivl russernes udelte interesse.

Minestrygere.

Det af Admiraltu skønnede antal på op imod 1000 mine
strygere inden for de nærmeste år, forudsætter en væsent
lig forøgelse i forhold til det i flådehåndbøgerne hidtil
opgivne. Såfremt tallet er nogenlunde korrekt, og forde
lingen foretages forholdsmæssigt på grundlag af de hidtil
opgivne tal, vil det omtrentlige antal fartøjer i de fire
flåder blive som anfort i ovennævnte skema. (pag. 03).

Det store antal minestrygere - såvel oceangående som
kystfarvandstyper - viser, i forbindelse med at alle nye
russiske enheder fru krydsere og nedefter er indrettet
til udlægning af miner, at Sovjetunionen også fremover
lægger stor vægt på minev åbnene.



Eskorteiaqere.

2 nye typer eskortejagere er tilgået sovjetflåden i de
sidste år.

Den ene type er en stor flushdækjager, som synes at
være en kombination af den tyske ELBING-kl. og den rus
siske JASTREB-kl.

Jagerens 4 stk. 10 cm kanoner, der er mage til SVERD.
LOV-krydserens sekundær-armering, er opstillet på samme
mådc som i GORDY-kl.

Masteopstillingen og hele [agerens udseende minder
stærkt om den amerikanske FORREST SHERMAN-kl.

Ialt Cl' 20-25 eriheder af eskortejageren tilgået Østersø
og Ishavsflåden .

Den anden nye eskortejager er mindre, men også med
flushdæk. Den er formentlig tænkt som afløser af ALBA
TROS-kl., som skal have vist sig at være en mindre god
konstruktion.

67

Den store eskortejaqer,

1500 tons
93xlOx3 m
34 knob
4-10 cm, 2-37 mm el. 4-40 mm
3 T-53,3 miner, dybdebomher.

Orlogsllåderne ved årsskiftet 1955/56.

Deplacement:
Dimensioner:
Fart:
Armering:
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Den mindre eskorteiaaer.
Deplacement: 1000 tons
Dimensioner: ca. 90 m lang
Fart: 26-28 knob?
Armering: 3-10 cm, 4-37 mm (2)

:1 1'-53,3 cm, ruiner.

Jageren hm' kun cen bred og kraftig, skråt afskåret
skorsten. :\Iastekonstruktionerne ved de to typer eskorte
[agere forekommer nye i forhold Lil hidtil kendte maste
typer i storr-e russiske enheder,

Flyvevåbnet.
Sovletfl ådens flyvevåben er frcmdeles helt og holdent

landbaseret.
Udskiftningcn til jetfly er langt fremskredet, Det er væ

sentlig MIG-15-typerne samt IL-28, indrettedc med sømili
tære operationer for øje, del" 'er tilgået flådens flyvevåben.

En mulig tilgang af de store TU-4 maskinel', anvendt
som rekognosceringsfly, vil betyde, at disse og ubådene kan
operere uden for russisk kontrollerede farvande på tilsva
rende måde, som de tyske ubåde og fly under sidste krig.

De russiske flådes tyrker udgør i dag sammen med deres
landbaserede flyvevåben en meget stærk faktor i russiske
farvande og tilstødende randhave, hvorimod flåden i dens
nuværende udgungsposltioncr vil være stærkt handicap
pet af mangel på hangurskihe i tilfælde af offensive ope
rationer i stor stil.

Polen.

Den polske flåde synes fremdeles at være af underord
net betydning for russerne i Østersøen.
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Boriset fra en del russiske minestrygere og patrulje
fartøjer spores der ingen tilgang af nye kampskibe. De
nuværende jagere og ubåde har formentlig gennemgået
moderniseringer, men de vil være af mindre værdi alene på
grund af alder.

1936
1930

1938
1929-30

1945
1940

1944- -45
1936-38
1935-38

4 ubåde

4 MTB/i\lGB :

Flåden består bl. a. af:

2 jagere: 1 bygget England
1 » Frankrig

1 byggel i Holland
3 » i Frankrig

2 ex-russiske byggel
2 bygget i England

14 minestrygere: 9 ex-russiske byggel
2 ex-engelske ~

3 bygget i Polen

12 patrullefartøjer (ex-russiske), saml

8-10 skoleskibe, opmålingsskihe, bjergningsskibe o. lign.

Tyskland.

Den politiske udvikling har medført, al Vest-Tyskland
som medlem af NATO er begyndt opbygningen af egne
flådestyrker. Del er for tidligt ut udtale sig om udform
ningen af disse styrker, men til en begyndelse må vel for
ventes en passende tilgang af enheder fra andre NATO
lande.

Med hensyn til udviklingen inden for de østtyske flåde
slyrker må man formentlig påregne, at :.Seepoli zei« vil træ
de officielt frem som en østtysk marine, ligesom tilgang
af virkelige kampskibe må forventes.

Seepolizei består af :

9 mine- og minestrygningsskibe
6 lægtvands-minestrygere

20 kystbevogtningsfartøjer
6 riiumboote til uddannelsesformål saml en halv snes

hjælpe- og forsyningsskibe (jfr. T. f. S. 1955, pag.
458).
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SLUTNING

For til slut at resumere og anskueliggøre forholdet
mellem de 4 vigtigste stormagts flåders størrelse ved
føjes en bearbejdelse af nogle tabeller og diagrammer,
udarbejdet på grundlag af en artikel af J. Labayle
Couhat i »La Revue Maritime«, august 1955.

Tabel 1 viser den faktiske udvikling i tonnage inden
for de egentlige kampskibe fra 1945 til 1955 samt en
angivelse af sandsynlige tonnagetal i 1960.

I diagram l , 2 og 3 er dette forhold grafisk frem
stillet for den samlede tonnages, krydsertonnagens og
jager/eskorteskibstonnagens vedkommende. Det mind
skede gab mellem størrelsen af Sovjetunionens og vest
magternes flåder falder stærkt i øjnene.

I tabel 2 er foretaget en beregning af moderniteten
af flåderne i 1960. Ved nye skibe forstås her skibe <: 10
år gamle. Sovjetunionens og Frankrigs fordelagtige
stilling er iøjnefaldende og kan ikke undgå at mane
til eftertanke.

I diagram 4 er dette forhold grafisk fremstillet.
Af mangel på officielle oplysninger fra Sovjetuni

onen må de opstillede beregninger tages med et vist
forbehold.

Til slut kan det kun konstateres, at Sovjetunionen
er blevet en flådemagt af format. Den store stat vil
sikkert gøre alt for at sikre og udvide denne nyerhver
vede position. (jfr. f. eks. pag. 92)

Med hensyn til de enkelte, aktuelle skibstyper inden
for alle flåder må man fremhæve, at såvel deres offen
sive som defensive egenskaber er blevet væsentligt for
bedrede siden 1945. Det skyldes blandt mange ting
særligt følgende:

- radarens større præcision og rækning
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forøgelse af ildkraft, navnlig lu ftværnsa rtill e
riets, (især som følge af automatisering)

- forøgelsen af Sonar's præcision og rækning
- A/U-våbnenes øgede muligheder
- skabelsen af slagkraftige hangarskibsgrupper

med atomvåben.
I alle fl åder tænker man på atom- og brintbomben

og søger - såvel inden for taktik som teknik - midler
og metoder til at imødegå denne fare og til at udnytte
de nye våben.

Intet tyder i dag på at nogen fremmed magt, hver
ken fra øst eller Vest, tænker på at opgivc eller for
mindske flåderustningernc; tværtimod synes nu al
kraft at blive lagt i langtidsprogrammer. der skal gøre
flåderne egnede til at møde den nye tid og dens mange
problemer.

(Afsluttet 1/1 1956.)

Kildehenvisning :

La Revue Maritime. Nr. 112. Aug. 1955.
Marinkalender 1955. Udgivet af Sveriges Flotta.
Jane's Fighting Ships 1955-56.
Brassey's Annual 1955. London 1955.
Tidsskrift for Søvæsen. 1955.
Our Navy, 1955.
(Billedmaterialet er stillet til rådighed af for
svarets Ijemkendingsskole.)
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Tonnage-oversigt 1945 -1960.

U.S.A. SOV.JETUNIONEN ENGLAND FRANKHJG

19~5 I miO I rnss I 1000I!I~S I rssu I 19:">5 I 1000lUIS I 1950 I 19S5 I 100019-1S I 1950 I 1!J55 I 1000Skibstype . . ,
Hangarskibe 1.46.,.000 1.5116.000

11.59\j.IKK111 .lm:tooo ili.OOO 2:i2.ooo 32S.000 410.000 21.400 1<1.000 3Ii.()(K1 69.IKK1

Slagskibe ros.ceo 48:l.ooo 483.000 :155.000 iO.5()(1 i O.SOO iO.500 ·HiS.001 1~.5(KI 18~.500 1~.5(K} 92.200 iO.OOO iO.OOO ro.eeo
Krydsere 820.000 85·1.001 iSS.Om i1H.000 68.500 t 20.000 300.()(KI 380.IKK1 :i55.0(J() 100A()(1 189.4()() 152.0()() 72.4()(1 3S.:nKI 2U.:l()() W.3IK)

iJ~~~~~~c~ftibe 1.(j()().OOO 1.0!17.000 l.tt1i.OO(J Hl!ti.lKlO 260.000 300.000 40tl.OtlO 500.0OU H:~' .ool :1!15 .500 ·tOO.200 328000 108.600 i 5.!KKI i 6.001 i 8. i lKI

U-Mile :lOS .IKKI 2i5.000 29;;.()(KI 5:i.lKKI 151l.CKlO 2()().IKKI 3.';(J.000 ;;OO.lKK1 1i.'.000 (j(l.ooo 55.000 12.000 13.000 G.8OU 10.300 15.3IKI
- --- --

samlettollnageI4.895.00014 .215.00(+.2()!1.00013.;;o;;.()(;II~!lO.5Oll 1 1.12O·5001 1.38O.oooI2A:li~AOOI 1.15U(J() I1.086. 5Oll1 307 . liOO 1202.IKlO 1222.500 1219.300

Tabel 2.

Tonnage-oversigt. Nye skibe 1960.

U. S. A. SOVJETUNIONEN ENGLAND FRANI{RIG

lult00tnu I Nye I
1!J(j() skibe

O,
' oJult I Nye I

1000 sldhe~olait I Nye I
ison skihe I

o,;I Nye I
skibe

Jult
1960

Skibstype
, , , , ,

I{rydsere 718.000 16.514 2.:1 :llllI.ooo 380.000 lilO 1 ~,2.000 30.400 20 io soo
16.300 I 100 l .2IiG.IKKI

. J a~ere 0ff
Es orles ihe 686.0(J() 114 562 lIL, 500.IKK1 4110.000 HO :12H000 82.000 25 i H.i IK) i 1.000 !KI 1.593.001

Samlet
146.910 Itonnage 3.505.000 483.690 t3,8 1.380 000 1.1~.000 80 1.086.500 363.810 33,5 249.300 59 6.221.(0)
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Krydsere

Diagram 4.
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Den Nordlige Søvej.
En studie ouer Nordostpassagen.

Af Kommunderkaptajn R. Steen St.cc n s e n.

(fortsat)

Administration og organisation.

Den interesse for udforskningen af de nordsibiriske
landomraader og farvande, som allerede det czaristi
ske Rusland havde udvist, og som bl. a. resulterede i
det banebrydende arbejde, der udførtes af den af det
Kejserlige Russiske Videnskabernes Selskab udsendte
og af Wilkitzki ledede og lykkeligt gennemførte eks
pedition, ble" efter nogle aars dvaletilstand umiddel
bart efter Revolutionen atter genoplivet af Sovjetre
gimet.

Det begyndte i 1922 med oprettelsen af det Arktiske
Institut i Leningrad med professor R. L. Samoilovitsj
- senere professor Wiese - som leder. Dette institut
var paa den videnskabelige arktiske forsknings omraa
de en slags arvtager efter det ovenfor nævnte kejser
lige selskab.

I 1924 oprettedes en organisation, der i samarbejde
med det Arktiske Institut skulle tage sig af den prak
tiske side af udviklingen af sejladsen i saa vel den
vestlige som den østlige del af Nordostpassagen for
efterhaanden at søge at faa hele ruten aabnet for gen
nemsejling. Det var saaledes denne organisation, der
varetog udsendelsen af de tidligere omtalte »Kariske
Ekspeditioner".



Den Nurdligc Sove],

Som berettet i afsnittet »Russerne aabner den Nord
lige Søveje lykkedes det i 1932 kaptajn Voronin 
omend med største besvær - at føre isdamperen
SIBIRJAKOV igennem fra Vest til øst i een sejlads
periode, men da TSJELJUSKIN i 1933 ville prøve at
gentage bedriften, kom den fast i isen og blev skruet
ned i Tsjuktsjerhavet i februar 1934. Der blev som be
kendt iværksat en storstilet redningsaktion, der resul
terede i, at alle blev reddet -- hovedsagelig ad luft
vejen.

Der havde imidlertid vist sig at være saa store mang
ler ved den hidtidige organisation, at man l 1934 be
sluttede sig til at skabe en helt ny - nemlig »Hoved
styrelsen for den Nordlige Søvej e - paa Russisk:
Glavnoje upraolenie sjenernaoo morskouo puii - i
almindelighed forkortet til Glausjeumorputi.

Denne organisations virkeomraade omfattede alle
oer og have i den sovjetrussiske sektor Nord for Europa
og Asien samt hvad der i denne forbindelse er nok
saa interessant - i Asien tillige alt fastland norden for
62° N. Br. Dette mægtige nordlige omraade - paa Rus
sisie »Sj evern i Kraj « - udgør næsten halvdelen af
hele Sovjet-Unionens territorium.

Bortset fra militære og politiske anliggender var
alt, hvad der ellers fandtes indenfor dette territorium
- saasom administration, minedrift, ingeniørarbejder,
industri, fiskeri, skov- og agerbrug, kvægopdræt. rens
dyrhold, jagt og pelsdyravl, polarforskning, vejrtjene
ste, flyvning, skibe og skibsfart, byer og havne m. v.
- mere eller mindre underlagt GI avsj evmorputi, der
saaledes H egerede« over hele dette umaadelige og hid
til underudviklede omraade.

Det var styrelsens opgave at fremme næringslivet
ved at omskabe de ode og menneskefattige egne og
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gøre dem givtige og beboelige. Alt videnskabeligt og
praktisk arbejde, der tjente dette formaal, blev derfor
koncentreret hos Glavsjevmorputi, som fra sin start
havde statens store bevaagenhed og senere under fem
aarsplanerne fik forrang fremfor de fleste andre stats
foretagender i Sovjet-Unionen.

Den betydning, Sovjetregeringen tillagde den Nord
lige Søvej, fremgik maaske ikke mindst deraf, at i de
forskellige resolutioner, der gennem 1930erne blev
vedtaget paa de kommunistiske partidage. fremtraad
te stadig kravet om, at den Nordlige Søvej skulle gøres
til en normalt funktionerende sejlrute. Paa den XVIII.
partidag (1937) krævedes det saaledes, at dette skulle
være sket ved udløbet af den tredie femaarsplan (1942)
- ikke alene fordi denne søvej er den korteste fra
Atlanten til Stillehavet - 6135 sømil - men nok saa
meget af hensyn til den handels- og industrirnæssige
udvikling i Nordsibirien og den strategiske betydning,
som disse egne ville kunne faa under en krig.

Det første led af opgaven var saaledes at sikre en
paalidelig søforbindelse langs Nordsibiriens kyst for
derefter ved en videre udbygning af luftruterne og flod
farten at skabe et fast kommunikationsnet. Ved hjælp
af moderne teknik og ved en næsten ubegrænset indsats
af menneskemateriale og pengemidler skulle dernæst
omraadets naturrigdomme udnyttes. Umaadelige sum
mer har været ofret paa opgaven. Desværre haves der
ikke tal fra de seneste aar, hvor arbejdet er yderligere
intensiveret, men det kan nævnes, at budgettet for 1937
androg over 700 mill. rubler.

I saa vid udstrækning som muligt gjaldt det om at
gøre omraadet selvforsynende. Udnyttelsen af oliefel-.
ter og kullejer skulle skaffe brændsel til skibe og boli
ger, vandkraften udnyttes til elektrificering, skovhugst
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i taigaen og teglværker og cementfabriker langs flo
derne skulle sikre bygningsmaterialer, og for at skaf
fe føde til de mange mennesker begyndte man i som
mertiden langs hele kysten et livligt fiskeri.

I forbindelse hermed er der talrige steder - navn
lig ved flodmundingerne - anlagt konservesfabriker
til behandling af fangsten. Da fiskeriet udelukkende
Ioregaar i den korte sommerperiode, og da der i om
egnen af de fiskeindustrielle anlæg kun findes en faa
tallig lokal befolkning, maa den nødvendige arbej ds
kraft ofte hentes langvejs fra - enten ad flodvejene
eller pr. fly. Ogsaa fiskeriet paa floderne og i Jenissej
og Obbugterne og her ikke mindst i Tassbugten er sat
i system. Rensdyravlen er blevet ophjulpet, og man har
ved krydsning af forskellige haardføre racer forsøgt
at drive kvægavl helt op til polarkredsen. For at skaffe
friske grøntsager er det ligeledes ved krydsning søgt
at frembringe »polarbestandige« arter. Ved de fleste
polarstationer er der tillige indrettet store mistbænke
- i visse tilfælde endog drivhuse. Det kan nævnes, at
Lyseriko har spillet en ikke ringe rolle ved dette arbejde
- og hvad enten nu hans omstridte teorier om spring
i udviklingen er forkerte eller ej, synes i hvert fald
de forskellige krydsninger, han har foretaget , at have
givet gode resultater. Det er saaledes f. eks. i Sibirien
lykkedes at dyrke »polarh vede« langt nordligere, end
man tidligere turde have troet muligt. Her har dog na
turligvis tillige klimaforbedringen spillet en vis rolle.

I 1934 udarbejdede det Arktiske Institut for Glav
sjevrnorputi et geologisk kort over Nordsibirien, hvoraf
det fremgik, at man paa 228 steder havde fundet natur
rigdomme, som det ville være lønnende at udnytte.
Kul af god kvalitet kan i henhold hertil brydes paa 78
forskellige steder. Desuden findes der rige forekomster
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af olie, platin, guld, grafit, bly, tin, zink, kobber og
nikkel (jfr, oversigtskortet).

Siden 1934 har de stadig paagaaende geologiske un
dersøgelser afsløret yderligere forekomster.

Udvindingen af de forskellige naturrigdomme er
overdraget særlige underafdelinger, der ofte paa kon
cessionsbasis driver store kombinater. Kulbrydningen
paa Svalhard ledes saaledes af en særlig s truste, Ark
tikugol. Kullejerne paa Svalhard og ved Vorkuta og
langs Karahavets sydkyst har indtil fornylig været
hoved leverandører til skibsfarten langs den Nordlige
Søvej, men i de senere aar er der tillige paubegyndt
kulbrydning ved Norilsk og ved Jenissejs øvre løb,
ved Khatanga og Lenas midterste løb, ved Kolyrnas
munding og langs bredderne af Anadyr for blot at næv
ne de mest kendte kullejer.

Glavsjevmorputis departement for lufttrafik dispo
nerede allerede i 1937 over 27000 km luftruter i Nord
sibirien. Trafiknettet er siden da blevet yderligere ud
bygget, saaledes at der i dag ikke er noget sted af
betydning i Nordsibirien, der ikke staar i fast fly
forbindelse med hovedruten, der følger den transsibi
riske jernbane fra Moskva til Vladivostok.

De store beføjelser og den uindskrænkede magt, som
Glavsjevmorputi fik i starten, og som kan ses omtalt
hos de fleste forfattere, der har beskæftiget sig med
emnet, synes imidlertid efter alt at dømme nu ikke me
re at være til stede - i hvert fald langt fra i samme
omfang som tidligere. Mange af de truster og kombi
nater, som tidligere lededes af Glavsjevmorputi, er
nu selvstændige saaledes bl. a. Arktikugol og guldud
vindingen i kombinatet Dalstroy ved Kolyma. Der be
staar selvfølgelig et samarbejde mellem disse virksom
heder og Glavsjevrnorputi, men dette samarbejde sker
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nu paa basis af forhandlinger, idet eventuelle 1I0\·er
ensstemmeiser indankes til afgørelse i Moskva - me
dens de tidligere blev afgjort ved diktat fra Glavsjev
morputi.

Glavsjevmorputis opgave er i hvert fald i dag ind
skrænket til kun at omfatte selve sejladsen og de for
denne direkte nødvendige virksomheder saasom vejr
tjeneste, fyr- og vagervæsen, is rekognoscering med fly
og isbrydertjeneste m. v.

Hvad grunden til denne indskrænkning kan være,
ses intetsteds oplyst. Man kan gisne paa at manglerne,
der viste sig ved organisationen under det uheldige
isaar 1937, og som førte til, at professor Otto Schmidt
faldt i unaade, samt andre mangler ved senere uhel
dige isaar har været medvirkende hertil. Desuden kan
man tillige antage, at frygten for, at organisationen
skulle blive for mægtig og eneraadende, sikkert har
gjort en deling og decentralisering ønskelig - eller
paakrævet.

Hovedsædet for Glavsjevmorputi ligger i Moskva. Her
tages - paa grundlag af de senere omtalte langfristede
isprognoser - allerede om vinteren bestemmelse om
omfanget af skibsfarten og sammensætningen af kon
vojerne for den kommende sommers sejladsperiode,
ligesom alle øvrige administrative spørgsmaal af be
tydning afgøres her. Underafdelingerne i Port Dickson
og T'iksi sørger for udførelsen af de ordrer og direk
tiver, der kommer fra hovedsædet.

Om sommeren er den direkte ledelse af skibsfarten
- baseret paa de kortfristede isprognoser og de øje
blikkelige lokale forhold - delegeret til lederne af de
to afsnit, hvori den Nordlige Søvej er delt. Begge le
derne befinder sig i hele sejladsperioden om hord i
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h ver sin linieisbryder - som regel STALIN og KAGA
NOVITSJ - henholdsvis i rutens vestlige og østlige
afsnit, idet skillelinien ligger i Laptøvhavet øst for
Wilkltzkistrædet. Saa vidt det har kunnet oplyses,
ligger skillelinien ikke fast, men kan var iere noget
alt efter isforholdene i Laptovhavet.

Handelsmæssig og kulturel betydning.

For udnyttelsen af de nordsibiriske omraader er
den Nordlige Søvej et sine qua non. Uden denne søvej
ville minedriften og hele den industrielle udvikling i
disse afsides, nordlige egne være omsonst. Ad søvejen
- og floderne - sker al tilførsel og udførsel af betyd
ning i den korte periode, hvor sejlads er mulig.

For transitering af gods fra Atlanterhavet til Stille
havet og omvendt har søvejen norden om Sibirien der
imod - handelsmæssigt set - ikke den samme abso
lut afgørende betydning. Vejene gennem Suezkanalen
og Panamakanalen er ganske vist længere, men de er
mere sikre, og de er farbare hele aaret rundt. Disse
ruter anvendes da ogsaa stadigvæk, selvom man na
turligvis i sejladsperioden søger at udnytte søvejen til
transitering i saa stor udstrækning som overhovedet
muligt.

For den faatallige , oprindelige befolkning i Nordsi
birien - saa vel langs kysterne som længere inde i
landet - har aabningen af den Nordlige Søvej natur
ligvis kulturelt set spillet en overordentlig stor rolle.
l endnu højere grad end paa Grønland har mødet med
civilisationen og den tekniske udvikling her i mindre
end en menneskealder betydet en radikal omvæltning
og baade paa godt og ondt indvirket paa disse tidligere
frie og primitive naturfolks levevis og hele til værelse.
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Den store tilførsel af arbejdskraft andetsteds fra og
den oprindelige befolknings blanding med dette frem
mede indslag vil i forbindel se med den politiske om
skoling naturligvis i høj grad sætte sit præg paa den
kulturelle udvikling uf de kommende generationer i
Nordsihirlen .

(Fortsættee}

Isbryderen LEl"IN forer den tyske hjælpekrydser I{OMET
øst paa gennem pakisen i Wilkitzkistrædet august 1940,



Søværnets leltunllorm.
Af kommandør J . A. Sehou .

I tidsskriftets oktobernummer 1955 fremkommer
kaptajn (R) A. N. Hvidt (Den kgl. Livg. t. F.) med
nogle bemærkninger foranlediget af et forslag ved
rørende feltuniform i artiklen sBetr agtninger vedrø
rende søværnets uniforrnering e i tidsskriftets maj
nummer 1955.

I den sidstnævnte artikel foreslås det, »at der til
ALT personel udleveres overtrækstøj i den farve, der
af eksperter anses for mest hensigtsmæssigt til felt
mæssig bruge, hvilket foranlediger kaptajnen til at
formode, at den valgte udtryksmåde er turneret så
ledes for at undgå ordet »kh aki e. Endvidere skriver
kaptajnen, »Men ingen kan vist være i tvivl om, at
ingen orlogsgast (uanset grad ) er begejstret for at
skulle trække i «hærens Iarvee.«

Som en af dem, der - for at anvende kaptajnens
udtryksmåde - har som opgave at føre denne uniform
fra ønskernes til virkelighedens verden, finder jeg
ikke, at de fremsatte bemærkninger bør henstå uimod
sagt. Efter at have fået støtte for mine synspunkter
i rapporter for gennemprøvning i tiden fra 1. aug. til
31. dec. 1955 på 2 af kystbefæstningens værker af felt
uniformer af hærens model, tøver jeg ikke med at sige,
at det, i alle tilfælde for kystbefæstningens vedkom
mende, er en ganske fejlagtig opfattelse, at der her
sker aversion imod at trække i »hærens Iarvee, i alle

Ttdsskr . f. Søvres en , 12i. Aarg. li
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tilfælde ikke sålænge man med »hæ rens farve« me
ner den farve der af eksperter anses for mest hensigts
mæssig til feltmæssig brug. Om denne farve skal være
»kh aki« eller ej bør det, som også anført i den først
nævnte artikel, overlades til eksperterne at bestemme.

Jeg kan fuldstændig støtte mig til, hvad kaptajn
Hvidt tidligere har skrevet her i tidsskriftet, nemlig
at alt kystbefæstningens mandskab (og andet på land
kæmpende personel fra søværnet) må have en feltuni
form. Som de er klædt på i dag, tager de sig under
kamp ud som sorte 2/3 figurer på en skydebane.

Jeg kan ligeledes slutte mig til kaptajnen, når han
siger, at en sådan ajourføring af uniformerne kan for
tusinder af danske drenge blive et spørgsmål om liv
eller død, og jeg for min del er kaptajnen tak skyldig,
fordi han stadig holder spørgsmålet levende, selvom
han derved har tillagt os uvenlige følelser overfor
hærens feltuniformer, følelser som ingen ansvarlig
befalingsmand i søværnet med blot det ringeste kend
skab til landkrigens vilkår kunne drømme om at
nære.

At kaptajnen har fået det indtryk er imidlertid
forståeligt, eftersom der for ham intet har foreligget
om, at kystbefæstningen på tidspunktet for hans sidste
indlæg var på vej til sat føre denne uniform fra øn
skernes til virkelighedens verdens.

Fra kaptajn A. N. Hvidt er modtaget følgende:

Da kommandøren har været så elskværdig at fore
lægge mig ovenstående indlæg til gennemsyn og evt.
kommenteren inden det gik i trykken, vil jeg benytte
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lejligheden til at tillade mig at udtrykke min glæde
over, at det er mig, der har været for pessimistisk i
min bedømmelse af vore orlogsgasters syn på at bruge
hærens feltuniform som basis for en kampdragt for
vort »kystbetæstningspersonel e").

Det er iøvrigt min opfattelse, at der let vil kunne
skabes en effektiv, smuk, egenartet og dermed korps
åndsskabende kystbefæstningsuniform ved en kombi
nation af en khaki feltuniform og visse maritime, tra
ditionsbundne uniformseffekter. Søofficerer og andet
selvbeklædende personel skulle blot under tjenesten
ombord i værkerne bære menig feltuniform + distink
tioner (nøjagtig som Hærens officerer »i geleddet«) 
og i land, til galla o. L Søværnets vanlige uniformer.

En effektiv, smuk og billig losning er efter min op-
fattelse "lige om hjørnete. A :u H 'dl

• jy. Dl •

"') Den historiske betegnelse : Kystnr-tillcrlster anbefales.

6"



Glimt fra Søvæmet.
Ved urlogskaptajn B. Hervad-.lorgensen.

Cheiskiite i Europakomnuuuloens Nordreqion,

General, Sir Robert Mansergh er fratrådt som chef for Nord
regionen, l den anledning var generalen på afskedsbesøg i Kø
benhavn. Ved generalens afrejse fra Kastrup lufthavn den 11.
januar d. å. var der opstillet et æreskompagni fra hæren, og
forsvarschefen og de tre værnschefer var mødt op i lufthavnen
for at tage afsked med generalen.

Generalløjtnant Sir Cecil B. Sugden ankommer til Kastrup lufthavn,

Den nye chef fol' Nordreglonen, generalløjtnant Sir Cecil B.
Sugden. ankom til København den 19. januar d. {I . for første
gang efter udnævnelsen til denne chefpost. I Kastrup lufthavn,
hvor dCI' var opstillet et æresdetachement fra søværnet, blev
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generalløjtnanten modtaget af forsvarschcfcn, de tre værns
chefer, departementschefen i Iorsvarsrnintsterfet m, fl.

Under sit 3 dages ophold i København aflagde generalløjtnan
ten bl. a. besøg hos stats- og udenrigsministeren, Iorsvm-srnint
steren, forsvarschefen og de tre værnschefer.

B. H-J,

Itolienskuruleroisninq.

Besætningen i korvetterne DIANA og TRITON, der påregnes
at skulle afhente de nye korvetter FLORA og BELLONA i Ita
lien, har under forskolen pli Holmen som led i tjenestetids
undervisningen fået et kursu s i italiensk.

B. H -J.

Svommeprøver.

Indenfor forsvaret er der i 1955 aflagt ialt 6043 svømmeprø
ver, der består i 200 m fri svømning uden tidsbegrænsning. Prø
vernc fordeler sig på de enkelte værn som følger:

hæren 4376
søværnet 1048
flyvevåbnet 619

Af de 1048 prøver, der er aflagt af personel fra søværnet, er
kun 56 prøver aflagt af sejlende personel.

B. H-J.

Nye hold solojtnunter uf 2. grad.

Den 1. november 1955 og den 15. januar 1956 ble" der ud
nævnt henholdsvis 7 og 9 søløjtnanter af 2. grad.

Søløjtnanterne skal fra den 30. januar til ca, 1. juli d. å.
deltage i en række kurser af varierende længde - de såkaldte
soløjtnaut II-kurser (vagtchefs-kurscr), Disse kurser afholdes
ved kystbefæstningen, søartilleriet, søminevæsenet, televæsenet,
navigatlonsvæsenet, havariskolen og flyvevåbnet.

B.B-J.
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Oiiicerskureer,

Kystflådens taktiske Iml'SUS 1956 begyndte den 17. januar.
20 søofficerer deltog i dette kursus, der varede 4 uger med en
daglig undervlsningatld på 3 timer.

Gennem foredrag og demonstrationer fulgt op af opgaver
bibragtes der eleverne - fortrinsvis skibschefer og stabsoffi
cerer - kendskab til den seneste taktiske udvikling.

På søværnets reserveofficersskole begyndte den 9. januar et
kUl'SUS, hvis varighed vil være ca, 8 uger, Cl ' at bibi-Ingc elevernc

kendskab til den seneste udvikling indenfor bl. a, følgende om
råder: organisation, logistics, ABC-krigsførelse, strafferet, mili 
tær psykologi,

B.H-J,

Optisk signalering i handelsflåden.

J en artikel i medlemsbladene for Danmarks Skihsførerfor
ening og Dansk Styrmandsforening påpeges nødvendigheden
af at øve handelsflådens navigatører i anvendelse af optisk sig
nalering, som bl. a. har overordentlig stor betydning for kon
vojsejlads under krtgsforhold,

Atlantpagtlandene er gået ind for at bibringe deres naviga
tører sådanne færdigheder på dette område, som kan opn ås
under fredsforhold, hvorfor atlnntpagtlandenes orlogsskibe hal'
fået ordre til lejlighedsvis at afholde øvelsessignalering med
de samme landes handelsskibe.

Herhjemme undersøges mulighederne for at forbedre uddan
nelsen i optisk signalering på navigationsskolerne, hvilket også
vtl være til stor gavn for de navigatører, som senere aftjener
deres værnepligt i søværnet som reserveofficerer.

Da sejlads i ruterne i de danske farvande kræver naviga
tørens fulde opmærksomhed, vil handelsskibene normalt ikke
blive opfordret til øvelsessignalering i disse og lignende uden
landske farvande, og ar-tiklen slutter derfor med at opfordre
navigatørerne til, nllr lejlighed gives, at afholde øvelsessig
nalering med orlogsskibe fra atlantpagtlandene, således at
de danske navigatører, der overalt er respekteret for deres
dygtighed, også kan hævde sig på dette område.

Den i ovenfor omtalte artikel fremkomne opfordring, del ' m å
hilses med glæde, vil forh åbcntlfg blive fulgt af mange n avi-
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gatører, og selvom søværnets skibe kun sjældent vil have
lejlighed til at opfordre til afholdelse af øvelsessignalering,
så kan søværnet stimulere interessen herfor ved at bibringe
vore søofficerer af reserven størst muligt kendskab til og rutine
i optisk signalering, så de senere kan møde kolleger fra andre
atlantpagtlande på lige fod.

B.H-J.

Danske minestrygere til træning i England.

Den 14. februar afgik 6. minestrygerdivision til England
for at deltage i øvelser med (Commodore Harwich Inshore Flo
tilla. Opholdets varighed vil afhænge af issituationen.

B. H-J.

Øvelse med dansk og engelsk deltagelse.

I begyndelsen af marts måned påregnes afholdt en minelæg
nings- og minestrygningsøvelse i danske farvande med deltagelse
af følgede danske og engelske enheder:

danske 3. minestrygerdivision
6.

-l.

(ASNÆS-kl.)
(AARØS UND-kl.)
samt evt.
(ASKØ-kl.)

engelske 1 kommandoskib
1 minelægger

10 kystminestrygere
7 lægtvandsminestrygere

samt evt. 1 minestryger-helikopter.

De engelske minestrygere, der tilhører Commodore Harwich
Inshore Flotilla, vil bl. a. demonstrere strygning af nye hund
minetyper, som vil blive udlagt i anledning af øvelsen, ligesom
der for danske søofficerer vil blive lejlighed til at studere en 
gelsk minestrygerorganisation. (Issituationen kan medføre æn
dring af planen).

B.H-J.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen og n. He r v a d-d e r ge n s e n

samt kaptajnløjtnant W. W. Christensen.

Canada.

A/L

2000 t
112 X 13 X ?? m
40000 HK
30 knob
2 stk. dobb, 76 mm
2 stk. 40 mm A/L
A/U torpedoer
2 stk. Limbo.

Nybygning.

Den første A/U-fregat, ST. LAURENT, af en serie på 14, hej
ste kommando den 29. okt. 1955. Denne skibstype er den første,
som helt igennem er udtænkt, planlagt og tegnet og bygget i
Canada.

Kølen til ST. LAURENT blev lagt i efteråret 1950, og søsæt
ningen fandt sted efteråret 1951. Årsagen til den store tidsfor
skel mellem søsætningen og den første kommandohejsning var
bl. a. ønsket om, at typen skulle være helt igennem canadisk
bygget, hvortor det var nødyendigt at anlægge forskellige ny
industrianlæg.

Deplacement:
Dimensioner:
l\lasldnkraft :
Fart:
Armering:

ST. LAURENT.
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Skibets strømliniede udseende afviger væsentligt fra, hvad
der hidtil har været almindeligt for skibe med tilsvarende op
gaver. Den ret lave overbygning synes endnu lavere, som følge
af et forholdsvis højt fribord. De meget afrundede former skal
medvirke til at formindske mulighederne for overisning, men de
vil endvidere lette afspulingen af radioaktive partiIder, til hvil
ket brug skibet er udstyret med et afspulingsanlæg. For at und
gå opsprøjt fra ankrene, hvilket let forårsager overisning, træk
kes disse ind i forsænkninger, der lukkes med håndbetjente
porte, og ankerspillet er anbragt under bakken.

De 2 stk. limbo er anbragt under store luger på agterdækket
og skyder frem over mast og bro. Torpedoudskydningsappara
terne er anbragt i dækshuset agten for skorstenen.

Skibet er særdeles rummeligt, og der er ved apteringen gjort
alt for at gøre opholdet om bord så behageligt som muligt.

(Program for kommandohejsningen 29. okt. 1955) R. H-J.

Frankrig.

Budgetter og nybygninger.

Natten mellem den 23. og 2·1. juli 1955 vedtog Nationalforsam
lingen marinens budgetter for 1955 og 1956. I den da allerede
forløbne tid af 1955 har marinen måttet arbejde med provi 
soriske bevillinger.

Under debatten om budgettet for 1956, som kun vil mulig
gøre et nybygningsprogram på ialt 21600 tons, blev det frem
ført, at det årlige nybygningsprograrn skulle omfatte 30000 tons,
for at flåden i 1970 kunne nå op på en samlet tonnage på 540000
tons, hvilket måtte regnes for nødvendigt med henblik på at
kunne opfylde såvel nationale som internationale forpligtelser.

Budgettet for 1955 beløb sig til ca, 171,5 milliarder franc,
og byggeprogrammet omfatter ialt 29750 tons fordelt som føl
ger:

1 hangarskib (ikke påbegyndt)
1 eskorteskib (til kolonierne )
3 eskorteskibe E 52-kJ. (å 1250 t)
3 ubåde (å 750 t)

22000 t
1750 t
3750 t
2250 t .

29750 t
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Budgettet for 1956 beløber sig til ca, 178,4 milliarder franc,
og byggeprogrammet omfatter iaIt 21690 tons fordelt som føl
ger:

1 A/S jager (Killer-typen)
6 eskorteskibe (til kolonierne)
6 eskorteskibe (å 325 t )
3 ubåde (å 750 t)
1 dværgubåd
1 LST
3 kysttankskibe (å 1000 t)

2000 t
10500 t

2010 t
2250 t

30 t
1800 t
3000 t

21690 t
Hangarskibets data:

Deplacement 22000 t
L X B X D 257,5 m X 43 m X 8 m
Maskinkraft 126000 HK

Fart 321mob
Aklionsradius med 18 knob 7600 sml.

Armering 12 dobb. 57 mm
Fly 60 stk.

Krigsbemanding 2500 mand

Eskorteskibene til kolonierne har følgende data:

Deplacement 1750 t
Fart 25 knob

Aklionsradius m. 151m. 4500 sml.
» m . 10-12 kno 6000 smI.

Artilleriarmering 3 stk. 100 mm
2 stk. 30 mm

A/S armering 1 stk. 4-rørs morter
2 stk. T-rør til A/S torpedoer

Besætning 136 mand

Denne type er velegnet til tropisk klima og kan underbringe
en kommandostyrke på 60 mand med materiel. Der er endvidere
en landingsplatform til en let helikopter. I fredstid skal far
tøjerne udføre Inspektionstjeneste.

A/S jagerne af lULLER-typen har følgende data :
Deplacement 2000 t

Fart 34 knob
Armering bl. a. kraftigt torpedo og

A/S udstyr
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I de vedtagne budgetter for 1955 og 1956 indgår levering til
marinens flyvevåben af følgende antal fly:

I 1955: 15 AQUILON (jetfly)
5 BRt::GUET (hangarskibsbaserede AIS-fly)
2 HUREL-DUBOIS HD 35 (1andbaserede A/S-fl~' )

20 ALOUETTE (lette helikoptere)
1 helikopter af tung type.

I 1956: 10 FOUGA CM 170
30 MORANE 733 (til flyverskolen )
50 BMGUET

2 helikoptere af tung type,

50 BRt::GUET, som Cl' opført på budgettet for 1957, kan bestil-

les i 1956. (La Revue Maritime sep, og okt. 1955) B. H-J.

Holland.

Nybygninger.

GELDERLAND, der Cl' den fjerde og sidste af en serie hurtige
eskorteskibe, indgik i flådens tal i august 1955. De tre øvrige er
HOLLAND, ZEELAND og NOORD-BRABRANT.

LIMBURG, der tilhører en serie hurtige eskorteskibe lidt
større og hurtigere end HOLLAND-klassen, er blevet søsat.

HOLLAND-k!.
2160 t
113Xll,3X3,8 m
45000 HK
32 knob

Deplacement
Dimensioner
Maskinkraft
Fart

LI!IlBURG-kl.
2475 t
116Xll,6x3,9 m
60000 HK
36 knob

2 stk. dob. 120 mm AlL} (2 stk. dob, 120 mm AlL
4 ~ 40 mm AlL A' 6» 40 mm AlLrmermg
2 » 4-rørs AIS raketapp. 2 » 4-rørs raketapp.
2 » AIS morterer 2 » AIS morterer

(jvf. T.f.S. 1953, pag. 313, og T.f.S. 1955, pag. 503).
(La Revue Maritime nov. 1955) B. H-J.

Japan.

AlU-træning.

For at kunne gennemføre AlU-træning har den japanske
flåde på basis af MDA-programmet Iånt den amerikanske ubåd

MINGO. (All Hands nov. 1955) B. H-J.
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Sovjetunionen.

Flådens udbygning.

En analyse af forskellige oplysninger, der stammer fra det
britiske flådebesøg i Lerringr-ad i dette efterår, sammenholdt
med tidligere modtagne oplysninger- bekræfter, at Rusland fort
sætter udbygningen af en førsteklasses, moderne flåde, hvis
skibsklasser alle er større end de modsvarende britiske.

Alle moderne enheder, som kunne forlægges, var tilsyneladen
de blevet det, inden det brltfske flådebesøg, men på en bedding
observeredes en krydser, som mindede om SVERDLOV-Idassen
(15000 t), men som skønnedes at blive på ca, 25000 tons. Den
vil kunne armeres med f'jern atyrede projektiler.

Den russiske jagerflåde forøges med mellem 25 og 30 jagere
om året, Der er f'remkornmet en ny j ager type, som skulle blive
på ca , 4000 tons.

De flcstc af dc observerede ubådc tilhørte ældrc klasser, mcn
mellem dc nye observeredes 2 oceang ående på ca, 2000 tons og

1 på ca. 3000 tons. ( Th c Times 25, okt. 1955) B. H-J.

Russisk ubåd på togt til Antarktis.

I beg;}ndclsen af januar 1955 afgik en russisk ubåd af 'V
Idassen ført af kaptajn T. N. Losowsky på et togt til Antarktis.

På pladsen ca. 55"N-30 ·W mødtes ubådcn med det russiske
køleskib REFRIGERATOR NR. 7 (1679 BHT -- byggct hos Bur
meister & 'Vain 1953).

De to skibe fulgtcs ad sydover i Atlanten - ubåden gik ned
dykket om dagen og uddykket om natten,

Efter 6 ugers forløb ankom skibene til antarkttske farvandc,
hvor dc mødtes med den russiske hvalfunger-b åd SL..nVA.

Ubåden gennemførte her ct maskineftersyn samt mindre re
parationsarbejder. Efter at have indtaget brændstof og forsynin
ger fra køleskibet, startede de to skibe tilbageturen midt i marts.

Ubåden gik gennem Danmarlisstrædet og anløb i begyndelsen
af maj Murmansk efter en tur på 21.000 sml.

Hefr-igerntor nr. 7 passerede den 21. april Kielerkanalen på

vej til Lcnlngrnd. (Marine Rundsehau 5/1955) W. W. C.

Isbrycleren FEDOR LITKE's ekspedition.

I anledning af, at FEDOR LITI{E har nået det nordligste
punkt, noget skib i fri sejlads har været på, ncmlig 83· 11' N,



Meddelelser fra udlandet. 93

udtaler vicechefen for den Nordlige Søvej, Sovjetunionens helt
E. 1. Tolstikov: Isskæreren FEDOR LITKE startede med med
lemmerne af en videnskabelig ekspedition ombord fra Dickson
øen, gik øst om Franz Josefs Land og gik derefter mod nord.
Ført af kpt. V. 1. Potashnikov nåede skibet frem til »Nor dpol
4o:s område, og efter at have taget kul ind i Barentsburg fort
sætter det gennem det Grønlandske hav.

Den videnskabelige ekspedition, der ledes af L. L. Balakshln,
har under sejladsen foretaget omfattende oceanologiske under
søgelser m. h. t. dybdeforhold, temperaturforhold og saltholdig-

hed. (PRAVDA 2719) H. M. P.

U.S.A.

Irulkaldelse af personel.
For første gang siden slutningen af 2. verdenskrig vil der bli

ve indkaldt mandskab til flåden i november i år.
I den mellemliggende periode har flåden kun anvendt frivil

ligt personel, der kunne melde sig til at forrette tjeneste for et
tidsrum af mindst 4 år.

Grunden til de forestående indkaldelser opgives at være, at et
stort antal frivillige, der meldte sig til flåden i begyndelsen af
Korea-krigen, står for at skulle hjemsendes i slutningen af dette
år.

For øjeblikket er det kun hæren, der indkalder mandskab.
De andre værn har udelukkende hvervet personel.

(Release from Department of the Navy okt. 1955) B. H-J.



Boganmeldelse.

Alis/air Mac Lean: HMS ULYSSES.
(Collins - London 1955 - 320 sider - lu'. 13,75 indb.).

Denne bog indeholder en opdigtet historie, bygget ud fra den
hårde tjeneste på Murmansk-konvoyerne, vel nok den værste
konvoyrute under den anden verdenskrig, hvor der foruden
tyskerne som fjender også var vejret : Den bidende kulde og
de rasende storme.

Fortællingen, for bogen kan dårligt kaldes en roman, om
fatter en periode på nøjagtig 7 døgn, og har som hovedperson
skibet : Hl\lS ULYSSES, en let krydser, modificeret DIDO-klasse.
Hele handlingen foregår ombord pa dette skib, startende en
sendag eftermiddag i Scapa Flow efter et mytter-i ombord,
fremkaldt af måneders opslidende tjeneste i Nordatlanten, indtil
næste søndag morgen, hvor korivoyen FR 77 kan siges at være
sluppet igennem, 6 skibe tilbage af 36, et motiv vel nok hentet
fra den sti sørgeligt berømte konvoy PO 17.

Handlingen som sådan er ikke ukendt og derfor ikke særlig
bemærkelsesværdig: Kamp mod uvejr, kulde og fjendtlige an
greb fra flyvere, ubåde og raiders; men bag denne kamp er
der beskrivelsen af mændene, dm' fører den, og motiverne eller
rettere mangel på motiver, der sætter en flok frysende og ud
mattede mænd, hvoraf nogle har mistet enhver ting at kæmpe
for, i stand til at gennemføre karnpcn ; en beskrivelse der blot
ter de enkelte personer, af hvilke der findes alle slags, de rolige
og nøgterne mod de, der taber besindelsen, de opofrende mod de
egotstiske og de loyale mod 7>l\Iy tteri ster ne«.

Bogen er værd at læse, ikke så meget for handlingens skyld,
men mere ·på grund af den psykologiske beskrivelse af de en
kelte individer.

Rent teknisk har bogen den fordel, at den giver et virkelig
hedstro billede af tjenesten, både internt og externt, i en krydser,
der samtidig er flagskib, og til at understøtte dette findes der i
bogen dels en kortskitse over ruten, dels et gennemskåret,
fuldtud korrekt diagram af Hl\IS ULYSSES.

O.A.
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Den Nordlige Søvej.
En studie ouer Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen St e e n s e n ,

(fortsat)

Distancer.
For at give et indtryk af afstandsforholdene skal

i det følgende anføres nogle distancer saa vel for de
enkelte dele af den Nordlige Søvej som for hele denne
til sammenligning med ruterne via Suez og Panama
samt sønden om Afrika og Amerika.

For distancen Leningrad-Murmansk er ruten via
Kielerkanalen valgt som middeltal, idet ruten gen
nem Øresund er lidt kortere, medens til gengæld ruten
gennem Store Bælt er noget længere.

Leningrad-Cuxhaven .
Cuxhaven-Murmansk .
Murmansk-Beringstrædet .
Beringstrædet-Vladivostok .

Leningrad-Vladivostok
via Nordlige Søvej (Stalinkanalen) ..

» Nordlige Søvej (Murmansk) ..
» Suezkanalen .
» Panamakanalen .
» Kap det Gode Haab ..
» Kap Horn ..

850 sm
1510 »

3400 »
2740 »

6650 sm
8500 »

12300 »

13700 »
15850 »
18200 »

TIdsskr. r. Søvæsen. 127. Aarg. 7
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445 sm
1100 »

1350 »

1000 »

1500 »

6140 »

750 sm
1100 »

1700 »

690 sm
800 »

Distancerne fra Leningrad til Archangelsk, Mur
mansk og den Nordlige Søvej reduceres, som det alle
rede tidligere er omtalt, betydeligt ved at lægge ruten
via Stalinkanalen og Hvidehavet, men det maa erin
dres, at der her foruden aarstiden tillige maa tages
hensyn til den tidsforøgelse, der betinges af den redu
cerede fart gennem kanalen, samt dybden og bredden
i kanalsluserne. Ingen af de paa den Nordlige Søvej
anvendte isbrydere vil saaledes kunne passere gennem
Stalinkanalen.

Fra Murmansk til
Arehangelsk .
Novi Port (Matotsjkinstr.) .
Novi Port (Jugorstr.) .
Port Dickson ..
Igarka o •••• • •• •• • ••• • •• • • • • • • • • • • •

Vladivostok .

Fra Port Dickson til
Nordvik .
Tiksibugten o .

Kolyma .

Tiksibugten-Kolyma .
Kolyma-Providentiabugten , .

Alle distancer er givet med afrundede tal.



Skibsmateriellet.
Overgangen fra sejl til damp betød en fuldstændrig

revolution for sejladsen i de arktiske farvande. Un
der gunstige omstændigheder kunne sejlskibe ganske
vist manøvrere i spredt drivis, men de var ikke ri stand
til at trænge frem hverken gennem lettere pakis eller
tynd fastis. Kom sejlskibe ind i pakisen, var der i
gunstigste tilfælde kun eet at gøre: - at forsøge at
varpe sig fri og ud af isen.

Skønt dampskibene i begyndelsen ikke besad større
maskinkraft, var dog selv disse ret svage skruedamp
skibe i stand til at sno sig imellem drivisen og for
cere tynd fastis og let pakis.

Den omtrent samtidige overgang fra træ til jern
som skibbygningsmateriale fik derimod i begyndel
sen kun ringe betydning for arktisk sejlads. Hvor
det drejer sig om mindre skibe, og hvor der ikke er
tale om isbrydning, anvendes til issejlads stadig is
forhudede træskibe paa grund af disse skibes større
lokale styrke. De mindre fartøjer, der foretager op
maalinger og inspicerer fyr og sømærker m. v. langs
den Nordlige Søvej, er saaledes bygget af træ.

Selve isbrydningsproblemet forsøgte man først at
løse ved simpelthen at lade et skrueskib kløve isen
og »skæree sig frem igennem den. Saafremt risens
tykkelse antog større dimensioner, viste denne frem
gangsmaade sig imidlertid at være ganske uanvendelig
- jfr. panserbatteriet ROLF KRAKE's mislykkede

7"
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isbrydningsforsøg i Københavns Havn i 1881. De er
faringer, man her og andetsteds indhøstede, gjorde det
klart, at en virkningsfuld isbrydning maatte ske paa
en helt anden maade og udføres af dertil særligt kon
struerede skibe.

I Danmark, Sverige og Tyskland begyndte man der
for lidt ind i 1880erne at bygge forskellige mindre
isbrydere, der ikke skulle kløve, men knuse isen. Is
bryderens stævn blev gjort underløben, saaledes at
det brede og forstærkede forskib ved anslaget mod
isen blev løftet, indtil den underliggende is brød sam
men under forskibets vægt. Isbryderens evne til at
bryde is afhænger bl. a. af vinklen mellem den under
løbne stævn og det vandrette plan. I almindelighed
regner man 25° for at være optimum. Ogsaa agter
stævnen gives en saadan underløben form, at isbry
deren er i stand til at bryde lettere is under bak.

Under lettere isforhold kunne isbryderen holde ma
skinen i gang og blive ved med at gaa frem, idet isen
stadig knustes under vægten af forskibet, alt efter som
dette kontinuerligt skød sig op over iskanten. Hvis
det drejede sig om sværere is, hvor isbryderens frem
drift standsedes, idet forskibet blev løftet op paa isen,
maatte isbryderen bakke sig fri igen for derefter 
ved skiftevis at gaa frem og bak - at sstangee sig
frem gennem isen stykke for stykke.

Man opstillede i sin tid den regel, at en isbryder
skulle være i stand til som minimum at kunne bryde
is, der var lige saa mange centimeter tyk, som isbry
deren var lang i meter (i konstruktionsvandlinien) .
Dette var dog som nævnt kun et minimum. I dag reg
ner man med, at en kraftig isbryder mindst skal kunne
klare 3 å 4 gange saa tyk is - alt efter isens beskaf
fenhed og dens omgivelser - d. v. s. om isen er kom-
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pakt, eller om der ind imellem findes aabent vand.
De store, russiske linieisbrydere af STALIN-klassen
(102 m lange i vandlinien) skulle saaledes kunne klare
Polhavets 3,5 m tykke polaris, hvor isen er sr en e, og
hvor der ikke findes pakninger og skrueis, der som
bekendt giver langt større istykkelser.

Med hensyn til isens »beskaffenh ede kan bl. a.
anføres, at temperaturen og isens alder spiller en vis
rolle. Jo ældre isen er og jo lavere temperaturen, desto
sværere vil den være at bryde. .

Det isgaaende skibsmateriel , som anyendes paa den
Nordlige Søvej, deler Russerne i følgende fire grup
per:

Linieisbrydere,
Hjælpeisbrydere.
Isdampere - samt
Transportskibe af iskIassen.

De skibe, der besejler den Nordlige Søvej, skal op
fylde følgende krav:

1. Skruerne skal sidde saa dybt som muligt og
være af specialstaal (rustfrit staal). Støbejems
skruer knækker let i is, medens bronceskruer
bøjes. Skruebladene skal hvert for sig kunne om
skiftes. Skibe, der ikke er isbrydere, skal være
enkeltskruede. Det anbefales at anvende særlige
isskruer med mindre skrueblade, men større
stigning end normalt.

2. Maskineriet skal være kraftigt og hurtigt ma
nøvrerende, samt om muligt være forsynet med
en anordning, der automatisk standser maski
nen, hvis skruen pludselig møder stærk mod-
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Den nye flnskbyggede isbryder I<APITAN BELUSOV. Dieselelektrisk maskineri - 2 skruer agter og
2 stævnskruer med akselhældning henholdsvis ca. 4 og 5°. I<APITAN BELUSOV anløb i februar 1956
Kobenhavn, medens den var til assistance for russiske skibe i de danske gennemsejlingsfarvande.
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stand. Skruerne skal saa vidt muligt være be
skyttet. (Desto bredere skibet er, desto bedre
"il skruen (skruerne) være beskyttet, men i
skibe, der ikke er isbrydere, vil en mindre bredde
til gengæld betyde mindre modstand og gøre det
lettere at følge i kølvandet efter et bredere skib).
- Alle søforbindelser skal være beskyttet af
gitter for at forhindre indsugning af is. (I nyere
skibe findes tillige særlige dampledninger til
smeltning af ispropper og gennemblæsning af
søventiler) .

3. Skibssiderne skal overalt være let tilgængelige
fra skibets indre, for at man hurtigt kan ud
bedre eventuelle havarier ved afstivning og isæt
ning af lækpropper m. v.. Herved mindskes ski
bets lastekapacitet (nettoregtstertonnagen) , men
der kan ikke slaaes af paa dette krav.

4. Beholdninger af brændsel og proviant m. v. skal
være saa rigelige, at skibet kan overvintre. Og
saa dette krav medvirker til at nedsætte laste
kapaciteten.

5. Skibet skal være forstærket til sejlads i is og
være forsynet med svære slæbegrejer (isbrydere
og isdampere: slæbespil) og stærke pullerter.

6. Endvidere skal skibet være udrustet med pro
jektør, radar og ekkolod samt gyroskopkompas.
1 visse tilfælde bør tillige medføres sprænglad
ninger.

7. Skibets lænsemidler skal have en ydeevne, der er
dobbelt saa stor som det ellers kræves. Tillige
skal der findes mindst 2 kraftige, transportable
pumper.

(Fortsættes)



Surface-to-air,
Suriace-to-surface.

Nogle oplysninger om fjernstyrede våben.
Af orlogskaptajn O. F e l d i n g.

Hensigten med denne artikel, hvortil stoffet er hen
tet fra udenlandsk literatur, tidsskrifter m. v., er at
fremsætte nogle oplysninger, der skønnes af interesse
for taktikeren, om nogle af de for øjeblikket »i tjeneste
værendes fjernstyrede våben samt om enkelte af de
typer, der er på forsøgs- eller produktionsstadiet og
kan forventes at indgå som operative våben i løbet af
de kommende år. Det er således ikke tilsigtet at give
en indgående teknisk beskrivelse af disse våben, der
allerede nu omfatter talrige typer.

Da fjernstyrede våben er et ret uopdyrket felt her
hjemme, findes der endnu ikke danske betegnelser for
de forskellige begreber og materieltyper, som anvendes.
Det har derfor i vid udstrækning været nødvendigt at
anvende de engelsk-amerikanske udtryk.

Hovedgrupper.

Efter anyendelsen opdeles fjernstyrede våben (her
efter også benævnt raketter eller guided missiles) i
grupperne:

Air-to-air.
Air-to-surface.
Air-to-underwater.

Endvidere anvendes quided missiles tillige som mål
under træning med andre våben, samt til videnskabe-
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lige forskningsformål (undersøgelse af luftlagene om
kring jorden).

Flere af de i dag anvendte typer er videreudviklede
på grundlag af de talrige og forskelligartede V-våben,
der efter 2. verdenskrig blev overtaget af de allierede
i Tyskland. Det var en imponerende indsats, der trods
krigsvanskeligheder var udført i Tyskland på dette
område. Efter sigende delte U.S.A., Rusland og Frank
rig de tyske forskere, teknikere og deres konstruk
tioner m. v. imellem sig, mens England ikke viste sær
lig interesse herfor.

A ir-lo-air.

For ved luftkampe at kunne foretage angreb på stør
re afstande og med større træfsikkerhed. end de almin
deligt kendte våben (kanoner og ballistiske raketter)
tillader, er de fjernstyrede raketter nu ved at blive
indført som luftfartøjsbevæbning.

Avlation week. March 14, 1955.

Sparrow-rllketter på Skyknigllt-jllger.
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Igennem nogen tid har den amerikanske marine an
vendt typen Sparrow. Den har flg. hoveddata:

Længde
Vægt
Hastighed
Rækning
Styring

Sprængladning :

2,5 m
135 kg
3700 km/t
8 km
Beam-riding med semi-ak
tiv radarhominq,
Konventionel.

Ved beam-riditiq forstås, at raketten holdes i den
centrale del af en radarstråle. der fra affyringsstedet
- her angribende luftfartøj - rettes mod målet. Hvis
raketten bevæger sig udenfor strålens midte, vil dens
modtagerantenner opfange impulser af forskellig styr
ke. Impulsdifferencerne omsættes til bevægelser af ra
kettens styrefinner, hvorved den igen føres tilbage til
strålens midte. For at øge træfsikkerheden vil den sid
ste del af rakettens bane mod målet blive styret ved
semi-aktiv radarliomina. Målet vil reflektere de fra
angribende luftfartøjer modtagne radarimpulser ; disse
vil opfanges af raketten og påvirke styremekanismer
ne i denne. Homing kan også baseres på andre ener
giformer udsendt fra det angrebne mål såsom varme,
støj, infra-rød stråling O.S.v., i så fald betegnes det
som passiv homing. Ved aktiv homing udsender raket
te selv den energiform, der initierer styringen.

A ir-to-surface.

Konventionelt luftbombardement, hvor luftfartøjet
søger ind mod målet og i passende afstand og højde
udløser bombelasten, vil efterhånden blive afløst af en
ændret bombetaktik, dels fordi det vil være for far
ligt for en bombemaskine at komme ind i nærheden af
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et mål, der er forsvaret med fjernstyrede våben (sur
[ace-to-airi , dels fordi luftfartøjet kan blive udsat for
virkningen fra de ihermo-nuclear våben, det selv har
udløst over målet. Bombemaskinen må derfor fremtidig
anvende en selvbevægende og fjernstyret bombe, der
frigøres i tilbørlig 'afstan d fra målet.

Et eksempel herpå er den amerikanske flyvema
skinefabrik Bells konstruktion Raseal, der er karak
teriseret ved:

Længde 6 m
Hastighed 1800 km/t
Rækning 160 km
Styring Program- og radiostyring
Sprængladning Thermo-nuclear,

Rascal bliver af en langtrækkende bomber ført frem
mod målet og udløses, hvorefter dens eget raketaggre
gat starter. Det formodes, at våbnets styring og hastig
hed dirigeres af en autopilot, der kører efter et forud
beregnet og indstillet »program «. For i løbet af banen
at kunne korrigere dette »program « for fejl hidrøren
de fra ubestemmelige faktorer som f. eks. vind, over
våges den styrede bombe af et radarsæt i moderluft
fartøjet, og ved hjælp af radar udsendes evt. banekor
rektioner. Sidste del af banen forløber lodret ned mod
målet, og sprængladningen udløses som lufteksplo
sion i en forud indstillet højde.

A ir-to-underuiater.

Torpedoen kastet fra luftfartøj har udspillet sin
rolle; men også dette våben har fået sin afløser inden
for de fjernstyrede våben. Der findes foreløbig kun
een offentliggjort amerikansk type, som dog endnu er
på produktionsstadiet. Den benævnes Petrel (Storm-
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fuglen). Oplysninger om denne er ret sparsomme og
usikre:

Vægt
Hastighed (i luft)
Rækning (i luft)
Fremdrivningsmiddel

680 kg
800 km/t
30km
Turbo-jet

GntInnd : Development of the
Guidet! i\liss il e.

AU-raketten Pelre/.

Den er konstrueret til anvendelse som AU-våben og
kan medføres i en helikopter indrettet til ubådsjagt.
Under vandet styres den af en målsøgningsanordning.

Surface-to-air,

Igennem en længere å rrække har det været åbenbart,
at der p. gr. af den rivende udvikling indenfor luftfar
tøjstyperne måtte konstrueres modvåben. som var i
stand til at supplere de to hidtil anvendte aktive kom
ponenter i luftforsvaret: jageren og luftværnskanonen.
Dette våben måtte have større rækning, træfsikkerhed
og virkning end de hidtil anvendte tunge luftværns
kanoner for at kunne bekæmpe højtflyvende, svære
bombere, der var trængt gennem jagerforsvaret.

Til at bestride denne opgave har den amerikanske
marine nu taget den styrede raket Terrier i brug.

I januar d. å. stod US krydser BOSTON til søs på et
kortere togt, der havde det hovedformål at prøveskyde
den nyinstallerede hovedarmering bestående af 2 stk.
dobbelte raketstyr til udskydning af Terrier. Den ame
rikanske krydser CANBERRA er under ombygning og
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Bureau of ships journal , jan., 1956.

Terrier-raketter i U.S.S. BOSTON.

forventes færdig dette forår, hvorefter den også vil
have Terrier-raketter.

Nedenstående data vedr. denne type er hidtil offent
liggjort:

Længde
Vægt
Hastighed
Rækning
Styring
Sprængladning :

4,5 m
1500 kg
2400 km/t
30 km
Beam-riding
Konventionel.

Den mest omtalte guided missile er. luftværnsraket
ten Nike. Den ligner i mange henseender Terrier og an
vendes af den amerikanske hærs luftværnsartilleriaf
delinger. Det antages, at der for øjeblikket er opstillet
ialt ca. 100 Nike-batterier omkring de vigtigste a meri-
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kanske byer. Hvert batteri består af 12 udskydnings
rammer, 3 radarsæt og et ildledelsesapparat. Personel
let hertil omfatter ca. 110 mand. Materiellet er mobilt,
men anvendes stationært i veludbyggede stillinger med
kasernemæssig beboelse i nærheden.

Soturdoy Ev . Post, 3. sept. 1955.

l\'ike-udskydningsramme udenfor Washington, DC.
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Nike-batterierne er i et konstant, højt beredskab.
Værdien af disse batterier er meget omdiskuteret. De
er oprindelig konstrueret med henblik på at danne et
effektivt forsvar mod russiske langdistance-bombere
af typen TU-4. Nikes kill-rate overfor denne type anslo
ges til eet luftfartøj pr. raket. Med de jetbombere, der
i dag er i tjeneste i det russiske luftvåben, gælder oven
nævnte anslåede træffeforhold ikke mere, og der må nu
regnes med 3-10 raketter pr. luftfartøj.

Batteriernes skudhastighed er ikke stor (1 raket
hvert 3.-4. minut), idet hvert batteri kun kan styre
een raket ad gangen. Nike styres ved det såkaldte Com
mand-guidance-system. Princippet i dette systems vir
kemåde er, at styrei:rnpulser sendes fra batteriets ra
ketradar til den fjernstyrede rakets modtageranten
ner. Disse impulsers karakter bestemmes af en com
puior, der igen modtager sine oplysninger om målets
bevægelser fra målradaren. Denne følger målet auto
matisk og er elektrisk koblet til computoren. Batte
riets tredie radarsæt er en søgeradar.

Surface-to-surface.

Kravene til artilleriet m. h. t. rækning, sprængvirk
ning, præcision og skudhastighed er stadig sat i vej
ret. Dette har medført, at kanonen med tilhørende am
munition fortsat er vokset i vægt og rumfang; hvilket
igen har stillet stadig større krav til det materiel, der
skulle føre nrtillerimaterlellet frem. Det må forudses,
at man nu er nået til en skelsættende periode, hvor det
ikke mere - uden for store tekniske og økonomiske
anstrengelser - er muligt at fortsætte forbedringerne
af den konventionelle kanontype. Man må derfor gå
andre veje og supplere eller erstatte det nu anvendte

Tidsskr. r. Søvæsen. 127. Aarg. 8
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artillerimateriel med fjernstyrede våben. Dette gæl
der såvel felt- som søartilleri.

Der findes allerede i dag flere operative typer i denne
gruppe, bl. a. er Regulus indført i den amerikanske ma
rine, hvor den er installeret i flere forskellige skibs
typer. Dens data er:

Længde 10 m
Vægt 6,6 ts
Hastighed 960 km/f
Rækning 800 km
Styring Radiostyring
Sprængladning Nuclear
Fremdrivningsmiddel Turbo-jet.

Udskydningsinstallationer er anbragt i US krydser
LOS ANGELES og to ubåde (BARBERO og TUNNY).
I ubådene magasineres raketten i en særlig tank og
affyringskatapulten er således konstrueret, at ned-

Janes Aircrofl, 1955-56.
Regulus udskydes fra U.S.S. NORTON SOUND

(specialskib for guided missile-forsøg).
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dykket sejlads kan udføres. Hangarskibe kan forsynes
med transportable katapulter, således at Regulus-ra
ketter kan affyres fra flyvedækket.

Regulus anvendes i vid udstrækning til uddannel
sesformål og er i så fald forsynet med understel og
landes på almindelig startbane, normalt med fald
skærmsbremsning. Der skal være udført op til 15
flyvninger med samme målraket. Øvelsesflyvningerne
har enten det formål at træne flyvning med guided
missiles eller at lade raketten gå som mål for luft
værnsskydninger.

Det amerikanske luftvåben anyender en type, Ma
tador, der har stor lighed med Regulus. Matador kan
dog også styres fra luftfartøj. I Tyskland er stationeret
to eskadrilller med dette materiel.

Corporal hedder den af den amerikanske hær an
vendte fjernstyrede raket. (Typen Honest John er en
ballistisk raket). Corporal har en rækning på 250 km,
opnår en hastighed på omkring 3500 km/t og kan med
føre thermo-nuclear sprængladning. Sidste del af ra
kettens bane er ballistisk. Efter sigende er det plan
lagt at lade raketten indgå i Englands forsvar.

Guided missiles til mål- og forskningsopgaver.

Udover det i forbindelse med Regulus anførte skal
nævnes, at der igennem lang tid har været anvendt
talrige andre fjernstyrede luftfartøjs- og rakettyper
som mål ved uddannelse indenfor luftværnsartilleri,
kanon- og raketskydning fra luftfartøj samt skydning
med surtace-to-oir (raketter).

Den på ARTILLERISKOLEN SJÆLLANDS ODDE
anvendte måltype (Drone) kan henregnes til denne
gruppe, der iøvrigt er yderst vidtfavnende og f. eks og
så omfatter 4-motorede bombemaskiner.





Nogle oplysninger om fjernstyrede "aben. 117

Ved hjælp af raketter er det lykkedes at skabe basis
for en videnskabelig udforskning af de yderste atmos
færelag. Med Viking-typen er der foreløbig opnået en
højderekord på ca. 250 km. Raketten medfører flere
hundrede kg. måleinstrumenter, der bl. a. måler meteo
rologiske forhold, udstråling fra solen og jorden, kos
misk stråling o.s.v.

Janes Aircraft, 1955-56.

l'iking klargjort til affyring på forsøgsstationen White Sunds,
New Mexlco.
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Forskellige bemærkninger.
De i artiklen hidtil omtalte typer på guided missiles

er alle amerikanske. Alt tyder på - trods visse for
lydender i pressen - at det er U.S.A., der på dette om
råde er længst fremme. Dette skyldes bl. a. dette lands
enorme videnskabelige, industrielle og økonomiske re
sourcer og endvidere, at U.S.A. i 1945 først og fremmest
sikrede sig de tyske videnskabsmænd med fjernstyring
og raketter som speciale. (Teknikere og producenter
kunne nationen selv yde ). Det har utvivlsomt også
fremmet sagen, at man i U.S.A. ikke har omgærdet
guided missile-programmet med så strenge militære
sikkerhedsrestriktioner som f. eks i England. Herved
har der været åbnet mulighed for et nogenlunde frit og
frugtbringende samarbejde mellem videnskab, militær
og industri, der har virket gensidigt inspirerende.

Det er dog givet, at flere andre lande ligeledes har
store resultater at kunne fremvise indenfor de fjern
styrede våben. Rusland har flere operative typer bl. a.
en forbedret V2-raket, der også kan udskydes fra ubå
de. Ifølge meddelelser i pressen skal Sovjet også være
langt fremme i udviklingen af den langtrækkende raket
(over 1000 miles). Det må dog i denne forbindelse
erindres, at i alle lande er det elektroindustriens kapa
citet, der danner flaskehalsen ved produktionen af
guided missiles med tilhørende jordudstyr. Dette vil
formentlig i nogen grad virke hæmmende på Sovjets
raketindustri sammenholdt med andre nationers.

Frankrig har også sat kraftigt ind på fremstillingen
af fjernstyrede våben, men har såvidt vides endnu ikke
taget en fuldt ud operationsklar type i brug.

Det schweiziske firma Oerlikon har igennem en
længere årrække udført et studie- og udviklingsarbej
de vedr. fjernstyrede raketter. Dette har omfattet flere
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praktiske demonstrationer, hvortil bl. a. repræsentan
ter fra søartilleriet har været indbudt.

Fremstillingen og vedligeholdelsen af raketterne med
deres komplicerede tilbehør er uhyre bekostelig. Der
regnes med, at gennemsnitsomkostningerne pr. kg. ra
ketvægt i udskydningsøjeblikket (incl. brændstof) er
30 kr., d.v.s. for Terrier ca. 50.000 kr. og for Regulus
ca, 200.000 kr. pr. raket. I disse tal er ikke medregnet
udskydnings- og fjernstyringsapparaturet på jorden.

Udskydning af guided missiles sker ofte ved hjælp
af startraketter (boosters). Disse har den ulempe, at
de udstødte gasarter er farlige for betjeningsperso
nellet, samt at de p. gr. af den voldsomme røgudvik
ling røber udskydningsstedet på meget stor afstand.
Startraketterne bliver iøvrigt frigjort fra den egent
lige raket kort tid efter udskuddet.

Brændstof og krigsladning i de fjernstyrede våben
kan være overmåde brand- og eksplosionsfarlig. Dette
medfører, at klargøring og magasinering kræver meget
omfattende sikkerhedsforanstaltninger.

Fremtidig udvikling.

I løbet af de kommende år vil både raketterne selv
og deres styreapparatur gennemgå en stadig udvikling,
vinde stedse større udbredelse og gradvis erstatte visse
af de nuværende våbentyper. Det kan således nævnes,
at U S A har besluttet, at flg. skibe i nærmeste fremtid
skal bevæbnes med Terrier eller Regulus: .

Slagskibet KENTUCKY (endnu ikke færdig-
bygget),

krydseren GALVESTON,
jageren GYATT,
3 fregatter (nybygninger) samt
flere ubåde (nybygninger).
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Som allerede nævnt har U S S krydser BOSTON
(CAG 1) fået og U.S.S. CANBERRA er ved at få agter
ste kanontårn og skorsten fjernet for at give plads til
dobbelte udskydningsapparater og fjernstyringsrada
rer (se billede i T. f. S., 127. årg. (feb. 1956) pag 53).

Efterhånden som produktionen af de langtrækkende
guided missiles skrider frem, kan der forventes en til
svarende nedgang i produktionen af luftfartøjer til
flyvevåbnene, da de førerløse maskiner vil kunne
overtage flere af de bemandede luftfartøjers opgaver.

Det foreløbige hovedmål for udviklingen af raketter
er den interkontinentale, ballistiske raket (5-6000
km.), der kan medføre en thermo-nuclear bombe.
Grunden til, at man ved denne type har forladt fjern
styringen, er dels unøjagtigheden på disse store af
stande, og dels at man må påregne, at fjernstyringen
fuldstændig kan kompromitteres i et stort område om
kring det fjendtlige mål ved jamminq,

Konstruktionen af den interkontinentale raket vol
der dog endnu store vanskeligheder, idet den skal be
væge sig i sådanne højder, og med en sådan hastighed,
at det bl. a. vil medføre en voldsom varmeudvikling.
De hermed forbundne problemer er endnu ikke over
vundet.

Der er derfor opstillet det program foreløbig at stile
mod et kompromis, hvor man arbejder med en type,
der har rækning ca. 1500-2500 km og udskydes fra
skib evt. luftfartøj.
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Af Kommandørkaptajn R. Steen St c e n s e n.

Af alle de mange sager, der gennem aarene har pas
seret de 'forskellige instanser i det ærværdige britiske
admiralitet, er der næppe nogen, hvis behandling har
været saa egenartet og uortodoks som sagen vedrø
rende en havareret 15 cm kanon i den hollandske ka
nonbaad SOEMBA.

Dette skib, der nu - med reduceret armering - er
Vlieqiuiq-Directie-Schip i den hollandske flaade, blev
søsat i 1925 som en let pansret kanonbaad bestemt til
tjeneste i Ostindien. Deplacementet er 1650 tons, og
hovedarmeringen bestod af 3 stk. 15 cm kanoner
(5.9 tommer). Søsterskibet FLORES har stadig 
skønt nu tildelt den altfavnende og ethvert skel ud
slettende typebetegnelse fregat - samme armering
som oprindelig.

Sagen vedrørende SOEMBA's havarerede kanon 
kendt som The SOEMBA Docket - er som nævnt
ganske enestaaende, idet paategninger og bemærk
ninger paa de forskellige akter er affattet paa vers.
Ikke just lyrik - men limericks og andre spøgefulde
versformer med anvendelse af slang og pudsige rim
samt mere eller mindre nærgaaende, kollegiale stikle
rier og skoser, der her fik en kærkommen lejlighed
til at udfolde sig i ly af en slags liceniia poeiica. Her
til kommer, at denne - saa vidt det vides - eneste
versificerede behandling af en sag i det britiske admi-
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ralitet fandt sted i maj 1944 - det vil sige en maaned
før D-dagen - en af de mest hektiske perioder under
2. Verdenskrig.

Takket være rear-admiral A. D. Nioholl, C.B., C.B.E.,
D.S.O., er sagens akter med Admiralitetets tilladelse
blevet fremdraget 'fra arkiverne og derefter stillet til
raadighed for offentliggørelse i det omfang, som skøn
nedes at kunne være af almen interesse.

Sagen tog sin begyndelse med et signal fra SOEMBA
til Admiralitetet, hvori den hollandske chef indberet
tede, at en af skibets 15 cm kanoner var havareret, og
at han derfor anmodede om, at skaden enten maatte
blive udbedret, eller at kanonen maatte blive udskif
tet med en ny.

Som Director of Operations Division (Foreign) var
rear-admiral Nicholl ansvarlig for, at sagen blev bragt
til kundskab for de forskellige departementer i Admi
ralitetet, der skulde tage stilling til, om det vilde være
muligt at imødekomme anmodningen og derefter i
bekræftende fald bestemme, hvorledes skaden bedst
kunde afhjælpes.

SOEMBA's signal blev modtaget i Admiralitetet en
af de første dage i maj 1944 - altsaa som allerede
nævnt kun en maaneds tid før D-dagen. Paa dette
tidspunkt arbejdede alle værfter og militære virksom
heder under højtryk og var optaget som aldrig tid
ligere.

Admiral Nicholl var klar over, at der kun vilde
være ringe chance for, at SOEMBA kunde naa at blive
klar til at deltage i D-dagens bombardementer, med
mindre der blev givet skibet en meget høj prioritet.
Artilleristisk set vilde det naturligvis være af mindre
betydning, om SOEMBA med sine 3 stk. 15 cm deltog
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en hollandske kanonbaad SOEMBA med sine i forhold til skibets størrelse
nponerende 15 cm kanoner. Efter 1945 blev hovedarmeringen udtaget,
: SOEMBA udrustedes som l'liegtuig-Direclie-Schip. Søsterskibet FLORES

har stadig 3 stk. 15 cm som hovedarmertng.
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i beskydningen af landsætningsomraadet eller ej . Men
var skibets militære værdi saaledes underordnet, vilde
den politiske betydning af SOEMBA's deltagelse være
saa meget desto større. SOEMBA var nemlig et af de
faa aktive hollandske skibe, man havde til disposi
tion under Operation Overlord. Af hensyn til moralen
baade i hjemlandet og blandt de hollandske styrker
i allieret tjeneste var det saaledes af største vigtighed,
at dette hollandske »ar t iller iskihe var med i første
linie ved invasionen paa D-dagen.

Som Director of Operations Division (Foreign) føl
te admiral Nicholl derfor, at han her havde et stort
ansvar, og da det var hans erfaring, at nogle spøgeful
de verslinier ofte trænger ind, hvor tjenstlig prosa
ikke har nogen chance for at vække opmærksomhed,
startede han bevægelsen med et limerick.

Alle gik ind paa spøgen - eller med admiral
NicholIs egne ord: Everybody played . ..

Sagen vandrede gennem de forskellige departemen
ter og instanser paa den sædvanlige maade - og
Admiralitetet gav omsider den nødvendige prioritet.
SOEMBA kom paa værft og blev gjort klar og naaede
da ogsaa at komme med paa D-dagen.

H. N. M. S. )SOEMBA«.
Defeetive 5· 9 gUD.

(1) A report has come in from the SOEMBA
Thai iheir salvoes go of( like a Rhumba.

Two auns, they sound fine,
But ihe third rive point nine,

He am bust and refuse to go boomba.
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A. D. NICHOLL,
Director af Operations Division

(Foreign ) .

D. of P. and D.G.D. referred for information.
D.D.O.D. (M) added to the marking as a mark
of courtesy.

(2) This is very grave news from the SOEMBA,
Whose guns are all needed to boomba

On a fast nearing day -
Thouqli we eannot yet say

When exactly uiill rise the balloomba.

R. K. DICKSON,
Director of Plans.

(3) Best Plansl Where childlike learning siis
Remote from worldly cares

And leaves to skilled Division its
Administry affairs.

(With apologies to Oriel College)
C. C. HUGHES HALLETT,

Director af Plans (Q).

V. C. BEGG,
Gunnery and Anti-Aircraft Warfare.

These ersatz-made guns of the SOEMBA'sl
D.G.D. has said times toitbout numbers,

If OPS want nice pops
At the Huns, then these guns

Must be changed for some Briiisli made
Boombas.

( 4)
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(5) It is agreed (in every quarier)
That to get results you oughter,
Make the BOOMBA under tuater.
As Gun-Boombas aren't my line
I suggest she tries a MINE.

JOHN COWIE,
Director af Operations Division

(Mining) .

( 6) To find any Yard for the SOEillBA
We've searched from the

Clyde to the HOOMBA,
But we haven't gat ro om
For Van Tromp's ruddy Broom

much less for this useless old LOOMBA.

Returned to D.O.D. (F) with t'he compliments
af the Emergency s Despair« .Section.

G. A. BASSETT,
For Director of Dockyards.

( i ) This dreadful affair af the SOElUBA
Is really too hard for a »Plumber«,

Rejerred with a laugh
Straight back to the Staff

For the personal care af E-LOEMBA.

OLIVER BEVIR,
Director of Naval Ordnance.
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(8 ) I hasten to say
In no uncertain way
That my personal cares
Are as few as my hairs,
WUh some satistaction
I note proposed action
And pass for notation
WUh gratification.

127

E. M. EVANS-LOMBE,
Director of Gunnery and Anti-Aircraft

Warfare.

(9) SOEMBA has awakened the Staft from repose,
I am amazed, all the same, that they do not

propose
To allocate SOEMBA uiiili modification
(Soi! velvet cbairs the one stipulation)
To the »Ouerlord« plan for accommodation,
Though some ot the minuies are just on the

oerae,
I note miili regret no proposals emerge.
I can only assume that the Staff and SOEMBA
Have returned with relief to tbeir usual

SLOEMBA.
A. B. CUNNINGHAM,

First Sea Lord.

(lO) After so much backchat ii is but right
That SOEMBA should [oin in ihis fight,
Because she loves very much
To be rude too and in Dutch,
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So no one ean read it, serve you right!
* lVaarom wordt nog niet begonnen

Mel vennisselen der kanonnen?
Rijmpjes maken helpt geen zier.
Want met pen, inkt en papier
lVerd geen oorlog ooit gewonnen.

VAN HOLTHE,
Dutch Naval Liaison Officer in Defence

of H.N.M.S. »Soemba«,

'" Free translation by D.O.D. (F),
Temporary Interpreter in Double Dutch (unpaid),

Oh why have you not yet begun
The exchanqe of (aboue-mentioned) gun?
How can rltymes help you, uihen
No ink, paper or pen
Have ever a (bally) war won.

(11) To ilie foregoing notes on tlie SOEMBA,
Which imply she is now a back NOEMBA,

You must pay no regard.
For stie's got to bombord

(As is oent well knoum to E-LOEMBA).

E. N. SYFRET,
Vice Chief of Naval Staff.
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Hollænderne havde lige fra begyndelsen fulgt sagen
med den største forbavselse. De tog sig til hovedet og
undrede sig højligen over, at Admiralitetets øverste
og ledende mænd paa dette tidspunkt kunde behandle
en alvorlig sag paa en saa tilsyneladende letsindig, ja,
næsten frivol maade og more sig med at sidde og fin
de paa pudsige rim og skose hinanden paa tærskelen
til en af krigens mest afgørende operationer.

Men efterhaanden forstod de meningen, og en hol
landsk søofficer gav følgende udtryk for denne for
staaelse -

»No wonder the English win wars!«

Noter.

Docket = uddrag af en sag, en dom el. lign.

ad 1. SOEMBA udtales SUMBA.
He am bust (slang) - bust o: burst.
D. of P. = Director of Plans
D.G.D. = Director of Gunnery Division
D.D.O.D. (M) = Deputy Director of Operations

Division (Mining).

ad 2. Balloomba o: balloon.
When exactly will rist; the balloon (slang) o:
When exactly the big show will start.

ad 3. Oriel College, et af Oxfords ældste og største kol
legier for humaniora, oprettet 1326 (devoted to the
higher flights of learning!)
(Q) staar for Quartermaster o: departementet for
indkøb af materiel.

Tidsskr. f. Søvæsen. 127. Anrg. 9
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ad 4. Ersatz-made - her formentlig i betydningen:
udenlandsk fabrikat. Ersatz er iøvrigt gaaet ind i
almindelig engelsk sprogbrug med ordets origi
nale, tyske betydning.
OPS = Operations Division
Pops = knald.
SOEMBA's 15 cm kanoner var leveret af Bofors.
Det nøjagtige kaliber - 5·9 tommer - var 14.9
cm. De samtidige krydsere JAVA og SUMATRA
havde hver 10 kanoner af samme kaliber og kon
struktion. I denne forbindelse vil det erindres, at
ogsaa NIELS JUEL havde 14.9 cm kanoner fra
Bofors. I modsætning hertil var det engelske kali
ber fulde 6 tommer eller 15.2 cm. Denne kaliber
forskel voldte naturligvis - især m. h. t. ammu
nitionen - en del vanskeligheder under krigen.
I 1943 havde SOEMBA og FLORES opereret i Mid
delhavet og havde her deltaget i adskillige bom
bardementer, hvorved kanonerne i begge skibe
efterhaanden var blevet meget udslidte. Medens
krydseren JAVA som bekendt blev sænket i søsla
get i Javasøen den 27. februar 1942, hvor en kom
bineret hollandsk-engelsk-amerikansk krydserstyr
ke under den hollandske schout-hii-nacht Karel
Doorman blev slaaet af en japansk krydsereskadre.
havde SUMATRA hovedsagelig opereret i euro
pæiske farvande. I 1944 var den dog saa udslidt,
at den, som det vil erindres, sammen med flere
andre skibe blev sænket som bølgebryder til be
skyttelse af de kunstige invasionshavne i Nor
mandiet. Forinden sænkningen var artilleriet na
turligvis blevet udtaget. Det var saaledes tre 5·9
tommers kanoner fra SUMATRA, der blev instal
leret i SOEMBA, idet man, naar kanonbaaden nu
alligevel skulde have sit artilleri bragt i orden,
valgte at udskifte alle kanoner paa een gang. Dette
Irerngaar da ogsaa af den hollandske forbindelses
officers pautegning - : verwisselen der kanonnen
(pluralis) - se (10) - skønt adm. Nicholl i sin
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>friec oversættelse samme sted kun bruger singu
ralis.
Kanonerne i SOEMBA blev saaledes ikke - som
foreslaaet - ombyttet med Brittsti made Boombas.
løvrigt blev tillige kanonerne i FLORES udskiftet
med tre brugbare kanoner fra SUMATRA.

ad 5. Minevæsenet anbefaler naturligvis sine egne varer.

ad 6. The Hoomba o: Humberen.
Ruddy - her i betydningen bloody, men et lidt
pænere udtryk.
Broom = lyngkost, fejekost.
Van Tromp's ruddy Broom hentyder til kampene
mellem Tromp og Blake i 1652, hvor Tromp som
bekendt hejste en kost i mastetoppen som et haa
nende tegn paa, at han havde fejet Nordsøen ren
for engelske orlogsskibe.
løvrigt var Tromps navn ikke van Trorrip. Det er
et gammelt, engelsk paahit, som det endnu ikke er
lykkedes Hollænderne at faa bugt med. Hans
navn var Maarten (Marten) Harpertszoon Tromp
- ikke at forveksle med sønnen Cornelis Ma(a)r
tensz(oon) Tromp, der, som det vil erindres, var i
dansk tjeneste paa Niels Juels tid.
Loomba o: lumber (skrammel).
Despair - en under krigen forstaaelig forvræng
ning af Ernergency Repair Section.

ad 7. Plnmber (normal udtale plumrner - her for ri
mets skyld udtalt omtrent som det staves) = blik
kenslager o : alm. øgenavn for personel fra Repair
Section - se (6).
E·Loemba o: Evans-Lombe (se ad 8).
Director of Naval Ordnance havde ansvaret for
artillerimateriellet.

ad 8. Sir Edward M. Evans-Lombe, daværende captain
og Director of Gunnery, senere viceadmiral, K.C.B.,
vil i Danmark især være kendt som COMNAV·
NORTH 1953-55 (19. 9. 1955 paa Retired List).

9"
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ad 9. Admiral Cunninghams bemærkning om accom
modation hentyder til, at skibe, der ikke mentes
egnede til at tage aktiv del i kamphandlinger, i
mange tilfælde fik tildelt den ganske vist nødven
dige, men ikke særlig ærefulde rolle at være >Ac
commodation Shipse (logis- og kaserneskibe ).
Admiralen var iøvrigt kendt for sine skærmydsler
og mere end dette med forskellige høje myndig
heder og det frisprog, han her førte. Som det vil
ses af hans bidrag til sagen, var det navnlig the
Staff, som det gik ud over. Til forstaaelse af ma
licen i parentesen (Soft velvel chairs ... ) kan
oplyses, at adm. C. om the Staff plejede at benytte
et med et mildt ord mindre pænt udtryk, hvori
foruden ordet :.fløjl« bl. a. indgik en betegnelse
for det, man sidder paa - her dog altsaa ikke
stole! - Dette udtryk var kendt af alle i Admirali
tetet, hvorfor det sikkert har været adm. C. en
speciel morskab at faa flettet ordet velve t ind i
sin versificerede paategning,
Sloemba o: slumber.

ad 10. s Geen zier-e kan bedst gengives ved ingenting.
s Ootte betyder nogensinde.
Kapitein ter zee E. J. van Holthe blev senere chef
for den hollandske marinestab og endte som vice
admiral.
Double Dutch, synonym for uforstaaeligt sprog
(volapyk). Her naturligvis et ordspil af adm.
Nicholl.
Unpaid. Engelske søofficerer, der er eksperter i
et fremmed sprog, erholder som bekendt et sær
ligt løntillæg.
Bally, synonym for bloody.

ad 11. Back number o: forældet.



Glimt fra Søværnet.
Ved orlogskaptajn B. He r v a d-d ø r-ge n s e n.

ltlTB-konference i København.

Den årlige engelsk-norsk-danske motortorpedobåds-konferen
ce, hvis formål er at give de deltagende officerer lejlighed til dels
at udveksle indhøstede erfaringer, dels at planlægge det kom
mende års fælles l\ITB-øvelser, blev i år afholdt i dagene 23.
til 25. februar ved kystfl åden.

JUTB-øvelse i England.

1. torpedobådseskadre bestående af depotskibet HJÆLPEREN
og 6 MTB har i første halvdel af marts måned deltaget i en
l\ITB-øvelse i England.

Øvelsen blev overværet af chefen for torpedobådsafdeltngen.

De indefrosne seforter,

Den 1. februar måtte kystbefæstningens fartøjer opgive at
besejle l\Iiddelgrundsfortet og Flakfortet, hvorefter besejlingen
blev opretholdt med fartøjer fra det forenede bugserselskab.
som dog måtte give op overfor isen den 15. februar.

Derefter foregik forsyningstjenesten til forterne med flyve
våbnets helikopter, der ved enkelte lejligheder transporterede
syge besætningsmedlemmer til land.

Den omvendte verden.

~Iedens vi herhjemme knugedes af kuldens og isens favntag,
har Grønnedal oplevet en kraftig SE-storm med påfølgende
tøbrud og et næsten »tropisk« regnskyl, hvor der i løbet af 12
timer faldt 53 mm regn.

Regnen forårsagede et sneskred, der trykkede en væg ind
i henholdsvis gymnasttksalen og orlogshjemmets læsestue.
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østgrønland i søgelyset.
Nu skal blyet hentes hjem fra Mesters Vig, og på grund af

den mere intensive besejling er det ønskeligt, at der foretages
en farvandsundersøgelse og afmærkning af de forskellige sejl
ruter, der som følge af de særlige forhold må tages i betragt
ning ved besejling af hlyminen,

En af Grønlands marinedistrikts orlogskuttere af SKARVEN
typen og en med ekkolod eller ekkograf forsynet motorbåd, som
stilles til rådighed af rederiet J. Lauritsen, påregnes anvendt
til opgaven, der om muligt søges løst i sommerens løb.

Orlcgskutteren skal tage lodskudslinier i de farvandsområ
der, som skønnes at være helt eller delvis fri for skær og grunde,
medens motorbåden skal undersøge de mere urene områder.

I forbindelse med farvandsundersøgelsen skal sejlløbene af
mærkes med båker i lighed med afmærkningen i de indenskærs
ruter på Grønlands vestkyst.

Under orlogskutterens sejlads langs med østkysten er det
endvidere hensigten at fortsætte arbejdet med at tegne tonin
ger.

Opmåling i danske farvande.
Når FREJA, der hejste kommando den 15. marts med orlogs

kaptajn H. Worm-Lconhard som chef, efter endt forskole læg
ger ud på togt, skal bl. andet følgende opgaver løses:

Opmåling af ICaiundborg fjord af hensyn til besejling af
det nye elværk, Asnæsværket.

Opmåling af Bøgestrømmen mellem Bøgenakke og Sand-
hage.

Kontrolmåling af Hjarnø landgrund i Horsens fjord.
Opmåling af Limfjorden fra Aalborg til Løgstør grunde.
Kontrol af deccanettet fra Hals Barre fyr til Aalborg og så-

fremt tiden tillader det, opmåling af Nissum bredning.

Studiebesøg om bord i USS REMEY.
Indenfor rammerne af MDA-programmet er der også mulighed

for at aflægge studiebesøg om bord i amerikanske enheder.
Der er nu blevet tilbudt et 4 ugers ophold om bord i USS

REMEY for en søofficer, og søløjtnant af 1. grad H. E. Lensbal
afrejste i slutningen af februar til Italien for at gå om bord
i REMEY. Søløjtnunten skal under sit ophold om bord særlig
studere artilleriuddannelse og artilleritaktik.
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Ha NA VNCJ.RTH gør status.

I begyndelsen af februar måned afholdtes et møde i HQ
NAVNORTH, hvor de under tidligere NATO-øvelser indhøstede
erfaringer og opståede problemer blev diskuteret.

I mødet deltog bl. a. officerer fra søværnsstaben.

Kommtuuioskiftninq,

Den 15. marts blev kommandoen strøget i minestrygeren
SØHESTEN, som nu efter ca, 3* års konstant udrustning går
til periodisk eftersyn. Besætningen overføres Ul SØLøvEN, der
hejste kommando samme dag, og som herefter overtager Sø
HESTEN's opgaver.

SØLØVEN fremtræder i omarmeret skikkelse og er bl. a. ud
styret med nye 40 mm pjecer M/48.

Nye lokaler.

Bombebøssens bygning i Overgaden o. Vandet er fra 1. marts
i år blevet lejet ud til søværnet. Efter indvendig istandsættelse
skal bygningen anvendes af redningsvæsenet, søtransportvæse
net, det maritime hjemmeværn og kvindelige marinere.

Haregade 34 og 35, som hidtil har været anvendt af søtrans
portvæsenet og det maritime hjemmeværn, skal overtages af
søværnsstaben.

Nordsøens og Kattegats marinekommandos ispatrulje,

I lighed med Sundalarmen i København er der i Frederikshavn
organiseret en Kattegatsalarm. Da isen truede med at spærre
fartøjerne inde i Frederikshavn, blev der som erstatning for
fartøjerne organiseret en ispatrulje ved kommandoen.

Der blev udgivet en løbende ordre for ispatruljen omhand
lende hvilken udrustning, der i givet fald skulle medbringes,
instruks om, at redningsveste altid skulle bæres, m. v.

I den udstrækning, det var muligt, blev der sørget for spe
ciel udrustning, bl. a. blevet fartøj forsynet med meder,
ligesom det til patruljen udstukne mandskab i forbindelse med
instruktion i optræden på is fik lejlighed til øvelser i praksis.

Fire letsindige unge mennesker var årsag til, at ispatruljen
den 26. februar måtte træde i aktion, hvorunder 4 orlogsgaster
desværre satte livet til, et tab som dybt beklages.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen og B. Hervad-Jørgensen

samt kaptajnløjtnant W. W . Christensen.

England.

Slaqskibene og fremtiden.

Som bekendt er de 4 slagskibe af KING GEORGE V-klassen
alle lagt op og VANGUARD er i færd med at undergå samme
skæbne. Dette betyder et alvorligt problem i en tid, hvor alle
anstrengelser gøres for at sætte reservefl åden i den højeste grad
af beredskab og sprede skibene mest muligt. I\ING GEORGE V,
DUKE OF YORK og ANSON er i Garelock og HOWE iDevonport,
og de er alle under et lavt beredskab og behøver mange måneders
værftseftersyn, inden de er operationsklare. Ingen af disse skibe
er blevet moderniseret, og deres operative værdi er derfor ringe,
og selv VANGUARD, der blev færdigbygget i 1946 behøver me
gen tid for at blive kr-igsklur,

Såfremt disse slagskibe kun tages ud af mølposerne i tilfælde
af krig, vil det betyde, at chancerne for, at et orlogsværft skulle
være klar til at tage sig af dem og gøre dem operationsklare,
ville være yderst små efter et almindeligt atombombardement.

Den eneste større strategiske opgave, der er tilbage for slag
skibene er beskyttelsen af konvojer mod angribende svære kryd
sere som SVERDLOV-klassen, og mod denne form for angreb er
de i øjeblikket den bedst mulige forsikring. Da imidlertid en
sådan form for søkrigsførelse først ville blive en virkelig fare,
efter at de første forfærdelige atombombardementer var over
stået synes det, som om den strategiske værdi af de 5 slagskibe
under de nuværende forhold i praksis er lig nul.

Hvis man ser bort fra U.S.A.'s massive sømagt, er den eneste
effektive engelske modvægt mod de svære sovjetiske krydsere
idag den lette, hangarskibsbaserede SEA HAWK jetjager, ubåden
og slagskibet, idet alle krydsere i tjeneste er forældede. De 3
TIGER-klasse krydsere kan ikke forventes færdige i flere år,
der er ingen moderne angrebsfly i operativ tjeneste, og der vil
ikke tilgå flåden nogen krydser med fjernst;yrede våben før 1960.
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Derfor er der stadig en operativ opgave at løse for slagsski
bene. Det synes således vigtigt - medmindre de overhovedet
ikke tænkes anvendt - at slagskibene spredes ud til over
søiske farvande, enten canadiske eller australske, hvor de nød
vendige faciliteter er til stede, eller under NATO-auspicier til
U.S.A. Der vil herved ganske vist opstå problemer om betaling
for vedligeholdelse, udrustning o. a., men hvis Royal Navy fort
sat skal have en tung overfladestyrke i de næste 10 år, er det
nødvendigt, at disse problemer løses.

(Times 30/1-56). H.M.P.

Uddannelse i fjernstyrede våben.

På H.M.S. EXCELLENT har flåden nu påbegyndt uddannelsen
af befalingsmænd og menige til betjening af fjernstyrede våben.

Alle der gennemgår EXCELLENT vil få uddannelse i dette nye
fag og større kurser vil blive afholdt for officerer, der specia
liserer sig på dette område og skal gøre tjeneste som artilleri
officerer på skibe, armerede med disse våben.

(Times 28/1-56) H.M.P.

For nylig foretog den sidste eskadrille de Havilland l\Iosquito
fly sin sidste operationsflyvning inden for Royal Air Force.
Det er mere end 15 år siden, den første Mosquito prototype fløj.

(Inter Avia 22/12 1955) W.W. cto.

Sovejtunionen.

Forsvarsbudget 1956.

Sovjetunionen har til hensigt at reducere forsvarsudgifterne i
1956 med ca, 10 %. Udgifterne vil være 102,5 milliarder rubler
eller 9,6 milliarder mindre end 1955.

Af andre tal for 1956 kan anføres:

Nationaløkonomi 347 milliarder rubler
Sociale og kulturelle formål ... 161,2» »
Administration 12,5» »
Sværindustrien 158,7» »
Landbruget 56,6» »

(Inter Avia 29/12 1955) W.W. Chr.
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U.S.A.

» »

milliarder do Il.

Hangarskib søsat.

Det 60.000 tons hangarskib SARATOGA søsattes 29. januar
1956 og vil nu blive udrustet.

(Times 30/1-56) H.M.P.

Forsvarsbudget for 1. juli 1956 til 1. juli 1957.

U.S.A.'s forsvarsudgifter i ovennævnte periode vil blive på
35,4 milliarder doll, Dette betyder en forøgelse på 1 milliard
doll. i forhold til det nuværende budget. Forøgelsen vil medgå
til videreudvikling af guided missiles.

Budgettet er fordelt således på de 3 værn:

Flyvevåbnet ca, 17,2
Flåden . .. .. l) 9,7
Hæren » 8,6

Atomdrevne enheder.

U.S.A.s flåde er gået igang med planerne for et 85.000 tons
atomdrevet hangarskib, ligesom flåden har planer om et atom
drevet sø-luftfartøj, der kan flyve non-stop rundt om jorden med
en fart af 600 miles eller mere.

Marinens flyvevåben.

Flyvevåbnet nåede op på ca, 1.000.000 flyvefimer i 1955. Ca.
21 % af flyvningerne blev udført med jetfly. 1955 gav den lave
ste ulykkesstatistik i flyvevåbnets historie med ca, 3,5 ulykkes
tilfælde pr. 10.000 flyvetimer sammenlignet med 4,5 for 1954.

(Inter Avia 22-28/12 1955) W.W. Chr,
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Captain Frank H. Shaio: Epic Naoal Figlzts.
(Werner Laurie, London 1955, 208 sider, iII., kr. 12,10).

I denne bog samler forfatteren en del af den 2. verdenskrigs
søslag i hvilke Royal Navy har deltaget, og det er behageligt at
læse en bog, der ikke blot omfatter de store og velkendte kamp
handlinger, men også fremdrager mindre kendte; alle udbygget
med officielle udtalelser.

En ting, der måske kan støde under læsningen af bogen, er
den propaganderende tone, der ofte findes: Vi fra flåden kan
alt og er meget dygtige og modige, hvorimod der hos fjenden
oftest viste sig en vis form for fejghed og mangel på »h ull
dog mentalttete.

Captain Shaw omtaler i sin bog 5 forskellige søkrigshandlin
ger; først det, der synes at have hans store sympati, de engel
ske armerede handelskrydsere (A.M.C. ), som han tildeler 2 ka
pitler, heraf et om HMS RAWALPINDI (Never a chance from

the beginning), der beskriver denne ombyggede P- og O-liners
kamp mod SCHARNHORST og GNEISENAU efteråret 1939, mens
den passer sin patruljetjeneste mellem Norge og Island, beskri
ver hvorledes den forbliver på sin post mod denne langt over
mægtige fjende og hvorledes den dør.

Den anden A.M.C.-episode, Captain Shaw omtaler er HMS
VIS BAY eskorterede i november 1940 en konvoj på 37 skibe
JERVIS BAY's beskyttelse af en konvoj (The greater love). JER
fra Halifax østover da ADMIRAL SCHEER dukker op, og hele
konvojen synes fortabt. JERVIS BAY optager modigt kampen,
og selvom den selv bliver sænket, lykkedes det ved denne ind
sats at redde konvojen, således at 33 af de 37 skibe nåede havn.

Det næste punkt, forfatteren går i gang med, er kampen mod
tyske overfiaderaiders, hvor han gennemgår 2 episoder: GRAF
SPEE og TIRPITZ.
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Den første episode Cl' helliget 3 kapitler (A lesson in Naval
Tactics; Death of u Raider; The Navy is liere},

Det første kapitel beskriver de tyske lommeslagskibe og om
handler kampen mellem GRAF SPEE og de tre engelske kryd
sere AJAX, ACHILLES og EXETER i december 1939, indtil det
øjeblik, hvor GRAF SPE søger tilflugt i Monte Video. Det næ
ste kapitel giver den diplomatiske udvikling og beskriver hvilke
grunde, der fik kommandør Langsdorff til at sænke sit skib.
Det tredie kapitel giver fortsættelsen af GRAF SPEE-affæren,
idet det i sin helhed gengiver ALTMARK-episoden. ALTlIIARI{
var som bekendt GRAF SPEE's fangeskib, der blev opbragt af
HMS COSSACK (captain Vian) på Jøssing fjorden. Det Cl' der
fra den berømte udtalelse: »Who is there?« - med svaret:
»The Navy is here I« stammer.

Hvorledes TIRPITZ blev sænket i Alten fjorden september
1943 beskriver captain Shaw i et kapitel (And so much for the
Tirpitz), hvori angrebet udført af de 3 Midget ubåde X 5, X 6 og
Xi mod TIHPITZ gennemgås fuldstændig.

Det næste punkt captain Shaw behandler, Cl' indsatsen af de
stroycrs mod Narvik i april 1940, hvor der i et kapitel (De
stroyers at Naruik) omtales alle de destr-oyerkampe R.N. førte
i farvandet omkring Narvik.

Dernæst beretter forfatteren om lIITBs og lIIGBs, idet han
blandt de mange kampe med små skibe trækker to ud (og vel
nok de største sejre R.N. har opnået med det våben).

Et lcapi tel (l'oung men in little ships) foreg år en nat i efter
året 1943 langs Englands østkyst og beskriver, hvorledes 3 MTB
og 3111GB afværger et svært angreb af tyske E-både mod en kyst
konvoj. I et andet kapitel (Blighs Bounty) er spillet vendt om:
En mørk nat oktober 1944 gennemfører 1 MGB og 3 MTB et vel
lykket angreb på en tysk kystkonvoj i Adriaterhavet med det
resultat, at alle fjender sænkes,

Som afslutning fortæller captain Shaw i 2 kapitler (Thc Bitter
Murmansk Route og To Aid an Ally) hele historien om konvoj
tr-afikken til Rusland, gennemgår næsten hver eneste konvoj
sagligt og roligt uden at overdrive til heroisme, som da han be
skriver 111TE. Denne beskrivelse af Murmansk-ruten er et vir
keligt mesterstykke, der ikke søger at skjule noget, og captain
Shaw stiller deri det bitre spørgsmål, som mig bekendt ingen
endnu har søgt at besvare: Hvorfor ydede russerne overhovedet
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ingen støtte til de konvojer, som dog holdt den russiske krigs
førelse oppe; der strømmer gennem disse to sidste kapitler et
bittert nag til den russiske passivitet.

»Epic Naval Ftghtse er læsværdig. mest på grund af beretnin
gerne om GRAF SPEE og - især - om l\lurmanskruten; kan
man forlige sig med herosdyrkelsen i kapitlerne om RAWAL
PINOl, JERVIS BAY og l\lTB kan disse også læses, om ikke med
det store udbytte så af interesse.

Gennem hele bogen går desværre, som før nævnt, den propa
ganderende tone, der samles i den allersidste sætning: »T'here
is nothing the Navy eannot do I«

O. A.

Kåre Rodahl: T-3.
(Det danske forlag, København 1955, 174 sider, Ill., kr. 17,75)

Med denne bog giver forfatteren - en af Norges kendte,
yngre polarforskere - ikke blot en spændende beretning om tre
mænds ophold på den flydende isø T-3, men leverer også et
nyttigt bidrag til den arktiske forsknings historie.

I sin indledning understreger Rodahl polhavets betydning så
vel trafikalt som militært, en betydning, der efter hans mening,
kan sidestilles med Middelhavet i Oldtiden.

Han omtaler i korthed nogle af de opdagelsesrejser, som tid
ligere har været gennemført, beretter om naturen og de men
neskelige faktorer i den arktiske verden og skildrer opdagelsen
af isøerne: T-l i 1949 samt T-2 og T-3 i 1950. Derefter fortælles
om forberedelserne til oprettelse af den amerikanske, viden
skabelige station på T-3 og om etableringen: »Operation Istape,
I dennes første fase deltog 3 luftfartøjer, hvorfra 3 mand og
de nødvendigste materialer til en lejr landsattes. Stationen,
der nu bl. a. er et vigtigt led i vejrmeldtetjenesten, blev efter
hånden udbygget således, at besætningen kan nyde forholds
vis komfortable kår.

Forfatteren slutter med at anføre, at T-3-ekspeditionen har
medvirket til at muliggøre praktisk brug af Nordpolsområdet
som trafikåre for luftfarten, og at den har banet vej for en
ny epoke i moderne polarforskning.

Th.
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Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen St e e n se n.

(fortsat)

Skibsmateriellet.
Isbrydere.

I 1894-96 byggede Burmeister & Wain til den rus
siske regering isbryderen NADESJNI (den paalideli
ge). Denne efter datidens forhold store isbryder var
bestemt for Østasien, hvor den under navnet DA
VIDOV endnu den dag i dag medvirker til at holde
indsejlingen til Vladivostok aaben i vinterperioden.*)

Men Russerne ønskede endnu større og kraftigere
isbrydere, og med JERMAK, der i 1898 blev bygget
hos Armstrong i England, skete der et voldsomt
spring i isbrydernes udvikling. Ideen til denne godt
8000 tons store isbryder skyldtes den fremragende

") NADESJNI blev i 1897 via Suez sejlet til Vladivostok af da
værende premierløjtnant, senere kontreadmiral T. V. Garde, der i
»Under Dannebrog's« julehefte 1918 har skrevet en beretning om
sejladsen (aaret er dog her fejlagtigt angivet som 1896). Under en
halv snes dages prøvetur i tiden omkring 1. marts i Østersøen og
Finskebugten lykkedes det ikke at finde is, der var svær nok til at
standse isbryderen. Ved Hango bakkede NADESJNI sig sanledes med
• knobs fart gennem 75 cm tyk fastis.

Et par aar tidligere havde Burmeister & Wain - ligeledes til den
russiske regering - som en slags forgænger bygget en lignende, lidt
mindre isbryder SLElPNIR. Ogsaa denne isbryder blev sendt til
østen, hvor den efter Revolutionen fik navnet TRUVOR. Den menes
at være gaaet tabt under 2. Verdenskrig. SLEIPNIR havde tregangs
maskiner, medens NADESJNI havde høj- og lavtryksmaskiner. Før
den fik navnet DAVIDOV, hed NADESJNl en overgang KRASNI
OKTJABR.

Tidsskr. r. Søvæsen. 127. Anrg. 10
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Isbryderen NADESJNI - JIU DAVIDOV - ved Nordre Toldbod
København inden Afrejsen til Vladlvostok 1897.

russiske admiral l\Iakarov, der senere under den Rus
sisk-Japanske Krig paa den smukkeste maade skulle
indskrive sit navn i søkrigshistorien.

Det var dog ikke alene ved sin størrelse og maskin
kraft (9500 HK), at JERMAK adskilte sig fra de tid
ligere isbrydere. Foruden 2 skruer agter, havde den
tillige som noget helt nyt en skrue under forskibet.
Denne stævnskrue skulle suge vandet bort under isen
forude og derved lette isbrydningen. Yderligere blev
JERMAK forsynet med meget store krængningstanke
midtskibs i borde og trimtanke for og agter, saa
ledes at den, hvis den gik fast i isen, skulle kunne
svrik kee sig løs ved at pumpe vand fra for til agter
eller omvendt eller fra den ene side til den anden eller
begge dele paa een gang. Pumpernes kapacitet var ca.
100 tons i minuttet. For ikke at slaa skruebladene itu,
hvis de ramte haarde isblokke, blev maskinerne for-
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Linieisbryderen JERMAi{,

synet med en anordning, der automatisk skulle stand
se dem, saafremt modstanden pludselig blev for stor.
Udsøgte materialer, stor pladetykkelse (indtil 40 mm),
kort spanteafstand og en gennemført vandtæt ind
deling gjorde JERMAK saa stærk, som det overhove
det var muligt. Og alt dette opnaaede man for den i
nutidens øjne saa latterlig ringe sum som 2.6 mill, kr.

Men JERMAK var forud for sin tid. De nærmest
følgende isbrydere var af mere beskedent format, og
først tyve aar senere byggede man isbrydere af samme
størrelsesorden.

Den oprindelige tanke med stævnskruen var som
nævnt, at den skulle suge vandet bort under isen
foran isbryderens stævn og derved skabe en slags
undertryk - eller vel rettere et luftfyldt rum - hvor
ved den overliggende is lettere ville briste, naar isbry
deren løb sin stævn op over iskanten. Denne virkning
er imidlertid noget problematisk, og der var da ogsaa
i begyndelsen - og er stadig delte meninger om stævn
skruernes nytte. Naar adskillige moderne isbrydere
har stævnskrue - nogle af de nyeste endda to 
skyldes det, at denne eller disse skruer suger den

10"
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sønderbrudte is bort fra stævnen og derefter med
skruevandet kaster isen agterefter og til dels ud til
siderne og ind under den faste dskant, hvorved ren
den i nogen grad sren ses e for isstykker og friktionen
mellem skibssiderne og iskanten formindskes. End
videre vil vandet fra stævnskruen, naar dens maskine
kastes om til bak, efter at isbryderen har sat sig fast,
dels kunne spule den foranliggende isflade ren for
mindre isstykker 'og dels trykke vandet ind under
isen og frembringe den modsatte virkning af suget,
naar isbryderen gaar frem . Derved udsættes isen for
vekslende paavirkninger, der hjælper til at mørne
den. At stævnskruen skulle medvirke til at sønderdele
isstykkerne er en ret almindelig, men forkert antagel
se. Tværtimod søger man at anbringe skruerne - og
ogsaa stævnskruen - saa dybt, at de mindst muligt
udsættes for at komme i berøring med isen. Tillige
søges skruerne agter beskyttet mod isen af svære
is finner.

Naar der findes divergerende meninger om stævn
skruens nytte, skyldes dette utvivlsomt de forskellige
farvandes forskellige isforhold, Hvor der er tale om
fastis eller større isflager uden egentlig pakning, som
tilfældet oftest vil være ri Østersøen, kan stævnskruen
yde god hjælp ved ishrydningen, medens dens be
tydning aftager, alt efter som pakningerne tiltager i
udstrækning og tykkelse. Stævnskruens virkning i po
laris synes saaledes efterhaanden saa vel efter rus
siske som amerikanske erfaringer at være temmelig
tvivlsom, hvorfor man da ogsaa - som det vil frem
gaa af det følgende - i de nyeste store, russiske linie
isbrydere til den Nordlige Søvej er gaaet bort fra
stævnskruen, medens Amerikanerne har fjernet den
i isbryderne af den bekendte WIND-klasse.
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En isbryders bredde maa være væsentlig større
end bredden af de skibe. den skal assistere, saaledes
at de kan passere gennem den brudte rende uden at
risikere at blive klemt fast. Dette kraver i god har
moni med kravet om god manøvreevne, der opnaas
ved at gøre isbryderen kort i forhold til bredden.
Længde-breddeforholdet for en isbryder ligger saa
ledes i almindelighed mellem 4 og 5. For at øge skrue
vandets virkning paa roret og derved yderligere gøre
isbryderen velmanøvrerende er roret placeret i mindst
mulig afstand fra skruerne - ligesom det for at und
gaa havari under bak er anbragt saa dybt som mu
ligt. Endvidere er under hensyntagen til farvandets
dybde det størst mulige dybgaaende af betydning for
isbrydningen.

Af hensyn til arbejdet i isen skal isbryderens ma
skineri være hurtigt manøvrerende - dels skal det
næsten omgaaende kunne kastes om fra frem til bak
og omvendt, og dels skal maskinerne kunne komme op
paa deres maximale ydelse i den kortest mulige tid.
Diesel-elektrisk maskineri har her vist sig at have bety
delige fordele i forhold til dampkraft og stempel
maskiner.

For at give skibssiderne under vandlinien den gun
stigste form til at modstaa ispresset, er skroget stærkt
underløbet - jfr. Fridtjof Nansens FRAM. Isbryde
rens største bredde overskrider som regel bredden i
konstruktionsvandlinien med 10-30 cm - og ligger
fra et par decimeter til en meter over denne. Fyld
ningsgraden er derfor ringe, og med et undervands
skrog af form næsten som en halv æggeskal vil en
god isbryder altid være et daarligt søskib. Oven over
maximumsbredden er skibssiden indknebet med span
teindfald (tumble-home ) og ren uden fremspring for
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i pakis ikke at fange isen over vandet og derved yder
ligere øge modstanden.

En karakteristisk egenskab ved isbryderne er deres
lange levetid i forhold til de fleste andre skibstyper.
Adskillige isbrydere er saaledes 40-50, ja endda helt
op til 60 aar gamle og stadig aktive. Den lange levetid
skyldes naturligvis først og fremmest isbrydernes
stærke skrogkonstruktion. men i høj grad tillige deres
kun periodevise anvendelse og de mellemliggende
omhyggelige eftersyn.

En isbryders ydeevne kan udtrykkes ved den saa
kaldte isb njdnirujskoeificient eller isbrydereffekt, der
er forholdet mellem hestekraft og deplacement. For
moderne, mindre isbrydere varierer denne koefficient
fra 1.7 til 2.2, men i store, moderne isbrydere er den
betydelig mindre ~ ja, kan endog gaa ned under l.
For dampskibe regner man her med indicerede HK,
for motorskibe med effektive HK, og for diesel-elek
trisk maskineri de paa skrueakslen eller -akslerne
udviklede effektive HK eller akselhestekræfter (AHK).

Isbryderen er et udpræget specialskib, Det kraftige
og pladskrævende maskineri og kravet om store be
holdninger af brændsel og øvrige fornodenheder i for
bindelse med skrogets stærke bygning med korte
spanteafstande og den ringe fyldningsgrad gør en an
vendelse af isbryderen som fragtskib ganske urentabel
- for ikke at sige umulig. Hertil kommer, at det er
isbryderens opgave at hjælpe andre skibe gennem isen,
hvorfor dens praktiske anvendelse som fragtskib som
regel vil være udelukket. I visse tilfælde vil isbryderne
derimod - om end kun under særlige forhold og i
beskedent omfang - kunne benyttes til passagertrafik.
Som eksempel paa en russisk isbryder med en vis
passagerkapacitet kan nævnes LOTKE.



Sk ibsmateriellet.

Liste over

skibsmateriel fra den Nordlige Seuej.

151

Navn Depl. H.K. lsbry- Lgd.p.p. (o.a.) Lgd.- Skruer
-- der- Br.for- forSøsat Dybg. Fart effekt Br. hold agter

Linieisbrydere I
JERMAK 8000 9500 93 (98) l

1898 8.5
1.2 4.3 -14 21.5 2

KRASSIN 9000 10000 90.5 (98.5) l
1917 7.8

1.1 4.2 -15 21.5 2

STALIN-kl. 11000 10500 102(107) l
1937-39 9.2

0.95 4.4 -
15.5 23 2

A, B og C 12850 22000 111 (119) O
1.7 4.5u. bygn. 9.5 19 24.5 3

Hjælpeisbrydere

DAVIDOV 1525 2200 56 (58) O
1896 7.0 13

1.4 4.3
13 l

LOTI<E 3400 6000 76 (81) O
1909 1.8 3.2 -5.3 17 14.5 2

LENIN 6280 8000 83 (85.6) l
1917 5.8

1.3 4.3
19 19.5 2

MUROMETZ 1920 3200 53.5 (57) 1
1941 o.t 1.7 3.6

13 15 l

POPOVITSJ 2100 3800 57.8 (61.5) O
1941 1.8 3.9 -6.1 13.5 15 2

I{APITAN-kl. 5360 9750 79 (84) 2
1954-55 6.2 16.5

2.2 4.1
19.4 2

Isdarnpere
2600- 2200-

Ældre enheder 3200 2800 77 O
1909-13 - 7.0

6.2 12 11 l
6500- 2500-

Nyere enheder 8700 I 3500 95 O
1938-56 - 6.0

7.5 14 16 l
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K".SSIH Linieisbryderen I\RASSIN.

Under fredsforhold er de russiske isbrydere uarrne
rede og har civil besætning, idet de er underlagt civile
myndigheder saa som Glavsjevmorputi eller de lokale
istjenester i Østersøen og Østasien m. v. Under krigs
forhold indgaar isbryderne naturligvis i de maritime
styrker, armeres og stilles under militær kommando.

]OSIF STAlIN

Linieisbryderen STALIN efter ombygning. "Ian bemærker hakket
agter. Under slæbning i tandem - jfr. afsnittet Sejlads i arktisk is 
fortøjes og alTenrlres det slæbte skib med sin stævn hvilende i hakket,
saaledes at isbryderen og det slæbte skib danner et samlet hele.
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I vedføjede skema er anført de vigtigste data for de
russiske isbrydere, der anvendes til assistance ved
sejladsen ad den Nordlige Søvej samt tillige for saa
danne, der enten har været eller som kan formodes at
blive stationeret her. Til sammenligning er tillige an
ført data for ældre og nyere isdampere.

Udover disse data kan der gives følgende supple
rende oplysninger:

JERMAK. Stempelmaskiner. 14 kedler. 2100 tons
kul. 112 mand. 1949-50 hovedeftersyn i Antwerpen.
Er for tiden stationeret i Østersøen, hvor den under
2. Verdenskrig var i livlig virksomhed i Finskebugten.
Som Ruslands ældste linieisbryder bærer den i daglig
tale hædersnavnet »Bedstefar e.

KRASSIN - ex SVJATOGOR. Stempelmaskiner.
10 kedler. 3200 tons kul. 190 mand. Er ligesom
JERMAK bygget af Armstrong og for tiden statio
neret i Østersøen. Kaldtes populært »Storebror e , da den
i sin tid - før STALIN-'klassen kom til - var statio
neret langs den Nordlige Søvej.

ST ALIN-klassen bestaar af følgende fire enheder:

(1) JOSIF STALIN søsat 193i i Leningrad,

(2) LAZAR KAGANOVITSJ søsat 193i i Leningrad,

(3) ANASTAS MIKOJAN (exLEITENANT SCHMIDT )
søsat 1938 i Nikolajev (Sortehavet) og

(4) VJATSJESLAV MOLOTOV søsat 1939. Ligesom
(1) og (2) bygget paa Ordjonikidzeværftet - det
tidligere Baltiske Værft - i Leningrad.")

*) MII{OJAN ses som regel angivet som ex OTTO SCH;\fIDT (den
bekendte polarforsker), ligesom det anføres, at grunden til navne
skiftet skulle være den uheldige ledelse af Glavsjevmorputi i isauret
1937, som professor Schmidt blev gjort ansvarlig for. Det vil imidlertid
let ses, at professor Schmidt ikke passer i det øvrige politiske selskab
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Til marchfart stempelmaskiner, der under ishryd
ning kan suppleres med diesel-elektrisk maskineri.
4000 tons kul og 500 tons olie. 142 mand. Skulle op
rindelig være udrustet med katapult og 3 søluftfar
tøjer. Det er dog tvivlsomt, om katapult har været
installeret i alle enheder - eller i nogen overhovedet.
Ved ombygning sidst i 1940erne er dobbeltmasten
(.goal mast) agter udskiftet med en spinkel stangmast.
Medfører nu helikopter. Det forlyder, men er endnu
ikke bekræftet, at stævnskruen senere er blevet fjer
net. JOSEF STALIN var det første skib, der (i 1939)
i samme sejladsperiode foretog en dobbeltpassage 
fra Vest til øst og tilbage igen . Under 2. Verdenskrig
fik STALIN og MIKOJAN hovedreparation i U.S.A.,
medens KAGANOVITSJ i 1948-49 var til hovedefter
syn i England. STALIN virker i den vestlige og
KAGANOVITSJ i den østlige del af søvejen og har her
de respektive ledere af disse afsnit om bord.

MIKOJAN blev færdig i 1940 og udrustedes som
hjælpekrydser. hvorefter den i 1941 gik gennem Dar
danellerne og videre via Suezkanalen til Østasien.
hvor den formentlig - foruden at anvendes i det
Ochotske Hav og paa strækningen Yladivostok-s-Be
ringstrædet - er reserve for KAGANOVITSJ. Paa
samme maade er MOLOTOV, der i aarene 1940-45
laa i Leningrad, antagelig reserve for STALIN i den
vestlige del af den Nordlige Søvej.

Tre andre linieisbrydere paa godt 12 000 tons 
KIROV, KUIBYSJEV og KHABAROV - der angaves
at være søsat 1938-39 i Leningrad, har været opført i

af kommunistiske koryfæer. Den oprindelige opkaldelse er da ogsaa
sket efter en løjtnant Schmidt, der var med i ledelsen af del store
mytteri i Sortehavsflanden i 1905 (POTEMKlN-alTæren). Dette stem
mer ogsaa overens med b)'ggesleuet.
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Skitse af de nye 12850 tons store russiske linieisbrydere, af hvilke tre for tiden
er under bygning i Helsingfors til tjeneste paa den Nordlige Søvej.
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f1aadehaandbøgerne siden 1939. Disse skibe har mulig
vis været paabegyndt, men de er i hvert fald aldrig ble
vet færdigbygget. Derimod er de tre i skemaet under
hetegnelsen A, B og C anførte isbrydere, der har
omtrent samme størrelse som den imaginære KIROV
klasse, for tiden under bygning for russisk regning ved
Sandvikens Skeppsdocka i Helsingfors.

Disse tre store linieisbrydere, der indgaar i den nye
finsk-russiske handelsaftale, og som skal afleveres
i perioden 1958-60 med een hvert aar, bliver Ver
dens største og kraftigste isbrydere. Det diesel-elek
triske maskineri hestnar af 8 dieselmotorer å 3250
EHK eller ialt 26 000 EHK, der elektrisk overfører
kraften til 3 skrueaksler - alle agter og anbragt un
der en vinkel paa 3° med det vandrette plan (jfr.
skitsen ). Der findes ingen stævnskrue. Paa den mid
terste aksel med den største skrue kan udvikles
11 000 AHK og pna hver af sideakslerne 5500 - ialt
22 000 AHK. 3000 tons solarolie og 400 tons brænd
og smøreolie giver en aktionsradius paa 20 000 sømil
ved 121mob. Besætning: 160 mand.

Paa det kommunistiske partis XX partidag (februar
HJ56) blev det bl. a. meddelt, at man under femaars
planen 1956-60 agtede at bygge en atomdrevet is
bryder. Billeder af en model af denne atomisbryder
viser, at den ligesom isbryderne A, B og C ikke skal
have stævnskrue, men 3 skruer agter, hvoraf den
midterste er større end skruerne i siderne. Atom
isbryderen, der beregnes at blive færdig i 1960, skal
stationeres paa den Nordlige Søvej. I bladet Krasnl
Flot, hvori meddelelsen er fremkommet, oplyses, at
atomisbryderen foruden at bryde isen paa almindelig
vis tillige i nødsfald skal kunne smelte den ved hjælp
af sutomopva rmet« vand!
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Under 2. Verdenskrig overlod U.S.A. i h. t. Laane
og Lejeloven 3 isbrydere af WIND-klassen (NORTH-,
SOUTH- og WESTWIND) til Rusland.") Med godt
5300 tons har de 13 300 HK (diesel-elektrisk maskine
ri). Der var een skrue for og to agter. Til krængning
findes en automatisk quick-roll anordning med pum
per, der paa 60 sekunder fra maximurnkrængning til
den ene side kan give max. til den anden. Med deres
store maskinkraft er de beregnet til at gaa gennem
mindst 3 m tyk is, hvorfor de maa klassificeres som
linieisbrydere (længde: 82 m). De var oprindelig me
get kraftigt armerede (4 stk. 12.7 cm i to taarne af
den amerikanske 12.7 cm standardtype for luftværn
og 12 stk. 40 mm nærluftværn) . Efter tilbageleverin
gen til U.S.A. i aarene 1950-51 er armeringen blevet
kendeligt reduceret (nu kun 1 å 2 stk. 12.7 cm). Til
gengæld har de i stedet for armeringen agter faaet
en platform og er blevet udrustet med helikopter. In
teressantest er det dog, at Amerikanerne samtidig
fjernede stævnskruen. som havde vist sig at være af
mindre værdi ved forcering af arktisk is.

Hjælpeisbryderne skal dels arbejde selvstændigt
under lettere isforhold og dels, hvor de indgaar i
en større konvoj, assistere linieisbryderne og tage sig
af de af iskonvojens skibe, der gaar fast i isen.

DAVIDOV - ex NADESJNI - er som nævnt byg
get af Burmeister & Wain i København. Den anven
des hovedsagelig ved Vladivostok.

FEODOR LOTKE (LITKE) blev b~'gget af Vickers,
Barrow, til Canada under navnet EARL GREY. Fik

*) l russisk tjeneste fik de tre WIND-isbrydere navnene KAPlTAN
BELUSOV (ikke at forveksle med den nuværende finskbyggede - se
senere), SEVERNI POLJUS og ADMIRAL MAKAROV.
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senere navnet CANADA og blev i 1!)15 af den cana
diske regering solgt til Rusland. Maskineri: stempel
maskiner. Fik hovedeftersyn i England 1947-48.
Skønt den har et ret stort længde-breddeforhold. har
den vist sig at være en udmærket isbryder og har
været meget anvendt over hele den Nordlige Søvej,
som den i 1934 som det første skib gennemsejlede uden
overvintring og uden uheld. Den er meget let kende
lig med sin for en isbryder noget usædvanlige klipper
stævn.

LENIN - ex ALEXANDER NEVSKI - er bygget
af Armstrong. Hovedeftersyn i England 1946-47.
Stempelmaskiner. Trods sit længde-breddeforhold, der
er det for en isbryder almindelige, har den - ligesom
LOTKE - en for denne skibstype bemærkelsesværdig
høj fart.

Baade LOTKE og LENIN blev i 1930erne - før STA
LIN-klassens tilkomst - anvendt som linieisbrydere.

ILJA l\IUROMETZ - ex tysk EISBXR - er bygget
af Eriksbergværftet i Geteborg.

ALJOSJA POPOVITSJ - ex tysk EISVOGEL - er
bygget af Aalborg Værft. Var oprindelig beregnet til
foruden sine to skruer agter at skulle have to stævn
skruer. Ligesom MUROMETZ stationeret i Poljarnoje.

Den ældste af de russiske isbrydere - ex NA
DESNJI - og en af de nyeste - POPOVITSJ - er
saaledes begge bygget i Danmark og er stationeret i
hver sit yderpunkt af den Nordlige Søvej.

KAPITAN BELUSOV, KAPITAN MELESJEV og
KAPITAN VORONIN er alle bygget af Sandvikens
Skeppsdocka i Helsingfors efter samme tegninger
som den nye finske isbryder VOIMA. De fire skruer
giver skibet en fantastisk manøvreevne. Liggende ved
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Isbryderen L01HE.
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kaj kan disse skibe, selv naar vinden er paa, ved at
gaa frem paa den indvendige stævnskrue og bak paa
den indvendige agterskrue bevæge sig sidelæns tværs
ud fra kajen og fri af denne. I frit farvand kan de
dreje saa godt som paa stedet. Maskineriet er diesel
elektrisk. De 6 dieselmotorer udvikler hver 2000 
eller ialt 12 000 EHK, der ved overførsel til skrue
aksIerne reduceres til 9750 AHK. Maskinerierne agter
er noget kraftigere end maskinerierne til stævnskruer
ne. Skrueakslerne agter danner en vinkel paa ca. 4 o

Isbryderen LENIN.
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Isbryderen POPOVITSJ
- ex tysk EISVOGEL - bygget i Aalborg.

-- i stævnen ca. 5° - med det vandrette plan (jfr. skit
sen). Til fyldning og lænsning af krængningstankene
findes en centrifugalpumpe med en kapacitet paa 240
tons pr. minut, hvorved man i løbet af 90 sekunder
kan krænge isbryderen 16° - nemlig fra 8° til den
ene til 8° til den anden side. De to stævnskruer tyder
paa, at disse isbrydere mere er beregnet for Østersøens
is end den arktiske pakis, og i vinteren 1954--55 blev
KPT. BELUSOV da ogsaa overdraget til istjenesten
i Leningrad og har bl. a. i februar 1956 hjulpet rus
siske skibe gennem isen i de danske gennemsejlings
farvande. Til gengæld synes navnene at pege paa et
tilhørsforhold til Arktis, idet alle tre isbrydere er op
kaldt efter bekendte ledere af sejladsen paa den Nord
lige Søvej.

Foruden de her omtalte isbrydere, der alle enten
har eller har haft eller kan antages at ville faa til
knytning til den Nordlige Søvej, findes der i Øster
søen og Østasien adskillige isbrydere af lignende stør
relse som de nævnte hjælpeisbrydere - heraf flere,
der tidligere har været tyske, finske, estniske og let
tiske. Ogsaa i Sortehavet findes en saadan isbryder,
STEJPAN MAKAROV - ex KNJAS POJARSKI -
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bygget 1916 i England, der oprindelig var stationeret
i Hvidehavet, før den i 1920erne blev overført til
Sortehavet. *)

Isdampere.

Isdampere er fragtskibe med isbryderstævn. De skal
ved egen hjælp kunne forcere lettere is. Da der hertil
kræves et kraftigere maskineri med større kulbehold
ning end i fragtskibe af tilsvarende størrelse, er laste
kapaciteten formindsket. Lejlighedsvis er isdamperne,
naar forholdene har været til det, dog ogsaa blevet
benyttet til at assistere andre skibe. I f'laadehaand
bøgerne ses disse isdampere fejlagtigt opført sammen
med de egentlige isbrydere, fra hvilke de som nævnt
adskiller sig radikalt ved at medføre last.

Af ældre isdampere kan nævnes: SEDOV, der drev
over Polhavet 1937-38, RUSSANOV, SAD KO og
MALYGIN. Den af ADMIRAL SeREER i 1942 sæn
kede SIBIRJAKOV var ogsaa af denne type. Af disse
ældre enheder, der alle stammer fra tiden før 1. Ver
denskrig, har flere tidligere været omtalt. De maa ikke
forveksles med de nuværende, tidligere finske, estni
ske og lettiske isbrydere af samme navn i Østersøen.

I de første 15 aar efter Revolutionen, hvor interessen
for den Nordlige Søvej endnu kun var i sin vorden,

*) AIle de mange isbrydere og isdampere, som Husland erhver
vede fra England og Canada under 1. Verdenskrig - KRASSIN.
LOTKE, LENIN, MAKAROV, SEDOV, SADKO og SIBIRJAKOV
m. fl . - var bestemt til at holde Hvidehavet nahent for Ententens
vaabenleverancer via Arehangelsk. Foruden dette isgaaende skibs
materiel, som forblev i russisk eje, leveredes adskillige andre store
isbrydere, som Ententen tog tilbage efter Revolutionen og anvendte
paa anden mande. BI. a. var saaledes de franske mineskibe (tillige
depotskibe) CASTOR og POLLUX tidligere russiske isbrydere 
bygget j England 1916-17 (ex KOSMA MI;>;IN og ILJA MUHOMETZ).

TIdsskr. f . Søvæsen. 127. Aarg. 11
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Isdamperen DESJNEV. 6500 tons deplacement, bruttoregisterton
nage ca, 2200. Bygget i Lenlugrad 1938. Kulfyret, 3-gangs maskine.

nøjedes man med det forhaandenværende ældre skibs
materiel.

Prototypen for de nyere isdampere var den af Bur
meister & Wain i 1932 byggede TSJELJUSKIN (ex
LENA), der skulle indsættes paa ruten Vladivostok
Tiksi, men som paa udturen i 1933 kom i besæt i isen
og blev skruet ned i Tsjuktsjerhavet i februar 1934. Af
senere enheder kan f. eks. nævnes DESJNEV og
LEVANEVSIU.

Karakteristisk for isdamperne saa vel som for trans
portskibene af iskiassen er de svære laste- og losse
grejer (sværvægtsbomme) , der er nødvendige ved om
ladningen ved de nordsibiriske anløbssteder, hvor ski
bene helt er henvist til deres egne hjælpemidler.

Transportskibe af iskiassen er fragtskibe, hvis skrog
og maskineri er tilstrækkelig kraftigt og stærkt til, at
de - i et antal af 2 til 3 - ved egen maskinkraft
kan følge linieisbryderne gennem ikke altfor svær
is. Hertil henregnes skibe som DICKSON, MOSSOV
JET og ANADYR. Disse transportskibe har noget
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større lastekapacitet end isdamperne. løvrigt er de
fleste russiske skibe forstærket til issejlads, saa de
kan indgaa i iskonvojerne sammen med isdamperne
og transportskibene af iskIassen.

I h. t. Laane- og Lejeloven overtog Russerne i 1941
42 adskillige Libertyskibe, hvoraf en del blev sat ind
paa den Nordlige Søvej, hvor de - som det senere vil
blive omtalt - fra Amerikas vestkyst til forskellige
anløbspladser langs Nordsibiriens kyst - og da især
i dennes østlige og centrale del - i sejladsperioderne
bragte store mængder amerikansk materiel til hjælp
"ed den hurtige opbygning af de under krigen i hast
til Sibiren overførte russiske rustningsindustrier.
Disse Libertyskibe blev apteret som en slags trans
portskibe af iskIassen - bl. a. ved at støbe stævnen
ud med cement, ligesom forskibet blev forstærket ved
indsætning af ekstra spanter.

Efter 1945 har Russerne tillige overtaget nogle tid
Iiger japanske tankskibe - f. eks. NENETZ og JUKA
GIR - der nu anvendes paa den Nordlige Søvej .

(Fortsættes)



Mere om disciplin og gruppefølelse.
Af orlogskaptajn M. Bredsdorff.

I Tidsskrift for Søvæsen for oktober og november
1955 har kaptajnløjtnant Eggert Petersen behandlet
spørsmålet »Disciplin og gruppefølelse«. Noget forsin
ket fremsættes her nogle kommentarer til denne ar
tikel.

I artiklen fremhæver forfatteren gruppefølelsens
store betydning for disciplinen og moralen såvel i krig
som i fred.

De fleste befalingsmænd vil formodentlig umiddel
bart og uden dybgående overvejelser erklære sig enig
med forfatteren i, at gruppefølelse, gruppearbejde,
korpsånd, team wark osv er af afgørende betydning
og bør fremmes mest mulig.

Også jeg er heri enig med forfatteren, og når jeg
overhovedet finder anledning til at tage til orde, er det
forårsaget af artiklens forsøg på at bevise gruppefø
leisens altovervejende betydning. Beviset føres nemlig
ikke gratis. Det koster noget. Beviset føres på bekost
ning af andre for disciplinen og moralen afgørende
værdier, og så hører enigheden op. Endvidere - og
det er det afgørende - føler jeg mig langt fra over
bevist om denne bevisførelses rigtighed.

Artiklen citerer og bygger på en del sociologisk og
socialpsykologisk materiale samt anden litteratur fra
sidste krig. Uden selv at have læst nogen af de anførte
værker, går jeg ud fra, at artiklens udlægning og an
vendelse af det benyttede kildemateriale er korrekt,
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således at forstå, at hvad der i artiklen citeres og med
tages som nødvendigt for læserens forståelse af pro
blemerne, må samme læser også have lov til at anse
som tilstrækkeligt til at danne sig sin egen mening
om de samme problemer.

Lederskab.

Artiklen indledes med et citat fra :oTh e American
Soldier«.

Der nævnes 12 punkter, som udgør de hovedpåvirk
ninger, en soldat er udsat for under krig.

Uden nogen form for argumentering og uden 'h envis
ning til en parallel redegørelse for påvirkningerne un
der fredsforhold, fortsætter artiklen: :oVi må gøre os
klart, at der under krig er helt forskellige betingelser
for skabelsen og opretholdelsen af disciplinen end un
der Ired.e Og derefter fastslås det - ligeledes uden
argumentering: »Ledersk ab under fred og lederskab
under krig er ikke det sammel«

Ingen vil benægte, at forholdene under krig og fred
er såre forskellige, og at disse forskelligheder i aller
højeste grad influerer på betingelserne for oprethol
delse af disciplinen. Dog er der i artiklen ikke ført
skygge af bevis for den følgende påstand, og det fore
kommer derfor meget dristigt kategorisk at hævde, at
lederskab under krig og fred ikke er det samme.

Af de 12 ovenfor nævnte punkter omhandler højst de
fire (pkt. l, (2), 6 og 8 d) forhold, som decideret er
karakteristiske for krig, medens de øvrige punkter
i større eller mindre grad også vil være aktuelle under
fredsforhold.

Alle forskelligheder i de ydre forhold taget i betragt
ning, er der dog vel een fundamental ting, der ikke
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ændrer karakter: den menneskelige faktor. Og leder
skab er, som det senere står i artiklen »en vekselvirk
ning mellem lederen og gruppene, altså en vekselvirk
ning mellem lederens personlighed og gruppens per
sonligheder.

Hvorfor lægger artiklens forfatter så stor vægt her
på og indleder med at slå denne påstand fast?

Uden at ville lægge forfatteren noget i munden, som
han ikke direkte har skrevet, så er det dog klart, at har
man eengang erkendt rigtigheden af denne påstand,
så kan dette bruges i den følgende argumentation til
- om end ikke at bevise så dog til at påvise en hel
del, som det ellers ville være vanskeligt at komme om
ved.

Som motivering for en »hård« og usentimental be
handling af mandskabet har man tidligere kunnet an
føre : »K rigen er hård og usentimental; vi må også i
fredstid vænne soldaten til krigens barske betingelser.
Soldaten skal på eksercerpladsen vænnes til at adlyde,
så gør han det også under kamp! «

Kan være, at man tidligere har lagt for megen vægt
herpå og overvurderet betydningen heraf, men vi får
i artiklen at vide, at vi er helt galt afmarcheret, at vi
helt har misforstået freds uddannelsen, for lederskab
under freder ikke det samme som lederskab i krig.

For under fredsforhold at oparbejde en positiv
gruppefølelse fremhæver artiklen uhyre rigtigt betyd
ningen af at rose og belønne'). Men dette fremhæves
ganske eensidigt, og som om det var noget hidtil gan
ske ukendt og derved indirekte på bekostning af alle
hidtil kendte virkemidler. Artiklen fortæller intet om,

'") En sammenligning med »Blod, sved og tårer« vil uden tvivl
kunne stemples som irrelevant.
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hvordan man opnår et resultat, der fortjener ros og
belønning, eller hvad man skal gøre, hvis resultatet
er dårligt. Man hører intet om, hvordan man skal bære
sig ad med at stille krav, hvis opfyldelse indebærer
ubehageligheder og afsavn. Dette sidste hører måske
kun hjemme under krigsforhold?

Personlig vil jeg tro, at det om spørgsmålet leder
skab forholder sig således: Lederskab er i det væsent
lige ens i krig og i fred, men betingelserne og de ydre
omstændigheder er forskellige. Man vil derfor under
fredsforhold lO i mangel af bedre« ofte se sig nødsaget
til at lægge større vægt på ting, man under krigsfor
hold vil tage let på eller lægge til siden. Er det ikke
således, at man i krig som i fred må anvende de for
håndenværende midler efter bedste evne? Er det rig
tigt kategorisk at forkaste virkemidler, der erfarings
mæssigt har vist deres værdi, blot fordi der findes
andre - i visse situationer måske bedre - midler?

Men lad os antage, at forfatteren har ret i, at leder
skab under krig er forskellig fra lederskab under fred.
Man må da have lov til at spørge: Hvordan bærer man
sig i fredstid ad med at uddanne sine befalingsmænd
(og sit mandskab) til lederskab under krig, og hvis
dette ikke kan lade sig gøre, hvor lang tid, mener for
fatteren, man skal påregne, at en omskoling vil vare?

Lederskab contra gruppefølelse .

Artiklen bringer en analyse af de faktorer, der er
bestemmende for disciplinens opretholdelse og ender
med at konkludere: »at gruppefølelsen bogstavelig
talt er den eneste bærer af disciplinen under krige.

Denne konklusion taget i snæver forstand er der for
såvidt intet at indvende imod, og når jeg alligevel fø-
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ler trang til at opponere, er det fordi forfatteren hel
ler ikke denne gang kommer gratis til resultatet. Den
ne gang er det betydningen af lederskabet, der må of
res. Vi får at vide, lederskabet ikke nær har den betyd
ning, 111an tidligere har tillagt det. Også her finder jeg,
at bevisførelsen er lidet overbevisende.

Det siges ikke direkte. Gruppelederen indrømmes en
plads i gruppen. »Et moment heri (gruppefølelsen) er
også tillid til lederens. Det erkendes også, at gruppe
lederens dygtighed mere end noget andet er afgørende
for gruppens skæbne. Men hermed har kejseren også
fået sit. For ikke at tage artiklens sætninger ud af de
res sammenhæng skal jeg forsøge at udtrykke og sam
menfatte, hvilket indtryk man - efter gennemlæs
ning af hele artiklen - får af forfatterens opfattelse
og vurdering af problemerne. Artiklen giver udtryk
for: Gruppefølelsen er det primære. Lederens person
lighed har ikke den betydning, vi hidtil har troet (le
derens taktiske kunnen ufortalt). Lederen må i frem
tiden indstille sig på i langt højere grad at indgå som
et »rnenigt « medlem af gruppen. I de kritiske situa
tioner er det den i forvejen oparbejdede gruppefølelse
og ikke lederskabet, der er det afgørende.

Det er denne - for mig ganske meningsløse - des
avouering af lederen, der mellem linierne præger ar
tiklen, og hvor forfatterens bevisførelse og underbyg
geise af sit synspunkt forekommer ganske utilstrække
ligt.

Dette træder særligt tydeligt frem i artiklens be
handling af et citat fra »Men against fire« og et dia
gram fra »Th e American Soldier«. For overskuelig
hedens skyld medtages begge her, således som de er
gengivet i artiklen.
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Citatet.

En amerikansk luftlandebatailon er under fremryk
ning gået i stå på grund af en morderisk ild fra fjen
dens side. Bataillonschefen udtalte efter kampen: »Det
var mig umuligt at få mændene til at skyde uafbrudt.
Ikke een mand ud af 25 brugte sit våben frivilligt. Der
var ingen dækning; de kunne ikke grave sig ned. Der
for 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
ning. De vidste allesammen, 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 samme øjeblik jeg forsvandt,
holdt de op. J eg gik op og ned langs linien råbende:
»Sk yd da for helvede lo: men det hjalp ikke meget. De
skød kun, når jeg eller en anden officer var over dem. e

Dette citat anvendes i artiklen til at påvise, at ly
dighed afhænger af hele situationen; at frygten i det
omtalte tilfælde sejrede over vanen, hvorfor opfattelse
af lydighed som en vane eller refleks (skabt under ud
dannelsen) ikke holder stik.

Som illustrering af denne karakteristik af begrebet
lydighed forekommer den refererede episode mindre
egnet. Ganske vist viser den også dette, men samtidig
og i langt højere grad viser den noget andet, hvilket
træder særlig tydeligt frem, når man erindrer sig,
hvad der iøvrigt hævdes i artiklen.

Artiklen hævder, »at det er i kraft af lydigheden,
at den veldisciplinerede soldat bliver den effektive sol
dat,e og da »gru ppefølelsen er den egentlige bærer af
disciplinens under krig, o: må man heraf slutte, at også
lydigheden afhænger af gruppefølelsen.
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j

I

I

Om eksemplet oplyser artiklen, at den omhandlede
bataillon var en af de bedst kæmpende enheder i US
army. Heraf m å man have lov til at slutte, at sanune
bataillon da ogs å har haft en stærk gruppefølelse for
en positiv indsats i kamp.

Episoden viser da, at udsat for en så frygtelig ild,
at lydigheden som vane og refleks ikke slog til (og
hvor selv en stærk gruppefølelse ikke var nok til at
holde bataillonen i gang), selv da var det muligt at
få folkene til at adlyde og bruge deres våben, når ba
taillonscheien eller andre officerer var o/Jer dem.

Man fristes til at tro, at artiklens forfatter af og til
holder kikkerten for det blinde øje, når han i dette
tilfælde kun kan se det første og ganske overser det
andet.

Diagrammet.

Diagrammet er hentet fra »T he American Sodier«
og viser indstillingen hos en veteran division.

Diagrammet foregiver ikke og foregives ikke at re
præsentere resultatet af en omhyggelig undersøgelse
og vurdering af de faktorer, der betinger og ligger til
grund for den gode kampmoral, men viser som sagt
indstillingen hos soldaterne til spørgsmålet, om hvad
der fik de enkelte til at kæmpe.

Ikke desto mindre udtaler forfatterne til »T h e Ame
rican Soldier-e om dette diagram: »Vi har ikke megen
grund til at modificere eller korrigere det billede ( !),

som fremgår af soldaternes indstillinger, bortset ...«
Med andre ord - såvel »The American Soldier« som

kaptajnløjtnant Eggert Petersen finder ingen grund
til, at vi ikke skal akceptere dette diagram som givende
et troværdigt billede, af hvad der fik de enkelte til at
kæmpe.
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Ganske vist hører psykologi ikke til de eksakte vi
denskaber, men der må dog være grænser for, hvad
man skal lade sig pådutte.

Ser man nærmere på selve diagrammet, er der i dette
intet unaturligt eller overraskende. Krigspropagandaen
har i det væsentlige beskæftiget sig med »Ending the

COMBAT INCENTIVES NAMED BY OFFICERS AND ENLISTED VETERANS

(Summary of Tables 1 and 2)
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task e, »Thoughts of home and loved ones« og »Ideal
istic reasons«. Det kan derfor ikke forundre, at i besva
relserne dækker disse tre svar tilsammen 54 pct., og
den indbyrdes fordeling af sstemmer« på disse er vel
også, hvad man kunne forvente. Betragtes svarene
enkeltvis, kan det noteres, at afsætningen på »ideali
stic reasons«, »Vindictiveness« og »Leadersh ip og dis
cipline« har været ringe, og den, der tror, at den rent
umiddelbare indstilling hos den menige soldat er an
derledes, bliver altså skuffet. Diagrammet viser såle
des, at officerernes vurdering af mandskabets indstil
ling afviger fra mandskabets egne opgivelser. Hefter
man sig ved dette, kunne det være interessant at få
oplyst, om der er nogen forskel på yngre og ældre of
ficerers besvarelser af disse spørgsmål.

Men alt i alt - hvad reelt viser så disse besvarelser?
Så vidt jeg kan skønne - intetsomhelst ! og hverken
»Th e American Soldier-e eller artiklen finder det uma
gen værd at undersøge, hvilken af besvarelserne der
kommer sandheden nærmest.

Der er vel ingen, der for alvor tror, at man kan få
et dækkende svar på et så kompliceret spørgsmål, ved
at barbere problemet ned og kun forlange eet svar;
ved kun at bede den enkelte om at opgive den vigtig
ste drivkraft.

Helt bortset fra hvorvidt det overhovedet er muligt
for et menneske selv at gøre rede for, hvad der inderst
inde motiverer dets handlinger, så må man i dette til
fælde gå ud fra, at det for den enkelte ikke drejer sig
om een, men om flere - måske mange - faktorer.

Var spørgsmålet blevet stillet anderledes, f. eks.
»opgiv (i rækkefølge efter betydning) den eller de
grunde, der o.s.v. «, er det højst sandsynligt, at resul
tatet var kommet til at se helt anderledes ud. Men ved
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at forlange eet svar udelukker man på forhånd en
række sekundære motiver, som indarbejdet i den ende
lige og samlede besvarelse måske kunne have præget
billedet på afgørende måde.

Men således har man ikke gjort, og derfor "iser dia
grammet ikke andet, end hvad man ønsker at lægge i
det.

Når nu endelig dette diagram medtages i artiklen,
og der ikke findes anledning til at modificere eller
korrigere det fremkomne billede, så kan man undre
sig over, at skridtet ikke tages fuldt ud . Hvorfor al den
snak om lederskab og gruppefølelse, når diagrammet
klart viser, at disse faktorer er ganske underordnede i
forhold til sEn ding the task e?

I forbindelse med hvad der kan gøres for at skabe
en bedre gruppefølelse. påpeger artiklen den sociale
forskel, der er mellem befalingsmænd og menige, spe
cielt officerer og værnepligtige.

Også her støtter artiklen sig på »T he American Sol
dier-e.

Til spørgsmålet: »Officererne fortjener ekstra ret
tigheder og privilegier, fordi de har mere ansvar end
de menige e , svarer 67 % af officererne »j ae imod
23 % af de menige.

Til spørgsmålet : »En officer vil miste sine folks re
spekt, hvis han er sammen med dem uden for tjene
sten«, svares »jae som følger:

Captains 73 %
First lieutenants 61 %
Second lieutenants 46 %
Menige 18 %
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Dette er selvfølgelig også en hurtig og praktisk måde
at trænge til bunds i problemerne på. Løsningen af
ethvert problem henter man blot der, hvor man i for
vejen er sikker på at kunne få det svar, man ønsker.

Skulle nogen undre sig over, hvorfor artiklen spe
cielt interesserer sig for at udjævne den sociale for
skel mellem officerer og værnepligtige, kan det næv
nes, at forfatteren senere i et foredrag i Søe-Lieute
nant-Selskabet kraftigt gik ind for at understrege den
sociale forskel mellem oversergenter og menige for at
skaffe førstnævnte den fornødne prestige.

Jeg skal i denne 'forbindelse indskrænke mig til at
citere en bog, der slet ikke er videnskabelig og end
ikke udgiver sig for at være det, og hvori der siges:
»Vi er alle lige - nogle er dog mere lige end andre..:

Skulle man efter gennemlæsning af ovenstående
kommentarer finde, at jeg har hæftet mig ved enkelt
heder og læst mellem linierne, så er dette for såvidt
rigtigt.

Når det drejer sig om et så vigtigt spørgsmål som
disciplin og mandskabsbehandling, må man - hvad
enten det drejer sig om kritik eller forslag - forlange
en absolut saglig og nøgtern behandling af proble
merne - også i enkelthederne, og således, at der ikke
kan læses altfor meget mellem linierne.



Glimt fra Søværnet.
Ved orlogskaptajn B. Hervad-Jørgensen.

H. M. Kongens inspektion af soværnskommandoen.

H. M. Kongen inspicerede søværnskommandoen fredag den 20.
april d. ti. ledsaget af jagtkaptajnen og en adjudant af søvær
net.

Ved indgangen til søværnskommandoens bygning i Gerners
gade, hvor der var opstillet skansevagt. blev Majestæten mod
taget af chefen for søværnet. Efter inspektion af søværnsstabens
samlede personel foretoges en rundgang i denne søofficerssko
lens tidligere bygning, hvor Hans Majestæt har tilbragt en væ
sentlig del af sin kadettid. Udover inspektion af kontorer, ope
rationsrum og meldecentral blev der bl. a. også tid til at stu
dere den såkaldte grædemur. hvorpå navnene på adskillige af
den gamle skoles elever er indridset.

Kystflådens øvelsesdeling 1/56.

Den 7. april d. å. formeredes kystflådens øvelsesdeling 1/56
bestående af de under kommando værende minelæggere og mi
nestrygere med hjælpefartøjer.

Minelæggeren VINDHUNDEN er kommandoskib.

Flådebesøg.

Fra 30. april til 4. maj d . å. aflagde den franske jager
CHEVALIER PAUL (SURCOUF-kI. ) besøg i København.

I dagene 4.-7. maj aflagde det engelske navigationsøvelses
skib REDPOLE besøg i København. Under opholdet lå skibet
ptl Holmen, og der var bl. a. omvisning i skibet for elever fra
søvæ rn e ts officersskole.

•Forsvarets dag i Nordvestsjælland. c

Den 26. og 27. maj arrangeres i Holbæk en »For svar e t s dag
Nordvestsjællande.
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Midtpunktet i arrangementet vil være en udstilling af forskel
ligt militært materiel i Holbæk kaserne.

Kystflilden vil blive repræsenteret af kystfllldens øvelses
deling 2/56 bestående af bl. a. HOLGER DANSI<E, som kom
mandosklh, 1. tregatdivislon, 1. minelæggerdivision, 1. og 2.
torpedobådseskadre samt den mobile base bestående af 8 køre
tøjer.

Ved skibenes ankomst til Holbæk lørdag den 26. maj om
formiddagen, er der arrangeret en festlig modtagelse med
muslk m. 'o.

Om søndagen arrangeres en samlet march gennem byen af
styrker fra de forskelf lge værn, og fra øvelsesdelingen vil der
deltage mellem 200 og 300 mand.

I arrangementet indgår endvidere Kvindelige Marineres or
koster, samt et norsk militær-orkester.

Sneskred i Gronnedal,

I martsnummeret omtaltes et sneskred i Grønnedal forårsaget
af en SE-storm. Fra chefen for Grønlands kommando har tids
skriftet siden modtaget følgende redegørelse for hændelsen,
hvis følger bl. a. fremgår af billederne af henholdsvis gymna
stiksalen og læses tuen.

~ -~.f. \ .
Gymnastiksalen.
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Læsestuen.

177

Føhnvinden er et vindfænomen, som hjemme kun sjældent
mærkes.

Anderleds er det på Grønland, hvor Iandets højde i forbindelsc
med hyppigt passerende lavtryk gør føhnvinden til en ofte fore
kommende og frygtet oplevelse, Særlig ubehagelig bliver denne
vind i dalstrøg langs kysten f. eks. i Grønnedal. hvor vindstyrken
kan nå op på over 100 knob. (Under en enkelt storm er i 1953
målt ca. 140 knob). Til sammenligning kan anføres at 12 Beau
fort (orkan) = 65 knob.

Udover vindens virkninger Iedsages føhncn af hurtige ternpe
ratursvingninger ; ph få timer kan temperaturen stige fra -7- 20°
til + 7° C. Denne pludselige overgang virker meget ubehage
ligt på almenbcfindendet og giver stærk hovedpine,

Men den har andre ubehagelige følger. Sneen tør, og smelte
vand i voldsomme mængder strømmer ned fra fjelde og højde-

Tidsskr. f. Søvæsen. 127. Aarg. 12
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drag uden hensyn til eventuelle veje og grøfter. Samtidig her
med bliver alt spejlglat, således at al færdsel udendørs er for
bundet med stor risiko.

I ugen 4.-10. februar i lir havde Grønland kraftigt snefald, og
snelagets tykkelse den 10. var ca. Ilh m . Temperaturen havde i
samme tidsrum varieret mellem 12-18° frost. Den 10. sent om
aftenen drejede vinden til SO (Føhn), og styrken steg til 50
60 knob samtidig med, at heftige regnbyger satte ind. Tempera
turen steg i døgnets løb fra + 10 ° til + 6°.

Den 11. kl. ca . 0330 bevirkede disse forhold, at en snefane p li
fjældet »Bra t tekleve bag marinestationens orlogshjern gik i
skred ; fjældet har her en stigning på ca . 45° og er ca , 200 m.
højt.

Lavinen, der startede i 100 m . højde, tog først kurs mod 2
beboelseshuse, men drejede et halvt hundrede meter før disse
mod orlogshjemmet, hvis sidevægge og skillerum sprængtes,
da sneen passerede tværs igennem bygningen.

Skredet efterlod ca, 75 t. sne inde i selve orlogshjemmet og
ødelagde samtlige varme- og lysfnst.al latiuner. Det tog alt di
sponibelt mandskab 2 dage a t f j erne sneen fra selve bygningen;
havde frosten sat ind igen umiddelbart efter stormen, ville dette
have været umuligt, og bygntngen ville sandsynligvis være
blæst omkuld og blevet totalt ødelagt under næste storm, der
fulgte allerede en uge senere.

Orlogshjemmet er marinestationens eneste samlingssted for
menigt personel. Bygningen indeholdt gymnast.iksal (biograf) ,
læsestue, radiostudio, billardrum samt et par mindre hobby
rum, hvorfor eventuelt tab af bygningen ville have berøvet dette
personel næsten alle muligheder for frf tldsbeskæf'tigclsc og in
dendørsundervisning.

En hændelse som denne giver et lille indtryk af, at tilværelsen
og tjenesten i Grønncdal, hvor hjælp andetsteds fra er ude
lukket, på mange områder er anderledes end på hjemlige tje
nestesteder.

Inspektion i Arresodallejren,

Den 8. marts inspicerede ehefen for søværnet ledsaget af
chefen for kystbefæstningen og søværnets artilleriinspektør
eksercerskolen i Arresødallejren.
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Apropos Arresødallejren, som ingen i søværnet havde ønsket
anvendt i en så lang årrække, ser det nu ud til at lysne for af
løseren, Auderødlejren, idet licitationsmaterialet er udleveret
den 19. marts til en række interesserede firmaer, der skal have
afgivet tilbud senest den 17. april d. å.; byggeriet skal påbegyn
des den 1. maj d. å.

Invitation til weekend i England.

En squadron fra Southern Air Division R.N.V.R. var på
træningsflyvning til Danmark i en weekend sommeren 1955 og
havde bl. a. lejlighed til at foretage angrebøvelser mod en dansk
fregat.

For at gengælde udvist gæstfrihed under opholdet i Danmark
har Southern Air Division sendt en invitation omfattende 6
søofficerer og 6 flyveofficerer til et weekendbesøg på deres base
R.A.F. station BENSON, nær Oxford.

Flyvevåbnet flytter fra lIlargretheholm.

Flyvevåbnet, der hidtil har benyttet en del af den tidligere
luftmarinestations lokaliteter på Margretheholrn, har nu røm
met området med udgangen af april måned d. å.

Søværnet opnår derved rådighed over en del hårdt tiltrængt
plads, hvoraf søværnets sergentskole får de i hovedbygningen
frigjorte lokaler.

Stabsofficer på besøg.

Souchefen i SACEUR's stab, admiral Lemonnier, har været
i København i dagene 12. til 14. marts. Under sit ophold i byen
aflagde admiralen bl. a. besøg hos forsvarschefen og chefen for
søværnet.

Sanering af mariestationen Gronnedal,

Når der ses bort fra de i sidste år opførte familiehuse, er
underbringelsesforholdene på marinestation Grønnedal af en
meget ringe standard, idet man har måttet benytte de tidligere
amerikanske bygninger, der kun var opført med henblik på
relativ kortvarig anvendelse, og det har i de senere år kostet
stationens besætning et stort arbejde at holde bygningerne
blot i brugbar stand.

12'"
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Netop pli et så afsides sted betyder underbringelsesforhold
særlig meget for trivslen, og det er derfor glædeligt at erfare, at
finansudvalget nu har givet tilslutning til gennemførelse af
første trin af saneringen af underbringelsesforholdene. Der er
givet bemyndigelse til anvendelse af 770.000 kr., heraf 100.000
kr. til inventar, i indeværende lir, og der skal til sommer bygges
en kaserne til ca. halvdelen af besætningen.

SlI er der kun tilbage at håbe, at de bevilligende myndigheder
ikke strækker byggeprogrnmmet, der påregnes fortsat i som
meren 1957.

Afsluttede eksaminer.

I de sidste måneder har der været afholdt en række eksaminer
på søværnets sergentskole og mathskole. Nedenstående bringes
en oversigt over dels det antal elever, som har påbegyndt ud
dannelsen, dels det antal, som har gennemført uddannelsen.

Mather
Sergentelever NA
Sergentelever sø & IT
Sergentelever ~lS

Mathelever

påbeg. gennemf.

63 58
49 48

51 48

6 6
105 90

Sergenteleverne Sø & IT fortsætter uddannelsen på sergent
elevtogtet med HOLGER DANSKE, medens matheleverne fort
sætter uddannelsen om hord i forskellige enheder.

Sosætning af ubåden DELFINEN.

Den 4. maj blev uhåden DELFINEN søsat fra orlogsværftet.
Efter at chefen for søværnet i store træk havde redegjort for
det danske ubådsvåbens udvikling, gennemførtes søsætningen

under udfoldelse af det traditionelle ceremoniel.
Det er den første nybygnlng til flåden, der udelukkende er

b~·gget for danske midler, siden minelæggeren LANGELAND
(søsat i maj 1950).



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen og B. Hervad-Jørgensen

samt kaptajnløjtnant W. W. Christensen .

England.

Nyordning for officersqruppen,

Ved udsendelse af en Admiralty Fleet Orde r er der den 25.
januar d. å. meddelt flåden nye bestemmelser, som medfører
en radikal ændring af officersgruppens struktur. De nye be
stemmelser træder i kraft den 1. januar 1957.

Som følge af, at det tekniske udstyr i flådens skibe og luft
fartøjer bliver både mere talrigt og mere kompliceret, vokser
kravene til søofficerernes tekniske viden, ligesom de officerer,
der har teknisk uddannelse, mere end tidligere tager direkte del
i tjenesten om bord.

Den tidligere opdeling i søofficerer, maskinofficerer o.s.v.
begrænser i for høj grad de tjenester, hvortil officererne kan
udkommanderes, samt den træning og erfaring, de kan få, hvor
for denne opdeling vil blive afskaffet fra 1. januar 1957. Her
efter vil alle officerer med undtagelse af læger, tandlæger, in
struktører og officerer i Royal 1IIarines komme til at tilhøre
følgende tre personelgrupper :

The General List
The Special Duties List og
The Supplementary List,

for hvilke der i det følgende skal redegøres nærmere.

The General List vil omfatte alle kadetuddannede officerer
med de nugældende betegnelser Executiue, Engineering, Elec
trical, Supply og Seeretariat, alle ex-ratings, som gennem
Upper Yardmen-planen er avanceret til officer indenfor oven
nævnte tjenestegrene, samt universitetsuddannede indenfor tje
nestegrenene Engineering og Electrical.

General List vil danne grundstammen i flådens officersgruppe
og vil omfatte følgende specialer: Seaman, Enqineer, Electrical
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og Supply-Secretariat, da officererne ikke kan være eksperter
på alle områder; men deres fælles indledende uddannelse og
fælles ansvar indenfor et omfattende område af den almindelige
tjeneste vil medvirke til at skabe et sammensmedet officers
korps. Alle fra General List har mulighed for forfremmelse til
de højeste grader.

Alle kadetter, der begynder på Britannia Royal Naval College,
Dartmouth, i maj måned 1957, vil være bestemt til General
Lisl og Ikke som tidligere til en bestemt tjenestegren. De vil
dog efter eet års uddannelse få tildelt et speciale, der bestem
mes dels af eget ønske, dels af evner og dels af behovet. Som
følge af de særlige kvalifikationer, der kræves til specialet
Eleclrical, vil kadetterne til dette speciale endnu i nogen tid
blive udvalgt forinden optagelsen på Dartmouth.

Kadetterne vil p å Dartmouth i vid udstrækning få fælles
undervisning, og alle unge officerer fra General List vil være
kvalificerede til at føre fartøjer, at gå vagt på broen og at gå
selvstændig ankervagt.

Efter endt specialuddannelse vil officererne med undtagelse
af de med specialet Seaman lejlighedsvis komme til at gøre
tjeneste i andre specialer end deres eget, for herigennem at
øge interessen for at udvide kendskabet til andre specialer.

Ved udnævnelsen til Captain går alle i samme pulje uanset
speciale, idet bedømmelsesgrundlaget alene er den enkeltes
dygtighed og personlige egenskaber sammenlignet med deres
samtidige kammeraters.

De fleste og måske alle med specialet Seaman skal yderfigere
specialisere sig indenfor følgende felter: flyvning, artilleri,
navigation og flyveledelse, ubåds tjeneste, kommunikation, tor
pedo og A/U-kr igsførelse, fystsk træning og velfærd, samt op
måling. Omtrent en trediedel skal være flyvere, men af disse
vil ca, en trediedel vende tilbage til flåden efter 7 års tjeneste
ved flådens flyvevåben.

De officerer, der har specialet Seaman, vil blive delt i to
grupper, Post List og General List (jvf. T.f.S. 1955, pag. 228).

Den nye ordning har specielt betydning for søofficerernes
fremtidsmuligheder, idet antallet af kadetter, der optages på
Dartmouth vil blive reduceret i forhold til tidligere, hvorefter
det forventes, at en. to trediedele af søofficererne på General
U - I vil kunne udnævnes til Commander, hvilket er en langt
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større procentdel end tidligere. Den mangel på officerer, som
den nye ordning medfører, vil anvendelse af officerer fra Spe
cial Duties List og Supplementary List bøde på.

Ved afgang fra tjeneste på grund af alder, tilstås der for
uden pension også en kontant pengeydelse.

The Special Dutles List erstatter Branch List, der tidligere
hed The Warrant List, og omfatter officerer, der er udnævnt
fra andre befalingsmandsgrupper på grundlag af evner og per
sonlige egenskaber. De vil normalt blive udnævnt i en alder mel
lem 25 og 34 år, og gradsbetegnelsen vil blive ændret fra f. eks.
Commissioned Engineer eller Senior Commissioned Stores Of
ficer til Sub-Lieutenant, Lieutenant og Lieutenant-Commander,
med et præfix eller suffix, som betegner specialet.

Oversførsel til General List vil kun undtagelsesvis finde sted.
Størstedelen af officererne på Speciel Dutles List vil kunne

opnå graden Lieutenant, og af disse forventes ca, een trediedel
at blive udnævnt til Lieutenant-Commander, hvoraf enkelte vil
kunne opnå graden Commander.

Ved opnåelse af pensionsalder udbetales ligeledes en kontant
pengeydelse foruden pensionen.

The Supplementary List omfatter officerer, der er kommet
ind med henblik på tjenestegøring i 12 år som pilot eller obser
vator ved flådens flyvevåben, samt andre officerer, som på sam
me grundlag kommer ind med henblik på speciel tjeneste.

Efter 8 års tjeneste ved flyvevåbnet, kan en officer af denne
kategori afgå fra den såkaldte Active List. Umiddelbart inden
udløbet af det 10. tjenesteår kan officererne lade sig indstille
til udvælgelse til pensionsberettigede stillinger. De således ud
valgte officerer vil normalt opnå graden Lieutenant_Commander,
men chancerne for yderligere forfremmelse er yderst ringe. I
ganske særlige tilfælde kan der ske overførsel til General List.

Ved ophør af tjeneste efter 12 eller 8 år modtages en skatte
fri kontant pengeydelse.

(The Adrnirulty News Summary, jan. 1956) B.H-J.

Nyt personelfordelingssystem i Royal Navy.

Et moderniseret personelfor-deltngssystern vil blive indført
n æste år. Det vil blive centraliseret, og i stedet for som nu, at
skibe og etablisscmenter i land udelukkende forsynes med per
sonel gennem de 3 port divisions i Chatharn, Devonport og Ports-
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mouth, vil man indføre nye fordelingseentre i Portland, Har
wieh, Rosyth, the lIlidiands, Nordengland. Sydvestskotland,
Nordskotland, Sydvestwales og Nordirland.

Alle faste folk (minst 7 års tjeneste ) vil i fremtiden kunne
fremsætte ønske om at blive tildelt et bestemt af disse områder
under tjeneste i hjemlandet,

Samtidig vil alle, uanset hvor de hører hjemme, stå på sam
me anciennitetsliste, hvorved der skulle blive mere ensartede

forfremmelsesudsigter. (T im es, 21/2 1956) H.M.P.

Flådens budget.

Budgettet for 1956/57 balancerer med 401.670.000 E, hvilket er
9.720.000 E mere end sidste lir. Nye lønninger og pensionsudbe
talinger beregnes at ville medføre en merudgift på 31.000.000 E,
således at budgettet for andre udgifter viser en nedgang på
lidt over 21.000.000 E fra sidste år.

Personelantallet vil pr. 1/4 1956 være 128.000 og derefter aftage
6.000 i løbet af finansåret.

Skibsantallet fremgår af nedenstående tabel.

Skibstype I Under I I I IVentes på-r:~~-o I re serve lait b~~~i;g bef?5~dt

Slagskibe .. . . .. . 5 5
hangarskibe . . . . 7 7 14 1
krydsere ... . ... 10 12 22 3
robotskibe . ... . 1 1 4
minelæggere ... . 2 1 3

DARING . ...... 8 8
jagere ..... . ... 24 44 68
fregatter ..... . . 51 110 161 24 10
ub åde ... . . .. .. 44 15 59 2 ?
minestrygere . .. 65 189 254 70
mindre fartøjer . 29 41 70 10
landgangsskibe . . 8 54 62
opmålingsskibe . 7 1 8
depotskibe o.l .. . 41 74 115 1

lait 1 297 553 1850 I 110 15

(Times 24/2 1956) H. M. P.
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I de kommentarer, der ledsager budgetforslaget for finans
året 1956/57, anføres det, at atomkraft sandsynligvis vil blive
det mest anvendte drivmiddel såvel i krigs- som handelsskibe,
samt at det er marinens hensigt at begynde den praktiske plan
lægning af et marineatomkraftanlæg, efter at en række offi
cerer nu i nogle år har studeret problemerne ved et civilt atom
kraftanlæg.

Vedrørende skibsmateriellet anføres det bl. a., at det på grund
af atomtruslen er nødvendigt at basere sig på skibe af nyeste
konstruktion, hvis udstyr til stadighed skal følge med udvik
lingen, og hvoraf hovedparten må være udrustede. Som følge
heraf skal reserveflåpen reduceres en del, og af de skibe, som om
fattes af reduktionen, vil de bedst egnede kunne afstås til ven
ligtsindede landes flåder, medens de øvrige skibe efterhånden
skal ophugges.

Vedrørende de enkelte skibstyper anføres,

at Iærdigbygningen af hangarskibet HERMES og moderni
seringen af hangarskibet VICTORlOUS skrider planmæssigt
frem,

at moderniseringen af de øvrige hangarskibe, så disse kan
operere med de kommende flytyper, fortsættes,

at planlægningen af en ny krydsertype. der skal armeres med
fjernstyrede våben, skrider planmæssigt fremad,

at bestilling afgives på iaIt 4 eskorteskibe, der skal være
større end DARING-klassen, og som skal armeres med fjern.
styrede våben i stedet for AJL-kanoner,

at flåden inden april 1957 vil have modtaget iaIt 12 nye fre
gatter, samt at der påregnes afgivet bestilling på yder-Itgere 10
fregatter.

Forsyningsflåden skal også udbygges og moderniseres, og to
lette hangarskibe skal ombygges til henholdsvis værkstedsskib
og depotskib for ubåde.

(Admiral ty News Surnmary, feb. 1956) B.H-J.

Atomdrivkraft.
First Lord of the Admiralty Lord Cilcennin udtalte under

offentliggørelsen af Navy Estimates, at »hovedfremdrtvnlngs
midlet for både er-legs- og handelsskibe i fremtiden vil blive
atomenergle. Samtidig udsendtes meddelelse om, at en indu-
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strigruppe var blevet dannet, bestående af Vickers, Rolls-Rouce
og Foster Wheeler, med det formål at samarbejde i anvendelsen
af atomenergi til sldbsfremdrivning. Den nye gruppe er blevet
indregistreret som et underselskab af Vickers med navnet l'i-

ckers Nuclear Engineering. (Times, 24/2 1956) H.M.P.

Atomdrevne ubåde i fremtiden

Dl: under bygning værende 8 ubåde er formentlig de sidste,
hvortil der vil blive anvendt konventionelt maskineri, idet First
Sea Lord, admiral Lord Mountbatten, har udtalt, at der fremtidig
kun vil blive bygget atomdrevne ubåde.

Admiralitetet har meddelt, at det er meningen at b3'gge en
atomdrevet ublid, hvortil der igenn em måneder er gjort studier,
herunder hydrodynamiske modelforsøg for farter op til 90

knob. (La Revue Maritime, feb. 1956) B.H-J .

Nybygning.

Den første fregat af BLACKWOOD-klassen, HARDY, indgik i
flidens tal i december 1955. Fregatten er bygget speeielt med
henblik pli AlU-jagt, hvorfor dens skrog el' kunstrucret lil at
kunne tåle, at der under AlU-jagt holdes stor fart selv op i
svær sø. Typen er i væsentlig grad konstrueret med henblik på
hurtig bygning.

Dimensioner : 95 X 10 X ? m

Armering: 3 stk. 40 mm AlL
2 stk. Limbo
2 stk. dobb. torpedorør.

(The Adrnir-alty News Summary, dec. 1955) B.H-J.

Civile videnskabsmænd m. fl. ud at sejle.

Civile videnskabsmænd, teknikere m . v. skal i videre udstræk
ning end tidligere ud at sejle med krigsskibene, så de på stedet
kan studere de problemer, som det af dem selv udviklede ma
teriel giver brugeren. Denne fremgangsmåde har hidtil været
anvendt i ret begrænset omfang, men til gengæld har der så
været tilkommanderet søofficerer til de tekniske stabe, hvilket
dog ikke har været fuldt lilstrækkelig med den stadig stigende
tekniske udvikling.

(The Adrnirnlty News Summary, dec. 1955) B.H-J.
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Dimensioner:
l\Iaskinkraft :
Fart:
Aktionsradius:
Armering:
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Radar-træning.

Radar-træningen, som hidtil er foregået om bord i radar
skoleskibet BOXER, skal fremtidig foregå i land.

(The Navy, jan. 1956 ) B.H -J.

En shibstype forsvinder.

l\Ionitoren ROBERTS skal nu ophugges, og søsterskibet
ABERCROillBIE er allerede under ophugning.

(The Navy, jan. 1956 ) B.H-J.

Frankrig.

AlU og AlL-fregat.

Fregatterne af CORSE-klassen (jvf, T.f.S. 1956 pag. 59) har
følgende data:

1250 t
96 X 10,2 X3,0 m
20000 HK (turbinemaskineri )
27 knob
4500 sømil med 20 knob
3 st. dobb, 57 mm AlL
2 stk. 20 mm
12 t-rør til AlU-torpedoer
1 stk. 6 rørs Bofors-squid
2 stk. morterer

Besætning: 198 mand (heraf 13 officere )

(Bulletin d'Information de la Mar-ine Nationale nr. 6) B.H-J.

Flddens opbygning.

l året 1955 er der påbegyndt bygning af 29500 t, 22600 t er
blevet søsat, 28175 t er blevet overtaget og 13075 t er sat i aktiv
tjeneste.

l løbet af 1956 forventes yderligere 52400 t at blive sat i aktiv

tjeneste. (La Revue l\Iaritime, feb. 1956) B.B-J.

Holland.

Ubddstorpedo.

Ved et samarbejde mellem den engelske og hollandske marine
er der udviklet dels en torpedo og dels en udskydniugsmetode,
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H.M.P.

der muliggør udskydning af torpedoer fra ubåde på dybder
indtil ca, 90 m.

Den hollandske marine er ved at udvikle en treskrogs-ubåd,
der skal kunne operere på store vanddybder, og som vil kunne
anvende den nye torpedo.

(The Times, 13. jan. 1956) B.H-J.

Sovjetunionen.

Om krigsvidenskabelige problemer.

I 1955 er der i (lere sovjetiske aviser og blade skrevet artikler,
der må påkalde en vis interesse. Det er desværre ofte således,
at et vist propagandaslør lægges henover alt, hvad der offent
liggøres fra denne side, ligesom den anvendte terminologi kan
virke let irriterende ved sin ensidige skelnen mellem »agressive
imperialister« og »fr edscl sken de folkedemokratier«. Men trods
delte bør man være orienteret om fremtrædende sovjetiske mili
tærpersoners officielle udtalelser og forsøge at trænge ind gen
nem den specielle terminologis tåger til den egentlige kærne.

Det, der i de nedenfor anførte referater og uddrag navnlig
skal fremhæves, er den stigende betydning, som moderne sov
jetiske krigsteoretikere tillægger overraskelsesmomentet, på
hvilket punkt de synes i uoverensstemmelse med den stalini
stiske krigs teori, der betragtede overraskelse som en forbigående
og ikke-permanent virkende faktor. Endvidere pointeres ofte de
sovjetiske styrkers fremtrædende træning og moderne materiel.

»Izvesttj a e er officielt organ for presidiet for den øverste
sovjet og »Kr-asnaj a Zvezda« er den Røde Armes avis.

Artikel [ra lzuestija nr . 45 a] 23/2-1954: »På vagt [or fædrelandets
{red og sikkerbede af marskal af Sovjetunionen V, Sokolooskij.

Sangen om det fredselskende sovjetiske folk, den lige så freds
elskende stat, nationernes venskab og alle de stygge »a n dre«,
der ikke vil forstå, at det sovjetiske folk har kastet åget fra sig
og nu selv råder over sin skæbne. Partiets tilblivelse og historie
gentages. Hæren og flåden udbygges, alt takket partiets omsorg.
Sejren ved Moskva, Stallngrad, Kursk og ved Dnjepr fremhæves.
Dannelsen af en socialistisk og demokratisk lejr under Sovjet
unionens ledelse og bestående af den kinesiske folkerepublik,
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Polen, Rumænien, Czekoslovakiet, Ungarn, Bulgarien, Albanien,
den tyske demokratiske republik, den koreanske folkedemokra
tiske republik, og den mongolske folkerepublik nævnes. Lige
efter den anden verdenskrig tog USA's reaktionære kredse
afstand fra den afsluttede overenskomst, og propaganderer for
en krig mod USSR, men de skal passe på, som man råber i sko
ven, får man svar, for såvel det sovjetiske folk som alle til dets
lejr hørende nationer holder årvågent øje med alle rænkesmede.
Vor hær er forsynet med alle de nyeste tekniske hjælpemidler,
og den er så kampdygtig som aldrig før. lIlanøvrene har vist, at
soldaterne er dygtige til at bruge de nye våben.

»... Imperialisterne truer åbent med, at de vil anvende atom
våbnet, og dette stiller større krav til vor hærs politiske og tak
tiske skoling. Hærens og orlogsflådens mandskab kender deres
pligt og fortsætter med at højne deres krigsmesterskab og krigs
kultur, og bestræber sig til at leve op til nutidens krave,

Artikel fra Krasnaja Zuezda nr. 70 af 24/3-1955: »Kriqsuidenskabens
problemer skal løses på saglig og alsidig uis« af P. Rotmistrov,

marskal af pansertropperne.

Denne artikel kritiserer den nyere litteratur på krigsteore
tisk område og især oberst M. V. Tarantsjuk's bog eller, som
den kaldes her, brochure: »Om de konstant virkende faktorer,
der afgør krigens resultat«.

Der fortælles, at hærens, luftvåbenets og orlogsflådens befa
lingsmænd er interesseret i at læse alt, hvad der fremkommer i
litteraturen angående krigsvidenskabelige problemer. Interessen
er kun naturlig, da alle stræber efter at dygtiggøre sig, men des
værre må det siges, at den foreliggende litteratur ikke er til
fredsstillende. For det første gør forfatterne den fejl, at de i
det uendelige gentager gamle, velkendte læresætninger og kends
gerninger, bringer mange citater, men ikke gør sig den ulejlig
hed at fremsætte deres egen mening, selv drager slutninger osv.
For det andet begår de den fejl, at de betragter krigsvidenskabe
lige problemer løsrevet fra sammenhængen, uden at tage hen
syn til den udvikling og forandring, krigskunsten og soldaternes
skoling har gennemgået. Forandringen i Sovjetunionens væbnede
s tyrker og i de imperialistiske staters hære tages der heller ikke
hensyn til. Det er forståeligt, siges der, at den slags skriveri
ikke kan tilfredsstille en videbegærlig læser.
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Marskallen slår fast, at det i en enkelt artikel er umuligt at
påvise fejl hos en række forfattere, og at man derfor må holde
sig til nogle få.

Derefter tager han fat på oberst Tarantsjuk's bog. Obersten
forklarer overraskelsesmomentet fuldkommen rigtigt, men man
føler, at han undervurderer overraskelsesangrebets betydning,
og spørger uvilkårligt: hvordan vurderer forfatteren selv over
raskelsesmomentet, og her ville det have været på sin plads,
hvis obersten havde anført, hvad han selv mener herom, især
nutildags, hvor hæren og orlogsflåden er forsynet med de nye
ste tekniske hjælpemidler og med atom- og brintbomber. Mener
han, at overraskelsesmomentet under disse forhold i det hele
taget har nogen betydning? Dette er ganske logiske spørgsmål,
og forfatteren kunne have svaret, hvis han ikke havde ladet sig
indfange af fortiden.

Der gøres rede for, hvorfor den sovjetiske krigsvidenskab er
førende, at overraskelsesmomentet er blevet anvendt fra tider
nes morgen, at nogle amorfkunske krigsteoretikere betragter
dette som den eneste garanti for sejr. Det er klart, at de uden
landske agressorer ikke kan sejre, hvis krigen er langvarig, idet
de af Imper-iallsternc startede krige altid er uretfærdige og usur
patoriske og derfor aldrig vil kunne regne med folkets støtte.

Sovjet må regne med, at de Irnper-lalistiske aggressorer agter
at anvende atom- og brintbomber under deres angreb, idet de
for at opnå verdensherredømmet, er rede til at begå en hvilken
som helst forbrydelse. »Og man må indrømme, at anvendelse
af atom- og brintbomber under visse forhold kan være af af
gørende betydning ikke alene i kr-igens begyndelse, men under
hele kr-igene.

Så følger marskallens definition af overraskelsesmomentet
og han slutter: »Sovj etu n ionen har aldrig truet nogen og gør
det heller ikke idag, men gennemfører en fredelig udenrigspoli
tik, medens de Imperlal is tiske aggressorer forbereder et over
raskelsesangreb. Derfor m å Sovjet være på vagt .. .«

Artikel fra Krasnaja Zvezda nr. 108 af 8/5-1954: »Den historiske
sejrs tO-årsdag!! af marskal af Sovjetunionen 1'. Sokolovskij.

Artilden begynder med at fortælle, at den Store Fædrelands
krig har været den største prøvelse, Rusland nogensinde har
været ude for. Partiet, regeringen, soldaterne og folket hæves
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som sædvanligt til skyerne, medens alle andre rakkes ned, dog
bemærkes der midt i det hele, at »r et skal være ret, og vi giver
vore amerikanske og engelske forbundsfæller den ære, der til 
kommer dem. Deres soldater, officerer og generaler har helte
modigt kæmpet side om side med os mod den tysk-Iascist.iske
hær; og vi vil altid ære de faldnes minde«.

Derefter tages der igen fat på den kendte svada. Hen mod
slutningen siges der :

»Partiets centralkomite og Sovjetregeringen har i efterkrigs
tiden gennemført et stort program og opnået at forsyne vore
væbnede styrker med fuldkommen tidssvarende våben og tek
niske hjælpemidler. Dette lykkedes kun, fordi vor sværindustri,
videnskab og teknik udviklede sig støt. Partiet stræber ikke
alene efter at støtte og højne landets økonomi, men samtidigt
at styrke Sovjets hær og orlogsf'låde ved at give den socialisti
ske sværindustri de bedste udviklingsmuligheder. Vor hær er
forsynet med de nyeste skyts og artillerivåben ; flyvevåbenet
disponerer over fuldtud moderne flyvemaskiner, og Sovjetunio
nens orlogsflåde er forsynet med skibe af allernyeste konstruk
tlon«.

». .. Vore chefer træner soldaterne ikke i at kunne opnå en
letkøbt sejr, men i, gennem sejg og anspændt kamp at sejre
over en stærk, med tekniske hjælpemidler velforsynet og aggres
siv f'jendee.

»Luft våbenets og den reaktive tekniks rivende udvikling, op
findelsen af atom- og brintbomben, har i hetydeltg grad for
højet overraskelsesmomentes betydrunge.

Artikel fra Krasnaja Zvezda nr. 290 af 10/12-1955: »Om imperia
lismens kriqsideoloqi« af oberst B. Karpovitsj.

»Imperialismens krigsideologi afspejler den kapitalistiske
samfundsklasses og de mest reaktionære kredses syn på tilvæ
relsen, på krigsførelsen, på de faktorer, der er afgørende for kri
gens resultat, og på, hvad der skal lægges særlig vægt på under
de væbnede styrkers opbygning og under krig, under mandska
'Jets skoling og på den indsats, der skal gøres for at lede befolk
lingens indstilling overfor krig i den rigtige retning.

»Et konkret udslag af imperialisternes aggressive politik og
deologi er oprettelsen af militære baser omkring Sovjetunionen
Ig de folkedemokratiske lande og sammentømringen af militære
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blokke, rettet mod de frihedselskende nationer. Ligeså indtræn
gende taler den negative indstilling USA's ledende kredse og de
kapitalistiske stater indtager over for forslaget om nedrustning,
om anvendelse af atom- og brintbomber, og deres modvilje mod
oprettelse af et kollektivt sikkerhedssystern i Europa. Imperia
listerne ringeagter »Gcneve- åndcne og fortsætter med at forbe
rede en ny kr-ige,

Der gøres rede for den imperialistiske krigsideologis aggres
sivitet og reaktionære væsen. Imperialismens krigsideologi er
metafysisk, den prøver på at rive en eller anden tildragelse ud
af sammenhængen og at opstille den som dogme. Som eksem
pel anføres, at de amerikanske krigsledere ing. »New York He
raid Tribune« efter den anden verdenskrig var kommet til det
resultat, at partisanernes kr-igsførelse var udmærket, og at de
endda havde tænkt på at indføre denne krigsførelsesmetode som
tvunget fag i reserveofficerernes uddannelseskursus. Men de
glemmer, at det alene kun er muligt under en retfærdig befriel
seskrig. - Imperialisternes krigsideologi genspejler sig ikke al
ene i krigsvidensknben og krigskunsten, men ligeledes i det bo ur
geoise samfunds filosofi, kunst, ja endda i religionen. Som
eksempel for det sidstnævnte nævnes den amerikanske »De væb
nede styrkers bønneboge (udg. 1951), som indeholder bønner af
forskellig slags som: den nyindkaldtes bøn, soldatens bøn, ma
trosens bøn, overfenrikkens bøn osv ...

»De vestlige krigsideologer anvender i vidt udstrækning dok
trinerne om en global og en totalitær krig, som i og for sig er
eet og det samme. Imperialisterne mener, at hvis de starter en
krig mod staterne fra den socialistiske lejr, vil den uvægerligt
blive til en verdenskrig, som vil omfatte hele kloden og derfor
kaldes for en global krig. På den anden side vil de gennemføre
denne krig som en totalitær krig, d.v .s. en krig med anvendelse
af ALLE midler mod ALLE nationer, der yder- modstande.

»St r aks efter den anden verdenskrig hævede Imperfalistei
atom- og brintbomben til skyerne og mente at have eneret p i
dem, men også denne påstand var kun af kort varighed, for alle
rede Koreakrigen viste hærens store betydning. Der henvises ti
den arner-ikanske brigadegeneral D. Smith's bog »USA's krigs
doktriner«.

,.USA's officielle standpunkt er dette, at de strategiske må
under en krig kun kan opnås ved hjælp af alle våbenarters sam
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arbejde, hvor luftvåbenet, atom- og brintbomber samt andre
massetil intetgørelsesmtdler af USA's krigsteoretikere anses for
at være de vigtigstee.

»Oa der under en kommende krig først og fremmest tænkes
anvendt luft-atomstyrker, har det ført til, at imperialisterne
opretter et vidtforgrenet net af langt fremskudte militære baser,
og disse baser oprettes i dag efter firemagtsmede i Geneves.

»NATO kaldes af sine skabere ganske vist for en »forsvars
or-ganisations, men er det bare ikke, idet den er en aggressiv
krigspolitisk union, rettet mod Sovjetunionen og de folkedemo
kratiske Iandee.

»Militaristerne erklærer åbent, at de under en kommende
krig agter at anvende atombomben, men de kan ikke skjule, at
den anden part også ejer dette v åbene ...

W . W.Chr.(The Navy 1-1956.)

KIROl' ombygget.

Krydseren JUROV har forn.ylig gennemgået ombygning, hvor
ved bl. a. bro og ildledelsesanlæg er ændret. Krydseren har fået
en ny trebensmast foran agterste skorsten i stedet for masten
agten for skorstenen. Herved har det agterste AA-skyts fået en
ændret opstilling.

Vesttyskland.
Første bevilling til orlogsskibe.

Der er nu givet bevilling af budget- og forsvarsudvalget til
bygning af følgende skibe :

- 8 jagere
- 30 FPB (Fast Patrol Beats )
- 6 fregatter
- 54 minestrygere
- 16 slæbebåde
- 2 øvelsesskibe (heraf 1 sejlskib )
- 2 HOB (Harbour Defence Boat )

laIt sanktionerede udvalget en udgift på 336.000.000 DM.

(Times, 17/1 1956 ) H .M.P.

TIdsskr. f. Søvæsen. 127. Aurg . 13
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C. B. A. Behrens: »Merchant Shipping and the
Demands af War«.

(Her Majesty's Stalionery Offiee and Longmans,
Green and Co., London 1955. 494 sider. 35 sh./42 kr. indb.

Tilsendt fra Arnold Busek's Boghandel).

Den foreliggende bog er et enkelt bind af »United Kingdom
civil Series«, der redigeres af Sir Keith Hancock, Serien be
handler krigens »ci vil e« side og er atter en del af »History of
the Seeond World War«.

Bogen belyser de britiske anstrengelser for at opretholde den
for krigsførelsen så nødvendige søværts trafik. Den behandler
dog ikke alle handelsskibsfartens problemer. Således bliver
f. eks. handelssklhshygningen, kystfarten omkring Storbritan
nien og tankskibsfarten behandlet i andre af seriens bind, lige
som handelsskibsfartens operative afvikling og de dermed i
forbindelse stående, egentlige søkr'lgsbcgivenheder behandles un
der en anden del af »His to r:y of the Seeond 'Vorld War«. DiSSE
emner er kun sporadisk berørt, hvor en omtale har værel motl
veret af hensyn lil del slof, som bogen omfatter.

Det er jo el gammelt kendt middel i krigsførelsen - en a
krigens betvlngelsesmctoder - al søge al borttage fjenden han'
kampkraft igennem udsultning ved blokade, ved en afskæring a
Iorsyningsfinierne, l\led krigsmidlernes lekniske udvikling e
kampen mod forsyningslilførslen ikke blot el spørgsmål om a
udsulte det kæmpende personel eller hjemmefronlens befolk
ning ved al afskære fødemiddelforsyningen, det er tillige for

søget på al »udsulte« krigsmidlerne, al afskære industrien fr
råstoffer og drivmidler for derved al hindre opbygningen l

krigsmidler og at afskære krigsmidlerne ved fronten fra der,
særlige forsyninger for derved al berøve dem deres kampkrat



Boganmeldelse. 195

Den tekniske tidsalders krigsførelse er i langt højere grad
end tidligere afhængig af materielle resourcer, men de kræver
transporter til produktionsapparatet og transporter igen derfra
til kamppladsen. Der kan måske være noget rigtigt i, som det
af og til ses, at 2' verdenskrig kaldes en transport-krig. For
Storbritannien med dets Ø-placering, med de lange forbindelser
inden for the Commonwealth og til Dominions må de søværts
transporter altid være af livsvigtig betydning i krigstid som
allerede i fredstid. Forsyningstjenesten til de vidt spredte kæm
pende styrker under 2' verdenskrig skulle jo ikke lette trans
portproblemet.

Bogens forfatter - eller om man vil: forfatterinde, nemlig
historikeren Miss Behrens - siger i sit forord bl. a.: »It must
be explained what this book is about. It is called »l\Ierchant
Shipping and the Demands of War«, This means that the book
is only concerned with one set of problems: wlth the tasks
which the BrHish-controlled fleet of merchant ships had to
fulfil, with the extent to which it did in fact fulfil them, and
with the principal problems to which the attempt to fulfil
them gave rise.

The book is therefore something more than a history of mer
chant shipping 000 because H con siders ' " the nature of the
demands that had to be met, the measures that had continu
ally to be taken to cut them down and adjust them to the
supply of shipping, and the effects that cutting them down had
on the course of the war«, Samtidigt indrømmes det, at bogen
ikke er den fulde historie om handelsskibsfartens problemer,
der som nævnt behandles i flere bøger, hver omhandlende
sin gruppe af enkeltfaktorer i krigens søværts for-syningstje
neste.

Bogen er opdelt i 5 hovedafsnit: »Th e pre-war plans«, »From
the outbreak of war to the fall of Francee, »From the fall of
France to Pearl Harbourc, »From Pearl Harbour to the defcat
af the suhmartnese og »F r om the defeat of the submarines to
·.h e end of the ware. Afsnittene omfatter ialt 20 kapitler, som
lerefter, inden for de rammer forfatteren har pålagt sig, be
landler de forskellige problemer, der måtte løses for at gen
lemføre en effektiv transporttjeneste, således tilvejebringelsen
lf tonnage, effektuering af de medkæmpendes krav på trans
ror-ter, af troppetransporter og civile krav på transporter, havne-

13"
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spørgsmål, reparnt.lonsspørgsm ål, besætningsproblemer, etc. De
enkelte kapitler er ledsaget af tillæg - ialt 70 - der dels med
supplerende kommentarer dels med talrige statistikker og
oversigter illustrerer den historiske fremstilling. Dertil føjer
sig 16 kort, konvojrutediagrammer og fotografiske illustrationer
samt et glossarium over tekniske handelsskihsudtryk og et
prisværdigt minutiøst udarbejdet stikordsregister.

Til trods for det omfattende statistiske materiale kunne man
hist og her ønske noget mere »t il eget bruge, men bogens ram
mer og prohlemhehandlingen udfra britisk synsvinkel sætter en
naturlig grænse for, hvad der har kunnet medtages.

Det vil være forkert af ovenstående at udlede, at bogen er
en tør og kedelig statistisk opremsning. Tværtimod. l et letlæst,
flydende sprog er krigens historie gengivet på en ikke sædvanlig
m åde, hvorved de egentlige krigshandlinger ofte stilles i sær
ligt relief, og mangt et spørgsmål om hvorfor og hvorledes
bliver besvaret til en tydeliggørelse af baggrunden for krigens
strategi.

Det vil være uoverkommeligt i enkeltheder at omtale de for
sketlige i bogen behandlede problemer, men det vil være natur
ligt at søge frem, hvad en bog, der som denne, med ministeri
elle dokumenter som kildemateriale, vil komme til at stå med
et vist officielt præg af historisk sandhed, - hvad den over
leverer til eftertiden om den danske handelsflådes forhold un
der krigen set med britiske øjne. Det er her navnlig forholdene
før og umiddelbart efter april 1940, der påkalder sig Intcr
esse, og som derfor skal omtales lidt nærmere.

Straks fra krigens begyndelse opstod et voldsomt behov fo
tonnage til dækning af den for Storbritannien så nødvendig
import af råmaterialer og fødemidler. Ikke alene dagens io:
brug skulle klares, men lagre skulle hygges op. Det blev dl
hurtigt oprettede Ministry af Shipping, der måtte skaffe tor
nagen, Britiske skibe blev ehartret eller rekvireret, men dl
var ikke nok. »Aeti ng as hest it could in the light of comme
sense, the l\Iinistry of Shipping had given first priority to ti
demands for grain and second priority to the demands for irl
ore, Ieaving the devil to take the hindmost - timber«, Tømme



Boganmeldelse. 197

importen faldt fra 368.400 tons i september 1939 til 98.100 tons
i januar 1940, så han gjorde tilsyneladende ikke meget ved
det.

Der syntes tre veje at gå for at skaffe mere tonnage: nybyg
ninger, hjemkaldelse af britiske skibe, der betjente Dominions
og kolonierne m. v., og endelig køb eller chartring af uden
landske skibe. Det første kolliderede med Royal Navy's behov
for opbygning og reparationer, det andet kolliderede med beho
vet for at stille Dominions på krigsfod og for at indtjene hård
valuta. Så var der de udenlandske, d. v. s. de neutrale skibe.
England ønskede dem helst på time-charter for dermed bedre
at sikre sig konstant rådighed over skibene. Fragterne blev sat
op. England var nødtvungent villig til at følge med. Churchill
medgav, »the extra cost would be a vexing charge, but
worth ite,

Alligevel tog forhandlingerne tid. »l\Ione:y was not the only
consideration with the neutrais. Within varying limits they
did not want to offend the Germans or to risk Iostag their
ships, and in so far as these were their objects it was Irn
possibie to move thern. The countries nearest to Germarry tend
ed to be the most afraid af her. Before the invasion of the
Netherlands the British had DO ships from the Dutch, either
on time or voyage-charter... . The British had virtually DO ships
on time-charter from the Danes and none at all from the
Swedes, though they had some on voyage-charter from each,
and some service from their Iiner-se, Norge og Grækenland næv
nes som fjernere beliggende fra Tyskland og mere villige til at
time-chartre deres skibe, selvom der også her var vanskelig
heder.

Retfærdigvis anføres det, at der med Danmark og Sverige hen
holdsvis i marts 1940 og november 1939 blev truffet visse over
ensk ornster om at få stillet tonnage til rådighed.

De citerede bemærkninger kan synes noget bitre og bevis på
en ensidig bedømmelse af de neutrale landes stilling. Andet
.teds er der dog givet udtryk for en forståelse af disse landes
roldning, »'Vhy should foreign owners agree to charter in a
tangerous trade for a period of time and at the risk of offend
ng a powerful neighbour when they could charter an a voyage
rasis in a rising market and safe trades without effending any
.ne who could harm them?«
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Imidlertid tonnage målte tilvejebringes, i sidste instans
ved anvendelse af midler, der kunne lægge pres på " gen s t ri dige«
(recalcitrant ) neutrale lande. Længst muligt tøvede man. »No
one wished to offend the neutral European countries by beha
vlour that might seem more approprIate to totalitarian states;
it seerned essential, as it was often said, not to »u p se te them«.

Midlerne, der tænktes på, var affødt af Englands domineren
de stilling som søfartsnation, af mange af de neutrale landes
større eller mindre økonomiske afhængighed af handelen med
United Kingdom og af deres skibsfarts behov for stores, bun
kers, vand, reparationsmuligheder og - ikke mindst - bank
lån og assurance.

Imidlertid vil de påtænkte midlers effektivitet være stærkt
afhængige af Dominions og Amerikas stilling. Det var derfor
nødvendigt foreløhig at gøre en dyd af nødvendighed og at
fortsætte igennem forhandlinger at søge en løsning med det
gode. (Jfr. iøvrigt Churchill's overvejelser, »Den anden Verdens
kr-ige, Bind I, S. 424, ff .).

Først i løbet af sommeren 1940 kom der i den henseende en
ændring, der tilvejebragte mere materiel, men den rigtige bed
ring kom i løbet af 1941, da amerikansk-kontrollerede skibe
blev stillet til rådighed for England. Til illustration af i hvilken
grad, det Iykkedes at skaffe fremmed tonnage, kan tjene føl
gende tal angivende antallet af dry-cargo handelsskibe af 1600
gross tons eller derover under britisk kontrol. Ved årsskiftet
1939/40 var der på bareboat-charter 8 fremmede skibe, på time
charter 161, men ved udgangen af juni 1940 henholdsvis 68 og
2185, hvortil kom 303 rekvirerede skibe. (Det maksimale, totale
antal forekom naturligvis i juni 1944 med henholdsvis 2997,
3722 og 602).

Problemerne, der rejste sig for handelsskibsfarten med del)

tyske besættelse af Danmark-Norge og felttoget mod vest, et
selvfølgelig nøje behandlet. Det vidner om historikerens ærlig.
hed overfor emnet, at forfatteren ikke ensidigt behandler he
givenhedernes betydmug for den engelske krigsførelse, met
søger at belyse både de tidligere neutrale landes nu vanskelig.
stilling og de enkelte skibsføreres store dilemma, stillet som d
blev overfor selvstændigt at m ålte træffe en svær beslutnin
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kun vejledet af modstridende radiomeddelelser. Der er hos for
fatteren fuld forståelse af den tvivlnådighed, der måtte herske
hos skibsførerne fra de besatte lande.

lOA master's duty in normal times is to the comp åny that
employs him; he ean only dispose of the lives and property
under his command at his employer's order-se .. ..

»These masters thus found themselves burdened wHh a re
sponsibility which no man ean ever expect to shoulder when
he enters the merchant service. Should they sail their ships
home to share with their employers and families the fate of the
conquered peoples; should they sail them to ports of neutral
countries hostile to the Allied cause; should they sail them to
the United Kingdom to take part in the British war-eHort; or
should they, in pursuance of what might appear to be their
ernployers' hest interests, choose a fourth alternative - the
alternative of the safe and lucrative trades in the Western
Hemisphere and in the areas east of Suez, to which the war
had not yet penetrated1«

Fra engelsk side gik bestræbelserne naturligt nok ud på
gennem radioen at få de neutrale skibe til at anløbe engelak
kontrolleret havn, men der var så stor usikkerhed overfor,
hvorledes skibene ville reagere på de modstridende engelske
og »nationale« radiomeddelelser. Det blev »en norsk skibs
reder« - navnet nævnes ikke, men som bekendt var det skibs
reder Hysing-Olsen - der tilfældigt befandt sig i London i
dagene omkring 9. april, der fremkaldte lidt forhåbning ved at
påpege, at de tyskdir-igerede radiomeldinger ihvertfald næppe
af norske skibe ville blive taget som kommende fra rederne 
»they began : »My dear mastere, This was an unheard-form of
addresse.

Det tilskrives Hysing-Olsen at have overbevist Englænderne
om, at det ikke var nok blot at kalde på de neutrale skibe, men
at det måtte loves at yde assurance og rede penge til drift,
såfremt skibene anløb britisk havn eller henvendte sig til bri
tisk konsul hvorsomhelst. Dette løfte blev udsendt og ved
rørende norske skibe angivet som værende en overenskomst
nellem britisk regering og Hysing-Olsen, »whose name carried
~reat weight with Nonvegian sesmene.

Det er et fingerpeg, hvilken betydning det havde for Norge og
~orges handelsflåde, at der hurtigt i England blev etableret
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et med norsk regerings fuldmagt forsynet organ, som i realite
ten ejede alle norske skibe - lO the one means H (Norge) had of
demonstrating the continuance of Norway's national existence
and of preserving Its self-respecte, (Det er ikke direkte nævnt i
bogen, men der blev jo straks i London under den norske mini
ster Colban dannet en komite - Norwegian Shipping and Trade
Mission - hvori skibsreder Hysing-Olsen indgik som norsk
rederforbunds repræsentant. Den 22/4 fik skibsfartsdirektør
Øivind Lorentzen ved mødet i Stugufl åten i Romsdalen den
norske regerings bemyndigelse til på dens vegne at rekvirere
den norske handelsflåde, hvorefter han sammen med minister
Arne Sunde rejste til England og tilsluttede sig komiteen).

Det blev fra engelsk side accepteret, at dette officielle norske
regeringsorgan havde fuld dispositionsret over den norske han
delsflåde, hvilket blandt andet betød chartringsret og disposi
tion over indsejlede fragter, hvorved der opnåedes midler til
selvstændig videreførelse af Norges kamp og forberedelse til op
bygningen efter krigen. Endvidere betød det, at de norske skibe
kunne fortsætte under eget flag.

For de danske skibe stillede det sig anderledes. Medens Norge,
Belgien og Holland betragtedes som allierede, da deres regerin
ger eller særligt bemyndigede regeringsrepræsentationer eta
blerede sig i England, måtte Danmark officielt betragtes som
fjendtligt land »b ecau se her governrnent submitted to the Ger
manse, uden at der af regeringen etableredes forhandlings
bemyndigede organer i direkte kontakt med den allierede krigs
førelse. Dermed blev dansk skibsfarts egne dispositioner med
virkende til vore handelsskibes vanskeligheder, idet de i en
gelske øjne fik et odiøst skær af at tjene særligt indstillede pri
vate interesser.

»Arnong the Danish ships it soon ernerged that friends and
enemies were equally divided. Various Danish ship-owners, pro
German since the beginning of the war, had foreseen the Ger
man invasion and arrnnged beforehand for full powers, if it
occurred, to be vested in thcir Arnerlean agents. On the morning
arter the invasion these agents constltutcd themselves into a
committee in New York under the chairmanship of the Danish
;\Iinister, and proceeded to broadcast orders to the masters in
thcir companies' employment, telling them to put in to neutral
ports, at the same time that the British broadcast were In-
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viting them to come to this country. The masters, it appeared
later, often did not approve of the proceedings in New York,
though opinions amongst them were divided. The committee,
however, made plain to them that they had no say in the mat
ter... . The Danish Committee had reckoned on reaping a rich
reward in soaring freights and safe voyages for the promptness
with which it had ordered the Danish masters to refuse their
services to the United Kingdom. At the same time it salved
its conscience with the reflection that ships flying the Danish
flag, »the sole symbol of a free Denmarke, would continue to
sa i] the seas. It had, however, miscalculatede.

Efter Frankrigs fald iværksætter England de tvangsforan
staltninger, som det længe havde overvejet og vel inderst inde
havde ønsket at undgå, navnlig i betragtning af Amerikas stil
ling som neutral, hvilket bl. a. forhindrede en amerikansk hjæl
pende intervention overfor de øvrige neutrale lande, hvis han
delsskibe baserede sig på Amerika.

»No ship, it was ordained (apart from those in categories
held to be above suspicion, i. e. British, Allied, United States
and Swedish ships) was to be allowed any facilities in any
port of the British Commonwealth unless the British had fur
nished her with a warrant. For the illdisposed there were to
be no bunkers, or stores, or insurance, or water, or credit, no
access to dry-docks, no Admiralty charts, no help or guidance
or supplies of any sorte.

»Th e Danish Committee, heing unable to insure its shlps
(først efteråret 1940) was forced to keep them in port. It recko
ned, however, that the British need for ships would ultimately
become so pressing that they would be forced to agree to its
terms of wich the essentials were that the ships should con
tinue to fly the Danish flag, and that in return for a small
proportion in British service the rest should be allowed to re
main free. The British persistently refused these offers. »As
longe, they said, »as a ship is under the Danish flag she ean
be requislttoued by the Danish Government and this means
the Nazis who dominate that government«.

»F or the time heing meanwhile, honours were divided, though
somewhat unequally and in the British favour; for whereas
they had half the Danish tonnage that had escaped the Ger-
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mans, the New York Committee which had the ether half could
not use It«,

Senere omtales de danske skibe, der straks var gået til Eng
land. Det omtales, at der blev vedtaget en dispensation fra gæl 
dende lov, således at de kunne sejle med egne besætninger, lige
som der for deres anvendelse blev indsat et »lejebeløb« på
spærret konto til rederne, men det engelske flag skulle føres
af fr~'gt for, at skibene ved anløb af neutrale havne skulle
blive overført til tysk ejendom.

Efter data fra Ministry of War Transport er det angivet, at
der af danske clry-cargo skibe af over 1600 gross tons var 4
under britisk kontrol ved udgangen af april 1940. Ved udgangen
af 1941 angives antalIet til 43, idet samtidigt tabene siden april
1940 angives til 15. For hele krigen angives tabstallet for bri
tisk-kontrollerede danske skibe af nævnte art til 37.

Den her omtalte del af bogen, der beskæftiger sig med for
holdet melIem det krigsførende Storbritannien og de i krigens
begyndelse neutrale lande - herunder Danmark - kan nok
give anledning til visse overvejelser overfor fremtiden. En krig,
hvori de store søfartsnationer er indblandet, kan ikke undgå at
medføre konsekvenser for et land, der er afhængig af sin han
delsflåde og de søværts forsyninger.

Man kan rejse spørgsmålet, om ren neutralitet i en sådan
situation overhovedet vil være mulig, eller om ikke det prin
cip vil være gældende, at den, der ikke er med, er imod. Inter
national af karakter, som skibsfarten er, synes der ikke noget
valg, ligesom det synes klart, at private interesser i skibsfar
tens ledelse må vige for statens. De fornødne foranstaltninger
kan næppe træffes udfra idealistiske eller ensidigt økonomiske
motiver, men må træffes udfra en realistisk bedømmelse af det
hensigtsmæssige og gennemførlige, helheden taget i betragtning.

Der behøver ikke heri at ligge nogen opgivelse af national
selvstændighed og initiativ. De beskrevne forhold efter april
1940 vil måske få nogle kredse herhjemme til at sige: der ser
man den stærkeres magtanvendelse for fremme af egne interes
ser, vi selv kan intet gøre. Men Norge viste dog ved handle
kraft, klog myndighedsplacering og fast holdning, at skibene
og dispositionsretten over dem kunne bevares på norske hæn-
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del'. Vor regering fik ikke tid, vil del' måske blive indvendt.
Det el' muligt, at man skal lade sig nøje med så enkel en for
klaring, men til gengæld synes den så i højeste grad at moti
vere en vel gennemtænkt realistisk planlægning overfor frem
tiden, om ulykken skulle ske igen.

Eventuelle modstandere herhjemme af vor tilslutning til
NATO vil sikkert kunne lære meget af denne bog. Såfremt en
ny krig skulle overrumple os og de store søfartsnationer, uden
at del' val' skabt klarhed vedrørendc handelsflådens ledelse un
der sådanne forhold, uden at dens skibsførere utvetydigt val'
bekendt med, hvad der i så fald ville blive betragtet som
loyalitet og pligt overfor fædrcland og rederi, da fremgår af
bogen de konsekvenser, der risikcres for skibene, for vore ind
tjeningsmuligheder gennem deres virke og for vor aå nødven
dige oversøiske forsyningstjeneste. N1'Ir ens eksistens er af
hængig af søen, må man samarbejde med andre søens folk. Vil
vi ikke det samarbejde - og dct allerede i fredstid - må vi
være forberedt på at foretage en gennemgribende struktur
ændring af hele vort samfund.

Bogen er, som dens forord lover, en fremdragning af cn del
af problemerne i den søværts transporttjenestc, en på et om
fattende kildematertale bygget undersøgelse af disse problemers,
og den overfor de enkelte problemer valgte løsnings Indfly
dclse på Englands liv under krigen og p1l. kr-igsførelsen. Bogen
kan anbefales til allc, del' på cn cller andcn milde beskæf tiger
sig med disse problemer - Shipping-kredse, civil og militær
forsyningstjeneste - og til alle der har Interesse fol' en under
bygning af den historiskc viden om 2' verdenskr-ig,

Det Cl' i begyndelsen af denne anmeldelse nævnt, at den
foreliggende bog el' et enkelt bind af »United Kingdom civil
Series«.

De to sidste verdenskrige hal' tydel igt understreget, at den
der har de største resourcer, og som samtidigt bedst for-mår at
bringe de rette midler i det rette omfang frem til rette sted
på det rette tidspunkt, el' den, del' hal' den største mulighed fol'
at erhverve sejrens palmer. Med kampen mod produktions-
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apparatet og mod alle former for forsyninger tegner den totale
kr-igsførelse sit billede.

Bæring af uniform er ikke længere et kendetegn for den,
hvis indsats ene har aktiv indflydelse på krigens gang. »Den
civile Front« har med større vægt end tidligere indtaget sin
plads i krigsførelsen, og det er denne fronts problemer, der be
handles i »United Kingdom civil Sertese.

For at bibringe et indtryk af det vidtspændende emneom
r-åde, der behandles i serien og for samtidigt at henlede op
mærksomheden på muligt kildemateriale for interesseredes
sær-studier, skal der slutteligt gives en oversigt over allerede
udkomne bøger indenfor serien samt over bøger, der kan for
ventes.

De enkelte emner behandles af forskellige forfattere, hvis
bøger udkommer under 3 grupper: Introductory, General Se
ries og War Produetion Series.

Under Introductory findes :o Br iti sh 'Var Economy«, »British
'Var Production«, »Problems of Social Poliey« og »Statistieal
Digest of the Ware, der alle er udkommet.

I General Series er følgende udkommet: »Food, Vol. I: The
Growth of Pollcye, »Economic Blockade, Vol. I: 1939-41«,
»Coal«, »Civil Industri and Trade«, »'Vorl[s and Buildings«,
»Studies in the social Servicese, :oCivil Defencec, »Merchant
Shipping and the Demands of War«.

Følgende er endnu ikke udkommet: »Food, Vol. II: Studies
in Administration and Controle, »Econom ie Blockade, Vol. II:
1941-45«, »Financial Policyc, »Oil «, »Agriculture«, »Manpo
wer«, »Education«, »Inland Transpor-te.

IWar Produetion Series er følgende udkommet: »The Con
trol of Raw Matertalse, :o Con t r acts and Finance«, »North Ameri
ean Supplye,

Følgende er endnu ikke udkornmet : »Lab ou r in ~Iunition

Industriese, :o Studies af Overseas Supply«, »Faclories and
Plante, :o Admin is tr a ti on af 'Var Production«.

K.H.
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Den Nordlig-e Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

(fortsat)

Isproguoser.
Forudsigelserne om isens forekomst og optræden er

et af de praktiske resultater af den videnskabelige
polarforskning. Isprognoserne deles i de kortfristede,
der giver udsigterne for isens optræden i den nærme
ste fremtid - varierende fra nogle faa timer og op
til 14 dage. Normalt beskæftiger en kortfristet isprog
nose sig med udsigten for de kommende 5 dage. De
langfristede isprognoser omhandler derimod det føl
gende aars eller kvartals isforhold.

De kortfristede isforudsigelser er baseret paa de
seneste døgns vejr- og isobservationer - de sidst
nævnte som regel hidrørende fra luftrekognoscering
med fly. Vinden har, som det tidligere er omtalt, af
gørende indflydelse paa isdriften. Med en paalidelig
meteorologi og med erfaringer for isens bevægelser un
der forskellige forhold samt hensyntagen til tempera
turer, strøm, tidevand og de lokale farvandsforhold
m. v. vil det i forbindelse med nøjagtige isobservatio
ner som regel i hovedtrækkene være muligt at forud
sige isens optræden i bestemte farvandsafsnit inden
for de nærmeste 5 dage. Paa grundlag heraf kan man
dirigere skibsfarten og i givet fald sætte isbryderne
ind paa det rette tidspunkt og paa de rigtige steder.

Tidsskr. f. Sovæsen, 127. Anrg. 14
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Den første regelmæssige radioudsendelse af kortfri
stede isprognoser for Karahavet paabegyndtes i 1937
fra Port Dickson. I 1939 udvidedes prognoserne til at
omfatte alle afsnit af den Nordlige Søvej. Sikkerheds
procenten varierede fra 65 til 90. Bearbejdelsen af
materialet fra de ca. 50 polarstationer samt skibs- og
flyobservationerne foretoges paa følgende steder: Am
derrna, Port Dickson, Tiksi og Kap Schmidt. Det var
dog kun de to første stationer, der udsendte regel
mæssige is- og vej rprognoser - oprindelig i klart
sprog baade paa Russisk og Engelsk. I de øvrige af
snit formidledes radioudsendelserne af linieisbryderne
ST ALIN og KAGANOVITSJ. Under krigen ophørte
de engelske udsendelser, og man gik senere over til
anvendelse af koder for de russiske.

Sikkerhedsprocenten for de kortfristede isprognoser
er i aarene efter 1945 blevet betydeligt forbedret. Dette
skyldes bl. a. observationer fra polarstationerne (NP-2
- NP-5) og isrekognosceringens udvidelse med regel
mæssige flyvninger langt ud over Polhavet i sej lads
perioden.

De langfristede isforudsigelser baseres paa mange
aars og talrige ekspeditioners videnskabelige arbejde.
Gennem en lang narrække har man ved observationer
af isforholdene i forbindelse med meteorologiske og
oceanografiske undersøgelser søgt at finde ud af visse
aarsagsforhold og har derved ment at kunne opstille
forskellige teorier og empiriske formler.

Man er saaledes kommet paa det rene med, at is
prognosen for den følgende sommer ikke alene maa
baseres paa observationer foretaget i løbet af det sid
ste aar, men at der ogsaa maa tages visse hensyn til
forhold for flere aar siden.
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De langfristede isprognoser udarbejdes nu af det
Arktiske Institut for følgende afsnit:

1. Barentshavet,

2. Karahavet - incl. det Vestsibiriske Hav,

3. Laptevhavet,

4. Det 0stsibiriske Hav - og

5. Tsjuktsjerhavet.

Der udsendes hvert aar fire langfristede isprogno
ser. Den første, der kommer allerede i december, er
skitsemæssig og giver kun hovedtrækkene. Den næste,
der udsendes i februar, er en udvidelse af december
prognosen, medens den tredie, der kommer i maj, dan
ner grundlaget for planlæggelsen af udrustningerne og
hele skibsfarten i sejladsperioden. Endelig udsendes i
august en fjerde langfristet isprognose, der paa basis
af sommerens isforhold omhandler sejladsperiodens
sidste del og angiver tidspunktet for sejladsens forven
tede afslutning.

Udarbejdelsen af de langfristede isprognoser sker
i Moskva og Leningrad.

De vigtigste momenter ved udarbejdelsen af en lang
fristet isprognose er naturligvis kendskabet dels til
den varmemængde, der er blevet tilført det nordlige
omraade saa vel ad luftvejen som ad søvejen - og
dels til det forudgaaende aars sisstatu se - d. v. s.
smeltning og ismængde.

Om den varmemængde, der er tilført ad søvejen, kan
man faa oplysning ved observation af temperatur og
hastighed af Golfstrømmen og dens forgreninger i
Barentshavet. Erfaringerne har saaledes vist, at tem
peraturen i Golfstrømmen udfor Lofoten to aar senere
vil indvirke paa forholdene ved Svalbard. Paa samme

14"'
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maade vil temperaturen i Nordkapstrømmen paa meri
dianen 33° 30' E have indflydelse paa isdannelsen i
Barentshavet samme aar og langs Novaja Zemljas ky
ster og i Karahavet det følgende aar. Ligeledes vil ha
stigheden og temperaturen af de understrømme, der
som Golfstrømmens udløbere gaar ind i Polhavet,
have indflydelse her. Vanskeligheden ved at bestemme
disse sidste faktorer med en tilstrækkelig nøjagtighed,
giver dog endnu de langfristede isprognoser et vist
usikkerhedsmoment.

Hertil kommer, at variationer i temperaturen for
disse understrømme, der som tidligere omtalt bevæger
sig i flere hundrede meters dybde, ikke vil have nogen
nævneværdig øjeblikkelig indvirkning paa is forholdene
i Polhavet, men først kan antages at ville gøre sig
gældende efter en vis periode. Selvom det er store
mængder varmt vand (1.5-2.5°C), der af Golfstrøm
mens udløbere hvert aar tilføres Polhavet. er dette
havs vandrnasser af en saadan størrelsesorden, at et
enkelt aars variation (nogle tiendedele af en grad)
kun vil kunne spille en underordnet rolle. Saafremt
et aars overskud modsvares af et lige saa stort under
skud det følgende aar, vil resultatet saaledes blive
status quo, uden at det enkelte aars afvigelse vil kun
ne naa at gøre sig gældende. Først naar der gennem
en længere narrække hvert aar stadig er tilført større
- eller mindre - varmemængder, vil en variation i
Polhavets temperatur kunne spores.

For isforholdene inde paa fladsøen, hvor skibsfar
ten Ioregaar, vil denne indvirkning derfor øst for
Severnaja Zemlja være afhængig - ikke af det sidste
nar eller det forrige - men af forholdene gennem en
lang række Iorudguaende aar.
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Her - paa selve den Nordlige Søvej - spiller vin
den og floderne en større rolle for de langfristede is
prognoser.

Nordlige storme vil saaledes i vinterens løb kunne
presse pakisen ind mod kysten og sætte større is
masser paa grund. I saa fald kan isen blive staaende
her hele den følgende sommer og helt eller delvis
spærre sej ladsen. Dette har ofte - navnlig i tidligere
tid - været tilfældet langs Laprevkysten og i passa
gerne forbi de Nysibiriske øer. Tilstedeværelsen af
saadanne ismasser og den varme, deres smeltning vil
absorbere, maa tillige indgaa i beregningerne.

Ogsaa floderne maa der tages hensyn til. Det var
mere vand fra disse spiller som bekendt en ikke ringe
rolle ved afsmeltningen af fastisen langs kysten. Da
vandmængden i floderne bestemmes af nedbøren, maa
denne ligeledes indgaa som en faktor i de langfristede
isprognoser.

Den transport af varme fra de sydligere egne til de
arktiske egne, som formidles af luften, har en langt
større betydning, end man tidligere har tiltroet den.

Udover at Golfstrømmen selv direkte medfører var
me, optræder den tillige som en slags katalysator ved
dannelsen af lavtryk.

Strømmens indvirkning paa vejret vil begynde, naar
det varmere vand paa vej mod N kommer i berøring
med luft med lavere temperatur. Da denne temperatur
forskel mellem vandet og luften vokser med bredde
graderne, vil Golfstrømmens indflydelse paa vejret til
tage, jo længere man kommer mod N og desto var
mere og hurtigere strømmen er.

I aarene fra 1920 til 1939 er der blevet ført store at
lantiske vandmasser op i Barentshavet, og de her dan
nede lavtryk er med deres varmere luft i adskillige til-
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fælde trængt helt ind i Laptevhavet, hvor de har ind
virket paa afsmeltningen af saa vel indlandsisen paa
Severnaja Zemlja som pakisen. Andre aar, hvor Golf
strømmens varmemængde har været mindre og derfor
ikke er naaet saa højt op, har lavtrykkene dannet sig
langt sydligere med det resultat, at isforholdene har
været ugunstige i den vestlige del af den Nordlige Sø
vej.

Tanken om at finde frem til en metode til forud
sigelse af det kommende aars isforhold er ikke ny,
Allerede Fridtjof Nansen beskæftigede sig hermed.
Senere tog russiske forskere tanken op og begyndte
sidst i 1920erne med isprognoser for Karahavet og
fortsatte derefter i 1930erne med andre dele af den
Nordlige Søvej. Disse første isforudsigelser var endnu
ikke officielle, men nærmest de forskellige forskeres
forsøg paa - hver paa sin maade - at naa frem til
en løsning af problemet.

Professorerne Wiese og Zubov benyttede saaledes
hver sin teori og udarbejdede hver sin prognose. De
gav ofte modstridende resultater, og det kunne natur
ligvis være ubehageligt nok for dem, der skulle bruge
prognoserne til planlæggelsen af aarets sejlads. Men
det var en ganske god metode til at faa gennemprøvet
de forskellige teorier i praksis. Professor \Viese ba
serede saaledes i hovedsagen sin prognose paa Islands
lavtrykkene, idet han mente at disse og deres bevægelse
havde den væsentligste indflydelse paa isforholdene
i Barentshavet og Karahavel. I modsætning hertil lag
de professor Zubov størst vægt paa Nordkapstrønunen
og ændringerne i dens bredde og dybde, temperatur,
hastighed og forgreninger. Af de øvrige forskere, der
deltog i arbejdet med at stille prognoser, kan nævnes
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A. Burke, der prøvede at bevise, at isforholdene var
underkastede periodevise svingninger. Vanskeligheden
ved beviset var imidlertid, at der kun fandtes paalide
lige observationer for et kort aaremaal.

Ved aar for aar at sammenligne disse forskellige
prognoser med de virkelige is forhold lykkedes det ef
terhaanden at naa frem til den arbejdshypotese, der
nu anvendes af det Arktiske Institut. Sikkerhedspro
centen for de senere aars langfristede isprognoser er
ikke kendt.

Da sejladsperioden er kortvarig, er det af den aller
største betydning, at saa vel de langfristede som de
kortfristede isprognoser er rigtige. En spildt dag - ja,
blot nogle timers ekstra ventetid kan i givet fald faa
de alvorligste følger i form af overvintring med besæt
i isen og fare for, at skibet kan blive skruet ned.

Helt er menneskene saaledes endnu ikke - og hel
ler ikke Russerne - blevet herre over naturen. Selvom
den langfristede isprognose bliver udarbejdet med den
største omhyggelighed og med de bedste teorier som
grundlag, vil forholdene alligevel ved et uberegneligt
omslag af vind og vej r let kunne bringe uorden i tinge
nes praktiske tilstand - saadan som det f. eks. skete
i 1937 og ogsaa er hændt nogle gange senere. I saa
fald gælder det om, at de kortfristede prognoser i rette
tid kan avertere skibsfarten og anvise andre og mere
sikre ruter - eller i værste fald give faresignal og
dirigere skibene i læ for isen.



Sejlads i arktisk is.
Medens isprognoserne - saa vel de langfristede som

de kortfristede - saa at sige danner det strategiske
grundlag for sejladsen og bestemmer, hvorvidt der i
en bestemt situation og i et bestemt farvand skal sejles
eller ikke sejles - og saafremt der skal sejles, da til
lige, hvis der er is, har udpeget hovedruten - vil selve
sej ladsens udførelse være et taktisk anliggende, hvor
man med egne øjne og ved hjælp af radar og andre
instrumenter og - hvis det drejer sig om en linie
isbryder - da maaske tillige ved hjælp af helikopter
danner sig et skøn over den lokale issituation for at
finde det sted, hvor isen er svagest og derfor lettest
at gennembryde.

ViIkaarene for sejladsen i is er selvsagt i højeste
grad afhængig af vejrforholdene - om det er klart, di
set eller taaget og - ved indtrængen fra aabent vand
i en ismasse paa dennes luvside - tillige om der er sø
eller ej.

Issejlads kan efter antallet af deltagende skibe ind
deles i:

1. Enkeltskibssejlads (som regel kun isdampere).

2. Simpel konvoj - et mindre antal skibe ført af
en enkelt isbryder.

3. Sammensat konvoj - et større antal skibe ført
af to eller flere isbrydere.

En simpel konvoj af Isdampere og transportskibe af
iskIassen med kraftige maskiner kan under isforhold
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Linieisbryderen KRASSIN fører en simpel konvoj gennem 9 ball
polaris uden skruninger. I midten en isdamper af den ældre
type - til venstre et transportskib af iskiassen - begge med
de karakteristiske sværvægtsbomme. Forskellen i de to skibes
broopbygning er kendelig. Konvojen er gaaet fast - bemærk
folkene paa isen agten for isdamperen - hvorfor isbryderen er

i færd med at vende for at skære de to skibe fri.

lettere end 8 ball bestaa af indtil 4 enheder. Ved is
dække over 8 ball maa antallet reduceres - eventuelt
helt ned til een, Til gengæld kan antallet forøges ved
lettere isdække (under 5 ball ).

En sammensat konvoj kan f. eks. bestaa af en linie
isbryder, en hjælpeisbryder, en å to isdampere og op
til 20 transportskibe af isklassen og almindelige fragt
skibe, der er godkendt til arktisk sejlads. En saadan
konvoj vil naturligvis aldrig vove sig ind i svær is.
Eventuelt vil man, hvis isen standser konvojen, lade
linieisbryderen føre nogle enkelte skibe med særlig
vigtig last igennem.

For skibe af isklassen (normal marchfart 10 å 12
knob) regner man med følgende farter for kontinuer
lig sejlads i is med isbryderhjælp :
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5 ball - 6 å 7 knob
7-8 » 4 å 5 l>

9-10 » - 1 å 2 l>

Saafremt isbryderen skal stange sig frem gennem
svær pakis og maaske endda vende om og befri skibe,
der i ventetiden er frosset fast i renden, kan farten
gaa ned til nogle faa sømil i etmaalet.

Ved isdække 7 ball og derunder kan skibe af is
kIassen som regel følge isbryderen uden risiko for at
gaa fast - dette gælder især de første skibe, der følger
efter isbryderen. Ved 10 ball, hvor der kun kan være
tale om at føre et enkelt skib igennem, maa dette
følge i isbryderens kølvand i en afstand af en halv
snes meter, da renden hurtigt lukker sig efter isbry
deren.

Ofte bliver isbryderen imidlertid under saadanne
forhold nødt til at slæbe.

Man skelner ved slæbning mellem:

1. Lang tømme.
2. Kort tømme.
3. Tandem.

Lang tømme anvendes i lettere is til slæbning af et
beskadiget skib eller et skib, hvis maskine er for svag
til, at det selv under disse lettere isforhold kan klare
sig.

Kort tømme - d. v. s. en slæber paa 10-15 m's
længde anvendes under sværere isforhold, hvor selv
et skib af iskIassen ikke kan klare sig. Her maa ski
bets fart nøje afpasses efter isbryderen, og den største
agtpaagivenhed er nødvendig fra det slæbte skibs side.

Tandem anvendes, naar ispresset er saa kraftigt,
at renden efter isbryderen øjeblikkelig lukker sig. I
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saa fald stikker det slæbte skib sin stævn ind i et
til dette formaal indskaaret hak i isbryderens hæk (se
skitsen af STALIN) og affendres og fortøjes her, saa
de to skibe danner et hele. Paa denne maade er det
muligt at slæbe selv i svær is - forudsat at isbry
deren overhovedet kan forcere isen under kontinuerlig
fart.

Under sejlads i taage i aabent farvand maa der ud
vises den største agtpaagivenhed for ikke pludselig
at støde paa is. Her er radaren blevet et uundværligt
hjælpemiddel. Tillige er det dog nødvendigt nøje at
give agt paa fald saa vel i luftens som vandets tem
peratur samt eventuel forekomst af grødis og isskod
ser for heraf at faa varsel om større ismassers nær
hed. Befinder man sig paa luvsiden, vil der dog hver
ken være løs is eller forekomme temperaturfald til at
give noget avertissement om isen. Her vil derimod i sø
bagslaget fra iskanten kunne give et godt varsko.

Kommer man fra aabent vand til iskanten og skal
forcere gennem denne ind i isen, gælder det om at
vælge det bedst mulige sted. Isens form og farve kan
her give den erfarne iosbryderchef god vejledning. Paa
luvsiden vil iskanten være meget kompakt, og er der
kraftig sø, vil en indtrængen i isen her være baade
vanskelig og farlig. Store isskodser vælter rundt i
brændingen og kan meget let beskadige skibet. Naar
isbryderens chef efter at have bestemt sig er gaaet ind
i isen, maa skibsførerne paa de efterfølgende skibe
have deres opmærksomhed henledt paa den rende, som
isbryderen danner. Saafremt den Ikke straks lukker
sig, følger det første skib umiddelbart efter og bliver
af isbryderen ført saa langt ind i isen, at det ligger
nogenlunde roligt og uden at være generet af dønnin
gerne, hvorefter isbryderen paa samme maade enkelt-
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"is leder de andre skibe ind. Hvis renden derimod
straks lukker sig, maa stedet opgives, og konvojen
følger isbryderen videre langs iskanten, indtil et pas
sende nyt sted er fundet.

Naar isbryderen under arbejdet i isen paa grund af
dennes forskellige sammensætning og haardhed kom
mer ud af kurs, maa isbryderen ikke anvende for
krappe drej for at komme tilbage paa kurs igen, idet
de efterfølgende skibe da ofte vil være ude af stand
til at følge renden.

For at holde en brudt rende ren for kvadderis bru
ger isbryderen - og ofte tillige de efterfølgende skibe
- at s slaa med halen« (amr. fisl1tailing). Dette gøres
"ed at lægge roret haardt i borde, hvorefter maskinen
et øjeblik sættes paa fuld kraft frem. Derefter lægges
roret haardt i borde til modsat side, og man lader
atter et øjeblik maskinen gaa fuld kraft frem. Ved
saaledes at skifte nogle gange slynges den løse is ud
til siderne og ind under eller op over den faste is
kant.

Skulle en isbryder eller en isdarnper gaa fast, saa
den hverken kan komme frem eller tilbage trods an
" endelse af maskinkraft, ror, krængning ell er trim
ning, kan man forsøge at sprænge sig fri. Der ned
lægges sprængladninger i isen i to rækker parallelt
med kursen i ca, 100 m's afstand fra skibet, een række
paa hver side, idet afstanden naturligvis vil være af
hængig af sprængladningens størrelse. De to rækker
lægges fra udfor stævnen - evt. broen og fremefter.
I mange tilfælde vil der ved sprængningen fremkomme
revner, der vil gøre det muligt for skibet at faa luft,
naar det derefter gaar an.

Ved issejlads vil det altid lønne sig at gaa en om
vej gennem lettere is i stedet for at spilde tid paa
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forcering af pakninger og torosser. Og saafremt is
prognoserne stiller et hurtigt og væsentligt omslag af
isforholdene i udsigt - og isforholdene kan jo som
allerede tidligere omtalt skifte meget pludseligt - vil
det som oftest kunne betale sig at afvente et saadant
omslag.

(Fortsæt/es)



Marinens Bibliotek, dets Historie, Udvikling
og Virksomhed.

Af Kommandørkaptajn H. F. Kl æ r,

(Foredrag holdt i Søe-Licutenant Selskabet den 7. Februar 1956. Første
Del af denne Artikel er skrevet paa Opfordring fra Statens Biblio
tekstilsyn og har været oll'entliggjort i »Bogens Verden«, Sept. 1955.)

Marinens Bibliotek er et af Landets ældste Fagbiblio
teker - maaske det ældste - idet det er oprettet i
1765. Efter at Søe-Etatens Lektor i Matematik, Pro
fessor Hee, var kommet hjem fra en videnskabelig
Rejse i Udlandet, blev det bestemt, at Matematik og
Vandbyggeri skulde være de Gjenstande, hvorover han
skulde holde Forelæsninger tre Gange om Ugen fra
Kl. 10 til 13 for 4 dertil udnævnte Officerer og nogle
Kadetter. De 4 Officerer fik et Tillæg paa 50 Rdl., fri
toges for Landtjeneste og sendtes ret ofte til Helsingør
for at erhverve sig praktisk Kundskab i Vandbyggeriet
ved Havne- og Broanlæg der.

Der havde dog allerede fra 1738 (kgl. Res. 7/3) været
afholdt Forelæsninger for Søofficerer og Kadetter over
»Sciencer « Søvæsenet og Konstruktionen vedrørende,
først af Kapt. Wegersløff og senere af Professor Hee,
der var Professor ved Universitetet. Da der ikke fand
tes Lokaler paa Holmen til disse Forelæsninger, befa
lede Kongen, at der byggedes en Etage til Pavillonen
ved Hovedmagasinet. Denne Pavillon var den senere
Studenterforenings Bygning paa Gammelholm, hvor
nu Forsikringsselskabet Hafnia's Bygning ligger.
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Senere, omkring 1750, fandtes der Lokaler til disse
Forelæsninger i den nye Ekvipagemesterhygning, der
laa i den nuværende Niels Juelsgade.

I Januar 1765 blev der bevilliget Anskaffelse af et
Bibliotek til Brug for de Officerer, der frekventerede
de matematiske Forelæsninger. Det her omtalte Bib
liotek danner Grundlaget for Marinens Bibliotek eller,
som det tidligere kaldtes, :o Søe-Offi cers-Bibliotek etc .

Denne Bogsamling var dog ikke Marinens første,
idet Grev Danneskiold Samsøe som Overkrigssekretær
i 1740 lagde den første Grund til Søe-Kadet-Akademi
ets (oprettet i 1701) Bibliotek, som endnu bestaar som
selvstændigt Bibliotek.

Bibliotekets første Bøger opbevaredes saavidt man
kan se i Ekvipagemesterbygningen.

Omkring 1787 blev Biblioteket flyttet til Admirali
tets Bygning paa Gammelholm, hvorfra det i 1853 flyt
tedes og blev anbragt i Søkortarkivets Bygning, som
dengang laa ved Porten til Gammelholm ved siden af
Holmens Kirke, lige over for Overformynderiets nu
værende Bygning, hvor der samtidig oprettedes et Læ
seværelse for Officerer, en Luksus, som nu desværre
hører Fortiden til. Da Marinen omkring 1870 fraflyt
tede Gammelholm, maatte ogsaa Arkivbygningen bort,
og Biblioteket flyttedes da i 1874 til Søkortarkivets nye
Bygning i Grønningen, hvor der var indrettet Biblio
tekslokaler med tilhørende Læseværelse. I 1889 ned
lagdes Læseværelset af Mangel paa Plads, og i 1891
flyttedes Biblioteket atter. Denne Gang fik Flytningen
videre Konsekvenser, idet man samtidig delte Biblio
teket i to Afdelinger, hvoraf 2. Afdeling omfattende
Litteratur vedrørende Søkort og Opmaaling samt den
arktiske Litteratur forblev paa Søkortarkivet, mens
1. Afdeling omfattende den sømilitære Litteratur med
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de dertil hørende Fag flyttedes til Bredgade 28, hvor
der i Stueetagen, nedenunder Søofficersforeningens
Lokaler (den tidligere Brandstation) , indrettedes Lo
kaler for Biblioteket med Læseværelse i Søofficers
foreningen. Denne Opdeling af Biblioteket har nu kun
historisk Interesse, idet Biblioteket i 1931 ved Flytnin
gen til de nuværende Lokaler i Søkvæsthuset, ogsaa
denne Gang lige under Søofficersforeningen, atter blev
forenet til et Hele.

Søkvæsthuset, som nu rummer Biblioteket sammen
med andre Institutioner, er bygget 1754, og maa med
sine omfattende Trækonstruktioner anses for at være
ret brandfarligt. Huset er fredet i Klasse A, og Brand
faren man vistnok anses for at have en lige saa fin
Placering. Ved de forestaaende Reparationsarbejder
paa Søkvæsthuset pautænkes indrettet et større brand
sikkert Rum til Bibliotekets Brug, saaledes at dog
de kostbareste Dele af Biblioteket kan brandsikres.
Dette vil sikkert rent opstillingsmæssigt frembyde
visse Vanskeligheder, men maa dog foretrækkes for
den nuværende Ordning. Under 2. Verdenskrig indret
tedes der ganske vist i Bibliotekets Kælder 2 smaa,
delvis brandsikre Boxrum, men de kan med deres sam
lede Kapacitet af 38 Hyldemeter kun rumme Manu
skriptsamlingen og en ringe Del af de Bøger, der i sær
lig Grad bør brandsikres.

Til det nuværende Bibliotek hørte oprindeligt et
Læseværelse. men dette er nu inddraget til Brug for
andre Institutioner, hvorfor Biblioteket maa anses for
et af Landets - i den Retning - daarligst udstyrede.

Ved Siden af Bibliotekets egen Bogsamling - 21.150
Bd. - hestaar l\Iarinens Bibliotek af forskellige
Harindbogs- og Studiesamlinger paa ca. 25.000 Bd. an
bragt ved Søværnets forskellige Afdelinger paa og
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udenfor Holmen, som f. Eks. Søkortarkivet, Søværnets
Officersskole, Søminevæsenet, Søartilleriet m. v. til
Brug ved den daglige Tjeneste, men alle katalogiseret
ved Marinens Bibliotek. Disse Samlingers Bøger over
gaar - efterhaanden som de ikke længere er aktuelle
paa Stedet - til Marinens Bibliotek. De aktuelle tek
niske Bøger i disse Samlinger vil selvsagt kun i rene
Undtagelsestilfælde kunne udlaanes, da de anvendes
ved Afdelingernes daglige Arbejde.

Fra Biblioteker, der i Tidens Løb er nedlagt, enten
fordi den Afdeling, hvortil de hørte, er ophævet, eller
fordi Pladsmangel har nødvendiggjort deres Nedlæg
gelse, er der indgaaet en Del specielle Samlinger i
Biblioteket.

Bibliotekets Samling har som Hovedformaal at for
syne Søværnets Personel med den nødvendige Litte
ratur paa det tjenstlige Omraade, i videste Forstand.
Biblioteket er som Fagbibliotek offentlig tilgængeligt,
ligesom det tager Del i Landets almindelige Biblioteks
service i Samarbejde med de øvrige offentlige Biblio
teker.

Bogbestanden er gennem Aarene vokset jævnt. I
1837 var der 500 Bd., i 1874: 6700, 1893: 11.100, 1923:
16.000 og i 1955: 21.150 Bd. Hertil kommer de Samlin
ger, som findes ved de forskellige Afdelinger, ialt ca .
25.000 Bd., saa Marinens Bibliotek raader nu over en
samlet Bogbestand paa ca. 47.000 Bd . Samlingen bæ
rer Præg af de forskellige Perioders Samarbej de med
andre Nationer. Der findes fra tidligere Tider, hvor
mange Søofficerer i deres unge Aar søgte Uddannelse
i den franske Marine, en Del fransk Søkrigslitteratur,
mens den nyere og nyeste Tid præges af den stadig
voksende Udvikling af Søkrigsstudiet i England og

TIdsskr. f. Søvæsen. 127. Aarg. 15
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Amerika og i de sidste Aar af Forbindelse med NATO,
hvis officielle Sprog er engelsk-fransk.

Af større Boggaver i Tidens Løb kan der være Grund
til at nævne Kommandør Normann's Samling af ark
tisk Litteratur skænket til Søkort-Arkivet 1901, og det
sSøe-Milit aire Kaart-Archiv og Bibliotekselskabes Bib
liotek, som ved dette Søofficers-Selskabs Nedlæggelse
i 1927 overdroges til Marinens Bibliotek.

Marinens omfattende Opmaalingsarbejder paa Grøn
land, dens intime Forbindelse med flere af de større
Grønlands-Ekspeditioner og dens Varetagelse af Fi
skeriinspektionstjenesten deroppe har i Tidens Løb
medvirket til, at Marinens Bibliotek har udbygget den
Normannske Samling saaledes, at det nu er Landets
Hovedbibliotek for arktisk Litteratur.

Det »Søe-Militaire Kaart-Archiv og Bibliotekssel
skabes Samling, som stammer fra den Tid, hvor Sø
officererne selv maatte anskaffe Søkort, Bøger og In
strumenter, rummer en stor Del ældre Navigations- og
Farvandsbeskrivelses-Litteratur samt en Del søkrigs
historiske Værker.

Her bør vel ogsaa nævnes nogle betydelige Værker
a f Bibli otekets egen Samling, som f. Eks. »The Hak
luyt Societyes Publikationer, som i engelsk Oversæt
telse rummer de store Opdagelsesrejsendes originale
Journaler og Papirer (i Øjeblikket 241 Bd.). »Th e Hak
luyt Societye er oprettet i 1846, og Marinens Bibliotek
er en af Selskabets tidligste Abonnenter, idet Biblio
teket allerede begyndte at abonnere i 1847. Som et
Kuriosum kan nævnes, at Kontingentet, som oprinde
lig var ansat til l Guinea, først i 1955 er hævet til 2
Guineas.

Desuden findes »l'he Navy Records Societyes Publi
kationer (i Øjeblikket 96 Bd.) vedrørende Englands
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Søkrigs- og Kolonisations-Historie og Tidsskriftet »Th e
l\Iariners Mirror«, paabegyndt i 1911, der nærmest maa
betragtes som historisk og marine-arkæologisk, samt
en udmærket Samling af marine-tekniske Ordbøger.
Biblioteket ejer en god Manuskriptsamling. som for en
stor Del bestaar af personlige Dagbøger og Duplikater
af Skibsjournaler.

Tanken om at samle alle Forsvarets Biblioteker til
eet har flere Gange været fremme og er bl. a. behandlet
i Kommissioner i 1913 og 1951, men begge Kommissio
ner er kommet til det Resultat, at det ikke kan lade sig
gøre. Hvert Værn maa have sin egen Bibliotekar, der er
fuldstændig inde i vedkommende Værns Organisation,
Historie og Terminologi, hvorfor Stillingerne som Bib
liotekarer maa besættes med Officerer af vedkom
mende Værn. Ved at slaa Bibliotekerne sammen vilde
man kun opnaa at faa en Biblioteksbygning med tre
selvstændige Biblioteker.

Marinens Bibliotek bestyres af en dertil udkomman
deret Søofficer, idet der ikke findes normeret nogen
fast Bibliotekarstilling, et Forhold som dog nu søges
løst paa tilfredsstillende Maade, Til Assistance har han
en Underbibliotekar. en Assistent og en Kontorbetjent,
der dels udfører Budtjeneste og Dels virker som Assi
stent i Bibliotekets daglige Arbejde.

Budgettet fastlægges aarligt som en Del af Forsva
rets Konto til Biblioteker og Samlinger. Bibliotekernes
Regnskaber indgaar i denne Kontos særlige Regnskab,
men Regnskab for de enkelte Biblioteker kan ikke ud
skilles.

Der er i Tidens Løb 3 Gange udgivet trykte Katalo
ger over Bibliotekets Samlinger. Den første blev udgi
vet i 1874, den anden i 1891 og den sidste i 2 Dele i

15"
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1933 til 1936. Denne er vistnok kendt af de fleste af
Landets Biblioteker. Disse Kataloger er stadig supple
ret ved Tillæg, som tidligere er udgivet aarligt, men det
sidste rummer Tiden 1948-52. Accessionen fremkom
mer nu maanedligt i Tidsskrift for Søvæsen.

Ved Flytningen til Søkvæsthuset i 1931 foretoges
der - efter Samraad med Det kgl. Bibliotek og med
Assitance fra Bibliotekstilsynet - en gennemgribende
Omordning af Bogsamlingen. Den nye Katalog blev
ordnet efter Emner efter Tidens Krav, og Samlingen
blev opstillet strengt alfabetisk. Denne Opstilling er nu
forladt, idet den viste sig upraktisk i et Bibliotek af
denne Størrelsesorden.

Den alfabetiske Opstilling har bl. a. den Mangel for
et større Bibliotek, at man for anonyme Bøgers Ved 
kommende opstiller Bøgerne efter Titlens første Ord
med Udeladelse af den bestemte eller ubestemte Arti
kel. Dette kan gøre det vanskeligt at finde Bogen igen.
J eg har fundet Bøger, der f. Eks. hed: »Allerunder
danigst Indstilling om ...4: opstillet under »Allerunder
danigst«, mens Indberetninger, Anordninger, Rappor
ter o.s.v, opstilledes under disse Ord.

Ved den systematiske Opstilling opstilles Bogen un
der det Emne, den allerunderdanigste Indstilling, An
ordning eller Rapport omhandler, og er derfor langt
lettere at finde. Som Eksempel kan jeg nævne, at det
engang tog mig meget lang Tid at finde en Indberet
ning om et eller andet, fordi den var paa norsk og der
for ikke stod under s Ind « men under »Inn «, ligesom
det var vanskeligt at finde frem til Ligprædikenen over
Niels Juel, idet dens Titel er: »Her Niels Juels .. .« , og
den derfor var opstillet under »Her «,

I Aarene 1949-51 blev Samlingen omordnet og op
stillet efter Emner i Overensstemmelse med Katalogen.
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Ved Flytningen i 1931 blev en Del - tildels gamle
og sjældne - Bøger tidrangeret som uvedkommende
eller som Dubletter. Af disse Bøger blev en Del afgivet
til andre Fagbiblioteker, mens Resten, 1331 Numre,
bortsolgtes ved en Auktion paa Holmen i 1932.

Det af Marinens Bibliotek uafhængige »Bibliotek for
Marinens Underklasser« (fra 1923 »Flaadens Skibs
hiblioteke ) henhørte under Marineministeriet og var
bestemt til at forsyne Flaadens Skibe og Nyboders
Beboere med oplysende og underholdende Litteratur.
Ved Oprettelsen af »Søfartens Bibliotek-e i 1939 ind
gik »F'laadens Skibshihlioteke i dette, der herefter og
saa forsyner Flaadens Skibe med almindelig Litteratur,
mens Nyboders Beboere henvistes til Folkebibliote
kerne.

Heldet har fulgt Marinens Bibliotek, saa det - selv
om det en enkelt Gang har været i Farezonen - har

.undgaaet de forskellige Brandkatastrofer gennem Ti
derne, og Omhu og Pietet for Bøgerne har trods for
skellige Vanskeligheder og Angreb bragt Biblioteket
frelst gennem næsten 200 Aar. Man maa haabe, at der
engang i Fremtiden kan skaffes Midler til at bringe
det ind under moderne Forhold, hvor Nutidens Krav
bl. a. angaaende Brandfare og Læseværelse kan efter
kommes.

Dette er i korte Træk Marinens Biblioteks Historie.

Biblioteksvæsenet har i de sidste 50 Aar gennem
gaaet en saa voldsom Udvikling, at det i denne Forbin
delse er værd at omtale, særlig da det ogsaa har haft
en væsentlig Indflydelse paa Marinens Biblioteks Ud
vikling.

»Danmarks Biblioteksforeninge. som i 1955 havde
bestaaet i 50 Aar, og som Marinens Bibliotek er Med-
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lem af, har i Tidens Løb bragt Løsning paa mange
Problemer, som uden dens Initiativ og Hjælp næppe
var blevet løst endnu.

Statens Bibliotekstilsyn (Folkebibliotekernes Cen
tral organ), Biblioteksforeningen og de videnskabelige
og faglige Biblioteker har selv gjort et stort Arbejde
for Uddannelse og Skoling af Bibliotekarer, saa deres
Kendskab til Litteraturen og den Samling, de er knyt
tet til, bliver saa stor som muligt, og Behandlingen af
Bøgerne - Opstilling, Katalogisering o.s.v. bliver ens
artet ved de forskellige Biblioteker, og for Tiden be
handler Folketinget et af Rigsbibliotekaren og Biblio
teksdirektøren stillet Forslag om en Statens Biblioteks
skole, en Undervisningsministeriet direkte underlagt
høj ere Læreanstalt, der skal varetage den teoretiske
Uddannelse af alle Landets Bibliotekarer.

Den moderne Biblioteksservice bygger i høj Grad
paa at gøre Landets samlede Bogmasse tilgængelig for
Publikum paa den letteste Maade.

Valget af Bibliotekarer til de tekniske Biblioteker
har, helt op til Nutiden, været foretaget paa et som Re
gel ret usagligt Grundlag. For de militære Bibliotekers
Vedkommende blev det oftest en afskediget Officer,
som ad denne Vej fik et Tillæg til en sparsom Pension.
Disse Bibliotekarer har i Tidens Løb gjort et stort og
fortjenstfuldt Arbejde, men de har selv maattet skaffe
sig den nødvendige og ofte nødtørftigste Viden, og i
mange Tilfælde har de, bl. a . af misforstaaede militære
Grunde, ikke søgt Samarbejde med det civile Biblio
teksvæsen.

Kendskabet til Landets samlede Biblioteksorganisa
tion - der indebærer Samarbejde mellem alle Landets
Biblioteker lige fra de videnskabelige til Folkebiblio
tekerne - er nu blevet en Nødvendighed. Den, der
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skal være Bibliotekar, maa kende Arbejdet i alle dets
Enkeltheder. Interesse for Arbejdet er stadig nødven
dig, men den er ikke mere nok. Bibliotekaruddannel
sen har i høj Grad medvirket til, at Bibliotekstjenesten,
Bøgernes Opstilling, Katalogisering, Udlaanstjenesten
o.s.v. er blevet langt mere ensartet og derved lettere
tilgængelig for Publikum.

Ved de civile, videnskabelige og tekniske Biblioteker
bestaar Uddannelsen i en 2-aarig Aspiranttid. som om
fatter Kursus af forskellig Art. En lignende Uddannelse
bør tilstræbes for de militære Bibliotekarer.

Da de videnskabelige og tekniske Bibliotekers For
hold omkring 1925 blev ordnet ved den store Biblio
tekskommission, kom de militære Biblioteker til at ind
tage deres Plads mellem Landets øvrige faglige Biblio
teker.

Det kg!. Bibliotek og Universitetsbiblioteket, der tid
ligere stod som de store Centraler for al videnskabelig
og teknisk Litteratur, blev i Tidens Løb overfyldt og
havde Vanskeligheder ved at overkomme den tekniske
Litteratur paa de mange Felter. Man enedes derfor om,
at de praktisk-videnskabelige og de tekniske Fag skul
de udskilles. Det kg!. Bibliotek blev Hovedsædet for de
humanistiske Fag (Skønlitteratur, Filologi, Teologi,
Historie, Musik m.m.) , Universitetsbiblioteket for de
medicinske og naturvidenskabelige Fag, (Jura, Økono
mi m. rn.) , mens de faglige Biblioteker, af hvilke der
findes en Række som: Danmarks tekniske Bibliotek,
Landbohøjskolens, Handelshøjskolens og andre Insti
tutioners Biblioteker, de militære Biblioteker m.Il .
skulde tage sig af de mere specielle Fag.

Anskaffelse af Litteratur indenfor disse Special
bibliotekers Omraade kom derefter helt og holdent til
at paahvile disse Biblioteker, der ved denne Lej lighed
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blev anerkendt som selvstændige Biblioteker hvert paa
sit Omraade, idet Det kgl. Bibliotek og Universitets
biblioteket stoppede Anskaffelser paa disse Felter.
Samtidig med Anerkendelsen af disse Biblioteker paa
lagde man dem en Forpligtelse til at anskaffe, ordne
og vedligeholde Bogsamlinger, hvert paa sit Omraade,
saa de dækkede det videnskabelige og tekniske Behov.
Disse Biblioteker kom derved til at staa som Fortsæt
tere af Det kgl. Biblioteks og Universitetsbibliotekets
Samlinger paa disse Felter og maa i det store og hele
betragtes som Supplementer til disse Bibliotekers Sam
linger. Det senere oprettede, men endnu ikke fuldt ud
formede Rigsbibliotekarembede er tænkt som et Or
gan, der skulde virke samlende og toneangivende paa
det biblioteksmæssige Omraade for alle videnskabelige
og tekniske Biblioteker og derved samle dem i en høj
ere Enhed.

I Konsekvens af dette vil - naar ·det tidligere omtalte
brandsikre Boxanlæg i Marinens Bibliotek til sin Tid
er færdigt - Det kgl. Biblioteks ældre Samling af sø
militær og nautisk Litteratur blive overført til Mari
nens Bibliotek, der da vil eje dens samlede Litteratur
paa dette Omraade.

For at have et fuldstændigt Overblik over Søværnets
Bogsamlinger er det nødvendigt, at alle anskaffede Bø
ger katalogiseres paa samme Sted, og her bliver Mari
nens Bibliotek Centralen. Der er -- som tidligere om
talt - tre Gange trykt Kataloger over Marinens Sam
linger, men det vil næppe ske igen. Bekostningen er
alt for stor, og den trykte Katalog forældes alt for hur
tigt. Alle Bøger, der anskaffes til Søværnet, optages nu
i Bibliotekets Seddelkatalog, der bestaar af en Forfat
terkatalog, en Titelkatalog og en systematisk Katalog.
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Den systematiske Katalog er maaske ikke helt ideel,
men det skyldes i Hovedsagen, at den er bundet til
den trykte Katalog af 1933 og 36, som findes paa de
fleste større Biblioteker her i Landet og mange Steder
i Udlandet. En radikal Omordning af Biblioteket med
en ny trykt Katalog vilde være meget bekostelig, hvor
for man vistnok hellere maa gaa videre med den be
staaende og købe Bøger for de Penge, man kan faa.
Seddelkatalogerne er langt mere bevægelige og prakti
ske, men de kræver et Besøg paa Biblioteket, for at
man kan Iaa rette Udbytte af dem.

Indenfor Søværnet nærmer man sig nu det samme
Punkt, hvor Det kgl. Bibliotek maatte udskille den tek
niske Litteratur. Orlogsværftets, Televæsenets, Søartil
leriets og flere andre Væseners Bogbestande er nu ved
at blive saa speciel teknisk, at de bør holdes samlede
for sig, for at man kan beholde Overblikket over dem.
Marinens Bibliotek bør paa disse Omraader holde sig
til den historiske Udvikling indenfor de forskellige
Specialer og lade Specialbibliotekerne tage sig af den
rent tekniske Litteratur indenfor Omraadet, Denne
Vej har man f. Eks. fulgt i England. Ved eventuelle
Kassationer maa Marinens Bibliotek da staa som Mel
lemled til Danmarks tekniske Bibliotek m.fl.

Boganskaffelsen foregik tidligere gennem Bogudval
get, en Samling Officerer - som Regel tre - der i
Hovedsagen bestemte, hvilke Bøger der skulde anskaf
fes. Denne Metode er nu forældet. De fleste Steder er
Bogudvalgene nedlagt, og man er gaaet over til et kon
sultativt System, hvor man i Tvivlstilfælde ved Anskaf
felserne forhandler med den eller de Myndigheder, der
maa antages at have det største Kendskab til vedkom
mende Emne. Det er nu Bibliotekaren, der - i Over
ensstemmelse med de her anførte Linier - foretager
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Anskaffelserne, og det synes at virke tilfredsstillende.
De Oplysninger, der staar til Raadighed er fortrinsvis
Bibliografier, Anmeldelser i Tidsskrifter samt Kata
loger og Boglister fra inden- og udenlandske Bogfirma
er og Auktionskataloger.

Som et lil1e Sidespring vil jeg gerne sige et Par Ord
om Ordbøger. Biblioteket har en udmærket Samling
af sanvel almindelige som tekniske Ordbøger, men de
kan som Regel ikke udlaanes i længere Tid. Man maa
forudsætte, at de større Institutioner selv er forsynet
med de almindeligste Ordbøger til Hovedsprogene,
mens de større Ordbøger og de fleste tekniske maa laa
nes, naar det er nødvendigt.

Adskillige Forespørgsler i den senere Tid tyder paa,
at man mange Steder staar fremmed overfor dette Pro
blem. Man ønsker special-tekniske Ordbøger fra man
ge Sprog til dansk, f. Eks. hol1andsk-dansk og ita
liensk-dansk. Sådanne Ordbøger findes ikke. Af ma
ritim-tekniske Ordbøger til dansk findes fra den nyere
Tid kun \Volfhagen: dansk-engelsk-fransk-tysk og om
vendt, samt Soheller : dansk-fransk, fransk-dansk 
men de er begge forældede. Ved tekniske Oversættelser
maa man nu støtte sig til ensprogede tekniske eller to
sprogede med et af Hovedsprogene som Grundsprog.
Der er ingen anden Udvej. Danmark er saa lille et
Land, at man sikkert aldrig vil naa til blot en maritim
teknisk Ordbog til Hovedsprogene. I denne Forbindelse
maa man erindre, at det moderne tekniske Sprog stadig
er i Udvikling og har en Masse Ord som er - om end
ikke uoversættelige - saa dog uoversatte,

Tanken om en inter-NATO teknisk Ordbog har væ
ret rejst, men blev aflivet i NATO paa Grund af det
meget store Arbejde og de dermed forbundne store
Udgifter. NATO's Sprog er som bekendt engelsk-
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fransk, hvorfor disse to Sprog i mangt og meget for
Tiden rnaa indtage Førstepladsen.

Den stadige Bogtilvækst bliver et Problem, der kan
skaffe Vanskeligheder, da Kassation altid er en farlig
Udvej for et teknik Fagbibliotek. Det kan i denne For
bindelse nævnes, at en Udlænding, der for faa Aar si
den i Hovedlandene forgæves havde søgt et Reglement
for Ejderkanalen til Slut fandt det her.

Det vanskelige Pladsmangelspørsmaal er løst - paa
Papiret - men det er gaaet her som i saa mange an
dre Tilfælde, at der endnu ikke er skaffet Midler til
Løsningen. Denne Løsning er, at man bygger et selv
stændigt, stort Bibliotek - Depotbiblioteket - hvortil
man fra de videnskabelige og tekniske Biblioteker kan
aflevere forældede Sager, som dog ikke kan kasseres,
f. Eks. Tidsskriftrækker. Depotbiblioteket vil af de
indkomne Sager beholde eet Eksemplar og kassere Re
sten, og dette ene Eksemplar vil saa i Fremtiden være
tilgængeligt der.

Derved vil de videnskabelige og faglige Biblioteker
fra Tid til anden kunne skaffe Plads uden at fordre
større Lokaler.

Marinens Biblioteks Opgave vil være at sørge for
Tilstedeværelsen af den nødvendige Litteratur til Sø
værnets daglige tjenstlige Behov, d.v.s. til at under
bygge Søofficerernes Viden paa maritime og militær
tekniske Omraader med sær lig Vægt lagt paa at samle
og bevare den trykte historiske Litteratur paa disse
Omraader.

Desværre har Søværnet ikke en søkrigshistorisk Af
deling som Hærens krigshistoriske Afdeling. Dette er
vel en Følge af, at Søværnet - uvist af hvilken Grund
- ikke fik sit eget Arkiv, da Hærens Arkiv for godt
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og vel 100 Aar siden blev udskilt fra Rigsarkivet som
selvstændigt Arkiv. Marinens Arkivalier opbevares sta
dig i Rigsarkivet, men de er ikke der Genstand 'for den
vigtige Bearbejdelse, som Hærens Arkivalier bliver
gjort til Genstand for i Hærens Arkiv. Her bliver alle
Arkivalier gennemgaaet og bearbejdet, Registre udar
bejdes og vigtige Enkeltheder trækkes frem af den
store Mængde, saa de bliver lettere tilgængelige og over
skuelige for Historikeren.

Den nuværende Forsvarsordning vil skabe et frem
tidigt Forsvarets Arkiv, hvor Søværnets Arkivalier vil
indgaa paa Linie med de andre Forsvarsgrenes Arkiver
og blive gjort til Genstand for en lignende Gennem
gang som hidtil for Hæren.

Man naar vel næppe den idelle Ordning, man nu har
i Stockholm, hvor Marinens Arkiv, hvis Magasiner er
indrettet i bombesikre Rum i Klippen, Marinens Biblio
tek og den søkrigshistoriske Afdeling er koncentreret
paa samme Sted, saa Søkrigshistorikeren (han findes
baade i større og mindre Maalestok) har gode Arbejds
forhold i Afdelingen og - indenfor sin Rækkevidde 
Adgang til saavel Fagbibliotek som Arkiv.

Hos os vilde meget være opnaaet, om man blot kunde
faa oprettet en søkrigshistorisk Afdeling, og - ved
Overenskomst med Rigsarkivet - efterhaanden faa
gennemgaaet den ældre Arkivmasse.

Med Hensyn til Arkivalier vil det maaske være paa
sin Plads her at indskyde en lille Bemærkning. Bib
lioteket stilles ret ofte overfor Forespørgsler angaaende
Personel eller Krigsskibes Bevægelser, og dem kan man
som Regel ikke direkte besvare. Et yndet Emne er
Bedste- eller Oldefader, der har deltaget i Krigen
1848 eller 1864. og som ifølge Traditionen skal have
haft en ret afgørende Indflydelse paa Krigens Gang.
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Hertil maa siges, at Søværnets Arkivalier, som sagt,
opbevares i Rigsarkivet og omfatter alle skriftlige Sa
ger, som Søværnets Institutioner og Skibe i Tidens eller
Togtets Løb har aflejret, og som belyser deres Liv.
Ind- og udgaaede Skrivelser, Mandskabslister, Proto
koller af en hvilken som helst Farve eller Art, kort
sagt det samme som et Menneske aflejrer i Løbet af
sit Liv af Breve og Optegnelser og andre skriftlige
Efterladenskaber. Den trykte Bog - Historien, Gen
givelsen og Bearbejdelsen af Arkivernes Indhold af
en eller anden Forfatter - findes i Biblioteket. Resten
maa man selv søge i Arkivet.

I Biblioteket findes udarbejdet et Kartotek over
samtlige Marinens Skibe fra 1447 til Dato med Op
lysninger om Byggenar og -sted, Størrelse, Armering,
Togter o.s.v., hvortil man nu søger at knytte Oplys
ninger 'Om eksisterende Billeder af Skibene. Denne
Samling tillægger man stor historisk Betydning.

I Biblioteket findes ogsaa Klichesamlingen til Top
søe-Jensens og Marquards Værk om danske og dansk
norske Søofficerer.

Om Udlaanet kan siges, at det personlige Udlaan til
Søofficerer i Øjeblikket ikke er særlig stort. Dette er
sikkert en Følge af det forcerede Arbejde, der for Ti
den kræves af Søværnets Personel. Udlaanet til Ski
bene er, som det har været gennem Tiderne, en min
dre Bogsamling af sømilitær-historisk Indhold.

Den moderne Biblioteksordning medfører, at man
gennem Marinens Bibliotek kan laane Bøger fra de
andre videnskabelige og tekniske Biblioteker og samti
dig, at man gennem ethvert Bibliotek i Landet - ogsaa
Folkebibliotekerne - uden Udgift kan rekvirere Bø
ger fra Marinens Bibliotek og andre Biblioteker. Fast
stationeret Personel f. Eks. i Korsør eller Frederiks-
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havn kan altsaa uden Besvær faa Bøger fra Marinens
Bibliotek ved Henvendelse til det stedlige Bibliotek.

Til Biblioteket hører ogsaa Tidsskrift-Tjenesten.
Den nuværende Tidsskrift-Ordning blev udarbejdet
lige efter Krigen efter Ordre fra Marinestaben, som
derefter gav den sin Tilslutning. Denne Ordning er
desværre ikke mere tilfredsstillende.

Det maa staa klart, at Søværnet med sine tekniske
Institutioner faar en væsentlig Del af sin Viden fra
Tidsskrifter, der er et ganske nødvendigt Led til Sup
plering af vor Viden om Teknikken paa de allerfleste
Omraader.

Den nuværende Ordning giver et Antal Tidsskrifter
(san dsyn ligvis for faa - maaske tildels de forkerte),
som cirkulerer indenfor Søværnet. Læsetiden ved de
forskellige Afdelinger er for kort. Det er 'k la r t , at Af
delinger som f. Eks. Søværnskommandoen, Søartille
riet og Orlogsværftet faar et altfor ringe Udbytte af
et Tidsskrift, som kun er ved Afdelingen i 4 Dage.
De større Afdelinger bør selv holde Hovedtidsskrifterne
som U.S. Proceedings, Revue Maritime m. fl. for at
kunne drage den fulde Nytte af dem. Dette vil give
baade disse og de andre Deltagere i Cirkulationen bed
re Tid til at gennemgaa Stoffet. Vigtigere endnu er det
at faa oprettet en Referattjeneste af en eller anden
Art, saa en enkelt Fagmands Gennemlæsning af en tek
nisk Artikel kan komme en større, Kreds til Gode og
derved spare de mange for at læse Stof, som ikke giver
dem Udbytte.

Den enkelte Artikel bør gennemlæses af en kompe
tent Fagmand, der giver en kort Karakteristik af Ind
holdet paa en saadan Maade, at enhver interesseret
straks kan se, om den indeholder noget af Interesse
for ham. For den enkelte Referent vil det nok tage lidt

,/
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længere Tid, men det vil i videre Forstand spare meget
Arbejde og derved Tid for den travlt beskæftigede Of
ficer.

Alle Tidsskrifter bør indgaa til en Central - ingen
bør kunne holdes udenom denne. Herfra bør de enkel
te Tidsskrifter fordeles efter en bestemt Plan, saa man
altid har Oversigt over, hvilke Tidsskrifter, der findes.
I Øjeblikket træffer man ofte Tidsskrifter, man slet
ikke kender. Referaterne bør indgaa til denne Central,
hvor de mangfoldiggøres og fordeles til alle Afdelinger,
saa enhver ved Gennemsyn af Referaterne kan blive
klar over, hvor han skal slaa ned for at finde netop
det Stof, han har Brug for. Det vil maaske koste lidt
mere, men jeg er sikker paa, at det vil spare meget
unødvendigt Arbejde og megen Tid - der jo som be
kendt ogsaa er Penge.

Jeg tror, at det er kortsynet Politik stadig at ud
skyde dette Spørgsmaal under Paaberaabelse af Per
sonelmangel. Det vil spare betydelig mere Tid, end
det tager at udføre Arbejdet.

Hermed mener jeg at have givet en Oversigt over Ma
rinens Biblioteks Historie, Udvikling og Virksomhed,
og jeg skal slutte med at fremhæve, at Biblioteket altid
vil se det som sin Opgave at hjælpe enhver til det rette
Materiale til at dygtiggøre sig til Tjenesten i Søværnet
og til at studere Marinens Historie, hvor der endnu er
mange uopdyrkede Felter at tage fat paa.



»Diseiplin og gruppefølelse« endnu engang.
Af Kaptajnløjtnant Eggert Petersen.

I majnummeret af dette tidsskrift har orlogskaptajn
Bredsdorff taget forskellige punkter i min artikel:
sDlscip lin og gruppefølelse« (oktober-november 1955)
op til behandling.

Jeg vil gerne indledningsvis give orlogskaptajnen
den indrømmelse, at det krav om saglighed, som han
afslutter sin artikel med, stort set også synes tilfreds
stillet i hans eget indlæg, omend orlogskaptajnen dog
fra tid til anden - som han selv siger - »har hæftet
sig ved enkeltheder og læst mellem liniernee, Det bli
ver således min opgave at svare på de sagligt beretti
gede synspunkter samt korrigere de misforståelser,
som enten må tilskrives uklarhed i den oprindelige ar
tikel eller en for stor lyst hos indlæggeren til at »tage
brød for sten«.

Orlogskaptajn Bredsdorff mener, at min bevisfø
relse for gruppefølelsen koster noget. Jeg har aldrig
benægtet, at en omvurdering af disciplinen koster no
get. Tværtimod, en omvurdering eller måske rettere
sagt en vurdering af den militære disciplin koster os
ganske overordentlig meget. Den koster blandt andet,
at vi kaster alle de illusioner væk, som vi til hverdag
er vante til at gå rundt med. Illusioner om, at den nu
værende militære disciplin er en pædagogisk set ud
mærket form for disciplin og dertil den eneste mulige.
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Illusioner om, at vi er tidssvarende i vore disciplinære
krav, og at vi er sup to datec i vor forståelse af den
danske ungdom. Illusioner om, at den militære dis
ciplin ikke er slet så autoritær, som man siger, og at
den militære straffelov ikke spiller nogen større rolle
for disciplinens opretholdelse.

Men det er netop den pris, som orlogskaptajnen ikke
synes villig til at betale, for som der siges i artiklen:
»Er det rigtigt kategorisk at forkaste virkemidler, som
erfaringsmæssigt har vist deres værdi, blot fordi, der
findes andre - i visse situationer måske bedre mid
ler?«

Thi virkeligheden siger jo noget ganske andet. Den
siger for det første, at der i det danske folk eksisterer
en latent, dyb utilfredshed med den militære disciplin,
som den er blevet praktiseret siden krigen. Den om
fangsrige demokratiseringsdebat taler sit tydelige
sprog herom. For det andet ser vi, hvordan der fra år
til år bliver flere og flere værnepligtige - ikke mindst
i søværnet - som indlægges på militærhospitalet med
psykiatriske lidelser. For det tredie viser søværnets
straffefrekvens en aldeles foruroligende stigning i de
sidste år. Når der i løbet af få år kan ske en fordobling
af det ikendte antal straffe, er der et eller andet galt,
og så tvinges vi til at »forkaste de virkemidler, som
erfaringsmæssigt« har fundet anvendelse.

Der er derfor ingen grund til at være tilfreds med
situationen, men der er grund til at sige: hvorledes
finder vi frem til et lederskab, som kan bruges både
i krig og fred?

Herudfra var det, at jeg i den nævnte artikel på
basis af videnskabelige erfaringer fra den anden ver
denskrig forsøgte at analysere den militære disciplin.
Kun ved at erkende vor øjeblikkelige situation og se

Tidsskr. f. Søvæsen. 127. Anrg. 16
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den i relation til krigens erfaringer, kan vi håbe på at
udformc en disciplin, som både tilfredstiller fredsti
dens demokratiske krav og krigstidens krigsmæssige
vilk år.

Orlogskaptajn Bredsdorff anker over, at jeg ikke har
leveret et nærmere bevis for, at »Iedersk ah under fred
og lederskab under krig ikke er det samme«. En slags
bevis har jeg dog leveret - ved at opstille de 12 hoved
påvirkninger, som en soldat er udsat for i krigstid.

Når mit bevis indskrænkede sig hertil, skyldtes det,
al jeg anså det for nærmest selvindlysende, at når be
tingelserne i krig og fred er forskellige, så må det af
betingelserne afledede, nemlig lederskab i krig og fred
også være forskelligt. Når man opererer med to forskel
lige miljøer, må fremgangsmåden, såfremt man øn
sker at opnå det samme resultat, naturnødvendigt
blive forskellig. Fremgangsm åderne for en direktør,
der leder et bestyrelsesmøde, og en arbejdsmand, der
leder et sjak, er også forskellige . Tilsvarende med le
derskab under krig og fred. Hvor en sergent i fredstid
kan opnå et agtværdigt resultat ved at true cn værne
pligtig til straf (indberetning), der er et tilsvarende
lederskab måske værdiløst under krigsforhold. Thi
stillet over for livsfaren, der svinder den i fred så af
skrækkende militære straffelov ind til at være et gam
melkendt og ikke særligt ubehageligt middel. Dette
viste sig netop så tydeligt i den amerikanske sociolo
giske og socialpsykologiske undersøgelse (»The Ame
rican Soldier«) fra den anden verdenskrig. J eg citere
de følgende i artiklen: »Da virkningen af de formelle
sanktioner var afhængig af mere personlige faktorer,
aftog deres effektivitet, hvis de personlige faktorer
samt de uformelle gruppenormer svigtede i at under
slotte. Blandt de mænd, som havde været igennem
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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 krigs
tab e .

Denne konklusion, som forfatterne til »Th e Ameri
ean Soldier-e når frem til efter et væld af undersøgel
ser, siger jo netop det, som var det centrale i min ar
tikel, at den militære straffelov ikke er tilstrækkelig
til at frembringe det ønskede resultat under kri.gsfor
hold. Der skal mere til, nemlig gruppefølelsen, hvor
imod man under fredsforhold nogenlunde er i stand til
at opnå den fornødne effekt (lydigheden ) ved i givet
fald at true med straf.

I fredstid spiller angsten kun en rolle, for så vidt
clen militære straffelov anvendes som det eneste pæ
dagogiske middel, hvorimod angsten i krigstid er den
mest dominerende følelse hos både befalingsmænd og
menige. En bange befalingsmand, der skal lede bange
menige er ikke i stand til at lede de menige på samme
måde, som når han og de menige ikke var bange.

Det er derfor ganske forkert, når orlogskaptajn
Bredsdorff siger, at »der dog vel er een fundamental
ting, der ikke ændrer karakter: den menneskelige fak
tore . Det, som betyder noget, er jo ikke det, at en gra
nat eksploderer rent objektivt, men det, der betyder
noget, er oplevelsen hos mennesket af den eksplode
rende granat. Altså det rent subjektive. At der dræ
bes så og så mange tusinde mennesker har rent objek
ti vt kun betydning ud fra et »logisti c«synspun kt , hvor
imod oplevelsen af tabene har betydning ud fra et dis
ciplinært synspunkt.

Det er derfor vigtigt at klargøre sig, at den menne
skelige faktor ændrer sig fra fred til krig. Det dårligst

16$
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mulige grundlag for en krigsdisciplin er at tro, at for
holdene under fred og forholdene under krig og ople
velsen hos mennesket heraf (den menneskelige faktor)
er ens. Tror man det og det giver orlogskaptajn
Bredsdorff udtryk for - begår man en katastrofal
fejl. Man kan under fredsforhold ikke forvente, at de
værnepligtige ser på forholdene, som om det var krig,
ligesom man heller ikke kan forvente, at de værneplig
tige under krigsforhold ser på forholdene, som om der
var fred. Omsat i praksis betyder det for eksempel,
at det faktum, at man under fredsforhold kan opnå
visse resultater med en disciplin, der forst og fremmest
hygger på den militære straffelov, ikke uden videre
kan overføres til krigsforhold.

Det er vigtigt at klargøre sig dette forhold, for ellers
vil vi blive grumme overrasket den dag, vi virkelig
står i en krigssituation.

Det er heller ikke rigtigt - SOI11 orlogskaptajn
Bredsdorff mere end antyder - at fastlæggelsen af
dette grundlæggende dogme skal bruges til at bane vej
for en mild og sentimental uddannelse - en »pak ke
soldater-i-vat-mentalitet.e Problemet er i al sin enkelt
hed følgende: 1) Gruppefølelsen er den egentlige bæ
rer af disciplinen under krigsforhold, 2) Hvorledes
skaber vi derfor gruppefølelse under fredsforhold så
vel som i krig?

Jeg har aldrig tvivlet på, at man under fredsforhold
var i stand til at skabe gruppefølelse med den »gamle,
prøvedes metode. I artiklen vovede jeg en fortolkning
af, hvad den »gam le, prøvede-e metode betyder rent
psykologisk. Jeg siger på side 478*) følgende: »med
andre ord ved at gøre uddannelsen så hård som muligt

,,) T. f. S. 126. Iltog.
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rent fysisk og ved en overudnyttelse af den militære
lydighedspligt, således at hver eneste befalingsmand
omtrent havde hånd- og halsret over de menige, skab
tes der, målt efter en almindelig menneskelig måle
stok, et sandt Inferno, der kvalte alle ædlere menneske
lige følelser med undtagelse af kammeratskabsfølel
sen . Den alene overlevede, den alene gjorde tilværel
sen udholdelig for den enkelte mand. Herved var der
samtidigt skabt en kunstig gruppefølelse. der bandt
den enkelte mand til gruppen på samme måde som
under krigsforhold e.

Men sagen er jo den, at værnene ikke mere har carte
blanche fra samfundet til at forestå en sådan form for
uddannelse. Demokratiseringsdebatten havde jo netop
det formål at imødegå denne uddannelsesform. Og
når vi har erkendt dette, er det, at jeg siger: når vi på
grund af samfundets indgriben (og den må man jo
erkende, hvad enten man kan lide den eller ej) ikke
mere 'k an skabe en gruppefølelse på den gammeldags
maner, hvorledes kan vi da skabe den? For en gruppe
føleise er jo nødvendig af hensyn til krigsforholdene.

Demokratiseringens vigtigste militære virkning var,
så vidt jeg kan se, at værnene mistede en del af deres
pædagogiske virkemidler: de mest umenneskelige, de
mest udemokratiske, de mest ulovlige og måske også
de mest disciplinerende. Antager vi nu, at denne for
modning er rigtig, da er det, at jeg ud fra en effektivi
tetsbetragtning (og ikke ud fra en blødsødeniheds
betragtning) påpeger, at vi pædagogisk set har mistet
halvdelen af vort disciplinapparat, hvorfor der ikke er
grund til at forbavses over, at resultatet bliver dår
ligt. Det er derfor nødvendig at finde frem til meto
der, som kan erstatte denne halvdel - som altså er
gået tabt ved demokratiseringen. At en sådan supple-
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ring af disciplinmidlerne kommer til at betyde, at en
del af de eksisterende metoder må forkastes, er så en
helt anden sag. Som et forsøg på en sådan supplering
fremførte jeg i anden halvdel af min artikel 5 forslag,
som jeg her skal nøjes med at henvise til.

I øvrigt er det sandsynligt, at en de l af de pædago
giske metoder, som egner sig til en fredstidsuddannel
se (belønninger f. x.), er mindre velegnede under
krigsforhold og vice versa (f. x. realistiske øvelser).
Det gælder derfor om at udvise smidighed i lederska
bet - at indrette sig efter forholdene, for kun således
kan man nå et tilfredsstillende resultat. Variation i
lederskab alt afhængig af tid og sted - må være en
anden militær grundsætning. Og det er netop dette,
som orlogskaptajn Bredsdorff ganske overser, når .h an
konkluderer: »Ledcrskab Cl' i det væsentlige ens i krig
og i fred, men betingelserne og de ydre omstændighe
der er forskellige. Man vil derfor under fredsforhold
»i mangel af bedre« ofte se sig nødsaget til at lægge
større vægt på ting, man unde krigsforhold vil tage let
p å eller lægge til sidee,

Dette kan vel kun forstås således, at man ikke skal
variere sine metoder (lederskab), men kunstigt ændre
sit miljø. Siden fredsmiljøet nu engang ikke byder på
de samme påvirkninger som krigsmiljøet, m å man »i
mangel af bedres lægge vægt på ting, som ikke er
egentlig krigsbetonet, f. x. at børste gulv med en tand
børste eller ligge med næsen i jorden og synge »Dej 
lig er jorrlene.

Er dette trukket hårdt op og maske også polemisk
- da er det for at illustrere konsekvenserne af en tan
kegang, som g år ud fra, at lederskab under krig og
fred er ens.
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Resultatet af kunstigt at ændre fredsmiljøet i retning
af krigsmiljøet er altså, at det militære fredsmiljø bli
ver et miljø, som er ganske overordentlig ubehageligt
at opholde sig i for civile medborgere - hvilket igen
afleder civile demokratiseringstilbøjeligheder. Forsøget
medfører endvidere, at uddannelsen bliver stærkt au
toritær, siden det altid vil være nødvendigt med en
stærk autoritet for at få borgerne til at finde sig i det
ubehagelige militære miljø. Dette betyder igen, at den
militære pædagogik først og fremmest bliver en auto
ritetspædagogik, hvis vigtigste støtte er den militære
straffelov.

Modsat er den pædagogik, der anerkender variatio
nerne i lederskabet som det første militære dogme, og
som indretter sig efter forholdene. Denne form for le
derskab er så fornuftsbetonet og så arbejdsbetonet som
vel muligt: Her spørges ikke efter metoder til at ube
hageliggøre det militære miljø, men efter metoder til
at få udrettet det størst mulige arbejde, d.v.s, den
størst mulige uddannelse. Det, der betyder noget, er
ikke at forsøge at få fredsmiljøet til at ligne krigsmil
jøet for derved at skabe en »n egativc gruppefølelse,
men det, der betyder noget, er at gennemføre en kon
struktiv og pædagogisk sund (d.v.s, svarende til freds
miljøet) uddannelse for derigennem at udvikle en »po
sitive gruppefølelse, som kan danne basis for krigsti
dens disciplin.

Orlogskaptajn Bredsdorff er dernæst meget utilfreds
med, at jeg i min artikel har hævdet, at »gruppefølel
sen bogstaveligt talt er den egentlige bærer af discipli
nen under krigsforhold e. Orlogskaptajnen synes at
opfatte denne fastsættelse af gruppefølelsens betyd-
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ning som ensbetydende med, at lederskabet har mistet
sin betydning. Intet kan være mig fjernere, for man
må jo først og fremmest huske, at det er i kraft af det
effektive lederskab, at der opstår en gruppefølelse. Le
deren er sine qua non - men han virker ved at skabe
gruppefølelse. Lederskab er ikke noget absolut, men
det er et relativt bånd mellem leder og gruppe.

Det er altså ikke lederens personlighed, som noget
i sig selv hvilende, der får gruppen til at gå frem imod
kugleregnen, men det er i kraft af gruppefølelsen, som
lederskab dels er et udtryk for og dels er ophavsmand
til, at gruppen kan holde til krigspresset.

Lederen virker altså indirekte, hvorimod han efter
den »ga mm eldagse opfattelse virkede direkte. Når han
virker ved at sige, »fremad folkens «, så er ·det ikke,
fordi hans personlighed i det øjeblik har en så emi
nent indflydelse på folkene, at de trodser døden og
djævelen, men så er det, fordi han som leder er repræ
sent an t for gruppefølelsen . Han kan, om man så må
sige, sætte gruppefølelsen i funktion, således at dens
synlige resultater viser sig, nemlig er formålsbestemt
og lydighedsbetonet handling.

Der er derfor ikke nogen som helst grund til at
sige, at jeg har »ofret betydningen af Iederskabet«,
eller som orlogskaptajn Bredsdorff også siger det:
»Hvor for al den snak om lederskab og gruppefølelse.
når diagrammet klart viser, at disse faktorer er ganske
underordnede i forhold til »E n ding the task ee , Herved
forstår orlogskaptajnen »at tage skridtet fuldt ud «,
d.v.s. at afskaffe lederskabet, Dette er meget langt fra
min tanke. Tværtimod er det min tanke at effektivi
sere lederskabet ved at påpege, at lederskabet virker
igennem gruppefølelsen og ikke bare ud i den blå luft.
Lederen »smeder« gruppen sammen til en enhed og
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skaber derved begyndelsen til en gruppefølelse, som
efterhånden under visse betingelser kan vokse sig
stærkere og stærkere, indtil den til sidst kan overleve
den moderne krigs rædsler.

Læser man »Den ukendte soldate - der kan siges
at være det litterære supplement til »The American
Soldier-e - får man et særkt indtryk af dette forhold.
Bogen viser, at til trods for dårlige ledere, som er
almindeligt forhadt og foragtet, kan der i visse til
fælde skabes et sådant sammenhold i gruppen, (en
virkelig ægte gruppefølelse, der omfatter alle undtagen
lederen) - at gruppen effektivt bliver i stand til at
udføre de opgaver, som pålægges den. I dette tilfælde
bliver lederen kun en formidler af ordrer, et forbin
delsesled mellem gruppen og de højere kommandoen
heder - uden nogen større disciplinær, moralsk eller
kampmæssig betydning. Er han dertil disciplinær i
gammeldags forstand f. ex. krævende opretholdelsen
af de ydre disciplinærtegn ved fronten, er han stands
hovmodig, selvhævdende og noget indskrænket (som
en del af officererne er skildret i »Den ukendte sol
dat«) , ja da gør han endog skade ved at nedbryde i
stedet for at opbygge.

Men disse tilfælde er eksempler på det, der rettelig
bør være en unormal tilstand. Det normale bør være,
at lederen er den, der aktivt opbygger gruppefølelsen,
thi herved bliver det ham, der får hånd i hanke med
udviklingen, hvad der vel dybest set er kriteriet på en
leder. I jo højere grad det lykkes ham at fuldføre
denne opgave, des større mulighed er der for, at han er
i stand til at udføre de opgaver, som pålægges ham, og
i des højere grad vil han få mulighed for at demon
strere sine taktiske, tekniske og andre førermæssige
egenskaber.
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Lederskabet er altså ikke afskaffet, men det er om
formuleret til at bestå i at opbygge gruppefølelsen.
hvorved der skabes den baggrund, der muliggør, at le
derens takiske evner (rn.v.) kan 'k om m e til udfoldelse.

Denne erkendelse er imidlertid også af meget stor
betydning, thi den betyder, at disciplinbegrebet cen
treres omkring gruppen i stedet for omkring lederen.
Hvor man i den autoritære gammeldags militærdis
ciplin interesserede sig for de ydre tegn på discipli
nens tilstedeværelse samt for de ydre tegn på lederens
autoritet (respekt, sociale skel m.v.), der interesserer
gruppefølelsesdisciplinen sig først og fremmest for
metoder til at bygge gruppefølelsen. Den gammeldags
disciplin tager sit udgangspunkt i lederen - den nye
disciplin i gruppen. Dette giver andet end gradsforskel,
det giver en væsensforskel. Hvor den gamle disciplin
er autoritær i både indhold, form og målsætning, der
er den nye disciplin demokratisk i form og indhold
og kun autoritær i sin målsætning. Uden at tilsigte en
demokratisk disciplin er vi altså ved at erkende leder
skabets sande væsen nået frem til et sådan disciplin
begreb.

Vi kan altså ud fra et psykologisk synspunkt fast
slå, at lederen i denne fremstilling er lige så betyd
ningsfuld, som han altid har været. J a, han er måske
endog mere betydningsfuld, thi vi har erkendt, at han
har det fulde og udelte ansvar. Hans vigtigste lederop
gave (de taktiske og førerrnæssige uomtalt) er at op
bygge gruppefølelsen. thi herved skaber han betingel
sen for, at gruppen 'k an udføre sine opgaver i fred som
i krig.

Der er således ikke tale om " en ganske meningsløs
desavouering af lederene. som orlogskaptajn Breds
dorff udtrykker det. Nej, der er tale om en omdefine-
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ring af hans opgaver ved at trække hans væsentlige
lederskabsfunktion frem. Herved skulle der være skabt
basis for en videreudvikling af lederskabet og dets
funktioner.

Orlogskaptajn Bredsdorff er meget glad for eksem
plet med luftlandebatai!onen i kamp. Det vi! erindres,
at bataljonen var udsat for en så svær beskydning, at
soldaterne Ionholdt sig passive i stedet for at skyde.
Dette brugte jeg til at vise, at en i kasernegården ind
lært refleksdisciplin ikke var tilstrækkelig, men at det
var helhedssituationen, der var afgørende. Orlogskap
tajn Bredsdorff tolker derimod eksemplet på den mod
satte måde ved at sige, at »selv da var det muligt at få
folkene til at adlyde og bruge deres våben, når bata
lionschefen eller andre officerer var over dem e . Dette
er for så vidt rigtigt, men det er blot ganske uden in
teresse i vor forbindelse; Thi eksemplet var jo anført
som et bevis på, at en i kasernegården indlært vane,
en refleks svigter, såfremt der er momenter i situa
tionen, der modarbejder denne vane. Man kan altså
ikke løse problemet om ildafgivelse i en sådan kamp
situation ved at skabe en endnu stærkere eksercer
vane ; der skal mere til. Som oberst Marshall påpeger
(i »Men against Iiree ) , er ildafgivelse i en kampsitua
tion et spørgsmål om initiativ fra troppernes side. At
bruge sine våben er et tegn på et højt initiativ - og
der var da også i gennemsnit af mange hundrede ame
rikanske kompagnier kun 15-20 %, der i det hele ta
get viste dette initiativ.

Det virkelige lederskabsproblem er derfor ikke yder
ligere at indøve geværskydning. så reflekserne sidder
endnu fastere, men det virkelige lederskabsproblem er
at finde frem til sådanne metoder, som kan forhøje
ildafgivelsesprocenten. Marshall påpeger forskellige
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metoder til at løse denne opgave: At placere en aktiv
soldat sammen med en passiv soldat. At fordele de
passive soldater til de tungere våben, så flere arbej
der sammen (samtidigt med, at det tunge våben giver
dem en højere grad af sikkerhedsfølelse) . At uddanne
soldaterne i beskydning af arealer i stedet for i be
skydning af personsymboler (af hensyn til samvittig
hedskonflikter) m.v. For at løse denne opgave er et
indgående studium af soldaterne nødvendigt, et stu
dium som kun kan løses ved at betragte hver soldat
som et enestående individ og ikke som et nummer.

Når orlogskaptajn Bredsdorff med tilfredshed kon
staterer, at s selv da (i den hårde kamp) var det mu
ligt at få folkene til at skyde«, er det i øvrigt at lade
sig nøje med lidt. For en moderne storkrig kan jo ikke
føres på samme måde som for 200 år siden, hvor kom
pagnichefen kommanderede samlet ildafgivelse. I en
moderne krig kan kompagnichefen heller ikke »være
overe hver eneste mand uafbrudt, og man kan heller
ikke have en officer til rådighed til at »være over-e
hver enkelt mand. Nej i en 'moderne krig må uddan
nelsen og lederskabet lægges an på, at den enkelte
soldat viser initiativ og selvstændighed (som soldater
ne i :o Den ukendte soldate ) . Problemet er derfor, hvor
ledes lederen skaber dette initiativ.

Orlogskaptajn Bredsdorff bemærker dernæst til det
i artiklen fremførte diagram, at sdlagrammet foregiver
ikke og foregives ikke at repræsentere resultatet af en
omhyggelig undersøgelse og vurdering af de faktorer,
der betinger og ligger til grund for den gode kampmo
ral e, Dette er en misforståelse, som måske kan gå til
bage til mangelfulde oplysninger i min artikel.

Diagrammet er et eksempel på de spørgeskemaer,
der blev anvendt i de . omhandlede undersøgelser i
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»The American Soldiere, der i øvrigt er et stort 5
bindsværk. Når forfatterne til disse bøger konkluderer:
»Vi har ikke megen grund til at modificere eller korri
gere det billede, som fremgår af soldaternes indstillin
ger, bortset ...c så sker det altså ikke på grundlag af
dette ene spørgeskema, men på grundlag af en lang
række spørgeskemaer og øvrige undersøgelsesteknik.

Når orlogskaptajn Bredsdorff herefter siger: »Og
hverken »T he American Soldier-e eIler artiklens forfat
ter finder det umagen værd at undersøge, hvilken af
besvarelserne, der kommer sandheden nærmest-e - så
er orlogskaptajnen ude på det dybe vand. Thi hvorle
des skal man kunne undersøge, »h vilken af besvarel
serne, der kommer sandheden nærmeste? Skal man
gøre det, må man kende sandheden på forhånd, og så
er der jo ingen grund til at lave en undersøgelse. Nor
malt afvejer man dog eIlers ikke en undersøgelse med
sandheden, men definerer sandheden ud fra en under
søgelse.

Herefter foreholder orlogskaptajn Bredsdorff »The
American Soldiere , at dens forfattere har troet, »at
man kan få et dækkende svar på et så kompliceret
spørgsmål, ved at barbere problemet ned og kun for
lange eet svar; ved kun at bede den enkelte om at op
give den vigtigste drlvkraft,e.

Hertil er først at bemærke, at det nævnte spørgeske
ma - som netop omtalt - kun er et eksempel på,
hvorledes spørgsmålene blev stillet. Når jeg valgte det
te spørgeskema skyldes det, at det jo ikke var praktisk
muligt at citere hele dette afsnit af undersøgelsen, og
at det dernæst var det af skemaerne, som bedst syn
tes at stemme overens med undersogeisens generelle
konklusion. Det er selvfølgeligt rigtigt, at man aldrig
med spørgeskemaer af den art kan få et fuldgyldigt
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billede af den enkelte mands motivkompleks m.h.t.
ut kæmpe. Men dette var heller ikke formålet, hvilket
vel nok burde være fremgået af min artikel. Formålet
med undersøgelsen var at give et billede af soldaternes
indstillinger (attitudes), d.v.s. deres bevidste stilling
tagen til visse specifikke problemer, Indstillingerne
afspejler til en vis grad motivkomplekserne uden dog
at gå i dybden, ·hvilket jeg også har anført i artiklen:
s En undersøgelse over indstillinger (attitudes) er selv
følgelig kun af begrænset værdi, idet der altid vil være
en lang række faktorer, som griber ind i billedet. Lad
os bare nævne de ubevidste motiver, som gør sig gæl
dende under kamp, men som ikke gør sig nær så meget
gældende under gennemgangen af et spørgeskema«,
Ud fra denne forudsætning er spørgeskemaet fagligt
tilfredstillende, idet der til selve spørgsmålet er op
ført ikke mindre end 9 svarmuligheder. Netop for at
bevise indstillingernes betydning har jeg i min artikel
citeret »T he American Soldieres undersøgelser over
indstilling og nonbaltle-casualty-rates. Som anført i ar
tiklens fig. 3 (side 443*) viste kampvillighedsindstillin
gen sig at have en positiv sammenhæng med non
battle-casualty-rates, idet stor kampvillighed svarede
til lille forfaldsprocent og vice versa.

Vi kan derfor sige, at den anvendte spørgeteknik ud
fra de givne forudsætninger giver et værdifuldt billede
af, hvor hyppigt de opførte indstillinger optrådte hos
soldaterne.

Sluttelig omtaler orlogskaptajn Bredsdorff min be
handling af spørgsmålet, om man kan forbedre gruppe
føleisen ved at udjævne noget af den sociale forskel
mellem befalingsmænd, specielt officerer, og menige.

,,) T. f. S. 126. {Irg.
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Efter at jeg i artiklen har erkendt, at »der mig be
kendt ikke findes nogen dansk undersøgelse, der viser
noget om dette forhold e, citerede jeg igen »The Arne
rican Soldier e , Og dette kan orlogskaptajnen ikke lide,
idet han siger, sDette er selvfølgelig også en hurtig og
praktisk måde at trænge til bunds i problemerne på.
Løsningen af ethvert problem henter man blot der,
hvor man i forvejen er sikker på at kunne få det svar,
man ønsker -e. Hertil er for det første at sige, at artik
len (foredraget ) ikke på nogen måde prætenderede at
s t rænge til bunds i problemerne«, hvilket blandt andet
fremgår af, at hele sidste afsnit er formet som en ræk
ke spørgsmål. Flere gange understreges, at det »er
emner, som vi kun kan have en mere eller mindre løs
opfattelse af eller tro på e. Artiklens formål var at rej
se visse problemer til debat og påpege, hvorledes disse
problemer tager sig ud, når man ser dem på baggrund
af krigserfaringer. Det er lige så forfejlet, når orlogs
kaptajnen anker over, »at løsningen af ethvert prob
lem hentes der, hvor man i forvejen er sikker på at få
det svar, man ønsker -e. »The American Soldier c an
vendtes bevidst fra min side som en dokumentation,
og det kan der da ikke være noget forkert i. Når man
skriver en artikel, er det dog klart, at man anvender
en dokumentation, som underbygger, det man siger i
stedet for at anvende en dokumentation, som går imod
det, man siger. Det, der således ligger bag orlogskap
tajnens lidt ironiske bemærkning, er en vis fortrydelse
over, at det er lykkedes mig at finde en dokumenta
tion, som underbygger påstanden om gruppefølelsens
betydning for disciplinen. Dette er selvfølgelig også be
klageligt - ud fra orlogskaptajnens synspunkter.

Orlogskaptajn Bredsdorff undrer sig over, at jeg
i artiklen har foreslået en udjævning af det sociale
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skel mellem officere og menige, idet han mener, at
jeg ved et foredrag i Søe-Lieutenant-Selskabet kraf
tigt »gik ind for at understrege den sociale forskel mel
lem oversergenter og menige for at skaffe førstnævnte
den fornødne prestigee, Jeg må hertil anføre, at jeg
ved den omtalte lejlighed ikke gik ind for en forøget
barriere mellem oversergenter og menige. Jeg hævdede,
at enten måtte man forøge barrieren samtidig med, at
man så virkeligt anerkendte oversergenterne som befa
lingsmænd, eller også måtte man nedbryde barrieren,
såfremt man ville opretholde deres nuværende mellem
stade. Der burde derfor ikke være grund til, som or
logskaptajnen gør det, ironisk at citere Orwells »grise
farm «: »Vi er alle lige nogle er dog mere lige end
andre«.

Det pudsige ved dette citatvalg er i øvrigt, at or
logskaptajnen synes at tænke på oversergenterne som
dem, der er »mere lige end andre«.



Glimt fra Søværnet.
Ved orlogskaptajn B. Hervad-Jørgensen.

Chefen for Nordregionen på orienleringsrejse.

I dagene 30. maj til 13. juni aflagde chefen for Nordregionen,
generalløjtnant Sir Cecil B. Sugden, besøg ved en række mili
tære anlæg og uddannelsessteder i Danmark for at orientere
sig om de forhold, hvorunder det danske forsvar arbejder.

Bl. a. blev der den 1. juni aflagt besøg ved Bælternes marine
kommando, og den 12. juni afsejlede chefen for Nordregionen
fra København til Rødvig med en motortorpedobåd for at be 
søge Stevnsfort.

Rundrejsen afsluttedes med møder med henholdsvis forsvars
chefen og forsvarsministeren.

Overdragelse af minestrygere til Danmark.

Udover de allerede modtagne minestrygere af AARØSUND
klassen vil der i løbet af året blive overdraget Danmark yder
ligere 5 af samme klasse.

Den første af disse, der fAr navnet OMØSUND, er bygget i
Seattle, hvortil besætningen afrejste den 23. maj med henblik
på overtagelse ca, den 23. juni.

Den anden, der får navnet ULVSUND, er bygget i San Diego,
hvortil besætningen afrejser den 19. juni med henblik på over
tagelse ca. den 20. juli.

Begge minestrygerne skal afholde træningssejlads ved San
Diego bl. a. med henblik på gennemprøvning af alt materiellet.
Derefter afgår de via Panamakanalen til Norfolk, hvorfra de
konvojeres over Atlanterhavet.

Navnene på de tre næste minestrygere bliver: GRØNSUND,
GULDBORGSUND og VILSUND.

Kursus i England.

4 søofficerer afrejste primo juni til England for at gennemgå
et »Lorig Gunnery Coursee, hvis varighed er ca , 6 måneder.

Tidsskr. f. Søvæsen, 127. Aarg. 17
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Ellehammer under oatulet,

Ellehammer. hvis navn af offentligheden i hovedsagen vil
være kendt i forbindelse med den første flyvning i Europa,
udtrykte en snes ilr efter denne f lyvnirig ønske om, at han også
gerne ville prøve, hvordan det var at sejle under vandet. !\Ia
rinen efterkom med glæde den berømte opfinders ønske og
Inviterede ham i september 1926 til at deltage i en dykning'
med ubåden NA.JADEN i Sundet. Pli billedet ses Ellehammer
mellem de daværende søløjtnanter H. B. Larsen (t. h. ) og Steen
Steensen.

Så vidt vides gav turen dog ikke noget pr-aktisk resultat
form af nye opfindelser p å undervandssejladsens omr-åde.

R,S.S.

Flådebesog.
Blandt sommerens stør-re flådebesøg i Kobenhavn er et ame

rikansk i perloden 19.-26. juni omfattende slagskibet IOWA,
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jagerne ROWE, ROSS, WREN, BEARSS, ROBINSON, SIGOUR
NEY, JOHN HOOD og HEALY samt 2 tankskibe.

Umiddelbart derefter ankommer den 26. juni det britiske
hangarskib BULWARK og den 27. juni C-in-C Home Fleet om
bord i flagskibet TYNE, der ledsagedes af jageren DEFENDER
og et tankskib. BULWARK forlader København den 1. juli og
de øvrige enheder afsejler dagen efter.

Herudover vil en del britiske jagere, ubåde og RNVR-øvelses
skibe i løbet af sommeren besøge forskellige provinshavne.

Sti m ti det være rigtigt.

Det britiske motortorpedohådsdepotskib BEN L01\lOND, der
har op ereret i danske farvande i forbindelse med de dansk
engelsk-norske IIITB-fællesøvelser, har øjensynligt haft vanske
ligheder med postforsendelserne fra England, idet der fra depot
skibet er sendt følgende signal til basen i England: " F or mail
offieer. Astronomical observations have shown that Copen
hagen in Denmark and not in Norway.«

Kongelig salut.

Den 6. juni sejlede H. M. den britiske Dronning gennem dan
ske farvande om bord i H. 1\1. S. BRITANNIA på vej til stats
besøget i Sverige. Medens BRITANNIA opholdt sig i danske far
vande, mødte det 1. fregatdiviaion , som paraderede og afgav
salut i henhold til gældende bestemmelser.

NI/e sejlfartojer.

Som erstatning for kutterne AMBITION og MARIE har søvær
net erhvervet to nordiske folkebåde, der har fået navnene SAGA
og SVAVA. Kutterne, der har 4 køjepladser, er særdeles vel
egnede som turbåde. foruden at de tilhører en bådklasse, der
i vid udstrækning anvendes til kapsejladser.

De to nordiske folkebåde ARCTURUS og SPICA, der er ud
dannelsesfartøjer for søværnets officersskole, vil nu også i et
vist omfang kunne benyttes af søofficerer, idet dog skolens ele
ver naturligvis har fortrinsret til sejlads med disse.

Ubåden DELFINEN.

Under omtalen af DELFINEN's søsætning i sidste nummer
var det desværre ikke muligt at bringe et billede. Her ses den

17"
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moderne, strømlinede ub d i sit rette element, hvor den dog
endnu kun bevæger sig ved hjælp af bugserbåd.

Ubåden, der er 54 m lang, har et deplacement på ca, 550 t.
Den er forsynet med snorkel, og dens fart under vandet vil
blive større end nogen tidligere til søværnet bygget ubåds.

Svanemalle-

26. aug.

4.-5. aug.
12. aug.
18.-19. aug.
19. aug.
19. a ug.

2. scp,
!J. scp,

16. sep.

Uddrag af sommerens kapsejladser i Sundet.

I nedennævnte kapsejladser kan alle kutterne LURIFAX,
SFINX, ARCTURUS, SPICA, SAGA og SVAVA deltage, når an
det ikke er anført:

21.-24. jun. I{DY's Øresundsuge ved Skovshoved.
1. jul. Folkebådsstævne (kun folkebåde)

bugten.
Klassebådsstævne TS ved Tårbæk.
Fælleskapsejlads Sundklubber ved Dragør.
Lappegrunden rundt, KSU.
Dragestævne (kun drager) ved Hellerup.
Larchmontpokalen SS (kun folkebåde) i Svane-
møllehugten.
Drage- og folkebådsstævne KAS i Svanemallebug-
ten.
Fælleskapsejlads Sundkl ubber ved Skovshoved.
Hveen rundt KSU.
Hveen rundt HS.

Derudover afholdes aftenmatcher henholdsvis udfor Hellerup,
i Svanemøllebugten og udfor Skovshoved hver tirsdag, onsdag
og torsdag i resten af juni m åned samt i august.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajnerne H. i\I. Petersen og B. Hervad-Jørgensen

samt kaptajnløjtnant W. W. Christensen.

Handelsmaritim oversigt.

1. Hnrulelsfl ådernes storrelse pr. 117 1955.

Slorrelse Slorrelse Årlill til-
117 1955 1/7 1950 Tilvækst væksl i %

Land
(Tonnage (Tonnage 1950-55 (genqems.)

i 1000 BHT) i 1000 BHT) 1950-55

Heraf
Storbritanien og Irland . 19.357 18.219 + 1.138 + 1.2

Canada ... . ....... .. . 1.521 1.931 410 4.9

Britiske Imperium .... 23.230 22.118 + 1.112 + 1.0

U. S.A. •• 0.0 ••••• • ••• 26.423 27.513 + 1.090 . 0.9
Norge . ..... ...... . . .. 7.249 5,456 + 1.793 + 5.8

Liberia . .. . .. .. ... . . 3.997 245 + 3.752 + 74.8
Panama . .. ..... ...... 3.923 3.361 + 562 + 3.1
Frankrig ........... . . 3.922 3.207 -+- 715 + 4.1
Italien . ............ . . 3.911 2.580 + 1.331 + 8.7
Japan . . . . . . . . . . ..... 3.785 1.871 + 1.914 + 15.1
Holland .. .. . . . . . ... .. 3.696 3.110 586 + 3.5

Sverige . .. . ... ..... .. 2.807 2.048 + 759 + 6.5
Tyskland . . . . . . . .. . .. . 2.653 460 + 2.193 + 41.8
Sovjetunionen o •••••• • 2.505 2.222") -t- 282 + 3.0
Danmark • •• 0.0 •••• • • 1.652 1.269 + 383 + 5.4
Spanien . . . . . . . ...... . 1.383 1.190 + 193 + 3.0
Grækenland ..... .. ... 1.245 1.349 104 1.6
Argentina . ....... . . .. 1.043 914 + 129 + 2.7

Total . . . . .. . . . . . .. .. 1100.569 I 84.583 1+ 15.981 I + 3.4

*) pr. 1/7 1951.
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2. Verdens tonnagens vækst siden 1900.

År

1900
1914
1939
1955

3. Tnnkskibstonnaqe,

Lund

Total .
Storbritanien og Irland.
U.S.A .
Norg~ .
Liberia .
Panama .
Italien .
Frankrig .
Sverige .
Holland .
Japan .
Danmark .

4. Ændring i brændstof.

Tonnage i 1000 RUT

29.000
40.000
69.000

101.000

Tonnage i 1000 RRT

1955 1954 1953

26.455 24.626 21.694
5.261 4.955 4.656
4.321 4.5!l5 4.461
4.173 3.795 3.362
2.356 1.696 1.029
2.134 2.312 2.151
1.210 1.1 H 834
1.152 964 896

902 810

893 692
743 709
504 447

År Procent af tonnage, der benytter nydende brændstof

1914 12
1939 45
1951 83
1955 91

(Revista Maritima, februar 1956 ) IUII.P.

Norge.

Lån af coruuliske fregatter.

!\larinen st år overfor at skulle udskifte en del skibe i de
kommende år. !\lellem di sse Cl' kor vett erne SØRØY, ANDENES
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og NORDKYN. Da den norske regering ikke mente, det var muligt
at finansiere det nødvendige antal nybygninger indenfor en
rimelig tid, blev der forhandlet med de canadiske rnur inernyn 
digheder om overtagelse af 3 fregatter på Iånebasts,

I henhold til en truffen aftale kan den norske marine I1U

l åne 3 fregatter af PRESTONIA-klassen (oprindel ig RIVER-klas
sen ligesom HOLGER RANSI{E ). Di sse har gennemgået en gen
nemgribende modernisering.

Betingelserne for l ånet er i store træl. følgende:

Skibene udlånes uden nogen godtgørelse fra den norske slat.
Skibene skal være udrustede i hele udlånsperioden med und-

tagelse af perioder, da der foretages reparationer, ornbygnlnger
eller hvorom, der er truffet særlig aftale.

Skibene leveres med alle forsyninger i henhold til gensidig
aftale. Der skal betales for Iorbrugsgods, ammunition og brænd
stof.

Den norske regering har det fulde ansvar for skibenes drift
og vedligeholdelse. Ved totalforlis eller havarier, der gør ski
bene uanvendelige, skal den norske regering kun erstatte disse,
såfremt årsagen er skødesløshed.

For at holde skibenes udstyr til dato har den canadiske re
gering ret til at forandre eller supplere udstyret efter ønske.
I så fald påhviler anskaffelse og transport til norsk havn af
materiellet den eanadiske regering, medens Norge skal betale
installa tionsudgi fterne.

Låneaftalen kan opsiges fra begge sider med 6 måneders var
sel, og skibene skal afleveres i en canadisk havn i samme stand.
hvori de blev modtaget bortset fra normal slitage og de efter
eanadisk ønske foretagne ændringer.

(Stort ingspr-cposttion nr. 152, 1955 ) B.H-J.

Sverige.
Forslag til materielbudget for 1956/57.

Nedenstående bringes en oversigt over den på grundlag af
Iorsvarsrnvndtghedernes indstilling af forsvarschefen afgivne
indstilling til materielbudget for finansåret 1956/57 og det af
departementschefen (ministeren) fremsatte forslag for samme
finansår sammenlignet med budgettet for finansåret 1955/56.

De af for-svarsmyndighederne udarbejdede budgetindstillin-
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ger baserer sig pli de af rigsdagen godkendte langtidsplaner for
materielanskaffelse til værnene.

I oversigten angives dels det beløb, for hvilket der i det på
gældende finanslIr kan afgives bestillinger (best), og dels det
p ågældende lirs bevilling (bev) , Beløbene er angivet i millioner

sv. kroner.

1955 /56 I 1956/57

Forsvarsgren I Indstilling I Forslag

best. I hev, I hest, I hev. I hest. I bev,

Hæren .•. . . ... .. . ... 154 280 257 297 215 280

Marinen, skibsmateriel 8 109 296 116 218 109

- våbenmaterie! 90 90 100 90 85 85

Flyvevåbnet . ... . . .. . 520 444 640 475 640 475

lalt. I 772 I 923 11293 I 978 11158 I 949

Det var af marinemyndighederne blevet indstillet, at der skulle
afgives bestilling på 2 jagere og 6 ubåde. Departementschefen
kunne gå ind for bestilling af de 2 jagere på nuværende tids
punkt, henset til at et antal jagere på grund af alder må udgå
af linieflåden inden 1965. Disse jagere skal erstatte jagerne
GXVLE og NORRKl)PING, der påregnes overført til reserve
f'Iåden i 1959. Marinen har foreslllet, at de ny jagere bliver af
HALLAND-klassen.

Departementchefen kunne godt indse, at der var behov for
bygning af de foreslåede 6 ubåde, da der er en meget ujævn
aldersfordeling i den nuværende uhådsflåde, men for fremtidig

at udjævne dette forhold, vil der kun blive foreslået et erstat
ningshygger! på 3 ubåde.

(Off'icersfdrbundsbludct feb 1956) B.H-J.

Transporteone,

En ny svensk supertanker JARAGUA p å 34.500 tons.D'W rum
mer 46.000.000 liter olie. Såfremt denne mængde skulle trans
porteres på skinner, ville der medgå 2300 jernbnnetankvogne,
der koblet sammen ville danne en togstamme pli ca. 25 km.

( Sveri ges Flotta) H.M.P.
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Lennart Wockatz og Bertil Sljernfelt:

Suenska Amfibieforband - Lyx eller Noduiindighet'l

(Militiirlitteraturfiireningen nr. 212, Marinlitteraturforeningen nr. 45,
Stockholm 1955, 169 sider.)

Som en fællespublikation for Militiirlitteraturfiireningen og
Marinlitteraturfiireningen har to svenske officerer udgivet et
studie over amf'Ibiestyrkers betydning for det svenske forsvar.

De to officerer er kaptener i henholdsvis hæren og søværnet
(kustartil1eriet ) og har begge gennem en længere årrække stu
deret amfibieoperationer og samarbejdet indenfor det svenske
forsvar på dette felt .

Indenfor det danske forsvar er kaplen Stjernfelt velkendt for
sin fremragende bog "Ala rm i Atlantvallene, som er en udvidet
og let populariseret version af forfatterens prisopgavebesvarelse,
"Det tyske kystarlilleris udstrækning og virksomhed ved inva
sionen i Normandiet«, for hvilken han modtog det svenske krigs
videnskabelige akademis pri smedalje.

Bogen er inddelt i 8 kapitler og afsluttes med nogle slut
refleksioner. De otte kapitler har følgende overskrifter :

l. Krtgserfarenheter,
II. Amfibiefiirband - et riirligt element i vårt kustf årsvar,

III. Kustj ågeres beviipning och utrustning.
V. Transportmedel till sjiiss, till lands oeh i luften.

VI. Organisatoriska problem.
VII. Synspunkter på uthildningen.

VIII. Tredie kustj ågarkompaniet slår tilI.
I første kapitel gøres rede for en række historiske eksempler

på krigsførelse i skærgårdsområder, og der påvises derigennem,

hvorledes man ved strategisk offensiv gennem metodisk frem
trængen i skærgår-dsomr-åder eller ved kupangreb pli vigtige øer

har forsøgt at bane vej for kommende landgangsforsøg, at true
flådebaser og at true kystfarten.

Det fremhæves, at der for den, som har været tvunget til al
optræde strategisk defensivt, har opgaven været at forhindre en
sådan udvikling, blandt andet ved al formere særlige enheder
egnede for "a m fi b isk småkrtg«, hvilke enheder også vil kunne
anvendes til mindre raids bag modstanderens front.
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Forfatterne går derefter over til i 2. kapitel at påpege, hvor
ledes den svenske skærgård kan forventes at blive genstand for
en skærgårdskrig, særlig under henseende til den omvurdering
af amfibiedoktrinerne, der har fundet sted efter atomvåbnets
fremkomst, en omvurdering der har bevirket en overgang fra
fortidens massive brohoved til en taktik, der kendetegnes ved
spredning, beskyttelse og bevægelighed.

Tredie kapitel omtaler de offensive muligheder, defensive arn
fibiestyrker vil have under et angreb på Sverige, og forfatterne
understreger nødvendigheden og nytten af at uddanne eventu
elle svenske amfibiestyrker også til en offensiv krigsførelse i
form af mindre operationer som raids og lignende, for så i fjerde
kupitel at gøre rede for bevæbning og udrustning af svenske
umfibiestyrker - kystjæger-e som de benævnes.

Det fastslås, at den udkrævede udrustning og bevæbning for
en stor del allerede forefindes ved hæren eller søværnet, og at
den specinludrustriing, der kræves, vil være lidet bekostelig.

l femte kapitel fremsættes forslag om specielle fartøjer til
overførsel af personel, ligesom helikopteren gøres til genstand
for omtale.

Sjette kapitel er helliget organisatoriske problemer, og for
forfatterne fastslår bl. a., at den største taktiske enhed, man
normalt skal regne med, er kompagniet, således at en batall lons
organisation hovedsagelig skulle få administrative opgaver,
selvom der ikke ses bort fra, at antallet af indsatte kornpagnier
i enkelte tilfælde kun komme op på bataillonsstyrke.

Amfibiestyrkernes tilhørsforhold indenfor forsvaret gøres til
genstand for nøje overvejelser med hensyn til, om slige styrker
skal henlægges under hæren eller kystartilleriet, og forfatterne
kommer til den slutning, at kyst.ar tll ler-iet har de bedste for
udsætninger for med medvirken af hæren og flåden at uddanne
kystjægerafdel ingcr og indkorporere dem i sin organisation.

Kapitel VIII behandler uddannelsen af amfibiesoldater. Ind
ledningsvis tages benævnelsen op til drøftelse, og forfatterne
fremholder, at benævnelsen marinesoldater bør foretrækkes for
de specielt uddannede styrker i stedet for det nu anvendte
»kustj ågeree.

Det udtales, at det vil være muligt, såfremt de rigtige folk
rekruteres, at uddanne feltduclige kystjægere på de 11 måneder,
der er tjenestetiden for værnepligtige udtaget til befalings
mandsuddnnnelse, såfremt uddannelsen gøres stærkt speciali-
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seret. Som sammenligning nævnes, at de svenske faldskærmsjæ
gere har en uddannelsestid på 13 måneder, hvoraf uddannelsen i
udspring tager en stor del af tiden.

Forfatterne fremhæver nødvendigheden af at oprette en amfi
bieskole, som ikke alene skal være et uddannelsescentrum for
kystjægere, men også et middel til indenfor hele forsvaret at
udbrede kendskab til bevægeligt skærgårdsforsvar og amfibie
teknik, således at forsvaret på længere sigt bliver rustet til at
møde en modstanders amfibieoperationer, enten disse former
sig som kommandoraids, infiltrationer og kupangreb i skærgår
den eller kystinvasion i stor skala.

Sidste kapitel giver et malende billede af et kystjægerkom
pagnis indsats under angreb på skærgårdsområdet.

I slutrefleksionerne konstaterer forfatterne, at der er et langt
skridt fra de konturer af en kystjægerorganisation, de i deres
afhandling har søgt at trække op til eJ;1 virkeliggjort kystjæger
organisation.

Mulighederne for indenfor det svenske forsvars personelle og
økonomiske rammer at få etableret en amfibieorganisation gen
nemgåes, idet det nøgternt konstateres, at spørgsmålet er rela
tivt lille indenfor forsvaret som helhed, og nærmest må beteg
nes som en vigtig enkelthed.

Afhandlingen giver et overordentlig klart billede af et vig.
tigt område af den svenske forsvarsfront, et område der er af
største interesse for det danske forsvar, da det er en integreren
de del af det skandinaviske forsvar mod øst, ligesom de i af
handlingen behandlede amfibiespørgsmål også for Danmark som
et udpræget ørige må være af allerstørste interesse.

Afhandlingen være hermed varmt anbefalet til alle, som in
teresserer sig for amfihiespør-gsm ål, det være sig i almindelig

hed eller med særlig henblik p å en eventuel dansk amfibie-
organisation. J. A. S.

Overste16jtnant Bertil Larsson: »Det Svenske
Kustartilleriet«.

(FolkfOrsvaret Forlag AB 111. l 05 s.)

Det er med en vis misundelse, en dansk kystbefæstn ingsoft icer
ser bøger udkomme i Sverige om kystarttlfertemner såsom:
»Ku ngl, Ku startilleriet 1902-1952«, »Alarm i Atl an tval len e,
»Svensk a Amflblcforband - Iyx eller nodvåndighet j e og samti-
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dig vide, at det svenske kystartfllert lil »in dvor les« brug har en
anselig række moderne og inslruklive publikationer indenfor
reglementsområdet.

Den nyudkomne bog er, som forlagsnavnet antyder, udad
vendt; den er skrevet for al give el alment billede af det svenske
kyslartilleri og kystartillerislens mangeartede virksomhed, og
dette formål indfrier bogen fuldlud.

For en stadig læser af »Tidssk r ift for Kustartj llerfete vil
forfatteren være kendt for sine velfunderede ar-tilder. Når det
samtidigt nævnes, at llversteliijlnanten har forfattet bl. a.
»Liirobok i Kustnr-tl lles-Ituktlke, forekommer det derfor ikke
mærhcltgt, at forfalleren i denne bog Cl' i sland til at behandle
alle emner indenfor kysturttllcrlfagct i fra nærforsvar, over ar
lilleri, til kontrollahle mineringer.

Skulle man dr-iste sig Lil en svag indvending, hurde muligvis
cl afsnit have været viel lil behandling af samarbejdet mellem
værn og våbenarler netop ved og på kysten. El samarbejde, der
forefalder anmelderen nt være for lidt behandlet også i anden
mili lærlit tera lur.

For danske med inleresse for kystar-tlf ler-l er bogen læsevær
dig, fordi den giver et indblik i det svenske kystarlilleris orga
nisalion, og ikke mindst fordi den giver anledning Lil tanker og
refleksioner om egne, lilsvarende områder, som f. eks.: samle
de uddannelsescentrer for menige, nærforsvarsskole, skydeskole
for fladhanearlilleri, mobile batterier, robotvåben, lysraketter,
napalrnsfkrlng, sløring, skinanlæg, amfibiestyrker, speciel kyst
arlilleriofficersuddan nel se, reserveofficersudda nnel se, helydni n
gen af nærforsvar.

Der cl' grund lil som kystart illerf st at glæde sig over udgi-
velsen af denne publikation. E.B.J.

»Nauticus«•
.Iahrbuch fUr Seefahrt und Weltwirtschaft. 1956. Udgivet' af Kapitfin
zur See a. D. Alfred Schulze-Hlnrlchs. 30. årgang, 21 bllledslder og 74
labeller. Verlag von E. S. MittJer und Sohn, G.m.B.H. Darmstadt 1955.

Delle å r s NAUTICUS lever fuldt op til det ry, dens forgænge
re har skabt, som en af de mest fremragende årbøger, der be
handler søvæsen ug økonomi. l en række velskrevne artikler
behandles emnet' inden fot' områderne hontletsekibsiart, inter
national okonomi, somuqt Ol-( naniqntlon og en række stat i-
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sliske tabeller tegner status og udvikling for søfart og økonomi.
Uden herved at foretage en kvalitetsmæssig klassifikation af

de enkelte artikler skal opmærksomheden dog navnlig henledes
på kontreadmiral Wagners marinepolitiske oversigt, komman
dørkaptajn Zenkers tanker om en fremtidig tysk marine, inge
niør Hadelers artikel om små orlogsskibe, ingeniør Kurzaks bi
drag om moderne fremdrivningsmaskinerier i orlogsskibe og en
folkeretslig studie af Dr, Helm om de tyrkiske stræder og ind
gangene til Østersøen. En oversigt af orlogskaptajn Sehmalen
bach om verdens tankskibsflåder er fængslende og viser den
vestlige verdens uhyre overlegenhed på dette område, samt hvor
ledes tankskibsfarten beherskes, kontrolleres eller styres af
internationalt forgrenede og forbundne selskaber.

Bogen bør finde læsere inden for alle kredse, der interesserer
sig for skibsfart, international handel og sømagt.

H.M.P.

C. F. Forester: Den gode hyrde.
Oversat fra amerikansk efter »The good Shepherd« af Mogens Boisen.
Jespersen og Pios Forlag. København 1956. 251 sider. Kr, 14,75 hft.

Forfatteren behøver ingen nærmere præsentation for dette
tidsskrifts læsere. Gennem bl . a. »Horn blowerc-bøgern e og
»Konvoj til Maltue er han velkendt ikke blot som en fortræffe
lig fortæller og en fin personskildrer, men også som særdeles
kyndig med hensyn til fremstilling af maritime forhold. Dette
gør læsningen af hans bøger til en nydelse også set fra et fagligt
synspunkt.

»The good Shepherde fik - med rette - stor succes, da den
fremkom i Amerika, og den er nu oversat til et stort antal
andre sprog. Bogen handler om en allieret atlanterhavskonvoj
på vej til England i 1942, da truslen fra ubådene nærmede sig
et højdepunkt. Som midtpunkt i handlingen finder man eskcr
techefen, en amerikansk commander, der samtidig er skibschef,
og man får et levende indtryk af hans problemer og ansvar,
ikke mindst fordi han under sig har et an talt erfarne skibs
chefer fra den engelske marine. Bogen vil utvivlsomt interessere
såvel orlogs- som koffardiflådens folk, og den vil desuden i en
spændende form give den ikke maritimt kyndige en god orien
tering om den del af søkrigsførelsen, som særlig angik kampen
for at opretholde forsyningerne.
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Principielt er det derf'er glædeligt, at bogen også er oversat
til dansk. Det er imidlertid et skår i glæden, at oversættelsen
med hensyn til det maritime sprogs særlige vendinger og ud
tryk i udstrakt grad er forfejlet. Det skal dog samtidig bemær
kes, at oversættelsen, for så vidt den øvrige tekst angår, synes
at være udmærket.

Mange af oversættelsesfejlene ville måske have forekommet
mindre væsentlige, hvis der havde været tale om spredte enkelt
tilfælde. Da adskillige af de særlige, maritime vendinger og ud
tryk - herunder ordrer og meldinger - imidlertid stadig går
igen i bogens taktiske skildringer, vil den maritime læser uvil
kårligt hæfte sig stærkt - næsten med irritation - ved fejlene.
Xogle eksempler skal fremdrages.

Allerede på første side findes ordet »h or lzon t« anvendt i ste
det for »kimmlnge. - Utallige gange møder man udtrykket
»Gudt så« i oversættelsen; man siger i fl åden: »Det er vel«.
Når chefen henvender sig til besætningen gennem højttaleran
lægget, siger han: »Det er chefen« og ikke »Her er kaptajnene. 
Hvis en chef personlig vil overtage skibets manøvrering, siger
han i reglen »Jeg har dene (eller »Jes tager den«) og ikke:
»J eg tager føringen«. - Man vil ikke sige, at »Det drejer sig om
at få skibene ind i rækken Igen«, m en »... at få skibene på
plads ...« (i formationen ). - »Hu ff- Du ff'e, d.v.s, HFiDF, er
meget ordret oversat ved »h øj fr ekven t direktionsfinding«; i
praksis sige.' man »kor tbølgepej ler«. - En anden ordret over
sættelse er blevet til »Kamp-efterretnings-ccntrum«, men burde
have været »Kamp-informations-central«, idet man i et skib dog
oftest simpelthen siger »oper a ti on sr u m m et«. - Rorkomman
doen »steadye er oversat til udtrykket »l ige p å « i stedet for
»stø tt e« ! - l flåden siger man iøvrigt »Iu k af« og ikke »kahyte ;
»d;yb deb om b e« og ikke »dybvandsbombe«; »Iækm åt t e« og ikke

»kolli ssio n sm åtte« ; o.s.v.
Det er synd, at et stort oversættelssarhejde i sin endelige

form skal præges af så mange skønhedsfejl, og desværre møder
man ofte tilfælde af samme art i danske oversættelser af vær
ker om maritime problemer. Sådanne ville kunne for-ebygges,
hvis man lod en person med maritime forkundskaber læse kor-
rektur på værket. Dette anbefales. Th.
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Den Nordlige Søvej.
En studie ouer Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

(fortsat)

Arktisk flyvning.

Tiden indtil 2. Verdenskrig.

Den arktiske flyvning blev indledet allerede i 1897
med Andree's ulykkelige ballonfærd fra Spitzbergen.
En' halv snes aar senere ville Amerikaneren 'Valter
Wellmann - ligeledes fra Spitzbergen - forsøge at
naa Nordpolen med et styrbart luftskib, som det den
gang hed, men forsøget maatte opgives paa grund af
vej rforholdene.

Næste gang, der høres om flyvning i de arktiske
egne, er kort før 1. Verdenskrig, da den russiske ma
rineflyver Nagurski, der deltog i eftersøgningen af
Sedovs, Brussilovs og Russanovs forsvundne ekspedi
tioner, i sommeren 1914 foretog flere flyvninger om
kring Nevaja Zernlja. Noget positivt resultat opnaaedes
dog ikke.

Da Wilkitzki i 1914 startede for at forcere Nordost
passagen fra E mod W med TAIMYR og VAJGATSJ,
medførte han som tidligere omtalt et luftfartøj til is
rekognoscering, men nogen indsats af betydning synes
der ikke at have været tale om her.

Den videre beretning om arktisk flyvning skal i ho
vedsagen begrænses til at omfatte de vigtigste flyvnin
ger, der har tilknytning til Polhavet og den Nordlige

Tidsskr. f. Sevæsen , 127. Aarg. 18
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Søvej. Medens Amundsen maatte opgive sin i 1922
planlagte flyvning til Nordpolen med et Junkers mo
noplan fra Point Barrow i Alaska, gik MAUD ind i
isdriften medførende et lille med ski forsynet Curtiss
Oriole biplan, der med MAUD som basis skulle ud
strække den geografiske udforskning til begge sider
af driftruten. Maskinen var adskillige gange i luften,
men med de utilstrækkelige hjælpemidler, som der
dengang raadedes over, maatte man hurtigt erkende
vanskelighederne og farerne ved arktisk flyvning un
der disse primitive forhold. En nødlanding paa pakisen
ville sandsynligvis betyde totalhavari og tab af menne
skeliv. Der maatte regnes med, at taage og kompasser
nes upaalidelighed kunne besværliggøre, ja, maaske
endda helt umuliggøre luftnavigationen. og over et saa
ensartet terræn som pakisen, hvor der ikke er karakte
ristiske holdepunkter for øjet, maatte en længere flyv
ning betragtes som yderst hasarderet, idet orientering
og dermed muligheden for med svigtende kompas og
ukendt afdrift at finde samme vej tilbage selv i klart
vejr ville være meget problematisk. MAUD's maskine
vovede sig derfor daarligt nok ud af synsvidde fra
skibet. Efter nogle mindre havarier, der takket være
materialerne - træ og sejldug - kunne udbedres om
bord, blev luftfartøjet tilsidst slaaet i stykker under
en start - dog uden at nogen kom noget til.

1925 foretog Roald Amundsen sin tidligere omtalte
mislykkede polflyvning.

1926 fløj først Amerikaneren Byrd med fly og to
dage derefter Amundsen med luftskibet NORGE over
Nordpolen.

1928 forulykkede general Nobiles luftskib ITALlA
under en Nordpolsflyvning. Flyvere fra flere nationer
deltog i redningsarbejdet, hvorunder Amundsen som
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Et af de srnaa fly - et PO-2 biplan - der med ski som landingsstel
blev anvendt under redningsaktionen efter TSJELJUSKlN's forlis.
Under underste plan ses »kurvcne«, hvori en del af besætningens
medlemmer blev anbragt under evakueringen fra isflagen . Til venstre

et hjørne af TSJELJUSl\lN-lejren.

bekendt og som tidligere omtalt forsvandt, da han
med en fransk maskine fløj fra Norge med Spitzber
gen som maaI.

Samme aar fløj Sir Hubert Wilkins med den norske
flyver Eilson paa 20 timer og 20 minutter fra Point
Barrow til Spitzbergen. Wilkins havde i aarene 1913
- 17 deltaget i Vilhjalmur Stefanssons arktiske eks
peditioner, men vil især være kendt fra sin mislyk
kede ekspedition til Nordpolen med undervandsbaaden
NAUTILUS i 1931.

1931 fløj dr. Eckener med GRAF ZEPPELIN over
Spitzbergen og Severnaja Zemlja.

Efter at de russiske flyvere midt i 1920erne havde
foretaget flere længere distanceflyvninger fra Moskva
- bl. a. Gromov til Peking og Sjestokov til Tokio 
og det russiske statsluftfartsselskab Aeroflot havde op
rettet de første faste ruter i Sibirien, begyndte Russer
ne ogsaa at erobre luften over Arktis og opnaaede her
hurtigt at komme frem i første række.

18"
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Isdamperen TSJELJUSKIN's forlis N\V for Bering
strædet under besæt i isen i vinteren 1933-34 er tid
ligere nævnt. Da skibet blev skruet ned af isen den 13.
februar 1934, blev der oprettet en nødlejr paa isflagen.
Man klargjorde her en landingsbane, og den 5. marts
begyndte evakueringen. Den korte landingsbane med
førte, at man kun kunne anvende mindre maskiner,
og da disse ikke havde plads til ret mange passagerer,
maatte en del anbringes i kurve og køjer, der var
surret fast udenpaa flykroppen eller under vingerne.
Det var en praktisk løsning, men med en temperatur
paa et halvt hundrede grader under frysepunktet, har
denne befordring næppe været særlig behagelig. Denne
storstilede redningsaktion skabte Verden over respekt
og beundring for de russiske flyveres dygtighed. lait
blev lidt over 100 mennesker - mænd, kvinder og
børn - evakueret til fastlandet fra nødlejren. Ekspedi
tionens leder - professor Otto Sohmidt - der var
alvorligt syg, blev fløjet til Norne i Alaska, hvor han
blev indlagt paa hospitalet.

I foraaret 1937 oprettedes under ledelse af profes
sor Otto Schmidt den bekendte polstation paa en is
flage ved Nordpolen (NP-1 ) . Stedet blev først rekogno
sceret og fotograferet fra luften af en 2-motoret ANT-4,
og derefter blev der i slutningen af maj fra Rudolføen
paa Franz Josephs Land, hvor man allerede i 1934
havde paabegyndt anlæggelsen af en af de største
russiske luftbaser i Arktis, foretaget flere lufttrans
porter til Nordpolen med 4-motorede ANT-6 maskiner,
der var forsynet med ski'). 10 tons udrustning og 36
personer blev fløjet fra basen paa Rudolføen til Nord-

,,) Ty pebetegnelsen ANT er konstruktøren, Andrej N. Tupolevs ini
tialer. Senere har hans konstruktioner faaet betegnelsen TU. Ekspe
ditionen blev sejlet til Franz Josephs Land af linieisbryderen KRASSIN.
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polen, og en observationsstation blev etableret. De fle
ste personer blev efter en halv snes dage fløjet tilbage,
idet kun 4 mand - hvoraf Ivan Papanin var leder 
forblev paa isflagen under driften S paa.

Med væsentlig støtte af Papanins vejrobservationer
foretog Russerne derefter i juni-juli 1937 de dengang
sensationelle flyvninger fra Moskva til Amerikas vest
kyst via Nordpolen.

Først fløj T[kalov, der den 20. juni naaede til Van
couver efter en 5288 miles non-stop flyvning, og der
efter i juli oberst Mikhail Gromov, som satte verdens
rekord for non-stop flyvning "ed kun at bruge 62
timer og 2 minutter til den 6262 miles lange stræk
ning fra Moskva til San Jacinto (S for San Francisco ).

Oberst Gromov fløj en een-motoret ANT-25-1 med
major Andrej Jumosjev som andenpilot og professor
i navigation Serge] Danilin som navigatør. Maskinen
medførte ca. 6 tons brændstof. Gennemsnitshastig
heden var 100 miles i timen. Papanins isflage blev pas
seret i ca. 3000 m højde - 13 minutter før det for
ventede tidspunkt. Største højde - ca. 6000 m 
naaedes over Rocky Mountains, hvor iltmaske anvend
tes.

Derefter startede Levanevski i august med 5 mand
i det store fly H 209 (34 tons ) for om muligt at slaa
Gromovs rekord. Pr. radio havde man forbindelse med
ham, til han naaede Nordpolen efter 19 timers flyv
ning - hvilket var 3 timer mere, end Gromov havde
brugt. Hans sidste fuldstændige melding oplyste, at
der var stærk modvind 0 00 km/ t), og at han fløj i
6000 m højde. Temperaturen var -+- 35° C. Senere kom
en ufuldstændig melding om, at en af motorerne var
i uorden, og at han gik længere ned. Derefter hørte
man kun nogle svage signaler, der ikke kunne tydes,
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og man antog derfor, at han maatte være landet paa
den amerikanske side af Nordpolen. Meget store efter
søgninger blev straks sat igang - saa vel fra russisk
som fra amerikansk og canadisk side - men skønt
disse strakte sig langt ind i 1938, forblev de uden posi
tivt resultat.

Den stærke modvind i den store højde er bemær
kelsesværdig. Det har sikkert været en af de saakaldte
»jetst røm me«, som man senere har fundet i store høj
der andetsteds - bl. a. over Atlanten. Man savner
endnu tilstrækkeligt kendskab til disse sstormee i den
øvre del af atmosfæren med vindstyrker op til 300 km
i timen. At kunne udnytte »jetst rømmen « som en med
vind - og undgaa den som modvind - vil selvsagt
være af den største betydning under flyvning over
Nordpolen og over store distancer i det hele taget.

Arktisk flyvning under 2. Verdenskrig.

Efter Norges besættelse begyndte Tyskerne at fore
tage regelmæssige vej robservationsflyvninger over
Nordhavet til Færøerne og Island og senere Jan Mayeri.
I 1942 udstraktes disse flyvninger til Spitzhergen og
Novaja Zemlja med start fra Banak lidt S for Nord
kap. Maskinerne fløj i højder mellem 100 og 3000 m.
idet de for hver 300 il 500 km gik helt ned til havover
fladen. Ved maximumsafstand fra startstedet steg de
til 6000 m. Forsøg paa med faldskærmsfolk at oprette
faste automatiske stationer paa Nevaja Zemlja blev
forhindret af russiske luftfartøjer.

For at skaffe paalidelige vejrmeldinger til brug for
sejladsen ad den Nordlige Søvej oprettede Russerne i
sejladsperioderne midlertidige vejrstationer paa is
flager forskellige steder langt N paa i Polhavet - bl.
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a. ved den saakaldte Pole of Inaccessibilitij midt mel
lem Polen og Beringstrædet.

Endelig skal nævnes, at der som et led i den ameri
kanske vanhenhjælp til Rusland oprettedes en luftbro
mellem Alaska og Sibirien. Da U.S.A. efter Pearl Har
bor indtraadte i krigen, overtog russiske flyvere tra
fiken her - idet der som bekendt paa dette tidspunkt
ikke herskede krigstilstand mellem Rusland og J a
pan. John R. Deane, der benyttede denne rute under
en af sine missioner til Moskva, fortæller herom'):

»... Vi saa her, at vor base ved Fairbanks halvvej s
var under russisk kontrol. Beboelser, kontorer, han
garer og butiker var blevet overladt til det Røde Flyve
vaaben. Russiske og amerikanske officerer havde fæl
les messe, og der var ikke nogensomhelst indskrænk
ninger for det russiske personel - hverken m. h. t.
bevægelsesfrihed eller i nogen anden retning. Russerne
kunne færdes frit paa flyvepladsens omraade og i dens
omegn. Det var en slaaende kontrast til de betingelser,
hvorunder vi maatte leve i Moskva. e

Landings- og startforhold paa isen.

Ved landing paa isen vil det være uomgængelig nød
vendigt at have kendskab til isens beskaffenhed, dens
styrke og tykkelse, og om overfladen er jævn eller
ujævn.

Isens styrke afhænger ikke alene af mængden af
luftblærer men tillige af saltholdigheden, idet salt
krystallerne gør isen sprød. Da saltholdigheden imid
lertid varierer stærkt i saltvandsisens forskellige lag
alt efter den temperatur, hvorunder tilfrysningen er

..) John H. Deane: The Strange Alliance. Viking Press. New York
1947.
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sket , samt senere afsmeltning, udvaskning af saltet
og ny tilfrysning m. v., kan der ikke opstilles en almen
Kyldig tabel for styrken af denne heterogene is . Fersk
vandsis er derimod langt mere homogen og indeholder
sjældent luftblærer, men ogsaa her spiller tilfrysnings
temperaturen en vis rolle. Paa grundlag af den er
faring, som russiske flyvere har indhøstet ved landin
ger paa flodis - især paa Jenissej - har flyveren K.
A. Moskatov opstillet og efterprøvet følgende tabel
over den nødvendige tykkelse af ferskvands is for lan
dinger med fly, idet det er en forudsætning, at isen
i alle retninger har samme tykkelse og struktur:

"ægt af fly i tons Nødvendig minimumstykkelse af
ferskvandsis ved landing

2
5

10
15
20

15 cm
24 »
32 »

39 »
45 »

forudsat at
isen er dannet
ved temperatur
under -+- 9° C.

I tilslutning hertil maa nævnes, at intet fly - selv
under 2 tons - bør lande paa tyndere ferskvandsis
end 15 cm, samt at kun is, der er dannet ved en lavere
temperatur end -+- 9°, har den tilstrækkelige fasthed
til at sikre en farefri landing paa de i ovenstaaende
tabel anførte minimumstykkelser for isen.

Saafremt isen er dannet ved temperaturer mellem O
og -+- 9°, vil end ikke en istykkelse af 20 cm være til
strækkelig til landing selv for de letteste flytyper . I saa
fald kræves der først flere dage med temperaturer
under -i- 9°, før isens løsere struktur har faaet den
nødvendige fasthed.
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Ferskvandsisens styrke afhænger foruden af tilfrys
ningstemperaturen tillige af den øjeblikkelige tem
peratur. Ved -+- 30 0 er styrken saaledes mellem 1Y:! og
2 gange saa stor som ved frysepunktet.

Forholdet mellem styrken af saltvands- og fersk
vandsis kan som nævnt ikke angives med nøjagtighed.
I hvert enkelt tilfælde rnaa der med passende hensyn
tagen til omstændighederne anvendes et skøn. Det
kan dog anføres, at de russiske flyvere regner med,
at isen i Polhavet skal være 2 å 3 gange saa tyk som is
paa Jenissej for at have samme styrke.

En bedømmelse fra luften af isens mere eller mindre
jævne overflade er meget vanskelig og kræver stor
erfaring. Paa grund af solens lave højde vil i solskin
de lange skygger give et overdrevent indtryk af ujævn
hed, medens man omvendt i helt overskyet vejr vil
have vanskeligt ved at erkende ujævnheder. Det vil
som regel først i 100 å 150 m højde være muligt - selv
for den erfarne - at bedømme isens tilstand nogen
lunde rigtigt.

Paa grundlag af de russiske flyveres observationer
gennem flere aar kan der gives følgende oversigt over
isforhold og muligheder for landing i omraadet mel
lem Franz Josephs Land og Nordpolen:

Fra Rudolføen til 82% 0 N kan man kun vente at
finde enkelte isflager af størrelse 100 X 200 m, men
ofte med indtil 3 m høje knuder og ujævnheder. Lan
ding her er ikke tilraadelig.

Fra 82 % til 85 %o N kan paatræffes adskillige 250
X 350 m ismarker med mindre ujævnheder. Isen, der
i sommertiden er fra 90 til 120 cm tyk, er som regel
fjorgammel og let salt. I sigtbart vejr vil man her
have mulighed for at udvælge sig en egnet landings
plads, men der maa regnes med haard landing.
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Sydgrænsen for polarisen ligger ved 851f2 o N. Herfra
og til 870 N er isen fyldt med svære pakninger og store
torosser, hvorfor landing i delte omraade maa betegnes
som absolut udelukket.

Fra 87 til 881f2 o N kan de største ismarker være helt
op til 20 km lange. Paa sine steder kan der være jævne
strækninger med mulighed for landing.

Fra 881f2° N til Nordpolen findes adskillige isflager
- ofte af langstrakt form - af størrelse 300 X 600 m.
Istykkelsen varierer fra 2 til 3 m, og overfladen er
haard, idet den hestaar af frosset smeltevand (o : fersk
vandsis) . Ujævnhederne er som regel afrundet. Isen
er dækket af sne med haard overflade.

Som etableringen af Papanins station NP-1 i 1937
og senere oprettelsen af de forskellige amerikanske
vejrstationer paa isøerne har vist, maa omraadet om
kring Nordpolen derfor siges at være det, der i Arktis
byder de bedste Iandingsmuligheder.

Medens landingen paa en ismark eller isflage i Pol
havet saaledes adskillige steder vil være forholdsvis
let, byder starten paa større vanskelighed, idet det
altid vil være nødvendigt først at planere en startbane.
Erfaringerne fra den arktiske flyvning har vist, at
i intet tilfælde - selv efter den glatteste landing 
har det været muligt at starte før efter en omhygge
lig og ofte langvarig forberedelse - jfr. de 24 dage,
som det tog Amundsen og hans ledsagere at gøre klar
til start efter nødlandingen. Det er derfor ubetinget
nødvendigt under flyvning i Arktis at medføre grejer
beregnet til planering af isen.

Endvidere er det en erfaring, at det altid er nemmere
at lande om vinteren, hvor et snelag paa omtrent en
halv meter hjælper til at gøre landingen blødere. Til
gengæld maa sneen ryddes inden starten.
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Som understel anvendes som oftest ski, men hjul
stel har ogsaa været benyttet i en del tilfælde. Anven
delsen af flyvebaade er man gaaet bort fra. Derimod
er helikopteren naturligvis ideel til landing .paa og
start fra isen.

Aeroflot og Auia-Arktika.

Den hektiske udvikling, som i de sidste 20-30 aar er
foregaaet i Sibirien, ville i et land med saa store af
stande og en saa forholdsvis faatallig befolkning næppe
have været mulig uden en meget intensiv anvendelse
af lufttrafik. De godsmængder, der kan befordres ad
luftvejen, er vel kun smaa i forhold til, hvad der be
fordres med skib og jernbane, men i de mange maa
neder, hvor isen binder de sibiriske floder, er saa godt
som al trafik udenfor jernbanernes nærmeste opland
henvist til at foregaa pr. fly .

Trafikflyvningen i Sovjet-Unionen varetages hoved
sagelig af den statslige institution Aeroflot og dennes
underafdelinger, der tilsammen er et af Verdens stør
ste luftfartsselskaber. I 1955 var der ialt ca. 350.000
km's luftruter i hele Sovjet-Unionen. Indenfor den
Nordlige Søvejs omraade har Glavsjevmorputi med sit
datterselskab A via-A rktika siden 1938 overtaget be
flyvningen af arktiske trafikruter af ca. 10.000 krn's
længde.

Medens befordringen af passagerer udgør den væ
sentligste og godstransport kun en mindre del af luft
trafiken i Vesteuropa og Amerika, er det omvendte
tilfældet i Sovjet-Unionen. Der haves ikke oplysninger
om lufttrafiken specielt for Sibirien, men nogle tal
fra 1939 for den samlede lufttrafik for hele Sovjet
Unionen vil - sammenlignet med tilsvarende tal fra
U.S.A. - belyse dette.
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Til lokalt brug ved transport af passagerer og lettere gods mellem
skibe og polarstationer langs den Nordlige Søvej anvendes stadig
biplaner. Billedet viser et Antonov An-2-Ukrainia biplan med ski.
Maskinen er landet paa isen ved siden af et af de af Burmeister &

Wain i 1950erne byggede Refriqeratorskibe.

Antal passagerer Godsmængde i tons

Sovjet-Unionen
U.S.A.

307.000
2.000.000

50.000
4.500

I
I
I
I
I

Godsmængden for 1950 er i Sovjet-Unionen anslaaet
til ca. 250.000 tons.

Stamlinien i Aeroflots sibiriske lufttrafik følger i
det væsentlige den transsibiriske jernbane fra Moskva
til Vladivostok, medens de første sidelinier etableredes
langs floderne - saa vel mod N som mod S. Dette
var ganske naturligt, da byerne laa ved floderne - og
i tilgift fik man her baade gode og billige landingsfor
hold. Floderne tog aaret rundt mod de samme maski
ner, der alt efter aarstiderne skiftede deres landings
stel fra pontoner til hjul eller ski.

Ef'tenhaanden som udviklingen skred frem, blev der
ogsaa anlagt flyvepladser ved indlandets minebyer, og
nye hovedlinier og talrige stiklinier blev oprettet.

Foruden stamlinien gaar der nu i øst-vestlig ret
ning to hovedlinier - en sydlig fra Baku via Samar-
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kand og Altaibjergene til Peking og videre via Port
Arthur til Vladivostok, medens Avia-Arktika's nord
lige hovedlinie fra Arehangelsk følger kysten E paa
via Amderma, Dickson, Tsjeljuskin, Khatanga, Nord
vik til Tiksi, hvorfra ruten gaar noget ind i landet
via Verkhojansk og Verkhni Kolymsk til Novo Ma
rinsk ved Anadyrbugten. Herfra gaar en kystrute S
paa via Ochotsk til Vladivostok med sidelinier til Pe
tropavlovsk paa Kamtsjatka. De gamle linier langs
floderne er Ob linien fra Novo Sibirsk til Novi Port,
J enissej linien fra Krasnoj arsk via Igarka og Dudinka
til Dickson samt Lenalinien, der ogsaa begynder ved
Krasnojarsk og herfra gaar over Jakutsk og Verkho
j ansk til Tiksi. Talrige andre forbindelseslinier og lo
kale linier kompletterer Aeroflots net af luftruter, der
som et edderkoppespind ligger over Sibirienskortet
med den store lufthavn Krasnojarsk i midten.

De vigtigste ruter beflyves flere gange daglig - an
dre een gang daglig eller een eller to gange ugentlig
alt efter aarstiderne og behovet. De største maskiner,
der anvendes, er de 4-motorede IL-18 og TU-70, der
kan tage henholdsvis 66 og 72 passagerer og har max
farterne 430 og 510 km/t, samt den nye 2-motorede
jetdrevne TU-I04, der kan tage ca. 60 passagerer og
har en marchfart paa ca. 800 km/t. Sidstnævnte fly
anvendes normalt dog kun paa ruten Moskva-Vladi
vostok. Som ekspres-godsmaskine anvendes paa denne
rute tillige IL-20, der er en civil udgave af den 2-mo
torede jetbomber IL-28.

Transarktiske luftruter.

De fleste af Jordens større industri-, handels- og
kulturcentrer ligger som bekendt i et bælte mellem den
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35. og den 60. breddegrad paa den nordlige halvkugle.
Med storcirklen som den korteste vej mellem to punk
ter paa Jordens overflade vil ruten mellem to af disse
centrer, der er beliggende diametralt eller nærlig dia
metralt modsat hinanden, derfor gaa via Arktis 
uhindret af land og vand og is og kun med de politiske
grænser som indskrænkning og forhindring.

Men disse indskrænkninger er heller ikke helt smaa.
Den direkte luftrute ad storcirklen fra Skandinavien
til Japan gaar saaledes via Sibirien - men her har

Luftvejen Skandinavien-Tokio ervia Karachl ca, 16000 km og via Nordpoler
og Anchorage (Nordvestpassagen, der startes af SAS i 1957) ca. 12000 km
medens den direkte storcirkelrute via Sibirien kun er ca. 6000 km. Al
Nordvestpassagen via Nordpolen er den nøjagtige afstand København-Toki.

6820 sømil.
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Jerntæppet nødvendiggjort en omlægning, der har gjort
ruten meget nær dobbelt saa lang.

Før SAS kunne begynde flyvningen paa sine trans
arktiske ruter var et langvarigt og kostbart forarbejde .
nødvendigt. Til den nye Tokiorute, Nordvestpassagen
- der forventes aabnet i 1957 med Douglas DC-7-ma
skiner, og som skal gaa direkte over Nordpolen og vi
dere via Anchorage i Alaska - bliver der saaledes for
tiden opbygget en radiokæde til sikring af flyvningen
over Polhavet. Kæden begynder med Bodø og Andenes
i Norge og gaar derfra videre over stationerne Isfjor
den (Spitzbergen) , Nord (Grønlands NE-spids), Thule
og Resolute Bay (det Nordcanadiske Arkipelag) til
Point Barrow i Alaska.

De første prøveflyvninger saa vel til Los Angeles som
til Tokio havde Thule som mellemstation. I stedet for
Thule gaar ruten nu over Søndre Strømfjord.

Til beflyvning af polarruterne har SAS, som det vil
vides, bestilt syv store jetdrevne passagermaskiner 
Douglas DC-8 - hvoraf de første skal leveres i 1960.

DC-8 er paa 130 tons max.vægt - har som max.
60.000 HK, der giver en største marchfart paa 943
km/t med max. aktionsradius 12400 km (operationelt
reduceres aktionsradien til 8 300 km). Antal passagerer
134 max. - og pris ca. 6 mill. dollars pr. stk.

Nogle flyvetider for DC-8 (1960) vrl her kunne være
af interesse:

Skandinavien-Los Angeles (med een mellemlanding
i Canada): 14 timer mod idag 27 timer. I modsat ret
ning vil flyvetiden kun være 12 timer.

Skandinanien-Tokio (med een mellemlanding i An
chorage) : 17 timer - mod idag via Indien med 9 mel-
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lem landinger over 50 timer og mod i 1957 med DC-7
ad den nye rute via Nordpolen og Anchorage - Nord
vestpassagen - ca. 30 timer. I modsat retning paareg
nes flyvetiden for DC-8 reduceret til ca. 14 timer.

Den mindre flyvetid for de hjemgaaende maskiner
skyldes de fremherskende vestlige vinde i flyvehøjden
- ca. 12000 m.

(Fortsættes)



Kystbefæstningsanlæg i atomalderen.
Af kaptajnløjtnant E. Bloch-Jensen.

I et foredrag om søværnets aktuelle problemer blev
det udtalt, at stationære befæstningsanlægs betydning
i atomalderen er aftaget.

Dette er vel en sandhed, der stort set gælder alle
forsvarsvåben og militære anlæg af et vist omfang.

Det er derfor ikke forfatterens mening at forsøge at
gendrive eller berigtige denne udtalelse; men kun at
fremdrage visse momenter i forbindelse med atomal
der og kystbefæstning.

Atombombers udviklingsstade og anvendelse i en
evt. kommende krig er vanskelig at overse, selv hvis
krigen skulle komme på nuværende tidspunkt.

Hvis man udgår fra »stan dardatombomben e, d.v.s.
en bombe med en energiudvikling svarende til 20.000
tons trotyl, findes og fremstilles der i dag bomber
med større eller mindre energiudvikling.

Af større kan nævnes H-bomben, hvis enegiudvik
Iing må regnes i megatons. Den, der blev anvendt i
marts 1954, var 750 gange kraftigere end A-bomben
ved Hiroshima; dog er ødelæggelserne langtfra proper
tionelle med forøgelsen af bombeenergien.

Bomber. med mindre energiudvikling end 20 kt
bomben findes blandt de taktiske atomvåben, inden
for hvilke en betragtelig udvikling sandsynligvis vil
finde sted.

TIdsskr. f. Søvæsen. 127. Aarg. 19
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Hvis man sammenligner en almindelig sprængbom
bes og en atombombes eksplosion, er følgende to af
vigelser de væsentligste: større kraft i form af be
vægelsesenergi og varme samt kærnestråling dels som
initialstråling og dels som reststråling.

Virkningerne fra en atombombe kan opdeles i:

lysstråling,
varmestråling,
trykbølge,
initialstråling og
reststråling.

Der findes hovedsagelig fire former for anvendelse
af en atombombe. Bomhen kan bringes til eksplosion:

1) I luften, høj lufteksplosion d.s.v., at ildkuglen
ikke berører jordoverfladen (for et 20 kf.-våben
over 150 m),

2) I nærheden af jord eller vandoverfladen, lav
lufteksplosion d.v.s., at ildkuglen berører jord
overfladen, men kraterdannelse finder ikke sted
(for et 20 kt-våben mellem 150 og 30 m),

3) På jord eller vandoverfladen, overflade-eksplo
sion d.v.s., at eksplosionen finder sted på over
fladen (for et 20 kt-våben mellem 30 og Ometer),

4) Under jord- eller vandoverfladen, underjords
eller undervandseksplosion.

Lav lufteksplosion eller detonation i jorden er givet
vis de farligste for kystbefæstningsanlæg.

Kanoner må opstilles på jordoverfladen og kan der
for ikke siges at være sikrede under alle forhold. Pje
cerne/batterierne må spredes, så de ikke bliver for
løn nende mål. Dette kan evt. tjene to vigtige formål,
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dels at fjenden afstår fra at anvende atomvåben, og
dels at egne våben får større levedygtighed overfor
virkningerne fra konventionelle våbentyper.

De to sidstnævnte former for atomangreb giver min
dre virkningsornråde ; men til gengæld bliver skaderne
indenfor det effektive område større, samtidig med at
virkningerne af reststrålingen (fall-out) bliver et van
skeligt problem at løse, hvis fodfolks angreb er fore
stående.

Kystbefæstningsanlæg er allerede på grund af virk
ningerne fra konventionelle våben blevet tvunget til en
vis spredning af de enkelte anlæg. På forholdsvis korte
afstande fra nulpunktet (et tænkt punkt lige under
eller over detonationscentrum ) er mulighederne gode
for ved hjælp af fortifikatoriske anlæg at beskytte
materiel og personel.

Den meget store forskel i atomvåbenets virknings
område, dels mod ubeskyttet personel og dels mod per
sonel, som befinder sig i en eller anden form for be
skyttelsesesrum, understreger kraftigt, at alt personel
i højere grad end hidtil bør »gå under jordene for så
vidt muligt derfra at udføre deres opgaver. Nærfor
svarsstyrkerne bør have bedre værn, og den forøgede
spredning af anlæg stiller endnu større krav til disse
styrkers bevægelighed og slagkraft.

Ved den høje lufteksplosion i Hiroshima gav halv
delen af beskyttelsesrum - opført af træ med en jord
dækning på 45 cm - personellet beskyttelse på 275
meters afstand fra nulpunktet. Ingen beskyttelsesrum
af tilsvarende type blev ødelagt på større afstande end
800 meter fra nulpunktet.

Virkningerne fra en atombombeeksplosion skal i det
efterfølgende kort omtales.

19"
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Lysintensiteten under detonation af en atombombe
set på 9 kilometers afstand er ca, 100 gange stærkere
end almindeligt sollys. (Temporær blindhed kan ved
dagslys få en varighed af 5-10 min. og ved nat fra %
til 1 time).

Varmestrålingen er også kortvarig. Halvdelen af var
men kommer i første sek. og den resterende del i de
næste 2 sek. Den største del af varmeenergien kommer
i de første 0,3 sek.

Blandt de, der i den første uge efter angrebet i J a
pan søgte hjælp, var de 90 % på grund af forbrænding.
Af ca. 70.000 tilfælde måtte de 40. 000 klassificeres som
svære forbrændinger.

På vore breddegrader vil en høj lufteksplosion i
klart vejr forårsage brandskader på ubeskyttet hud
indenfor en afstand af ca, 3000 meter fra nulpunktet.

Mod varmestråling er beskyttelse temmelig enkel,
da alle uigennemsigtige stoffer beskytter effektivt.

Trykbølgens virkninger kan forårsage skader af pri
mær eller sekundær natur.

De primære virkninger skyldes det vindstød, der op
står ved eksplosionen. Trykbølgen efter en atomeks
plosion er af betydelig længere varighed end ved en
alm. bombedetonation.

Ved en høj lufteksplosion af et 20 kt atomvåben er
vindstyrken på 1500 meters afstand fra nulpunktet
nærlig 100 m/sek.

Alvorlige skader påregnes forårsaget det menneske
lige legeme ved tryk på 7 kg/ems, Ved en høj lufteks
pIosion beregnes trykket indenfor en cirkel med radius
% km og centrum i nulpunktet at være 7 kg/cm-.

Ved nulpunktet bevirker reflektionstryk, at trykin
tensiteten er ca 3,1 gange større end det statiske tryk
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ved fri udvidelse i luft. Det statiske tryk ved jorden
på 500-1500 meters afstand fra nulpunktet er ca.
2,6 gange større af samme årsag.

Et statisk overtryk på 1 kg /cm- svarer til en vind
styrke på 160 m/sek.

7-7,5 sek. efter eksplosionen har luftbølgen be
væget sig ca. 3,5 km og har dermed udført størstede
len af sin skadevirkning.

De fleste trykskader på personel fremkommer nor
malt fra trykbølgens sekundære virkninger f. eks. i
bebyggede områder fra nedfaldende eller omkringfly
vende bygningsdele. I Japan fandtes mange sårede af
glassplinter.

Atomladningen må detonere relativt tæt ved objek
tet, for at lufttrykbølgen skal forårsage alvorlige ska
der på beskyttede kystbefæstningsanlæg og værn af
forskellig art.

Den radioaktive stråling, som opstår ved en atom
eksplosion, forplanter sig efter rette linier i lighed med
varmestrålingen.

Initialstrålingen fra en høj lufteksplosion foregår i
ca. 1 minut, dog er de første 10 sek. de farligste. Denne
initialstråling vil forårsage ca. 5 % dødelighed blandt
ubeskyttet personel på 1500 meters afstand fra nul
punktet. På ca. 1600 meters afstand fra nulpunktet
har strålerne mistet deres dødbringende virkning, og
på afstande større end 2700 meter er de ufarlige.

Ved en høj lufteksplosion falder der næsten intet ra
dioaktivt støv ned på jorden, og man kan omtrent
umiddelbart gå ind i skadeområdet.

Ved atombombeangrebene i Japan forårsagede den
radioaktive stråling 15 % af samtlige dødsfald.
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Strålingsvirkningen varierer fra person til person;
men en totalbestråling af kroppen med 600-800 rønt
gen vil give en dødelighed på næsten 100 %.

Ved detonation nær eller i jorden kastes sten og
jordpartikler op i luften og falder senere ned inficeret
med radioaktivt støv. Intensiteten aftager hurtigt; ef
ter et døgn er den således kun 2 % af den intensitet,
der fandtes 1 time efter eksplosionen.

Denne reststråling kan dog ved brug af brintbomber
komme til at spille en væsentlig rolle. Ved brintbombe
eksplosionen i Stillehavet den 1. marts 1954 blevet
område på 15000-18000 km2 belagt med farlige mæng
der af radioaktivt støv.

Når de radioaktive stråler passerer gennem materia
ler absorberes de mere eller mindre afhængig af mate
rialets art.

Følgende tykkelser halverer strålingsintensiteten :

for jord 13-21 cm alt efter fastheden,
for beton 10-12 cm og
for jern 4-5 cm.

På 800 meters afstand fra nulpunktet er strålingen
ufarlig bag 70 cm beton eller 115 cm jord. Disse tal
angiver den strækning i materialet, som strålerne må
passere, inden de træffer personellet.

For at give beskyttelse for personel må det kræves,
at dækningen har en sådan tykkelse, at den initiale
gammastrålings effekt er nedsat til ca. 100 røntgen.

De dækningstykkelser, der allerede findes ved kyst
befæstningsanlæg, vil give personellet gode muligheder
for at klare sig mod den radioaktive stråling.

Fjendtlige luftfartøjer må i dag siges at være kyst
befæstningens fjende nr. 1 set fra synsvinklen: an
grebsfurlighed. Hvad der derfor kan gøres våben- og
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bygningsmæssigt for at formindske eller afvise fjendt
lige luftangrebs virkninger, må have høj prioritet, så
ledes at der skabes mulighed for at overleve og ud
føre hovedopgaven: beskydning af sømål.

Det er indlysende, at atomvåbnets fremkomst har
skabt uhyre problemer for befæstningsteknikken, hvor
det ikke har været muligt i den grad springvis at for
øge beskyttelsesforanstaltningerne, således at de til
nærmelsesvis kan sammenlignes med den effektfor
øgeise, som atomenergiens udnyttelse har medført for
våbenteknikken.

Udviklingstendenserne må gå mod forøget beskyt
telse, spredning og sløring samt transportable/mobile
enheder for at komplettere de faste anlæg. Denne ud
vikling skaber imidlertid en række problemer indenfor
f. eks. ildledelse, kommunikation og nærforsvar.

Det er fra svensk kystartilleriside fremhævet, at en
sandsynlig udvikling indenfor det våbentekniske om
råde peger mod at forøge antallet af enheder (pjecer,
batterier) ved at anvende mindre kostbare konstruk
tioner. En sådan udvikling må da også påvirke det
fortifikatoriske område i retning af spredning på be
kostning af den bygningsmæssige beskyttelse.

Udviklingen indenfor søkrigens område taler for, at
ovennævnte tendenser er en farbar vej, idet flådeen
hedernes størrelse også må tilpasses atomvåbenudvik
lingen.

Kystforsvarets problem bliver derfor mere at be
kæmpe et stort antal hurtige mål end at møde store
og modstandskraftige enheder. Moderne invasions- og
infiltrationstaktik peger i samme retning.

Et større antal enheder til søs bliver således mødt
af et større antal enheder til lands.
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Der er imidlertid også en økonomisk side, som ikke
er mindst vigtig. Det er i atomalderen mere end nogen
sinde nødvendigt at anlægge en økonomisk langtids
planlægning, således at udgifter og effektgevinst også
fremover kommer til at stå i det rette forhold.

Den økonomiske ramme er dog ofte politisk betinget,
hvilket betyder, at den kan udsættes for kraftige og ha
stige forandringer. Det har da også i praksis vist sig,
at det har været yderst vanskeligt at gennemføre en
bestemt langtidsplan.

Til trods for dette må bestræbelserne tage sigte på
indenfor den givne økonomi at fremskaffe maksimum
af bygningsteknisk beskyttelse, dog afvejet således at
aktive og passive forsvarsforanstaltninger bliver tak
tisk rigtig fordelte.



Søe-Lientenant-SeJskabets virksomhed 1955-56.
Det 171. forsamlingsår.

25. oktober 1955: I henhold til lovenes § 27.

1. november 1955: Direktør, oberstløjtnant P. B. Jagd: »Forsva
rets bygnlngstj enestc, organisation og opgaver-e.

8. november 1955: Universitetsadjunkt, magister J. Danstrup :
»Udenr igspoli ti sk or-ienter-luge.

15. november 1955 : Kommandør F . H. Kjølsen: »Gr ønl a nds kom.
mando gennem de fire første åre.

22. november 1955: Orlogskaptajn L. G. Brink: »Kampinforma
tionsskolen, mål og midler-e,

6. december 1955: Kaptajnløjtnant P. Wessel-Tolvlg : »Fr-ernstil
ling af en mine - en tankes virkeliggørelsee.

13. december 1955: Orlogskaptajn E. W. Lennholm: »Artilleri
uddannelsen i søværnets.

10. januar 1956: 1. Fremsættelse af forslag til prisspørgsmål
for 1956.
2. Commander C. Fetherston-Dflke, R. N.:
»The United Nations Blockåde and Escort Force - Ko
reae,

17. januar 1956: 1. Afstemning om forslag til prisspørgsmål
for 1956.
2. Kaptajnløjtnant J. Thorsen:
»Flåder adioorgan isa t ion , muligheder og mangler-e.

24. januar 1956: 1. Meddelelser fra formanden.
2. Kommandør Aa , Linde:
»Søvær nets aktuelle problemere.

31. januar 1956: Orlogskaptajn E. Harder:
»Mil it ær sikkerhedstjeneste belyst ved nyere eksempler
på sp lonagesagere.

7. februar 1956: Kommandørkaptajn H. F. Kjær:
»Om marinens b lblloteke.

14. februar 1956: Kaptajnløjtnant E. Petersen:
»Per sonelpr oblem er i søværnet c.
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21. februar 1956: Orlogskaptajn H. J. Jørgensen:
»Radarnavigation«.

28. februar 1956: Orlogskaptajn R. B. Andersen:
»Orientering om torpedovåbncts udvlklinge.

6. marts 1956: Oberstløjtnant i f'lyvev hnet V. V. Mouritzen:
»Den militære forskning i Danmarke,

13. marts 1956: Kommandør H. J. Bahnsen:
»Nyt fra televæsenetc.

20. marts 1956: Behandling af forslag til ændrede love for
Søe -Lieutenant-Selskabet,

27. marts 1956: 1. Valg af bestyrelse m. v.
2. Fortsættelse af hehandling af forslag til ændrede love
for Søe-Lieu tenan t-Selskabet.

*
Til forsamlingsårets 2., 4., 6., 8. og 11. møde var indbudt

gæster.

*
På forsamlingslIrets første møde valgtes til:

Revisorer:
Kommandørkaptajn F. Hempel-Jørgensen.
Kommandørkaptajn P. P. Holm.

Revisorsuppleant:
Orlogskaptajn H. J. Jørgensen.

Redaktør af »Tidsskrift for Søvæsene :
Kommandørkaptajn S. S. Thostrup.

Redaktørsuppleant :
Orlogskaptajn H. 1\1. Petersen.

Medlemmer af redaktionsudvalget :
Orlogskaptajn O. Felding.
Orlogskaptajn B, Hervad-Jørgensen,
Kaptajnløjtnant P. Wessel-Tolvig.
Kaptajnløjtnant E. Habjerg,
Søløjtnant P. Broberg.

Medlemmer af voldgiftsrådet for »Tidsskrift for Søvæsen«:
Kommandør P. Ipsen.
Kommandør F. H. Kjalsen.
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Følgende udvalg er nedsat i forsamlingsåret :

Udvalg til affattelse af prisspørgsmål 1957:
Kommandørkaptajn E. J. Saabye.
Orlogskaptajn N. F. Stegmann,
Kaptajnløjtnant O. K. Stahl.
Søløjtnant J. Christiansen.

Udvalg til bedømmelse af prisspørgsmål 1956:
Kommandørkaptajn K. H. C. V. Hertz, formand.
Orlogskaptajn S. S. v. F. Kieler.
Kaptajnløjtnant H. D. Hansen.

Suppleanter:
Kommandørkaptajn S. H. L. Barfoed,
Kaptajnløjtnant K. S. Kærgård.
Søløjtnant Th. Sørensen.

Til bestyrelse for året 1956-57 valgtes:
Kaptajnløjtnant S. U. H. Laub, formand.
Kaptajnløjtnant A. Møl'lgaard, næstformand.
Søløjtnant H. F. Jensen.

Suppleant:
Søløjtnant O. Als ,

S. Laub.



Glimt fra Søværnet.
Ved orlogskaptajn B. Hervad-Jørgensen.

Flådeøvelse.

I dagene 16.-20. juni afholdtes i danske farvande øvelsen
I{OBBERSMED 111 med deltagelse af amerikanske, britiske og
danske Il ådeenhcdcr, amerikanske og danske fly samt det mari
time hjemmeværn.

Chefen for det angribende parti var Captain Grant, RN med
hovedkvarter i Frederikshavn, medens kontreadmiral Lundsteen
var chef for forsvarerne med hovedkvarter i Århus.

De deltagende flådeenheder var:

amerikanske: krydseren DES l\IOINES og
6 jagere

hriliske: 9 FPll's med depot- og Iorsynlngsskthe

danske: 2 fregatter af ESBERN SNARE-kJ.
1 korvet af TRITON-kJ.
1 patruljebåd af KRIEGER-kJ.
1 minelægger af BESKYTTEREN-kJ.
2 minelæggere af LOUGEN-kJ.
4 minestrygere af NÆS-kJ.
4 minestrygere af Ø-kJ.
1 minestryger af SØLØVEN-kJ.
7 MTB med depotskib og mobil base.

øvelsen fik et vellykket forløb, og mange erfaringer blev
indhøstet. Fra NATO blev der vist stor interesse for øvelsen, og
af de observatører, som dels besøgte kommandomyndigheder
land og dels enkelte af skibene, skal nævnes:

COMNAVNORTH viceadmiral Gladstone, RN.
Kommandør H. Vollersvik, den norske marine,
Repræsentanter for SHAPE og AFNORTH samt
den engelske og franske marineattache.
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Overtagelse af korvet.

Korvetten DIANA afsejlede den 10. juni til Genua, hvor for
skellige supplerende installationer m. m. skal foretages, medens
besætningen skal overtage FLORA, der bliver den første korvet,
som overtages helt færdigbygget,

Overtagelse af minestrygere.

I sidste nummer blev det nævnt, at den besætning, der af
rejste den 19. juni, skulle overtage minestrygeren ULVSUND.
Det er imidlertid blevet ændret til, at den i stedet skalover·
tage GRØNSUND medio august.

Idrætskonkurrence.

Den 26. maj afholdtes pli. Frederiksberg slot det lI.rlige idræts
stævne mellem hærens og søværnets officersskoler.

For første gang siden 1949 gik søværnets officersskole af med
sejren med 117 points mod 111 points.

Observations- og meldeoveise POLARIS.

I dagene 28. maj til 2. juni afholdtes i Grønland en omfat
tende luftmeldeøvelse POLARIS. I øvelsen, der var tilrettelagt
af Grønlands kommando, og hvis formll.l var at prøve den
grønlandske meldetjeneste, deltog GLK, en catalina, et ameri
kansk luftfartøj fra Narsarssuak Air Base samt den grønland
ske meldetjeneste, der omfatter samtlige vejrstationer, byer og
en del større udsteder i hele Grønland.

Øvelsen forløb godt, og det har været glædeligt at mærke den
store interesse for øvelsens heldige gennemførelse hos såvel
samtlige myndigheder som hos enkeltpersoner.

Chefen for flyvev åbnet på besøg i Grønland.

Som led i bestræbelserne for at udbygge flyvetjenesten i
Grønland har chefen for flyvevåbnet, generalløjtnant Tage An
dersen, ledsaget af Air Chief Marshall Sir Hugh Saunders og
oberstløjtnant M. Hansen besøgt Grønland. Rundrejsen indled
tes med besøg på MAS Grønnedal, og stabschefen ved Grøn
lands kommando ledsagede chefen for flyvevåbnet på rundrej
sen, der dels foretoges i en af f'lyvevåbnets catalinaer og dels i
chefen for NEAC, general Barcus' C-54.
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Flådebesøg.

I dagene 2.-7. august filr København besøg af en russisk
Il ådestyrke bestilende af krydseren ORDZHONIKIDZE og ja
gerne STREMITELNYI og SOKRUSHYTELNYI. For dette flåde
be søg, der er det første i København siden 1930, er der lagt et
omfattende program.

I samme periode vil 1. Iregutdiviston, med chefen for kyst
f lådens flag hejst i ESBERN SNARE, aflægge besøg i Lenin
grad, det første i Rusland siden 1931.

For besøget i Lenlugrad er der lagt et omfattende program,
hvor besætningen under kyndig vejledning vil blive vist rundt
i byen og pil museer m. v., ligesom der bliver arrangeret kam
meratligt samvær.

20 mand af forskellige kategorier er inviteret pil et l-dags op
hold i Moskva.

Det britiske flådebesøg.

Under det i sidste nummer nævnte britiske flådebesøg fik
chefen for Home Fleet, der tillige er chef for NATO's østatlan
tiske styrker, og hans stab lejlighed til at drøfte fælles proble
mer med forsvarsstaben og søværnsstaben. Det er af stor værdi,
at stabenes officerer silledes filr lejlighed til at træffes, hvilket
chefen for Home Fleet også gav udtryk for i en udtalelse inden
afrejsen.

Fra København afgik skibene til AlU-øvelsen FAIR \VIND,
der fandt sted i Skagerrak og Nordsøen i dagene 3-5 juli, og
hvori desuden deltog danske og hollandske flådeenheder samt
britiske og danske fly, herunder helikoptere.
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Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen og B. Hervad-Jørgensen

samt kaptajnløjtnant W. W. Christensen.

Canada.

B.H-J.(Ar m ed forces news, maj 1956)

Nybygning.

Den anden AlU-fregat af ST. LAURENT-klassen hejser kom
mando den 16. august d. å . og vil samme dag blive døbt ASSINI
BOINE. l\Iedens der i ST. LAURENT var lidt materiel, der var
fremstillet i udlandet, s å er alt om bord i ASSINIBOINE frem
stillet i Canada, hvor industrien i mellemtiden er blevet tilstræk
keligt udbygget,

Endnu to af disse fregatter vil hejse kommando i løbet af
år et.

Japan.

Nybygninger.

Jagerne YUKIKAZE og HARUKAZE blev søsat henholdsvis i
august og september 1955. Da de japanske konstruktører ikke
har kunnet indhøste erfaringer i bygning af jagere siden krigens
afslutning, har de ved konstruktionen af disse jagere anvendt
den amerikanke GEARING-klasse som model.

Dimensioner:

Deplacement:

Fart:

Maskinkraft :

Armering:

105 X 10,5 X 3,6 m

1700 t

30 knob

1500 HK

5 stk. 12,7 mm AlL,
2 stk. firedobb. 40 mm AlL,
hedgehog og dybdebomber.
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Eskortejagerne IKAZUCHI, INAZUMA og AKEBONO blev alle
søsat september-oktober 1955.

Dimensioner:
Deplacement:
Fart:
Armering:

(Jvf. T.f.S. 1956, pag. (0)

88 X 8,7 X 3,1 m
1070 t
25 knob
2 stk. 76 mm AlL,
2 stk. dobb. 40 mm,
hedgehog og dyhdebombcr,

(The Navy, jan. 1956) B.H-J.

Sovejtunionen.
Helikoptere.

Royal Air Force »Flying Heview« bragte i december 1955-ud
gaven en artikel om udviklingen inden for sovjetunionens he
likoptere.

Artiklen fremhæver, at russerne formentlig er førende idag
ikke alene i udviklingen af denne f lytype, men også i serie
fremstillingen af maskinerne.

Følgende kan anføres om de forskellige typer af russtske he
likoptere.

KA 10:

Fremvist ved Hyvestævncr omkring 1950.

Data: Motor 50 h.p,
Max, fart 74 m.p.h.

Anvendes af flåden og hæren til luftobservationstjeneste.
Samarbejder formentlig med ubåde.

1\11-2 :

Fremvist ved flyvevåbnets dag Moskva 1951.

Data: Længde 39 ft.
Højde 16 ft.
Rotordiameter 48 ft.
!\Iotor formentlig på 640 h.p,
3-4 siddepladser.

Anvendes meget af værnene, samt brugt ved de russiske
polarekspeditioner SP-3 og SP-4. Det russiske skovvæsen
bruger den til bekæmpelse af skovbrande.
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LAR-3:

Fremvist ved flyvevåbnets dag i Moskva 1953.
Da ta: Længde 45 ft.

Højde 15 f t.
Hovedrotordiameter 56 ft (der er to rotorer) .
Motor ca, 1.000 h.p,
Max fart 130 m.p.h, i en højde af ca. 5.000 fl.
Flyvehøjde ca. 12.000 fl.
Flyvedistance 155 miles med en fart af 109 m.p.h.

i ca. 5.000 fl. højde.
Lasteevne: 2 mands besætning plus 14 soldater eller

en jeep eller to motorcykler med sidevogne. Lasten
kan indtages gennem luge p il agterkanten af ma
skinen.

LAR-3 er formentlig den mest benyttede maskine indenfor
værnene. Den ligner den amerikanske SmORSKY S-55 .

MI-4 :

Fremvist ved flyvevåbnets dag i Moskva 1955.
Formentlig den største helikopter-type, der overhovedet fin 
des i større antal i dag.

Data: Kun enkelte anført.
Længde af kabinen 33 ft.
2 store rotorer.
2 motorer hver p 1\. 1800-2600 h.p.
Måske er forbindelsen mellem motorer og rotorer ud

ført på en s ådan m åde, at en enkelt motor kan
trække begge rotorer i tilfælde af, at den ene mo
tor stopper.

Lasteevne: 40 fuldt udrustede soldater.
Stor laderampe på agterkanten af maskinen til last

ning og losning af køretøjer og andet tungt mate

riel, kanoner 0.1.)

Foruden de her anførte t:rper, som alle er i tjeneste ved vær
nene samt fremstilles i større antal, skal der være mindst 7
andre typer under udvikling og tildels under produktion. En af
disse skal være en hel ikoptcr-krnn til Hytnirig af større vægte
over korte afstande. 2 typer skal være anti-uhåds-helfkoptere,
samt endelig en udvikling af ~Il-4-tnJen, drevet ved gasturbine
krafl. W.W.Chr.

Tidsskr. f. Sovæsen. 127. Aarg, 20



306 Meddelelser fra udlandet.

Hatulelsil åden under den 6. femårsplan .

H.M .P.(Neue Zeit, 9/56)

I den kommende å-år-s periode skal handelsflåden udvides
med en tonnage på 1.600.000 BRT, ca. 1.8 gange så meget som
under 5. fem årsplan.

Flodskibsfarten, der besejler 500.000 km indre vandveje skal
udvides med fragtskibe, slæbebåde o.a, med ial t 900.000 HI{
energi, og skibe uden drivkraft (lægtere o.l.) med mere end
2 millioner tons bæreevne.

Antarktis og det geofysiske år.

Af de mange arrangementer, videnskabsmænd verden over har
planlagt i forbindelse med det geofysiske år 1957-58, vil utvivl
somt de ekspeditioner, der er planlagt til Antarktis, fremover
p åkalde mest opmærksomhed. Foruden de rent videnskabelige
undersøgelser er der allerede nu kædet politiske, strategiske,
r- åstofrnæsstge og militære forhold til Antarktis fremtid.

I løbet af det geofysiske år vil 40 vldenskabclige stationer fra
over en halv snes lande være i virksomhed i kystområderne
spredt rundt om hele fastlandet. Fem ekspeditioner fra hen
holdsvis England, Frankrig, Australien, Amerika og Rusland
skal nå frem til Sydpolen,

Der er opnået enighed om, at samtlige ekspeditioner skal ind
gå i snævert samarbejde og hjælpe hinanden i størst mulig ud
strækning ved f. eks. at benytte hinandens landingspladser for
fly og til stådighed udveksle videnskabelige oplysninger.

Flere af de store lande har allerede på indeværende tidspunkt
startet mindre forberedende ekspeditioner, som skal gøre klar
til modtagelsen af de egentlige hovedekspeditioner i løbet af
1956. .

Dugspressen har allerede i rigt mål bragt oplysninger om for
beredelserne til de mange ekspeditioner og vil i de kommende
å r bringe nyheder om forløbet af »Invasionen af Sydpolar
landet«. Ikke mindst gælder delle russiske aviser og tidsskrifter,
hvorfra det er hensigten fremover at bringe mindre uddrag om
»In vasionens forløb« set fra russernes område.

Som optakt til denne serie bringes i det følgende et uddrag
af en artikel i tidsskriftet »l\lorskoj Flot«, skrevet af chefen for
den nordlige søvej, viceminister V. Burkhanov:



Meddelelser fra udlandet. 307

Lige siden den engelske kaptajn Cook benægtede eksistensen
af et antarktisk fastland, var hans autoritet nok til at standse
videre undersøgelser. Først de russiske opdagelsesrejsende F. F.
Bellinghausen og Lazarev på skibene VOSTOK og l\flRNYJ fast
slog, at et udstrakt fastland findes, og siden foretog Roald Am
mundsen (1911) og R. Seott (1912) deres rejser til Sydpolen.
Efter 1900 har der været over 120 ekspeditioner til Antarktis.
Alligevel er landet lidet udforsket. Det skyldes dels landets
vanskelige tilgængelighed - det møder den rejsende med isbar
rierer ud mod havet, og de stejle klippekyster er indtil flere
hundrede meter høje - dels det stormfulde bælte »de brølende
fyrrer-e, som skal passeres.

Anstrengelserne for at skabe sikre oplysninger vil nu i det
tredie geofysiske år 1957-58 blive koordinerede fra de for
skellige landes side, og foruden USSR sender Storbritannien,
Argentina, Norge, Australien, Frankrig, Amerika, Ny-Zealand,
Chile, Japan og Belgien ekspeditioner derned. Programmerne for
disse blev drøftet på komiteens møder i Paris og Bryssel.
~IUet med USSR's forberedende ekspedition 1955-56 er først

og fremmest at skabe en videnskabelig støttebase i Antarktis
samt at gennemføre et korriplex af oceanografiske, meteorologi
ske, geofysiske undersøgelser i Antarktis både til lands og til
søs. Endemålet er at fastlægge virkningerne af de processer,
der foregår i Antarktis, på vor jordatmosfæres almindelige cir
kulation. Sovjet-ekspeditionen begynder sit arbejde om vinte
ren 1955-56 for at udnytte den gunstigste tid på året. OBJ
er ekspeditionens lederskib, LENA, af ganske samme type,
dens transportskib. I samarbejde med disse skibe skal hvalfan
germoderskibet SLAVA foretage undersøgelser og observationer.
Så snart den videnskabelige base er oprettet, skal OBJ fore
tage en oceanografisk forskningsrejse, Antarktis-Vladivostok,
med professor Kort som leder. I mellemtiden bliver den viden
skabelige by Mir-ny], opkaldt efter skibet :\IIRNYJ, i løbet af fe
bruar-marts færdigbygget.

På Bryssel-konferencen blev det vedtaget at oprette en samlet
meteorologisk tjeneste, hvor også Sovjet skal deltage.

De emner, der skal undersøges, er følgende:

Virkningerne af de atmosfæriske processer i Antarktis på
jordatmosfærens almindelige cirkulation. Det har vist sig, at

20"
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alle processer, der foregår i atmosfæren er nært forbundne med
hinanden. Man mangler materiale vedrørende bartske og mete
orologiske forhold i Antarktis for at kunne finde lovene for
denne forbindelse.

Lovene for bevægelserne i de antarktis/w have og deres for
bindelse med stromningerne i oceanerne overhovedet, samt deres
ine/flydelse pa vejrforholdene. Bestemmelsen af disse love sker
gennem oceanografiske og meteorologtske observationer der
skal foretages af ekspeditionsskibene på fastlagte ruter samt
gennem de hydrologiske undersøgelser på de sydpulure stationer.

Den antarktiske IlCwbunds geologis/w opbygning og historie.
Det er en meget begrænset viden, man har om bundens mor
fologi og nedfældningen af sedimenter, noget der har stor betyd
ning for vor viden om jcrdskorpcns opbygning og udvikling.
Ved hjælp af bl. a. ekkolod og sejsmo-ukus t iskc instrumenter
vil man kortlægge havbundens relief og opbygn ing i lighed med,
hvad der skete i Arkt is,

lsforholtlene i de antarktiske have. Da disse spiller en så stor
rolle ved sejlads, skul der p å grundlag af undersøgelser vedrø
rende ismassernes Iystsk-mckanlske egensku bel' og deres bevæ
gelser findes frem til mulighederne for is-prognoser.

Bolgebevægelserne i de sydpolure have. Disse dækker et om
råde, der er usædvanl ig frit for fastland, hvorfor bølgerne når
en ellers ukendt højde og styrke. Undersøgelser i den retning
er af betydning for skibsfarten og sklbsbygn ingen.

Grundlaget for hvalfangsten i .-intarktis. Hermed menes rå 
stofferne i form af pl ankton og pelagiske fiskearter, som hv a
lerne lever af.

Faunaen på de store havdybder. Denne undersøges ved at
hente prøver af "andet og dennes organlsmer 0(1 fra varierende

dybder.

Fysisk-geografisk kortlægning og beskrivelse af .-intarktis
(geografisk, glaciologisk, gcomorfologisk) ved hjælp af luft
fotografering og opdagelsesrejser efter bestemte ruter.

Gletscherne i Antarktis og deres dynamil•. Gletscherne dækker
14 millioner km2 og er en mægtig kul dcnkkurnulator, der øver
stor indflydelse pa de meteorologiske og hydrologi sile forhold
i store omr åder af jorden.
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Det antarktiske fastlands geologiske historie og karakteristik.
Denne undersøgelse foretages i de dele af fastlandet, der ikke
er dækket af is.

De geofysiske fænomeners særlige egenskaber i Antarktis, be
stemmelse af tyngdekraftens forøgelse i forskellige punkter,
målt dels på ekspeditionsskibet, dels på fastlandet.

Untlersoqelse af seismoqrafiske forhold.

Utulersoqelse af det permanente og det vekslende magnetiske
felt.

Utulersoqelser af polarlyset (svarende til Nordlyset ) og dett es
forbindelse med magnetisk-ionosfærisk uro.

Urulersoqelse af ionosfæren ved daglige målinger af kr-itiske
frekvenser og virksomme højder ionosfæren.

Biologisk-geografisk karakteristik af Antarktis.

Ganske tilsvarende oplysninger vil i andre egne af Antarktis
blive indsamlet af de andre landes ekspeditioner. En samarbejd
ning af materialet vil kunne give svar på de uløste spørgsmål
og løse mange gåder.

(1\lorskoj Flot, 12/1955) w.w.cs-.

Sverige.

Oprettelse af marinekommandoer.

I henhold til et af chefen for marinen fremsat forslag, der i
det store og hele er tiltrådt af forsvarsministeren og forsvars
chefen, skal der oprettes fire marinakommandoer : Nord, øst,
Syd og Vest, svarende til farvandsafsnittene : Den botniske bugt,
den egentlige del af Østersøen, den sydvestlige Østersø med Sun
det samt Kattegat og Skagerak.

Cheferne for marinekommandoerne, der direkte underlægges
chefen for marinen, får den operative ledelse af de komman
doerne tildelte flådestyrker, hvilket medfører en ændring i che
fen for kystflådens stilling, idet han i krig vil blive underlagt
den marinekommandochef, der har fået tildelt størstedelen af
flåden, og få den taktiske ledelse af denne flådestyrke.

I fredstid påhviler der chefen for kystflåden en vis operativ
planlægning, og han har overfor chefen for marinen ansvaret
for uddannelsen i størstedelen af de udrustede enheder, ligesom
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han skal lede og samarbejde den taktiske uddannelse i samt
lige udrustede enheder, hvorfor der er tillagt ham inspektions
ret.

De nuværende orlogsstatloner skal udgå, og de nye uddan
nelsesorganisationer i Karlskrona og Geteborg samt Bergaske
Ierne skal underlægges marinekommandocheferne.

Rystartilleriets afdelinger skal i personel-, udrustnings-, or
ganisations- og marineoperativmæssig henseende underlægges
pågældende marinekommandochef, medens de i landforsvars
mæssig henseende underlægges hæren.

Det foreslås endvidere, at en marinekommandochef bør have
en vis ret til udstedelse af direktiver til de andre værns styr
ker, hvor det drejer sig om marineoperationer.

(Off'lcersforbundsbladet, apr. 1956) B. H-J.

H.M.P.(officiel tyrkisk meddelelse)

Tyrkiet.

I 1955 anløb 1.122 skibe havne i Bosporusstrædet, medens
3.145 skibe passerede i transit, ialt 4.267 skibe med ialt 9.650.472
NRT.

U. S. A.
Euighedsbelysning.

Fysikere fra U.S.Naual Research Laboratory har opfundet
en evighedslampe, der hverken kræver batterier eller brænd
stof. Det grønne lys fra lampen kan oplyse et rum af gennem
snitsstørrelse så godt, at en person med normalt syn uden van
skelighed kan gå omkring eller endog læse en avis.

Marinens videnskabsmænd kan allerede nu forudsige en række
forskellige anvendelser for denne form for belysning, der ved
bliver med at virke, så længe den radioktive substans, hvoraf
det er fremstillet, udstråler energi. Princippet er det samme som
ved de selvlysende tal på ur-skiver, Indtil for nyl ig var denne
svage belysning det bedste, der kunne opnås, men da man he
g~'ndte at fremstille nye radioaktive isotoper i atomenergi
fabrikkerne, viste der sig nye muligheder. Et af de nye iso
toper er strontium 90, et stof, der udstråler beta-stråler eller
elektroner. Når disse rammer krystaller af zinksulfat frembrin
ges et grønt lys. Dette lys anslås til at være ca, 10 gange så
stærkt som fuldmånens lys i klare nætter. Anvendes der større
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mængder af strontium i blandingen bliver Iyset blåt elter rødt,
men det grønne siges at være det bedste.

I marinen mener man, at belysningen kan anvendes til læs
ning af kort, ordrer og instruktioner i mørke, belysrring af nød
skilte, således at de kan læses 3-4 meter borte og stand-by
belysning, hvis hovedforsyningen svigter.

(THlNK. jan 56) H.M.P.

Ubåde.

Nr. 3 og 4 af de atomdrevne ubåde får navnene henholdsvis
SSN 578 SKATE og SSN 579 SWORDFISH. Sidstnævnte blev på
begyndt den 25. jan. d. å. og påregnes færdig i begyndelsen af
1959.

Ubåden SAILFISH (1940 t. i overfladen) påregnes at hejse
kommando i løbet af 1956. Det er den første ublid, der er spe
cielt bygget som radarvarslfngsubåd.

(La Revue Maritime, marts 1956) B. H-J.

Helikopter.

Efter 3 lirs prøveflyvninger er det lykkedes den store ameri
kanske jetdrevne XH-17 helikoptertype (kran-typen), der har
en enkelt rotor med en diameter på 130 ft., at opnå en max.
hastighed af 70 m.p.h, med en samlet vægt af maskine og last

på 46.000 lb. (The Aeroplane - dec. 1955) W.W.Chr.

Budgetter, nybygninger m. m.

Budgetforslaget for finansåret 1957 (1/7 56-30/6 57) har væ
ret forelagt præsidenten til godkendelse.

l\Iilitærbudgettet er på 234 milliarder kroner fordelt som
følger:

Hæren ..
Luftvåbnet .
Marinen .

53,3 milliarder kroner
106,2 milliarder kroner

69,2 milliarder kroner

Flåden vil pr. 1/7 1957 omfatte:

1065 udrustede enheder

12576 fly og helikoptere

663220 mand (excl, Marine Corps)

205000 mand i Marine Corps.
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Det foreslåede nybygnlngsprcgr-am omfatter:

hangarskib (nr. 6 af FORRESTAL-kl.)

1 krydser (11000 t) atomdrevet med fjernst;yrede våben.

4 AIS fregatter (a 4000 t) med såvel konventionelle v åben
som fjemst;yrede våben.

8 jagere (a 3000 t) af FORREST SHER:\IAN-kl., hvor det
ene 127 mm tårn erstattes af aff'yrfngsr'ampe til fjern
styrede våben.

6 atomdrevne ubåde (å 3000 t) af samme skrogform som
den konventionelle ubåd ALBACORE, og ligesom denne
med enkelt skrue.

2 eskorteskibe (å 1400 t) .

1 ammunitionstransportskib (8000 t ).

Ialt 23 skibe på tilsammen 139400 t.

Ombygningsprogrammet omfatter bl. a.:

;\Iodernisering el. ombygning af 4 hangarskibe.
Omarmerlng af 5 krydsere, der skal have fjernstyrede våben.

B.R-J.

B. H-J.(The Navy, maj 1956)

Den flyvende ubåd.

Tanken om den flyvende ubåd er nu ved at blive til virkelig
hed, idet man på tegnebordet er ved at løse problemerne i for
bindelse med konstruktionen.

Der er frigivet nogle enkelte oplysninger, der meddeler, at
ubl den som jetfly lander på vandet på vandski. Når farten er
g.let af den, og den flyder på vandet, fyldes nogle ballasttanke,
samtidig med at alle åbninger i skroget lukkes vandtæt.

Fremdrivningen under vandet sker ved marmemotorer, der
driver små skruer. Styremidlerne er de samme i luften og
vandet.



Boganmeldelser.

E. H. Cookridge: »The Net that Covers the World((.
Henry Halt. New York 1955.

Mr. Cookridge, der er engelsk journalist, fortæller i denne bog
om Sovjetunionens kæmpemæssige spionagenet, der dækker alle
lande i verden. Han giver baggrunden for de forskellige spio
nageaffærer. der har rystet den frie verden i årene efter krigen.
Vi hører her om Otto John, Chambers, Fuehs, Caplan, Nunn Kay,
Maclean og Rosenberg og mange flere, og på en letforståelig
og flydende måde viser forfatteren, hvorledes hver enkelt passer
ind i den sovjetiske spionages globale infiltrationsplaner.

Det anslås i bogen, at det kommunistiske spionnet består af
250 .000 aktive agenter, der har uudtømmelige kilder at øse af.
Dertil kommer 500.000 halvprofessionelle agenter, meddelere
og sympatisører.

Det er en bog, der giver stof til eftertanke.

H.M.P.

Automatisering i søkrigs{ørelsen.
Referat fra »La Revue Maritime«, maj 1956.

Som bekendt har elektronteknikken i årene efter krigen gen
nemgået en voldsom udvikling. I første række har U.S.A., i
kraft af sine økonomiske resourcer, såvel teoretisk som materi
elt været foregangsland på dette højaktuelle område, men også
i Vesteuropa er elektronvidenskabens resultater nu under ef
fektiv udnyttelse. Den videre udvikling, baserende sig på alle
rede indhøstede erfaringer, der i øjeblikket foregår på rent eks
perimentelt plan, synes med henblik på fremtiden at indebære
ganske forbavsende perspektiver.

Traditionelt forløber en elektronberegningsproces (i lighed
med enhver maskinel regneproces) på en sådan måde, at elek-
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tronmaskinen tilføres de oplysninger, der er nødvendige for løs
ningen af et givet problem, og dernæst afgiver de ved bereg
ningen fundne resultater til videre anvendelse for de interes
serede parter.

Imidlertid indebærer den igangværende udvikling en tilbøje
lighed til yder-ligere automatisering, idet elektronmaskinen selv
bringes til at varetage udnyttelsen af sine beregningsresultater,
således at menneskelig indgriben i forbindelse med vurdering og
formålstjenlig anvendelse af beregningsfacit overflødiggøres. Ef
ter dette princip praktiseres eksempelvis elektronstyring af
kampfly, ligesom det forudsættes anvendt i nedenstående be
skrivelse af en elektronregnemaskines (endnu kun teoretiske)
muligheder i et hangarskib.

Emnet behandles i »La Revne l\Iaritime« maj 1956.

Til orientering tjener nedenstående groft skematiske plan
over en elektronregnemaskines elementære opbygning:

I. Program. Programmet, d. v. s. styrtugen af maskinens funk
tioner, varieres efter den givne opgaves natur. Programmet
kan f. eks. indhulles på telebånd. hulkort eller angives pli
magrretohånd.

II. Indføringsanordning. Indføringsanordningen omsætter de
udefra modtagne oplysninger til en for elektronmaskinen
egnet form. (T'Italsystern omsættes til binært talsystem),

III. Primær hukommelse. Prim. huk. opbevarer de modtagne
oplysninger og tjener som mellemstation for alle indbyrdes
overføringer mellem maskinens enkelte organer.

REGNE ORGRN I
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IV. Sekundær hukommels e. Sek. huk. opbevarer delresultater
til brug i senere beregninger.

V. Regneorgan. Regneorganet foretager de af programmet sty
rede regneoperatloner. (Sam tl ige beregninger udføres i form
af additioner mellem binært udtrykte værdier).

VI. Udgangsanordning. Udgangsanordningen omsætter de i elek
tronmaskinen beregnede resultater til en for brugeren eg
net form. (Binært talsystem omsættes til titalsvstem).

Skal elektronmaskinen eksempelvis løse det simple problem
(a . b ) : (x • y ), vil processen foregå cfter følgende mønster,
idet programmet »kommanderer« nedennævnte operationer i
den anførte rækkefølge:

1. Indføring. Værdierne a, b, x og y føres til prim. huk.

2. a' b. a og b føres fra prim. huk. til regneorganet, der ud
fører den ønskede operation og giver resultatet c.

3. c føres til sek. huk.

4. x' y. x og y føres fra prim. huk. til regneorganet. Resultatet
z tilbageholdes.

5. c føres fra sek. huk. til regneorgan.

6. c: z. Operationen udføres i regneorganet og giver resultatet r.

7. r til udgangsanordning. r føres via prim. huk. til maskinens
udgangs (skrive)mekanisme.

Herefter påbegynder programmet påny operationen 1 o. s. v.,
idet nye oplysninger stadig forudsættes tilført maskinen over
telebånd. magnetehånd eller hulkort.

Det er karakteristisk, at ethvert problem, uanset hvor kompli
ceret det måtte være, løses ved ganske elementære operationer,
der koordineres og gøres effektive i kraft af elektromaskinens
enorme hastighed og kapacitet.

En elektronregnemaskine til maritim anvendelse bør frem
træde som en universalmaskine. Dens hukommelse skal være
robust, og indregistrering skal kunne foregå ved stor hastighed,
f. eks. ved hjælp af magnetehånd.

. Dens program, eller snarere dens programmer, da den skal
kunne løse flere opgaver samtidig, skal kunne indføres i ma
skinen uden samtidig forsinkelse af igangværende beregninger.
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Det er vanskel igt at fastsætte nogen bestemt pris, idet man
kun kan sammenligne med tilsvarende amerikanske maskiner,
og elektronindustrien i dette land er præget af højkonjunktur.
En amerikansk maskine, analog med den her beskrevne, ville
tilnærmelsesvis koste mellem 4 og 6 millioner kroner. Det drejer
sig imidlertid om prototyper, og en eventuel seriefabrikation
vil bevirke et voldsomt prisfald.

Hvis man tænker sig, at en elektronmaskine, anvendt på et
hangarskib, kunne erstatte f. eks. 4 luftværnsartillericentraler,
4 automatiske Hyinterccptlonsber-cgnerc og 1 navigationsregne
maskine samt yderligere kunne finde anvendelse i kryptografi,
personeladministration og regnskab, må anskaffelsen trods den
høje pris ikke desto mindre anses for økonomisk forsvarlig.

Anoetulelsesmuliqheder :

Et summarisk overblik viser, at man ved hjælp af en sådan
maskine samtidig vil kunne foretage følgende beregninger:

.vuvigutionsberegninger.

F. eks. bestemmelse af position fra en automatisk, optisk el.
radioelektrisk sekstant el. beregninger udfra log el. kompas,
idet den sidstnævnte metode automatisk erstatter den først
nævnte, såfremt denne svigter.

FiY i n ierceptionsberegn itujer,

Ledelsen af 4 samtidige interceptioner, idet interceptionsoffi
cerens rolle indskrænker sig til at bestemme jagergruppernes
fordeling til de fjendtlige eskadriller.

Artilleribereqnirujer,

lIdIedeIsen for 4 uafhængige antiluftskytsgrupper hver for
synet med en korrektør.

Disse 3 samtidige operationer grænser til maksimum af de
muligheder, der foreligger i de indtil nu konstruerede maski
ner. Dette er ikke ensbetydende med, at maskinen ved yderligere
belastning ville standse sin funktion. Derimod ville der fore
ligge risiko for en mindre effektiv udnyttelse af den rent dy
narniske kraft i de forskellige enheder, der tænkes underlagt
maskinen.
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For at imødegå denne vanskelighed (eller snarere begræns
ning) kan maskinens funktion gøres afhængig af et overordnet
program, der kan varieres ad libitum ved omkobling. En gruppe
roterende omskiftere muliggør i dette tilfælde et udvalg mellem
de øjeblikkeligt aktuelle operationer: F. eks. skal maskinen, un
der almindelig sejlads, kun løse problem I (navigation). D. v. s.
efter beregningen af problem I gentager den påny beregningen
af samme problem. I kamp udføres maskinens operationer i en
efter omstændighederne bestemt rækkefølge. Efter ordre fra
interceptionsofficeren el. ildlederen indsættes 1-4 interceptions
programmer og 1-4 korrektørprogrammer for antiluftskyts. Ef
ter afviklingen af problem I går maskinen nu automatisk videre
med problem II (interception) og problem III (antiluftskyts),
for herefter atter at påbegynde problem I, idet de i den givne
situation mest aktuelle operationer ved hjælp af det overordnede
program kan udløses oftere end andre.

Under sådanne omstændigheder vil maskinen kun i korte
sammenfaldsperioder arbejde nær sin helastningsgrænse,

Da programmet i sig selv, som det vil forstås, ikke er noget
fast organ, kan den samme maskine fra dag til dag ved hjælp
af programmet indstilles til at styre specialmaskiner, kaste
torpedoer eller løse et hvilket som helst andet problem, forudsat
man holder sig inden for de maksimale helastningsgrænser.
Man ville altså for marinens nuværende og fremtidige enheder
kun behøve een enkelt elektronkalkulatortype.

Funktionssikkerhed :

Elektronregnemaskinerne, som er meget komplicerede maski
ner, er beregnet til at fungere fejlfrit uden eftersyn 24 timer
i træk, idet man regner med, at fejl normalt vil kunne fore
komme ved uafbrudt funktion udover dette tidsrum. I praksis
er det imidlertid almindeligt, at maskinen fungerer adskillige
hundrede timer i træk uden svigten.

Til militære formål synes en fejlfri funktions tid på 24 timer
utilstrækkelig. Hertil må bemærkes, at de regelmæssige eftersyn
i det væsentlige er rent forebyggende. Ved en universel afprøv
ning een gang om dagen vil eventuelle svigtende elementer i
maskinen afsløres. Disse udskiftes omgående. Elektronregnema
skinerne er i virkeligheden enorme samlinger af analoge en
heder. Det er derfor tilstrækkeligt at ligge inde med en reserve
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på ca. 10 % af disse ensartede elementer for at kunne udføre
alle standardreparationer, idet mere komplicerede reparationer
foretages på værksted.

Erfaringen viser, at fejlene under disse omstændigheder er
yderst sjældne.

En sådan maskine kræver kun et meget fåtalligt specialud
dannet personel. Det vil være ønskeligt at have en el. to tek
nikere ombord, der til bunds kender programmerne og alle prin
cipper i forbindelse med disses konstruktion. Uddannelsesni
veauet for en sådan tekniker svarer til cand. polyt. el. mag.
scient., idet den pågældende forudsættes bekendt med alminde
lig elektronteknik. Teknikeren vil i særdeleshed være beskæf
tiget ved den daglige anvendelse af programmerne og ved kon
trollen af deres realisering. Den øvrige stab rekrutteres blandt
radiopersonel uden særlig, ekstra uddannelse.

Apparaturet er mindre sensibelt end f. eks. radarmateriel, i
særdeleshed hvis man anvender en opdeling af elementerne i
robust beskyttede blokke. Hvad angår pladsforhold vil en elek
tronmaskine som den her beskrevne optage langt mindre plads
end de anordninger, den erstatter.

Artilden afsluttes med en appel til den franske marine. U.S.A.,
der omgiver alle eksperimenter på det pågældende felt med den
største diskretion, er, ifølge forfatteren, formodentlig langt ude
over det teoretiske stade. Frankrig vil risikere i løbet af få år
at stå med et forældet materiel, såfremt problemet ikke snarest
tages op til energisk behandling.

H.M.P.
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Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. S t e e n St e e n s e Il.

(fortsat)

Sømilitære begivenheder langs den Nordlige Søvej.

Den Russisk-Japanske Krig .
Straks efter krigsudbruddet i februar 1904 bestemte

marineledelsen i St. Petersborg, at der skulle sendes
en undsætningsflaade til østen. Udrustningerne gik
dog noget trevent i begyndelsen, og først efter admiral
Makarovs død i april stod det klart, at man havde
undervurderet Japanerne, og at al kraft nu maatte
sættes ind paa at faa flaaden afsted.

Admiral Rodjestvenski blev udset til chef for und
sætningsflaaden, der benævntes den 2. Stil1ehavsfiaade.
Det var admiralens plan, at man skul1e koncentrere sig
om klargøringen af 5-6 af Østersøflaadens nyeste og
kraftigste slagskibe. Med disse ville han - ledsaget af
et par krydsere og nogle enkelte jagere - hurtigst
muligt afgaa til østen. Det gjaldt om at naa frem, me
dens den 1. Stil1ehavsflaade i Port Arthur endnu var
intakt.

Man havde derfor en overgang overvejet at sende
undsætningsflaaden til Østasien den kortere vej nor
den om Sibirien - i stedet for at benytte ruten søn
den om Afrika. Linieisbryderen JERMAK -og flere
mindre isbrydere fra Østersøen skulle da ledsage flaa
den - og tillige kunne man maaske faa sendt nogle af

Tidsskr. r. Søvæsen . 127. Aarg. 21
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isbryderne fra Vladivostok - bl. a. NADESJNI - N
paa for at sej le den i møde.

Planen blev dog atter opgivet, idet man alligevel fik
betænkeligheder. For det første trak udrustningerne
i langdrag, da det russiske admiralitet ikke ville nøjes
med nogle færre, hurtige og kraftige enheder, men 
meget mod admiral Rodjestvenskis ønske - »forstæ r
kede« flaaden med alt, hvad man kunne skrabe sam
men af forældede og langsomme skibe, der i stedet for
at øge kampkraften blot blev en klods om benene paa
de nye og hurtigere skibe.

Man kunne derfor ikke forvente at faa flaaden sejl
klar inden udløbet af den periode, hvor en passage
N om Sibirien overhovedet var mulig. Flaaden forlod
da heller ikke de russiske farvande før den 15. oktober
1904.

Dernæst var der kulproblemet. Eskadren skulle bru
ge over 1000 tons kul i døgnet ved økonomisk fart.
Under sejlads i isen maatte der imidlertid regnes med
et langt større forbrug. Da der ikke fandtes ressour
cer af nogen art langs hele Nordostpassagen, ville det
være nødvendigt at medføre et kolossalt train af kul
skibe og tillige værkstedsskibe til udbedring af even
tuelle havarier. Disse trainskibes - samt jagernes 
uegnethed til sejlads i is kunne meget let hasardere
hele foretagendet. Yderligere havde der i somrene 1902
og 1903 været ugunstige isforhold, hvilket selvsagt ikke
virkede opmuntrende.

I stedet for gik den russiske flaade som bekendt dels
sønden om Afrika og dels gennem Suezkanalen og
mødte efter en trælsom og opslidende march den hal
ve jordklode rundt sin skæbne i det tilintetgørende
nederlag i Tsushimastrædet den 27.-28. maj 1905. Man
har villet gøre gældende, at den russiske 2. Stillehavs-
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Ilaade, hvis det mod al forventning var lykkedes den
at forcere Nordostpassagen, ville have lidt en lignende
skæbne ved passagen af La Perousestrædet paa vej
ind i det Japanske Hav. Hertil er der at sige, at paa
dette tidspunkt (efteraaret 1904) eksisterede Port Ar
thureskadren (1. Stillehavsflaade) endnu, og saafremt
denne flaade var staaet til søs koordineret med et ud
fald af krydsereskadren fra Vladivostok samtidig med
den 2. Stillehavsflaades tilsynekomst Nord fra ved La
Perousestrædet, ville Japanerne have været nødt til at
foretage en for dem højst uheldig deling af deres Ilaa
de, der maaske kunne have medført et helt andet ud
fald af krigen - og dermed for den hvide mands anse
else i Østen") ,

Tanken om at anvende Nordostpassagen som mili
tær forbindelsesvej mellem Østersøen og Stillehavet
beskæftigede da ogsaa efter krigen den russiske mari
neledeise og førte som allerede omtalt til udsendelsen
af Wilkitzkis ekspedition (1 910-15). Det bør endvidere
nævnes, at de første slagskibe, som Russerne satte paa
stabelen efter 1905 (GANGUT-klassen ), blev forsynet
med isbryderstævn, hvad russiske slagskibe indtil da
mærkeligt nok ikke havde haft. Selvom denne kon
struktion vel først og fremmest var beregnet paa sej
lads i Østersøens is, ville den tillige gøre disse skibe
bedre egnede til en eventuel fremtidig passage norden
om Sibirien?"}.

") Som bekendt søgte Port Arthur-eskadren den 10. august 190.1
at slaa sig igennem til Vladivostok. Efter en haard, men uheldig
kamp med den samlede japanske slagskibsflaade blev den russiske
eskadre tvunget til at gaa tilbage til Port Arthur, idet dog enkelte
enheder slap igennem og lod sig internere i neutrale havne.

....) Af GANGUT-klassens 4 enheder blev POLTAVA udrangeret
i 1923; PETROPAVLOVSI<. der efter Revolutionen fik navnet MA
RAT, sænkedes 1941 i Kronstadts havn af tyske stukas. SEVASTO
POL, der efter Revolutionen fik navnet PARIS,JSI<AJA I<OMMUNA,

21"
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Den svære belastning, som den transsibiriske bane
udsattes for under krigen 1904-05, nødvendiggjorde
dels adskillige reparationer og dels forskellige udvidel
ser af stationerne i form af vigespor og større spor
arealer til oprangering af de lange stammer af gods
vogne. For at aflaste jernbanen førtes de nødvendige
materialer til disse udvidelser saa langt frem som mu
ligt ad søvejen. I sommeren 1905 afgik saaledes under
beskyttelse af en russisk hjælpekrydser og assisteret
af isbryderen JERMAK en konvoj paa 22 skibe fra
Hamburg til Jenissej. Skibene, der hovedsagelig var
tyske, var dels fragtskihe, de ls slæbebaade, som efter
materialernes omladning i pramme skulle hjælpe med
at slæbe disse op til Krasnojarsk.

Rokering fif russiske krigsskibe.

I 1936 blev de to ældre russiske jagere STALIN og
YOIKOV af Novikklassen sejlet fra Hvidehavet til Vla
divostok ad den Nordlige Søvej. Overførelsen var nær
mest et forsøg for at faa erfaringer til brug ved mulige
fremtidige rokeringer under krigsforhold. Jagerne var
for en sikkerheds skyld blevet forstærket med staal
plader i vandlinien for at kunne modstaa et eventuelt
ispres. Overførelsen skete planmæssigt.

Under den 2. Verdenskrig overførtes i 1942 bl. a. de
to nye jagere RASUMNI og RASJARENNI samt nogle
uhaade fra det Fjerne østen til Barentshavet, hvor der
var mere brug for dem til beskyttelse af Ishavskonvoj
erne.

overførtes i 1930 til Sortehavet, hvor den nu atter lyder sit gamle
navn til erindring om Sevastopols sejge forsvar mod Tyskerne under
2. Verdenskrig. GANGUT, der nu hedder OI<TJABRSI{AJA REVO
LUTSlA. er i dag Russernes eneste slagskib i Østersøen. Gangut el'
den russiske transcription af Hangii-Udd (Odde), ved hvilken Hus
serne i 1714 slog en svensk eskadre.
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Af disse ubaade gik L 18 tabt norden for Sibirien,
idet den blev skruet ned af isen.

Efter 1945 har Russerne overført adskillige ~rigs

skibe fra Barentshavet til Stillehavet ad den Nordlige
Søvej - bl. a. de to krydsere nr. 64 og nr. 65 af
SVERDLOV-klassen, der i maj 1955 gik fra Østersøen
til Barentshavet og derfra i august videre øst paa.

Krydserne nr. 64 og nr. 65 har - saa vidt vides 
faaet navnene DMITRI POZJARSKI og KOSMA MININ.
Den førstnævnte, DMITRI POZJARSKI, anløb Shang
hai i juni 1956.

Tyske baser ved Murmankysten 1939-40.

De forskellige særaftaler, der blev truffet mellem
Tyskland og Sovjet-Unionen i sommeren 1939 i for
bindelse med den venskabs- og ikkeangrebspagt, der
gav Tyskland frie hænder til at overfalde Polen og en
fri ryg, saafremt Vestmagterne greb til vaaben for at
hjælpe Polakkerne, er særdeles interessante aktstyk
ker. Af de aftaler, der har maritim interesse, skal her
fremhæves, at Russerne havde lovet Tyskerne, at de
maatte benytte Murrnansk og andre havne ved Ba
rentshavet som baser for deres krydsere under han
delskrig i Atlanten.

Som modydelse overdrog Tyskerne bl. a. den endnu
ikke færdigbyggede svære krydser LOTZOW til Rus
serne. For at tilsløre dette :D salg« overfor den tyske
offentlighed lod man lommeslagskibet DEUTSCH
LAND skifte navn til LOTZOW, og samtidig ornklas
sificeredes lommeslagskibene. der indtil da officielt
var blevet benævnt Panzerschiffe, til Schwere Kreuzer.
Der fandtes saaledes stadig en svær krydser LOTZOW
i den tyske flaade.
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Allerede den 17. september 1939 anløb to tyske skibe
Murrnansk for at ligge her som depot for tyske hjælpe
krydsere (raiders), der skulle operere med denne havn
som basis. Da Tyskerne noget senere ogsaa ytrede øn
ske om at maatte lade deres skibe reparere ved værf
terne i Murrnansk, erklærede imidlertid udenrigsmini
ster Molotov, at den russiske regering ikke betragtede
Murrnansk som værende tilstrækkelig isoleret til, at
noget saadant kunne lade sig gøre. Til erstatning for
Murrnansk anviste han Tyskerne bugten ved Teriberka
- ca. 30 sømil E for Kolafjorden - som bedre egnet,
idet denne plads normalt ikke blev anløbet af fremme
de skibe.

Den 8. oktober henledte den tyske marineattache i
Moskva i en indberetning til Berlin opmærksomheden
paa, at der maaske ville være en mulighed for, at de
35 tyske skibe, der laa i neutrale østasiatiske havne,
kunne bringes hjem ad den Nordlige Søvej den føl
gende sommer (1940).

Den 11. oktober fik han ordre til at undersøge, om
bugten ved Teriberka - hvor der ikke var nogen
havn - var anvendelig som basis for tyske skibe og
ubaade, I sit svar meddelte marlneattacheen, at han
ikke ansaa Teriberka som velegnet og tilføjede, at han
efter sine forhandlinger med de russiske myndigheder
havde faaet det indtryk, at den tyske marineledelses
ønske om at kunne benytte Murmansk og Vladivostok
som baser for tyske krigsskibe og hjælpekrydsere ikke
kunne blive opfyldt. Han anførte i den anledning føl
gende:

1. Det ville ikke være muligt at holde en saadan
virksomhed hemmelig paa grund af fremmede
skibes tilstedeværelse.
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2. Russerne var villige til i videst mulig udstræk
ning at opfylde tyske ønsker, men det maatte
ske paa en saadan maade, at der i det mindste
bevaredes et skær af neutralitet.

3. Endvidere maatte man tage i betragtning, at det
arbejde, der blev udført paa de russiske værfter.
paa ingen maade kunne staa maal med tysk ar
bejde.

Russerne tilbød nu, at Tyskerne kunne benytte Za
padnaja-Lisa - en bugt lidt W for Kolafjorden - hvor
de kunne skalte og valte, som de ville, og hvortil et
hvilketsomhelst tysk skib ville kunne faa adgang. Til
budet blev modtaget med taknemmelighed, men det
viste sig, at stedets praktiske anvendelighed var tem
melig begrænset. Da oprettelsen af en Basis Nord med
depoter og reparationsmuligheder imidlertid var stærkt
paakrævet og hastende - jfr. omtalen senere af den
rolle basen skulle spille den 9. april - maatte man
lade sig nøje med Zapadnaja-Lisa og spurgte, om man
kunne faa en tilsvarende »koncession« i en fjord
eller bugt i Østsibirien N for Vladivos~ok.

(Teriberka ligger ved en elv med udløb i Terlberskajabugten S
for Teriberskipynten, 69° 15' N, 35° 10' E. Zapadnaja-Lisa (eller Litsa),
69° BO'N. 32° 30' E, er den vestligste bifjord i Motovskibugten - den
dybe indskæring S for Fiskerhalvøen.)

I begyndelsen af januar 1940 fik marineattacheen
i Moskva ordre til at indsamle oplysninger om den
Nordlige Søvej og føle sig frem til den russiske rege
rings stilling til passage af tyske skibe - dels øst
gaaende hjælpekrydsere og dels hjemgaaende tyske
handelsskibe.

En maaned senere indsendte marineattacheen en ny
rapport, hvori han bl. a. paapegede, at besejlingspro
grammet for den Nordlige Søvej i 1939 var blevet op
fyldt med 120 %. Af de i 1937 og tildels ogsaa i 1938
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begaaede fcjl, der skyldtes menneskelig svigten, havde
Russerne nu draget værdifulde erfaringer. Paa grund
lag af disse oplysninger gav den tyske marineledelse
ordre til at forberede afsendelsen af en hjælpekrydser
til Stillehavet N om Sibirien.

Et stigende antal observationer af engelske krigs
skibe i farvandene omkring Nordnorge i slutningen af
februar 1940 tydede paa, at ogsaa andre end Tyskerne
"ar begyndt at interessere sig for de nordlige farvande.
Russerne forstod, at Englænderne efterhaanden maatte
have faaet nys om, at der var oprettet en tysk basis paa
russisk territorium. Følgelig blev Russerne ængstelige
og frygtede for, at Vestmagterne skulle benytte dette
som et paaskud til fjendtligheder. Derfor gjorde de nu
alt, hvad de kunne, for at besværliggøre Tyskerne an
vendelsen af Basis Nord. Den tyske marineattache
mente dog ikke, at Russerne helt ville kræve basen i
Znpadnaja-Lisa ophævet - der skulle blot være ro
om den - og naar den politiske situation var blevet
mere afklaret, ville den tyske aktivitet atter kunne
genoptages. Denne indberetning blev afsendt fra Mo
skva den 5. april.

Det var heller ikke saa mærkværdigt, at der var op
stuaet uro i de nordlige farvande - den skæbnesvangre
H. april stod jo netop for døren. Ved Basis Nord laa i
disse dage foruden depotskibe 3 tyske tankere, der
skulle forsyne den til Narvik bestemte tyske jagerflo
tille med olie. Men Englænderne forhindrede, at tank
skibene naaede frem, og de tyske jagere, der saaledes
ikke kunne faa det nødvendige brændsel til hjemrej
sen, maatte nu afvente ankomsten af tankere fra Tysk
land. Flotillen blev derved opholdt saa længe ved Nar
vik, at Englænderne, som man vil erindre, naaede at
slaa alle de ti tyske jagere ud.
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Russernes frygt for et engelsk-fransk angreb var
absolut ikke ugrundet. Det var længst planlagt som en
hjælpeaktion til gunst for Finland - men efterhaan
den mere og mere med det formaal at forhindre eks
porten af malm til Tyskland - og aktionen var netop
ved at blive sat i værk, da Tyskerne ved overfaldet paa
Norge den 9. april kom Vestmagterne i forkøbet og
paa denne maade faktisk forhindrede, at Rusland kom
i aaben konflikt med England-Frankrig.

Skønt Tyskernes erobring af Norge utvivlsomt paa
langt sigt maatte forurolige Russerne, medførte begi
venhederne paa kort sigt en afspænding, for saa vidt
som problemet Basis Nord nu var blevet løst paa den
maade, at Tyskerne i stedet for bugten ved Zapadnaja
Lisa i rigt maal kunne benytte norsk territorium som
basis.

Den tyske I1jælpekrydser KOMET's passage 19110.

De forhandlinger, som den tyske marineattache i
Moskva i januar-februar 1940 havde ført med de rus
sike myndigheder, resulterede i, at den russiske rege
ring - under forudsætning af en tilsvarende modydel
se - gav tilladelse til, at et tysk handelsskib med mili
tær besætning i besejlingsperioden juli-august 1940
maatte benytte den Nordlige Søvej til passage fra Ba
rentshavet til Bertrigstrædet. Til chef for dette skib be
stemtes Kapitån zur See (senere kontreadmiral) Ro
bert Eyssen.

l\Ian havde først tænkt sig at anvende bananbaaden
ILLER, et nyt og hurtigt skib, der havde gaaet i fart
mellem Azorerne og Bremen. Men ILLER laa paa dette
tidspunkt som depotskib ved Basis Nord, og da den
nødvendige ombygning til issejlads og om aptering til
hjælpekrydser. herunder armering, ikke kunne ske
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ved de russiske værfter i Murrnansk, og da man ikke
paa det paagældende tidspunkt turde løbe den risiko
at bringe skibet til et tysk værft paa grund af den en
gelske flaades tiltagende aktivitet langs den norske
kyst i foraaret 1940, faldt valget paa den noget ældre
og langsommere EMS, der havde gaaet i samme fart
som ILLER, og ligesom denne tilhørte Norddeutscher
Lloijd.

EMS, der var paa 3288 BRT med dimensionerne 115
X 15 X 6.5 m og 4000 HK, fik foreløbig som dæknavn
betegnelsen Schif] 45. Den blev ombygget, isforstærket

Da skibet paaregnedes at skulle optræde saa vel i tro
og armeret m.v. ved Howaldtwerke i Hamburg. Som
kombineret fragt- og passagerbaad havde den et pas
sende antal passagerkamre til de forholdsvis mange
befalingsmænd. lait bestod besætningen af 270 mand.
Der medførtes forraad og udrustning til 12 maaneder.
piske som i arktiske og antarktiske farvande, krævedes
der en meget omfattende udrustning varierende lige
fra tropetøj og moskitonet til ski, slæder og pelse.

Sc:hiff 45 fik i lighed med de øvrige tyske hjælpe
krydsere en meget stærk armering: 6 stk. 15 cm, 9
stk.luftskyts (20 og 37 mm) og 5 torpedorør. Endvi
dere medførtes 400 miner, et »Arado«-sølu ftfa r tøj
(demonteret) og en hurtiggaaende motorbaad (eris
eraft) .

Maskineriet bestod af 2 sæt motorer, der ved gear
- enkeltvis eller begge samtidig - kunne kobles ind
paa en fælles skrueaksel med maksimumsfart 14 knob.
Med en oliebeholdning paa lidt over 2000 tons var ak
tionsradien anslaaet til 50 000 sømil ved 9 knob med
kun een motor koblet til. Saafremt destil1ationsmaski
neriet ikke var i brug, skulle aktionsradien med samme
fart endog kunne strækkes helt op til 70 000 sømil.
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Erfaringen viste dog, at disse aktionsradier var anslaaet
ca. 20 % for optimistisk.

Den 2. juni var skibet klar fra værftet og gik efter
en prøvetur i Østersøen til Gotenhafen (polsk Gdynia)
for her at komplettere sine forsyninger, hejse kom
mando og indgaa i den tyske krigsmarine som hjælpe
krydseren KOMET. Skibets opgave og sejlrute var
strengt hemmeligholdt, men at skibet var en hjælpe
krydser kunne selvfølgelig ikke holdes skjult for dem,
der havde haft med ombygningen og udrustningen at
gøre. KOMET var den sjette enhed af den første serie
tyske hjælpekrydsere, af hvilke det var lykkedes fire
at slippe ud paa det aabne hav via Danmarkstrædet
mellem Island og Grønland. Den næste serie begyndte
i december 1940 med KORMORAN (Schiff 41 ), der
som bekendt gik ned efter at have sænket den austral
ske krydser SYDNEY i november 1941 W for Austra
lien.

Efter anløb af Christianssand - paa grund af en
melding om engelske jagere 'vV for Skagerak - og
Bergen for oliefyldning stod KOMET - saa vidt mu
ligt holdende sig indenskærs - N paa langs den nor
ske kyst under russisk flag og camoufleret som isdam
peren DESJNEV (jfr fotografiet af denne ).

KOMET havde ordre til at være ved Novaja Zemlja
den 15. juli, men ved passagen af Nordkap den 12. kom
der radiotelegram fra Berlin, at Russerne havde med
delt, at de paa grund af svære isforhold ikke regnede
med, at KOMET kunne afgaa fra Varnekbugten (syd
siden af Vajgatsj i Jugorstrædet) før 1. august. Rus
serne havde tilbudt, at KOMET kunne vente i Mur
mansk, men det var blevet afslaaet af Tyskerne af sik
kerhedsmæssige grunde. Den tyske søkrigsledelse til
føjede i sit telegram, at man havde det indtryk, at den
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russiske meddelelse om svære isforhold som aarsag til
udsættelsen var sandfærdig og ikke betød et forsøg paa
at lægge foretagendet hindringer i vejen.

I{OMET holdt nu over mod Kolgujev, idet man gik
godt N om de mange russiske fiskere, der var i virk
somhed langs Murmankysten. Ventetiden blev tilbragt
N for Kolgujev og i Petsjorahavet og blev anvendt til
organisation og indøvelse af besætningen. Der skifte
des ankerplads omtrent hver anden dag, og man bjer
gede en del drivtømmer - antagelig stammende fra
Petsjora - for eventuelt senere at kunne anvende det
til afstivning af skibssiderne under ispres.

Den 2. august meddelte Berlin, at KOMET skulle
gaa med 2. karavane (konvoj), der forventedes at af
gaa fra Murrnansk mellem den 4. og 6. samme maaned,

Da der imidlertid endnu ikke den 7. august var op
givet noget rendez-vous, og man pr. radio kunne af
lytte, at isbryderen LENIN var paa vej \V paa gen
nem Karahavet, begyndte situationen at blive noget
prekær. Den 8. meddelte Berlin, at tidspunktet atter
var blevet udskudt. men at marineattacheen i Moskva
s tadig var i kontakt med de russiske myndigheder.
Den 9. trøstede Berlin: »Attache en meddeler, at den
første karavane sidder fast i isen, hvorfor den anden
endnu ikke er afgaaet. Russerne beder os ikke være
foruroligede. «

Aflytningen af den russiske radiotrafik havde i mel
lemtiden aabenbaret, at isforholdene virkelig var be
sværligere end forrige aar - særlig i Wilkitzkistrædet
syntes der at være alvorlige vanskeligheder.

Den 13. august - efter fire ugers venten - kom en
delig det længe ventede telegram fra Berlin: »Ru sser
ne anmoder skibet om at gaa direkte til Matotsjkin
strædet, hvor LENIN vil være til stede og give forholds-



Sømilitære begivenheder. 333

ordre. Paa forespørgsel har Moskva meddelt, at situa
tionen ikke er ugunstig, men at det haster. e

Med 12 knob naaede KOMET det vestlige indløb til
Matotsjkinstrædet den 14. om morgenen - men der
var hverken LENIN eller noget andet russisk skib at
se. Kommandør Eyssen besluttede sig derfor til paa
eget ansvar at gaa gennem strædet, der saa vidt man
kunne se var isfrit. Efter at den første pynt var passe
ret, opdagedes i den bagved liggende bugt en bebyg
gelse og en del mindre ankerliggere, af hvilke een saa
ud til at være et opmaalingsskib, KOMET satte en mo
torbaad i vandet med tolken om bord - og fartøjet
vendte kort efter tilbage medførende to russiske islod
ser, som LENIN havde efterladt her. De fortalte, at de
havde ventet paa KOMET i otte dage, og at LENIN
forlængst var gaaet igennem med den anden karavane
- og da de nu havde ventet forgæves i saa lang tid,
havde de egentlig tænkt sig, at de ville vende hjem
igen ved første lejlighed.

De gjorde begge .et ganske godt indtryk - "ar klædt
i varme uniformer, læderfrakker og filtsko. Den i rang
ældste talte kun Russisk, den yngre havde derimod et
godt kendskab til Engelsk. De begyndte straks at søge
oplysning om skibets dybgaaende, is forstærkning,
skruetype. manøvredygtighed O.S.v. Kommandør Eys
sen fik det indtryk, at spørgsmaalene ikke alene skulle
give lodserne de for lodsningen nødvendige oplysnin
ger, men at udspørgningen i forvejen var nøje aftalt og
overlagt, for at man maaske - saafremt svarene ikke
var helt tilfredsstillende - derved kunne faa en an
ledning til at forpurre hele foretagendet med en bekla
gelse af, at man ikke turde paatage sig risikoen. Sva
rene syntes imidlertid ikke at kunne give nogen grund
til indvendinger - og lidt efter var KOMET paa vej
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gennem det smalle og næsten helt isfri stræde, der var
fortrinligt afmærket med ledefyr og baakelinier. Kara
havet laa tilsyneladende isfrit, men efter israeldinger
ne kunne der ventes vanskeligheder ved meridianen
65°E. Der viste sig da ogsaa ,her en 9 balls isbarriere,
som skibet ikke kunne komme igennem. KOMET søgte
langs iskanten efter en mulighed for at bryde igennem
- men det var forgæves. Der blev nu rettet en fore
spørgsel til isbryderen STALIN, som svarede, at man
ikke havde kunnet foretage isrekognosceringer med fly
de sidste dage paa grund af taage, men at LENIN nu
nærmede sig Dickson med sin karavane. Man anbefale
de KOMET at vende tilbage til Matotsjkinstrædet og
ankre der efter chefens skøn, idet der senere ville
blive givet meddelelse om, naar rejsen kunne fortsæt
tes. Der var altsaa ikke andet for at gøre end at vende
om og atter vente.

De russiske islodser kunne selvfølgelig ikke undgaa
at bemærke, at KOMET var en hjælpekrydser med or
logsbesætning. Dette havde man jo som nævnt ogsaa
meddelt de russiske myndigheder. Armeringen var
imidlertid saa godt camoufleret, at Russerne umuligt
kunne faa noget indtryk af den paa deres vej frem
og tilbage fra broen og til deres kammer.

En øde bugt i nærheden af strædet blev valgt til an
kerplads. I ventetiden besluttede chefen, at besætnin
gen skulle have den oplevelse at komme i land paa
Nevaja Zernlja. Det behagede ikke de to islodser, der
syntes at have faaet strenge ordrer med hjemmefra 
men efter en del overtalelser og overvejelser indvilli
gede de dog tilsidst.

Bemærkelsesværdigt var det, at da en russisk dam
per en nat søgte ind mod ankerpladsen, blev den meget
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energisk afvist af islodserne og beordret til at gaa ind
i en anden bugt.

Ventetiden faldt chefen lang, og han foreslog der
for, at der skulle sendes en ny forespørgsel til ST ALIN
om tilladelse til at gaa E paa og vente ved isgrænsen
for at spare tid. Dette passede heller ikke islodserne,
men ohefen satte sin vilje igennem og fik den 19. au
gust om formiddagen fra lederen af den Nordlige Sø
vejs vestlige sektor, kaptajn Sjeveljov, meddelelse om,
at han nu kunne staa E paa"). Hvis han mødte is,
skulle han gaa sønden om den, hvis dybgaaendet til
lod det, og ellers tilkalde LENIN, med hvilken han
skulle staa i stadig forbindelse . Kursen skulle sættes
mod Scott-Hansen-øerne og derfra videre op mod
Mathiesenstrædet. I dette omraade ville der ikke være
is af betydning?" ).

Sejladsen gik glat. Ved Hvideøen laa der ganske vist
et 3-5 balls isbæIte, men isen var sprød og ved at gaa
i opløsning, saa KOMET kunne holde paa med næsten
5 knobs fart.

I Mathiesenstrædet, hvor det friskede op til storm,
kom der ordre om at ankre ved Tyrtovøen og her af
vente LENIN's ankomst. Opmærksomheden blev hen
ledt paa fejl i søkortet, og der blev spurgt, om KOMET
havde del' russiske søkort nr. 2637, udgave 1940. Dette
kort var imidlertid ikke kendt om bord i KOMET.

Ifølge de internationale overenskomster om udveks
ling af søkort er de forskellige stater forpligtet til at

.) Lederen af sejladsen i den vestlige sektor af den Nordlige
Søvej var kaptajn Sjeveljov, Han befandt sig om bord i STALIN,
men var syg paa dette tidspunkt. Chef for STALIN "ar kaptajn
Belusov, efter hvem en af de nye finskbyggede isbrydere er opkaldt
(jfr. afsnittet om isbrydere).

....) Jfr. kortet til Operation Wunderland.
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sende hinanden alle nye officielle kort og meddelelser
af interesse for den internationale skibsfart. Det vides,
at Russerne af og til sender saadanne kort til gengæld
for dem, de selv modtager, men de kort, Russerne sen
der, er - har det vist sig - som regel kun kopier af
udenlandske kort. KOMET kendte saaledes ikke kort
nr. 2637, og man var derfor nødt til at gaa frem med
den største forsigtighed .

KOMET laa kun kort tid ved Tyrtov. Allerede den
25. august lidt over middag naaede LENIN frem, og
uden at møde is af betydning fulgte KOMET derefter
i isbryderens kølvand gennem \Vilkitzkistrædet og ind
i Laptevhavet, hvor STALIN kom i sigte.

Chefen for STALIN sendte nu følgende radiosignal
til LENIN og islodsen Sergievski (ældste is lods i KO
l\IET) :

»Følg mig. Saa snart vi naar frem til isen, giver jeg
stopsignal. Derefter beder jeg Dem komme om bord
her. Jeg beder Sergievski indbyde kommandøren, hvis
han har lyst. LENIN kan lægge til paa vor styrbords
side.e

Kommandør Eyssen modtog indbydelsen, og da STA
LIN stoppede, gik han om bord i LENIN, men lod KO
MET holde sig paa behørig afstand, for at man ikke
udefra skulle opdage de kulisser, der slørede armerin
gen. Om bord i STALIN blev han paa Engelsk 
budt velkommen af kaptajn Belusov, der beklagede, at
kaptajn Sjeveljov ikke kunne være til stede. Her maat
te kommandør Eyssen igennem et nyt »forhør« om
KOMET's isforstærkning, manøvreevne og fart m.m.
Derefter meddelte kaptajn Belusov, at det isbælte, der
laa forude, og som STALIN om lidt skulle lede KOMET
igennem, havde en udstrækning af ca. 200 sømil og en
tæthed af op til 8 ball. Samtalen foregik i bestikluk-
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afet og styrehuset, og her havde kommandør Eyssen
lej lighed til at se og beundre alle de nye og praktiske
navigationshjælpemidler, som STALIN var udstyret
med. Imedens var der blevet anrettet et større maaltid
med tilhørende vaade varer i kaptajnens salon. Klok
ken var 6 om morgenen, og kommandør Eyssen var
paa dette tidspunkt ikke indstillet paa at drikke vod
ka og sabrovka af glas af tandglaskaliber - men hans
tolk, der var fulgt med, raadede ham til ikke at øde
lægge spillet. Hvad der iøvrigt forundrede ham var, at
is lodserne, der om bord i KOMET overhovedet ikke
havde rørt spiritus, her ikke holdt sig tilbage.

Efter at man saaledes havde taget mod til sig, satte
STALIN sig i bevægelse og fulgte iskanten paa nord
lig kurs med KOMET i kølvandet, medens LENIN
vendte om. Det var den 26. august kl. 10.00.

STALIN »snuste« nu og da lidt til isen, men først
paa 78°N satte den fart paa og brød gennem iskanten.
Idet den følte sig frem, udnyttede den alle svagheder
i isen. Paa længere sigt blev generalkursen lagt under
hensyntagen til isblink og vandhimmel, paa kort sigt
ændredes kursen alt efter isens farve og dens lokale
beskaffenhed.

Da det satte ind med taage, begyndte STALIN at
lænse sine laster, og det olierede lastvand tegnede sit
tydelige spor. Selvom isen lukkede sig over kølvandet,
og isbryderen forude helt var opslugt af taagen, var
det paa denne maade muligt at følge med. Skønt maski
nerne arbejdede for fuld kraft, gik KOMET dog fast
en enkelt gang og maatte kalde STALIN tilbage for at
blive skaaret fri.

Sent om aftenen den 27. august var isbæltet passe
ret, og STALIN signalerede, at den nu betragtede sit

Tidsskr. r. Søvæsen. 127. Anrg. 22
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Den tyskc hjælpekrydser KOMET camoufleret som et japansk skib
(japa nske nationalitetsmærker). I brønden forude stod 2 stk. 15 cm
kanoner - ccn i hver side. Ligeledes 2 stk. 15 cm i borde i hver
sin side Iigc agten for fokkemasten. Foran for og agten for stor
mastcn 2 stk. 15 cm som »svingkanoner«. Under broen i hver side

et dobbelt torpedoapparat.

arbejde som værende endt. EJfter at have takket for
assistancen fik kommandør Eyssen forskellige raad
og supplerende oplysninger - :

Sannikovstrædet skulle være isfrit - men der kunne
være lettere is baade ved Bjelkovskiøen og i det Øst
sibiriske Hav - begge steder anbefaledes det at gaa
sønden om isbælterne, Endvidere meddeltes, at nær
mere oplysninger og assistance kunne faas af kaptajn
Melesjov. der som leder af sejladsen i den østlige del
af søvejen befandt sig om bord i isbryderen KAGANO
VITSJ.

KOMET stod nu E paa alene. I Sannikovstrædet laa
isdamperen MALYGIN og ventede - men da den kun
kunne gøre 10 knob, og da særlig svær is ikke var sand
synlig, fortsatte KOMET med 14 knob gennem stræ
det og ud i det Østsibiriske Hav med østlig kurs. En
kelte mindre isbælter af indtil 5 hall passeredes med
reduceret fart, og KOMET nærmede sig nu Bjørneøer
ne, østen for hvilke KAGANOVITSJ ventede.

KAGANOVITSJ gav pr. radio en detailleret oversigt
over isforholdene. I henhold til denne oversigt, fandtes
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der svær is N for Bjørneøerne, hvorfor KOMET var
nødt til at benytte strædet mellem øerne, hvor der kun
var 2-3 ball. Det var ikke uden betænkeligheder, at
kommandør Eyssen vovede sig ind i dette endnu kun
daarligt opmaalte farvand. Men der var ikke andet at
gøre end at holde paa, og mens øjnene med ængstelse
var rettet mod ekkoloddet, sneg KOMET sig med lang
som fart frem mellem øerne. E for disse kom KAGA
NOVITSJ i sigte, og færden gik nu videre i dennes køl
vand gennem is, der stadig blev sværere og sværere. I
løbet af natten friskede det op til haard kuling med
snebyger. Med projektørlyset stadig rettet mod is
bryderens kølvand arbejdede KOMET sig med alle
hestekræfter spændt for frem gennem 9 ball is. Flere
gange sad KOMET fast, og isbryderen maatte vende
om, og skære den fri. Der gik haardt pres paa roret og
hele tiden frygtede man, at skruen skulle havarere.
Det blev roret - eller rettere styremaskinen - der
svigtede. Omkobling til haandstyring nyttede ikke no
get - det var umuligt at bevæge roret med haandkraft
i den svære is.

Efter tre timers arbejde lykkedes det dog at faa ha
variet provisorisk udbedret, og efter at isbryderen at
ter havde skaaret KOMET fri, gik det paany frem 
ofte kun med en halv knobs fart. 60 sømil var dette
etmaals udsejlede distance.

Endelig den 1. september var det svære isbælte pas
seret; men da de to skibe nu gled ud i næsten aabent
vand, begyndte besværligheder af en helt anden art.

Pludselig stoppede KAGANOVITSJ, og kaptajn Mele
sjov signalerede, at han ville komme om bord i KO
MET . Her formodede man, at det drejede sig om en
samtale angaaende den videre sejlads, hvorfor tolken
og islodserne blev tilkaldt.
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Men det var noget helt andet. Kaptajn Melesjov
meddelte, at han netop havde modtaget ordre fra Mo
skva om - ikke alene at han ikke maatte føre KO
MET længere E paa - men at han tværtimod skulle
bringe det tyske skib tilbage. I Beringstrædet var der
observeret ubaade og patruljefartøjer - baade ameri
kanske og japanske.

Situationen var ikke behagelig for kommandør Eys
sen. Efter lange tiders venten og efter et haardt ar
bejde var KOMET omsider riaaet saa langt, at afstan
den til Beringstrædet kun var 400 sømil. Skulle dette
arbejde nu være spildt?

Kommandør Eyssen prøvede først at forhandle sig til
rette med Russerne, men de havde deres ordre fra Mo
skva, hvor professor Papanin som admiral nu havde
overledelsen af den Nordlige Søvej, og den givne ordre
kunne ikke diskuteres. Hertil svarede kommandør
Eyssen, at han kun modtog ordrer fra Berlin - og no
gen ordre om at vende om, havde han ikke faaet - og
hvad søstridskræfterne i Beringstrædet angik, skulle
han nok klare dem bl. a. ved om natten at gaa blændet
gennem snævringen. løvrigt var han villig til at gøre,
hvad han kunne for at spare Russerne for ubehagelig
heder.

Han bedømte affæren som værende en udelukkende
diplomatisk retraite. Russerne maatte vide, at KOMET
nu ikke alene ville, men ogsaa kunne fortsætte paa
egen haand. Ved deres formelle nægtelse af videre assi
stance og den antagelig fingerede ordre om at føre ski
bet tilbage \V paa ønskede de overfor Englænderne at
kunne fralægge sig ansvaret samtidig med, at de hav
de overholdt aftalen med Tyskerne.

Efter megen diskuteren - og iøvrigt ogsaa sejlads
et mindre stykke videre E paa gennem lettere is til
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Tsjaunbugten - endte sagen med, at KOMET den ~.

september alene fortsatte E paa, idet chefen til bero
ligelse for Russerne og for at befri dem for det poli
tiske ansvar for at have bragt den tyske hjælpekryd
ser gennem Nordostpassagen afgav følgende erklæring:

Anden Leiter der See-Oper ationen im Ostsektor der
Arktis, Herrn Kapitån A. P. Melechov,

Ich, Kapitån zur See der deutschen Kriegsmarine,
R. Eyssen, Kommandant des deutschen Dampfers, der
auf Grund einer Abmachung mit der Sowjetregierung
in der Navigationsperiode des Jahres 1940 auf dem
Nordliehen Seeweg von 'Vesten nach Osten geleitet
worden ist, erkliire :

1. Die Anordnung des Herrn Papanin, den Dam
pfer wieder nach 'Vesten zu bringen, weil in der
Bering-Strasse auslåndische Kriegsschiffe er
schienen sind, die meinem Dampfer auflauern,
ist mir von Ihnen miindlich bekanntgegeben
worden.

2. Ioh habe von Ihnen die Mitteilung von der An
wesenheit einer japanisehen Walfang-F'lottille im
Gebiet von Kap Serdze-Kamen erhalten, gleich
falls von einem bemerkten Kriegsschiff im Gebiet
der Wrangel-Insel.

3. Alle diese Nachrichten sind mir bekannt, die
ob en genannten Schiffe stellen fiir mich keine
Gefahr dar. Ich besitze alle Mittel, um die So
wjet-Gewåsser unbemerkt zu verlassen (Nebel
aniage pp).

4. 1m Besitz von Vollmachten aus Berlin, auf Grund
der Lage am Platze nach eigenem Ermessen zu
handeln, unahhiingig von dem Inhalt eines Be
fehls aus Berlin oder Moskau, werde ich am 2.
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September 1940 um 2300 Moskaner Zeit selhstån
dig nach Osten weiterfahren, wobei ich die volle
Verantwortung ffir alle Folgen auf mich, nehme.

5. Ungeachtet Ihres Protestes weigere ich mich ka
tegorisch, weiterhin irgendwelche Unterredung
abzuwarten, und ich verlange, dass die Eiskapi
Hine Sergiewski] und Karielskij, deren Aufgabe
ioh als beendet ansehe, von Bord genommen
werden, oder ich werde sie an einem Platz, der
Ihrem Wunsch entspricht, an Land setzen.

6. Irgendwelche Besohwerden beziiglich des Gelei
tes des Schiffes, bis zum [etzigen Standort: 70 °
0,9' Nordbreite und 169 °53' Ostl ånge, habe ich
nicht, Im Gegenteil, man ist in jeder Weise mei
nen Anforderungen gerecht geworden und hat
das Geleit in Ioyaler Welse durchgeffihrt, woftir
ich meinen Dank und meine Anerkennung aus
spreche.

Tschauna-Bucht, den 2. September 1940.

Robert Eyssen.
Kapitiin zur See und Kommandant.

Denne skrivelse, som kommandør Eyssen mente vil
le dække kaptajn Melesjov, blev afleveret den 3. sep
tember om morgenen. Kort efter meddelte KAGANO
VITSJ, at man netop havde haft forbindelse med Mo
skva, og at alt nu var i orden. KAGANOVITSJ ledsage
de KOMET endnu et stykke E paa, men drejede saa
af og gik W paa, medens KOMET med 14 knob stod
E paa. Efter at have forceret nogle mindre isbælter,
idet skibet hele tiden holdt sig saa tæt til land som mu
ligt, naaede KOMET uden vanskelighed frem til Be
ringstrædet, som passeredes natten mellem den 5. og
6. september.
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Under sejladsen ad den Nordlige Søvej havde KO
MET fingeret at være den tyske damper DONAU, men
efter at være naaet ud i Beringhavet blev den atter til
den russiske isdarnper DESJNEV af Leningrad, ind
til den noget sydligere forvandlede sig til et japansk
motorskib. Rejsen fra Matotsjkinstrædet til Bering
strædet - ca. 3300 sømil, hvoraf i20 sømil i is - var
gjort paa rekordtiden 23 dage, hvoraf godt 8 var til
bragt til ankers. Den hidtidige russiske rekord var paa
26 dage.

Raideren havde haft heldet med sig. Skønt 1940
ikke var noget udpræget godt sejladsaar, havde KO
MET kunnet passere alle flaskehalsene, adgangen til
Karahavet, Wilkitzki-, Sannikov- og De Longstræderne
under de gunstigste omstændigheder.

Helt gratis kom KOMET selvfølgelig ikke igennem.
Russerne præsenterede kort efter i Berlin en regning
paa over en million kr. (950.000 RM) som passageaf
gift.

En beretning om KOMETs videre færd ligger uden
for rammen for ·den ne studie. Det bør dog nævnes, at
selv om totalsummen for den sænkede tonnage ikke
var særlig høj, foraarsagede den pludselige og uven
tede optræden af denne hjælpekrydser i Stillehavet et
alvorligt afbræk i den allierede skibsfart, idet skibene
i farezonerne ofte maatte tilbageholdes, til faren var
drevet over eller for at afvente konvojering').

,,) Tillige beskød KOMET den 27. december 1!lolO den engelske
ø Nauru og ødelagde de derværende kostbare udskibningsanlæg for
øens fosfatproduktion for flere aar, hvilket iøvrigt medførte en
alvorlig uoverensstemmelse mellem Tyskland og Japan, der en over
gang truede med, at forsyningsskibe til de tyske hjælpekrydsere i
Stillehavet fremtidig ikke maatte udrustes i japanske havne. Dette
var selvfølgelig ikke dikteret af venlighed mod Englænderne, men
maa ses i relation til Japans store import af den livsvigtige fosfat
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KOMET opererede tillige i Antarktis og det Indiske
Ocean \V for Australien. Ialt sænkede den 9 skibe paa
57215 BRT - heraf dog 7 i fællesskab med Schiff 36
(PINGVIN). Et hollandsk skib paa 9000 BRT med en
værdifuld last af raagummi og tin m.v. blev taget ved
Galapagosøerne i august 1941. Med tysk prisebesæt
ning gik skibet rundt Kap Horn og naaede i god behold
til det dengang af Tyskerne besatte Bordeaux. Omtrent
samtidig gik KOMET ogsaa rundt Kap Horn og stod
N paa i Atlanten. Efter anløb af Cherbourg fortsattes
med eskorte af torpedobåde og fly gennem Kanalen
til Cuxhaven, hvortil KOMET ankom den 30. novem
ber 1941 efter et togt paa ca. 90000 sømil og af 516
dages varighed.

Et aar senere - den 14. november 1942 - blev KO
MET sænket i Kanalen af engelske kystbatterier.

(For/sættes).

fra Naura - og naturligvis tillige Japans planer om senere selv at
erobre øen. Den 1. januar 1941 blev Eyssen udnævnt til kontre
admiral, men modtog kort efter en kraftig reprimande for beskyd
ningen af Nauru.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajnerne H. M, Petersen og B. Hervad-Jørgensen

samt kaptajnløjtnant W. W. Christensen.

England.
Aiomforseq.

En specialgruppe fra Royal Navy deltager i april måned d. å.
den tredie atomforsøgsrække, som finder sted ved Montebello

øerne udfor Australicns vestkyst, LST NARVIK er ekspeditio
nens kommandosldh.

(La Hevue Maritime, marts 1956) B. H-J.

ForslJg m ec1 nyt materiel.

Hl\lS CUMBERLAND, ROJal Navy's forsagskrydser, er atter i
år sejlet til Middelhavet for at afholde forsøg med nyt ma
tcricl.

Af artil1erimateriel omfatter prøverne en 76 mm og en 150
mm kanon, der skal prøves for påltdel ighed og vedligeholdelse.
Begge kanonerne er fuldautomatiske og har stor skudhastighed.

I maskinrummet er installeret fjernsyn, der viser vandstan
den i kedlerne. Automatisk temperaturkontrol for smøre- og
brændolie er ligeledes en nyhed, der skal afprøves, Der er end
videre afprøvning af plastierørledninger og fjernstyring af man
øvreventil.

Flere offieerslukafer er forsøgsvis blevet omapteret, så de er
mindre end de normale, men til gengæld er pladsen mere ra
tionelt udnyttet.

PA. banjerne er indført en metalkøje med fjederbund, og den
ne kan om dagen laves til en sofa. Der er også indført stole og
elektriske ovne af ny model.

(The Times, 9. maj 1956) B. H-J.

Italien.
Skibbygning på »off-shore« programmet.

Italienske skibsværfter har på basis af »off-shore« program
met hidtil modtaget bestillinger til en samlet sum på ca, 80
millioner dollars.
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Til den italienske marine bygges (er bygget) for ca, 62 mil-
lioner dollars, for hvilke der leveres:

2 fregatter å 1500 t
3 korvetter å 750 t
7 kystmtnestrygere

20 lægtvandsminestrygere samt
12 andre fartøjer.

Til udenlandske mariner bygges (er bygget) for ca. 18 mil-
lioner dollars, for hvilke der leveres:

5 korvetter li 750 t Cl til Holland, 4 til Danmark)
1 eskorteskib (til Portugal)
1 tankskib (til Iran)

(Notiziario Quindiclnale per la Marina, april 1956) B. H-I.

Indonesien.
Nybygninger.

Den indonesiske marine har på et italiensk værft bestilt 4
eskorteskibe, heraf 2 å 1300 t og 2 a. 950 t.

Skibenes data er som følger:

1956) B. H-J.

950 t.
82X10X2,8 In

7000 HK
22 knob

(

l dobb. 76 mm AlL
440 mm AlL
2 hedgehog

Armering

Deplacement
Dimensioner
Maskinkraft
Fart

1300 t.
98Xllx2,6 m
24000 HK
31,5 knob

2 dobb. 102 mm AILI
440 mm AlL
2 squid
1 3-rørs T-udskyd
rringsapparat.

(La Revue Maritime, marts

Sovjetunionen.
Krydseren ORDZIONIKIDZE's togt til England april 1956.

Bladet »Sovjetskij Flot« har i maj måned bragt et par artik
ler om forberedelserne og selve togtets forløb. I uddrag skal
følgende anføres:

1. Kaptajn 2'rang N. Ivashnev, politisk næstkommanderende
på krydseren ORDZJONIKIDZE, skriver under titlen »Un der tog 
tet til Englande.
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Meddelelsen om, at ministerrådets formand N. A. Bulganin og
det øverste Sovjets Præsidiums medlem N. S. Khrusthev ville
benytte krydseren ORDZJONlKIDZE til overfarten Lil England,
vakte stor begejstring hos besætningen.

Der var ikke meget lid til forberedelserne, da alle øvelser
skulle afholdes som sædvanligt. Særlig stor vægt lagde man på
kontrollcn af alle mekanismer og apparater, cl-anlæggene, ra
dioanlægget og post- og telcgrafforblndelsen.

Det forestående togts specielle mission krævede et særligt par
ti -polilisk arbejde på krydseren. Man forklarede besætningen,
hvilken stor betydning dette togt havde, hvor vigtigt hver eneste
mands personlige ansvar var.

Med henhlik herpå blev der afholdt et parlimøde. Leder var
sklbcts chef kaptajn l'rang Stepanov. Han fortalle om den fore
s tåen de sejlads, om, hvad hver enkelt medlem og partiets kan
didater skulle gøre. Forsamlingen vedtog, at alle kommunister
og komsomolcr skulle arbejde eksemplarisk og gøre deres ind
f'lydcl se på de andre gældende. På komsomolrnøderne blev der
vedtaget, at devisen skulle være: :o Kom som ol ! Efter din opførsel
i udlandet vil sovjetfolket blive bedømte,

Alt, hvad tænkes kan, blev taget i brug til propaganda, Kap
tajn 1. rang Stepanov, der allerede tidligere havde været i Eng
land, den gang pit krydseren SVEHDLOV, fortalte om delle togt,
om sine Indtryk, om englændernes interesse for de sovjeliske
søfo l k s uddannelse. Nogle kommunister, der havde været med
prl delte togt, fortalte om folkets liv og værem åde, om kultur
niveau'et i Storbritannien.

Den 15, april afsejlede krydseren fra Baltijsk til Storbritan
nien. Under hele togtet hvilede det parti-poliliske arbejde Ikke
et øjchlik.

De sidste nyheder, der blev modtaget pr. radio, blev optaget
på stålbånd og senere rundkastet på skibet,

Skihsradioavisen kom regelmæssigt flere gange dagligt og for
talte om dem, der havde udmærket s ig o.s.v. Der blev holdt
nogle specielle foredrag deriblandt et, der behandlede slaget ved
Jylland. Da man sejlede forbi Polen, Sverige, Danmark, Norge,
Frankrig fortaltes der om disse lande.

Under sejladsen til Portsmouth kom kammeraterne N. A.
Bulgan in ug N. S. Khrusthev op på øverste dæk og underholdt
sig længe med besætningen.
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Skibsradioen sendte en gengivelse af alle foredrag og sam
talerne til hjemlandet for at ingen skulle blive snydt,

Krydseren ORDZJONIKIDZE og jagerne SOVERSHENNYJ og
SMOTRJASTSHIJ HI ni dage i Portsmouth, og i denne tid besøgte
besætningen London, Portsmouth og dennes bys omegn. For
dem, der måtte blive tilbage på skibet, var der biografforestil
Iiuger, koncerter, sang, dans og dilettantforestillinger. Det må
også siges, at englænderne med interesse fulgte disse forestil
linger.

Tusinder af englændere besøgte skibet. Det var hyggelige,
venskabelige sammenkomster. Det jævne engelske folk gav ud
tryk for sin s sær-lige sympati« for orfogsgasterne, repræsen
tanterne for det store sovjetiske folk. I gæstebogen findes der
mange hundrede velkomsthilsener og gode ønsker for fremtiden.

Men det må samtidigt bemærkes, at enkelte elementer i Eng
land, der er fjendtlig indstillet overfor Sovjet, prøvede på at
ødelægge den venskabelige atmosfære, der var etableret mellem
de sovjetiske marinere og de jævne engelske borgere. Men de ,
der prøvede at provokere de sovjetiske marinere, blev værdigt
afvist. Særligt oprørende fandt alle det nedrige forsøg på dyk
kernes undervandsspionage mod de sovjetiske skibe. De engel
ske kredse, der er impliceret i »Crabb-affæren«, har fjernet sig
langt fra de mest elementære begreber om almindelig anstændig
hed. Såvel den sovjetiske som den engelske offentlighed er op
rørt over disse kredses rænker.

Under opholdet i Portsmouth holdtes der dagligt foredrag og
diskussioner om den politiske situation i Sovjetunionen og i
udlandet. Problemerne vedrørende årvågenhed og søfolkenes
opførsel under ophold i fremmed havn blev diskuteret, og det
må siges, at krydserens mandskab såvel under opholdet i Eng
land som under hele togtet udviste en enestående disciplin, og
holdt den Sovjetiske Krigsrnarines ære højt.

2. Kaptajn l'rang Jaroshevitsj, stabschef for den sovjetiske
eskadre, skriver under titlen »Et ansvarsfuldt togte,

Nogle af de ældste officerer blev en dag kaldt til admiral
A. G. Golovko, der gav ordre til at gøre enheden klar til turen
til England. For første gang i den sovjetiske krigsmar-ines hi
storie skulle skibene sejle under formanden for ministerrådets
flag, hvilket lagde et særligt stort ansvar på hver enkelt besæt
ningsmedlem.
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Det er ikke så underligt, at besætningen både var stolt og
nervøs, for det var jo den, der skulle sørge for, at togtet i en
hver retning blev gennemført upåklageligt. Mandskabet på de
forskellige skibe var i løbet af den sidste tid blevet udskiftet,
matroserne var unge, nyankomne folk, og officererne var også
til dels udskiftet. Cheferne for jagerne Sl\IOTRJASTSHIJ og
SOVERSHENNYJ, der sidste efterår havde været med skibene i
Portsmouth, var i mellemtiden blevet forfremmet, og jagernes
nye chefer var nu to unge kaptajner af 3. rang, Aleksandrov og
Beljugov. Togtet skulle således ikke alene vise, at søfolkene var
i stand til at udføre deres pligter under en sejlads skiftende
forhold, men i lige så høj grad, hvordan og efter hvilket sy
stem flådekadrernc bliver uddannet.

;\leddelelsen om, at kammeraterne N. A. Bulganin og N. S.
Khrusthev, ville sej le på skibet, blev af mandskabet modtaget
med stor begejstring. Uagtet, at der opstod en del vanskelig
heder, var alle apparater og mekanismer i løbet af kort tid
bragt i mønsterværdig orden.

Om sejladsen skulle krones af held, var i høj grad afhængig
af vagtholdenes samarbejde og af, at enhver matros nøje kendte
sine instrukser, og det m å siges, at besætningen opfyldte disse
krav, hvilket var af stor nytte, da krydseren passerede stræderne
mellem de danske øer, hvor der altid sejler mange skibe.

ORDZJONIKIDZE var næppe kommet ind i den afmærkede
sejlrute i Fehmarn-bælt, før der var en »drejning« i ruten og fra
bagbord dukkede et mindre udenlandsk skib op. Ifølge søvejs
reg lerne var det det fremmede skibs pligt at vige, især da den
smalle sejlrute hindrede krydseren i at holde styrhord-over, Si
tuationen krævede, at den vagthavende officer nøje kendte in
strukserne, var i stand til hurtigt at træffe en selvstændig af
gørelse, at være udholdende og forsigtig. Den unge vagthavende
officer ejede alle disse egenskaber.

Der fortælles, at skibene måtte kæmpe mod storm og uvejr,
mod uventede forstyrrelscr i maskinerne, mod tidevandet, kort
sagt, alle vanskeligheder blev altid overvundet og marinerne
viste deres kunnen.

Det er klart, at det parti-politiske arbejde havde sin store an
del i, at alt var så vellykket.

I SOVJ ETSKIJ FLOTc nr. 112/56 og 114/56. W. W. CHR.
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Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

(fortsat)

Sømilitære begivenheder langs den Nordlige Søvej.
Ishavskonvojerne.

Med baserne i Nordnorge som udgangspunkt udfol
dede Tyskerne efter overfaldet paa Rusland i juni
1941 en ikke ringe virksomhed i Barentshavet og Nord
havet. Denne virksomhed, der dog først rigtig kom
lgang i 1942, og som fra dette aar blev udført saa vel
med ubaade og fly som med overfladestridskræfter,
havde som hovedmaal angreb paa Ishavskonvojerne
til Murmansk og Archangelsk. Tyskerne forsøgte na
turligvis ogsaa som den mest radikale løsning af pro
blemet at erobre Murmansk og den øvrige del af Mur
mankysten, men de tyske angreb paa russisk territo
rium her blev haardnakket afvist af Russerne, der til
gengæld holdt Tyskerne i aande ved at foretage adskil
lige modaktioner.

Der var tre hovedveje for Vestmagternes tilførsel af
materiel til Sovjet-Unionen. Den korteste, men ogsaa
den mest saarbare forsyningslinie gik over Nordatlan
ten via Island og videre over Nordhavet og Barents
havet til Murrnansk og Arehangelsk (Ishavskonvojer
ne - the Murmansk Run). Den anden førte gennem
Iran og den tredie gennem og norden om Sibirien. De
to sidstnævnte veje var de sikreste, men deres ydeevne
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begnensedes - foruden af aarstiderne - af jernba
nernes og de iranske landevejes trafikkapacitet. Vejen
via Sibirien skulle dog - som det senere vil blive om
talt - i betydning komme meget nær op paa siden af
Ishavskonvojerne.

Da Russerne savnede de nødvendige søstridskræfter
til at beskytte Ishavskonvojerne, tilfaldt denne opgave
i hovedsagen den engelske flaade, der benyttede luft
baser paa Island og tillige overførte luftstridskræfter
til russiske baser langs Murmankysten. Konvojruter
ne blev lagt saa fjernt som muligt fra de tyske baser
i Nordnorge, idet iskanten dannede ruternes nordlige
grænse. Om sommeren gik konvojerne W om Island
og Jan Mayen og N om Bjorneøen - om vinteren der
imod S og E om Island og S om Bjørneøen.

Den første Ishavskonvoj riaaede Murmansk allerede
i august 1941 - omtrent samtidig med at en engelsk
operationsgruppe under kontreadmiral Vian foretog
en aktion mod Svalhard dels for at gøre denne øgruppe
uanvendelig for Tyskerne ved at ødelægge kul- og olie
forrand og evakuere civilbefolkningen og dels for at
oprette en engelsk meteorologisk station, der her var
af største vigtighed for konvoj tj en esten .

Paa dette tidspunkt var der endnu kun faa tyske sø
stridskræfter i Nordnorge, og de første Ishavskonvojers
eskorte bestod derfor som regel blot af et par ældre
jagere og nogle armerede trawlere. Men efterhaanden
som Tyskerne i 1942 forstærkede deres ungrebsstyrker
og foruden fly og uhaude tillige satte slagskibe, kryd
sere og jagere ind, maatle konvojernes beskyttelse for
stærkes betydeligt. Drejede det sig om særlig vigtige
konvojer deltog engelske krydsere og eskortehangar
sk ibe i nærbevogtningen, medens en støttestyrke med
slagskibe og Ilaudehangarskibe som kerne fulgte kon-
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vejerne paa afstand. Endvidere dirigeredes engelske
og russiske ubaade til farvandene udenfor de tyske ba
ser for at observere og angribe udløbende og hjemven
dende tyske søstridskræfter.

I juli 1942 udførte Tyskerne Operation Riisset
sprunq: ), Operationen bestod i et fremstød i Barents
havet med slagskibet TIRPITZ og de svære krydsere
ADMIRAL SCHEER og ADMIRAL HIPPER eskorteret
af 7 jagere.

Operationsgruppen afgik fra Narvik den 2. juli og
stod N paa. En stor allieret konvoj var netop paa dette
tidspunkt undervejs til russiske havne, og da den en
gelske luftrekognoscering havde rapporteret, at den
tyske operationsgruppe var staaet til søs, fik konvojen
straks ordre til at spredes. Operationsgruppen op
naaede dog ikke at faa kontakt med konvojens skibe
og ej heller med maal længere E paa, og da aktionen
saaledes tilsyneladende var et stød ud i luften, vendte
gruppen Dm. Under retralten blev TIRPITZ angrebet
af en russisk ubaad, der paastod at have faaet en
torpedotræffer ind paa det tyske slagskib, der imidler
tid efter Tyskernes angivelse naaede uskadt tilbage
den 7. juli. Indirekte fik operationen den allerstørste
betydning. Enkeltvis blev konvojens spredte enheder,
der nu ikke mere var beskyttet af eskorteskibene, over
faldet af tyske ubaade og fly. Takket være den lyse
aarstid lykkedes det Tyskerne at sænke 24 af kon
vojens 35 skibe. Denne katastrofale nedslagtning hav
de til følge, at al konvojsejlads i Ishavet blev indstillet
i to maaneder og først genoptaget i september, da den
lyse aarstid var forbi, og efteraarsvejret, hvor angrebs
chancerne var formindsket, satte ind.

") Springer/ræk - et skakudtryk.

23"
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Nytaarsaften 1942 angreb de svære krydsere LtlT
ZOW og ADMIRAL HIPPER ledsaget af 6 jagere i Ba
rentshavet en engelsk konvoj, der var beskyttet af 5
engelske jagere. Ved dristige og dygtigt ledede manøv
rer lykkedes det den stærkt underlegne engelske styrke
at holde Tyskerne borte fra konvojen, indtil de to
engelske krydsere SHEFFIELD og JAMAICA naaede
frem, hvorefter Tyskerne trak sig tilbage. Denne for
sigtige optræden af den overlegne tyske styrke skyldtes
formentlig Tyskernes respekt for de engelske torpe
doer i forbindelse med direktiver om ikke at lade de
efterhaanden mere og mere reducerede tyske søstrids
kræfter løbe nogen unødig risiko.

I 1943 indstilledes konvojvirksomheden fra marts
til oktober. I begyndelsen af september dette aar fore
tog Tyskerne et angreb paa Svalbard (TIRPITZ,
SCHARNHORST, LtlTZOW og 7 jagere) og ødelagde
den derværende engelske meteorologiske station samt
kulmineanlæggene ved Barentsburg, Longyearbyen og
Grumantbyen. Disse anlæg var dog allerede i 1941 ble
vet gjort ubrugelige af Englænderne, der havde evaku
eret »befolkningen« og kun efterladt en mindre be
vogtningsstyrke.

For at faa ram paa de tyske slagskibe angreb Eng
lænderne i slutningen af september TIRPITZ med
dværgubaade i Altafjorden, og det lykkedes at beska
dige skibet saa alvorligt, at det var usødygtigt til marts
1944. I Julen 1943 sænkedes som bekendt SCHARN
HORST i slaget ved Nordkap.

Den russiske Ishavsflaade blev i foraaret 1944 væ
sentligt forstærket, idet Englænderne laante Russerne
slagskibet ROYAL SOVEREIGN, der fik navnet AR
CHANGELSK, og nogle ældre jagere og nogle ubaade
af U- og V-klasserne, medens Amerikanerne paa sam-
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me maade udlaante krydseren MILWAUKEE, der fik
navnet MURMANSK, og nogle isbrydere samt adskil
lige fregatter. De sidste blev dog hovedsagelig anvendt
i det Fjerne østen. Disse laante skibe blev - efter en
del forhandlinger og gentagne opfordringer - først
tilbageleveret 4--5 aar efter krigens afslutning.

I marts 1944 konstaterede engelske fotorekognosce
ringsfly, at TIRPITZ var repareret. Den blev derfor
atter angrebet - denne gang af hangarskibs fly - der
den 3. april paany gav den alvorlige beskadigelser. Da
TIRPITZ imidlertid stadig laa som en latent trusel,
blev den endelig sænket i november 1944 under et
kraftigt engelsk luftangreb.

I 1944 indstilledes konvoj virksomheden fra april til
august.

I vedføjede tabel er givet en oversigt over de øst
gaaende Ishavskonvojer og deres tab i de forskellige
konvoj perioder (vinterhalvaar):

11941-4211942-4311943-4411944-451 lait

Konvojer . . • . 18 6 8 9 41
Handelsskibe 227 115 191 259 792
Sænkede » 39 18 3 2 62

De store tab i perioden 1941-42 skyldtes i hoved
sagen følgerne af konvoj spredningen foraarsaget af
Operation R6sselsprung.

Tabene for de østgaaende konvojer androg saaledes
7.8 %, medens de for de vestgaaende konvojer beløb
sig til 3.8 %. Alt i alt var det meget alvorlige tab i sam
menligning med gennemsnitstabet for engelske kon
vojer under hele krigen, der kun androg 0.8 %.
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Det er dog bemærkelsesværdigt, at tabene i de to sid
ste aar reduceredes meget betydeligt.

Antallet af sænkede ubaade for de anførte konvoj
perioder kendes ikke, men for kalenderaarene fra 1942
til 1945 androg de i konvojomrandet henholdsvis:
5-1-28-4. Foruden disse 38 ubaade mistede Ty
skerne her 2 slagskibe og 2 j agere, medens de engelske
tab androg 2 krydsere og 6 jagere samt en del eskorte
skibe. Russernes tab er ikke kendt, men det har næp
pe været stort.

Alt i alt bragte Ishavskonvojerne 4 mill. tons krigs
materiel til Sovjet-Unionen - i gennemsnit ca. 5500
tons pr. skib.

Tyske operationer mod den Nordlige Søvej 1942-44.

Foruden Ishavskonvojerne bidrog navnlig transpor
terne via Sibirien til at forsyne Russerne med det ma
teriel, der skulle til for at besegle Nazi-Tysklands
skæbne.

Medens Ishavskonvojerne - og lastbilkaravanerne
gennem Iran - først og fremmest transporterede
krigsmateriel. der ad disse veje hurtigst muligt og
mest direkte kunne naa frem til fronten, var det hoved
sagelig maskindele og materiel til fabriker m. v., der
blev sendt via den Nordlige Søvej til de nordsibiriske
anløbspladser og derfra videre ad floderne til opbyg
ning af de nye industrivirksomheder i Sibirien.

Omtrent halvdelen af den amerikanske Lend-Lease
hjælp til Rusland gik paa skibskøl fra U.S.A.'s vest
kyst til Vladivostok og andre sibiriske havne. Den
del af den amerikanske hjælp til Sovjet-Unionen, der
saaledes gik over Stillehavet havde ialt en værdi af
over 11 milliarder dollars. Selv efter at krigen mellem
Japan og U.S.A. var brudt ud, fortsatte denne trafik
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uhindret. Thi Rusland og Japan havde som bekendt
afsluttet en venskabs- og ikkeangrebspagt, og da Ja
panerne ikke ønskede en konflikt med Russerne paa
dette tidspunkt, rnaatte de afholde sig fra at afbryde
den stadige strøm af amerikansk vaabenhjælp, der
efter Pearl Harbor foregik paa russisk køl - bl. a.
Libertyskibe, som Russerne havde faaet overdraget af
Amerikanerne. Man oplevede derfor det særsyn, at
den østlige udløber af Berlln-Rom-Tokio-aksen her fik
en højst mærkværdig skævhed. *)

For at aflaste den transsibiriske jernbane forcerede
Russerne naturligvis i sejladsperioden søtransporterne
ad den Nordlige Søvej mest muligt. Nogle af disse
transporter gennemsejlede hele søvejen, men de fleste
gik til havne langs Nordsibiriens kyst. Her blev lasten
som allerede nævnt omladet i pramme og ad floderne
ført ind til de mange nye industrivirksomheder, der
med amerikansk hjælp var under opbygning rundt om
i Sibirien.

Japanerne, der ikke turde antaste disse transporter,
holdt dem selvfølgelig under observation, og den tyske
marineattache i Tokio kunne saaledes give Berlin paa
lidelig underretning om den stadig stigende trafik ad
den nordlige rute.

I aarene 1942-45 blev der fra havne ved U.S.A.'s
Stillehavskyst udklareret 120 skibe med Lend-Lease
gods til forskellige pladser langs den Nordlige Søvej.

,,) Til beskyttelse for de russiske konvojer fra U.S.A.'s vestkyst
til Vladivostok og den Nordlige Søvej udlaante U.S.A. 28 fregatter til
Rusland. Disse Palrol Frigales (PF) var -- bortset fra armeringen, der
kun bestod af 76 mm kanoner plus nærluftværn - meget nær som
den engelske River-klasse. De blev tilbageleveret i 1949 - med
undtagelse af een, der var gaaet tabt - og blev derefter oplagt i
Japan (Yokusuka). Under Koreakrigen blev nogle af disse fregatter
overdraget til Syd-Korea, medens andre er blevet udlaant til Japan.
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Nogle af skibene skulle paa samme rejse anløbe to eller
flere pladser, sanledes at det samlede antal calls at
port blev 208, der i henhold til de amerikanske ud
klareringspapirer fordelte sig som nedenfor angivet:

1942-44

Arehangelsk . .... .. .. 1
Havne ved Jenissej 10
Nordvik (Khatanga) 11
Anabar (mundingen) 7
Olenek » 2
Tiksi .. 40
Indigirka (mundingen) 6
Jana » 13
Ambartsjik 22
Pevek 17
Providentia 24

lait antal anløb i 1942-45 ......

1945

3
5
1

14
3
4

6
8

11

laIt

1
13
16
8
2

54
9

17
28
25
35

208

Men foruden disse 120 afsejlinger fra U.S.A.'s Stille
havskyst sendte Russerne i samme periode fra Vladi
vostok og andre østsibiriske havne tillige et stort antal
skibe ikke alene til de nordsibiriske pladser, men ogsaa
- og især - til Archangelsk og Murmansk. Lasten
var dels omladet amerikansk Lend-Lease-materiel og
dels andet gods. Antallet af disse s internee russiske
rejser, hvoraf en meget stor del som nævnt har strakt
sig over hele den Nordlige Søvej, er ikke kendt, men
det har, saa vidt man kan skønne, været betydelig
større end 120. Hertil kommer yderligere de mange rej
ser fra de nordsibiriske pladser Vest paa til Archan
gelsk og Murrnansk,

Der har saaledes i sejladsperioderne under krigsaare
ne været en intensiv russisk trafik i Karahavet og det
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Vestsibiriske Hav - en trafik, som man naturligvis
fra tysk side var stærkt interesseret i at komme tillivs.

Navnlig i sommeren 1942 udfoldede Tyskerne en
meget livlig virksomhed i Barentshavet og østen her
for. Den allerede omtalte Operation Rbsselsprunq var
nærmest rettet mod konvojerne i den østlige del af
Barentshavet undervejs til og fra den Nordlige Søvej .
Her gav selve operationen imidlertid ikke noget posi
tivt resultat, medens den indirekte ved spredningen
af en Ishavskonvoj foraarsagede modstanderne meget
alvorlige tab.

Den betydeligste og mest interessante af de tyske
operationer mod den Nordlige Søvej var Operation
1Vunderland, der senere vil blive særlig omtalt. Denne
operation bestod i et fremstød ind i Karahavet og det
Vestsibiriske Hav af den svære krydser ADMIRAL
SCHEER understøttet af 3 ubaade i tiden 18. til 31.
august 1942, idet 2 af ubaadene forblev i Karahavet
til lidt over midten af september.

En rnaaned senere - fra 24. til 28. september 1942
- udførtes Operation Zarina med den svære krydser
ADMIRAL HIPPER og 4 jagere, der foretog et frem
stød til Novaja Zemlja for at udlægge miner forskel
lige steder langs kysten af dobbeltøen.

I foraaret 1943 planlagde Tyskerne et nyt fremstød
ind i Karahavet og det Vestsibiriske Hav - denne
gang med den svære krydser LOTZOvV understøttet
af ubaade. LOTZOW, der i begyndelsen af september
deltog i aktionen mod Spitzhergen sammen med TIR
PITZ og SCHARNHORST, blev imidlertid umiddelbart
efter denne aktion trukket tilbage fra Nordnorge, hvor
for den planlagte operation maatte opgives.

De mange alvorlige tab, som den tyske flaade efter
haanden havde lidt, og de forøgede krav, der derved
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blev stillet til det stadig aftagende antal enheder,
gjorde, at man i sommeren 1944 ikke kunne afse no
gen af de større skibe til operationer mod den Nordlige
Søvej, hvor Russernes ismeldingstjencste i forbindelse
med deres dygtighed og erfarenhed i udnyttelse af is
forholdene gav dem et altfor stort handicap.

Derimod blev der i aarene 1942-44 hver sommer i
sejladsperioden sendt et ikke ringe antal ubaade ind i
Karahavet og det Vestsibiriske Hav.

Ubaadsoperationer omkring og østen for
Nonaja Zemlja 194-2-44-.

De tyske ubaades optræden omkring Nevaja Zemlja
og i Karaliavet og det Vestsibiriske Hav tvang efter
haanden Russerne til større forsigtighed og til anlæg
af kystbatterier og mineudlægning i farvande, hvor
man blot nogle faa aar tidligere ville have forsvoret, at
søkrigsførelse overhovedet ville have været mulig. End
videre blev det nødvendigt at beskytte karavanerne,
som konvojerne her kaldtes, med eskorteskibe, der fra
Hvidehavet og Murmankysten maatte trækkes over
østen for Novaja Zemlja. Da Ishavskonvojerne imid
lertid i den Nordlige Søvejs sejladsperiode til dels blev
indstillet i 1942, helt i 1943 og i det væsentlige i 1944,
kom denne svækkelse af de russiske eskortestyrker i
Barentshavet og Hvidehavet ikke til at spille saa stor
en rolle, som Tyskerne oprindelig havde pauregnet.

Ledelsen af de tyske ubaades angreb paa konvojerne
- ulveflokangrebet - skete som bekendt fra land.
Naar en konvoj var observeret og meldt af en ubaad,
skulle denne vedblive at skygge konvojen og efter
haanden afgive supplerende meldinger om ændringer
i konvojens fart og kurs (generalkurs) og om muligt
søge at finde ud af zigzag-diagrammet, medens samt-
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lige i operationsomraadet værende ubaade omgaaende
beordredes til at søge føling med konvojen og følge
denne. Først naar et tilstrækkelig stort antal ubaade
var samlet om konvojen, blev der fra ledelsen i land
givet signalet: Angriff [reil l - hvorpaa konvojslaget
begyndte.

Som følge heraf og af hele organisationen var alle
ubaadene i Ishavet i begyndelsen operativt underlagt
Admiral Nordmeer, der fra august 1941 fik en højere
ubaadsofficer i sin stab. I efteraaret 1942 oprettedes en
ny myndighed, Fiihrer der Uboote Norwegen, der di
rekte - og uden at være underlagt Admiral Nordmeer
- overfor Marinegruppenkommando Nord var ansvar
lig for ledelsen a.f alle i Norge baserede ubaade - d.v.s.
saa vel de ubaade, der opererede i Atlanterhavet og i
Nordhavet (Ishavskonvojerne) , som de, der gik til
Barentshavet og videre øst paa ind i Karahavet.

I den første halvdel af aaret 1944, hvor den eneste
større enhed i Nordnorge var den lammede TIRPITZ,
blev myndighederne Admiral Nordmeer og F . d. U. Nor
wegen forvaltet i en slags personalunion af sidstnævnte
myndighed, og efter at de i Frankrig tidligere baserede
ubaade i sommeren 1944 var blevet ombaseret til Nor
ge, blev de to nævnte myndigheder slaaet sammen til
een, der fik benævnelsen F. d. U. Nordmeer.

Endnu i sommeren 1942 var alle i Norge baserede
tyske ubaade saaledes operativt underlagt Admiral
Nordmeer. Under Operation Wunderland viste det sig
imidlertid, at radioforbindelsen med de øst for Novaja
Zemlja opererende ubaade var for usikker til en saa
dan taktisk ledelse fra land.

Idet den strategiske ledelse naturligvis vedblivende
laa hos F. d. U. Norwegen - senere F. d. U. Nordmeer
- gik man derfor over til - bortset fra enkelte i sær-
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lige tilfælde selvstændigt optrædende ubaade - at
lade den ældste af ubaadscheferne være taktisk fører
for de i Karahavel og det Vestsibiriske Hav opererende
ubaade, der nu indgik i en gruppe - i 1943 benævnt
Gruppe Wilcing - i 1944 Gruppe Greif.

De tyske ubaade, der deltog i operationerne i Ba
rentshavet, Karahavet og det Vestsibiriske Hav, var alle
af Type VII C og var som regel baseret i Narvik. Da det
var forbundet med for stor risiko at gaa gennem Ma
totsjkinstrædet, den Kariske Port (Karastrædet) og
Jugorstrædet, blev ruten til og fra Karaliavet lagt nor
den om Nevaja Zemlja. Saa vidt vides er en ubaad kun
en enkelt gang trængt ind i selve Jugorstrædet for at
udlægge miner (V 625).

I 1941, hvor der ikke optraadte ret mange ubaade i
Barentshavet før ud pua efteraaret, indskrænkede an
tallet af sænkede russiske skibe sig til 3-4 mindre
dampere og motorskibe, der blev torpederet udfor
Murmankysten.

I sommeren 1942 tiltog de tyske ubaades aktivitet
imidlertid i en for Russerne højst ubehagelig grad, og
saa vel denne sommer som de to følgende maatte der
i sej ladsperioden regnes med optræden af tyske ubaade
lige fra Nevaja Zemlja til Wilkitzkistrædet.

I det følgende skal der gives en oversigt over de
tyske ubaadsoperationer omkring og østen for Novaja
Zemlja i aarene 1942-44. Disse operationer var ude
lukkende rettet mod trafiken ad den Nordlige Søvej.

Vbaadsoperationer i selve Barentshavet og langs
Murmankysten samt i Hvidehavet er ikke medtaget,
selvom der blandt de herved sænkede skibe har været
flere, der maa antages at være kommet fra eller at
have været paa vej til ruten norden om Sibirien. I de
tilfælde, hvor ubaadschef'ens navn er kendt, er dette
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Tysk ubaad af Type VII C.

tilføjet i parentes efter baadens nummer. De sænkede
skibe er alle russiske.

194.2.

U 209 sænkede i juli en damper (2000 BRT) og 17:8
to slæbebaade med lægtere \V for Jugorstrædet.

U 601 (Grau) , I Karahavet og det Vestsibiriske Hav
9 :8-19 :9. Deltog i Operation Wunderland. Patrul
jerede især mellem Hvideøen og Jermakbanken. Sæn
kede en 3000 BRT damper ved Dicksonøen (19:8 ).
Fortsatte efter Wunderland (27:8 ) patruljen mellem
Hvideøen og Jermakbanken. Sænkede noget østen for
Dicksonøen en slæbebaad (31:8 ).

U 251 (Timm). Som U 601 14:8-18 :9. - Beskød og
beskadigede radiostationen paa Eensomheden 8 :9.

U 255 blev i slutningen af august beordret til farvan
det N for Novaja Zemlja som ispatrulje for ADMIRAL
SCHEER under retraiten fra Operation Wunderland.

U 589 (Haner). Udlagde 27:8 en minespærring ved
det vestlige indløb til Matotsjkinstrædet.") - Under-

"') De her og i det følgende nævnte ubaadsminer var TMB- og
TMC-miner, der udtagdes gennem torpedorørene. Magnetlsk-akustlskc
miner med sprængladninger paa henholdsvis 700 og 960 kg. Minerne
udlugdes i natten mellem den anførte dato og den følgende dag. Hver
mineudlægning havde sit kodenavn (Iwan, Rurik, Veilehen, Seekuh,
Forelle o.s.v.), Disse kodenavne er ikke medtaget her.
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vejs fra Narvik til mineudlægning ved Jugorstrædet
beordret til at deltage i et angreb paa en Ishavskonvoj .
Sænket SW for Spitzbergen af engelsk jager FAULK
NOR 12:9.

U 592 (Borm). Afgaaet fra Narvik 10:9 for mineud
lægning W for Jugorstrædet. Sted og dato for udlæg
ningen er ikke kendt. - Mineudlægning 12:10 ved
øen Matjejev - W for Jugorstrædet.

·1943.

U 212 (Vogeler). Udlagde i juli 16 TMC-miner ved
øen Sjengjeiski mellem Kolgujev og indløbet til Pet
sjora.

U 601 (Grau). Udlagde 20:7 24 TMB-miner udfor
Bjelusjabugten ved Kostin Sjars nordlige arm. Her lig
ger administrationscentret for Novaja Zernlja. (Syd
øens sydvestkyst - lige S for Gaaselandet - 71°28'N,
52°17'E). - I Karahavet 29:7-28:8 - bl. a. som tan
ker for en BV 138-flyvebaad, der anvendtes til rekog
noscering og ispatrulje. - Atter i Karahavet 16:9
10:10. Mineudlægning ved Dicksonøen 23:9. - Under
angreb paa en konvoj 1:10 sænkedes damperen AR
CHANGELSK.

U 625 (Benker ). Udlagde 20: 7 24 TMB-miner i selve
Jugorstrædet. - I Karahavet 5:8-19:8. Udlagde 12:8
ved Jugerstrædets østlige adgang 24 TMB-miner.

U 255 (Harrns) . I Karahavet og det Vestsibiriske
Hav 20:7-19:9. Tanker for en BV 138. Havde støtte
punkt og rendez-vous med flyvebaaden ved Spori Na
volok (tæt ved Kap Sjelanja) . Sænkede her opmaa
lingsskibet AKADEMIK SJOKALSKI 27:7. Gjorde syv
farter langt E paa i det Vestsibiriske Hav og var her
under et par gange helt inde i Wilkitzkistrædet.
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U 711 (Lange). I Karahavet 22 :7-30 :9. Opererede
begyndelsen selvstændigt E for Matotsjkinstrædet.

Indgik derefter i Gruppe Wiking i det Vestsibiriske
Hav. Beskød 18:9 radiostationen Pravda i Norden
skiold-arkipelaget og 24:9 radiostationen Blagopolu
sjija ved Kap Sjelanja.

U 636 (Hildebrandt) . Udlagde i slutningen af juli
16 TMC-miner NE for Sjengjeiski (j fr. U 212). - I
Karahavet 17 :8-31 :8. Udlagde 24 TMB-miner i J e
nissejbugten 23 :8. - Udlagde 14:11 24 'I'Mll-miner W
for Jugorstrædet.

U 302 (Sickel) , I Karahavet og det Vestsibiriske Hav
31 :7-22 :9. Operationer helt ind i Wilkitzkistrædet.
Sænkede 28:8 W for strædet en damper paa 2900 BRT.

U 639 (Wichmann). Udlagde sidst i juli 16 TMC
miner W for øen Russki Zavorot mellem Kolgujev og
Jugorstrædet. - I Karahavet fra 11 :8. Udlagde 17:8
24 TMB-miner i den indre del af Obbugten. Sidste mel
ding 21:8 - derefter savnet. Antagelig løbet paa en
russisk mine i mundingen af Obbugten.

U 703 (Briinner). Sænkede 30: 7 et bevogtningsskib
ved Kostin Sjar (det buede sund mellem øen Mezjdu
sjarski og Novaja Zemljas sydvestkyst Syd for Gaase
landet). - IKarahavet 17:8-10:10 - først som re
servetanker for en BV 138. Opererede derefter i om
raadet ved Dicksonøen. Under konvoj angreb 1 :10 sæn
kedes damperne SERGEJ KIROV (4150 BRT) og PE
TROVSKI (3770 BRT).

U 354. (Herbschleb). I Karahavet 4:8-22:9. Med
førte specialister og særlig udrustning til aflytning af
den russiske radiotrafik. Opererede i hovedsagen mel
lem Port Dickson og Jermakbanken. Sænkede her 27:8

TIdsskr. f. Søvæsen. 127. Anrg. 24
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en damper paa ca. 5000 BRT og beskadigede ved tor
pedotræffer en anden paa 4000 BRT.

U 629 (Buga) , Udlagde 16 TMC-miner N for Russki
Zavorot 9 :8. - IKarahavet 26 :8-17 :9. Udlagde en
TMC-spærring udfor Amderrna 5 :9.

U 960 (Heinrich). Selvstændigt togt iKarahavet
19:8-1:9 for udlægning af 24 TMB-miner (28:8), Ste
det er ikke kendt. - Atter selvstændigt togt i Kara
havet fra 16:9. Udlagde minespærring N for Dickson
øen. Indgik derefter' i gruppe Wiking. Sænkede under
konvojslag 30:9 damperen TB LISSI (770 BRT) og
1:10 damperen DICKSON (2900 BRT) samt et mindre
eskorteskib. Returnerede fra Karahavat 7 :10.

U 307 (Herrle) afgik 4:9 fra Narvik til Karahavet,
men blev undervejs beordret til at forblive i Barents
havet.

194Jt..

U 957 (Schaar). I Karahavat og det Vestsibiriske
Hav 23:1-31 :8. Opererede i begyndelsen E for Jugor
strædet og udfor Arnderrna. Skød forbiere (Fehl
schuss ) paa en damper. Trak derefter over til omraa
det ved Dicksonøen og videre til Wilkitzkistrædet,
Sænkede 26:8 opmaalingsskibet NORD (640 tons). 
3 :9-7:9 i Hammerfest. - Atter i Kamhavet og det
Vestsibiriske Hav 10:9-3:10. Opererede ved Dickson
øen. Skød forbiere 18:9 og 22:9. Træffer paa en jager
af GROMKI-klassen \V for Wilkitzkistrædet 23 :9, ja
geren bjergedes i havn. 24:9 commandoraid mod ra
diostationen Stergilov (ca, 75°23'N, 88°49'E) sammen
med U 711. Stationen ødelagdes.

U 278 (Franze), IKarahavet 2:8-3:10. Opererede
i begyndelsen E for Jugorstrædet og derefter udfor
Laptevkysten (vestlige del af Nordenskioldpassagen) .
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Deltog paa tilbagemarchen i angreb paa en vestganen
de Ishavskonvoj .

U 362 (Franz) . I Karahavet fra 2 :8. Under angreb
6:9 paa en konvoj ved Kravkovøen (vestlige del af
Nordenskieldpassagen indenfor Jermakbanken) sæn
ket med dybdebomber af et eskorteskib. Før angrebet
havde U 362 været paa prajehold af en anden tysk
ubaad, som kort tid efter hørte en række detonationer
af dybdebomber, der maa antages at have sænket
U 362.

U 711 (Lange). IKarahavet 3:8-19:8. Medførte
særligt personel til aflytning af russisk radiotrafik
(j fr. 1943 - U 354). - Atter i Karahavet og det Vest
sibiriske Hav 7:9-4:10. Opererede helt ind i Wilkitz
kistrædet. Under angreb paa en mindre konvoj W for
strædet 21:9 opnaaedes 8 forsagere (!) - og 3 for
sagere 23:9' ). Commandoraid 24:9 sammen med U 957
(s. d.) mod radiostationen ved Sterligov.

U 365 (Wedemeyer). IKarahavet 5:8-28:8. Sæn
kede 12:8 damperen MARINA RASKOVA (5660 BRT)
og to mindre eskortefartøjer. Deltog under tilbage
marchen i et angreb paa en Ishavskonvoj .

U 739 (Mangold ) . IKarahavet 5:8-3:10. Opererede
først E for Matotsjkinstrædet, senere udfor Laptev
kysten til Wilkitzkistrædet. Skød 5:9 en forbier mod
en jager af GROMKI-klassen. 22:9 flere forsagere un
der angreb paa en konvoj. Sænkede 24:9 et eskorte
skib (800 tons ).

U 4-25 (Bentzien ). Udlagde 12 TMC-miner 1:9 i den
vestlige del af Petsjorahavet.

") Aarsagen til forsagerne (Torpedoversager) er ikke oplyst. Kan
her hen imod krigens slutning dels skyldes daarligt materiel og dels
daarligt udført arbejde - evt. sabotage - j fr. U 739.

24"
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U 992 (Falke). Udlagde 12 TMC-miner 2:9 N for
Kolgujev.

U956 (Mohs). Udlagde 12 TMC-miner 2:9 i Bje
lusjabugten (jfr. 1943 - U 601).

U 995 (Kohntopp}. Udlagde 12 TMC-miner 4:9 i den
vestlige adgang til Jugorstrædet.

U 636 (Schendel) . Udlagde i begyndelsen af septem
ber 12 TMC-miner i den østlige del af Petsjorahavet.

I 1945 opererede ingen tyske ubaade omkring No
vaja Zemlja eller iKarahavet.

Foruden 17 mineudlægningsoperationer m. v. tæt VV
for Nevaja Zemlja har saaledes i aarene 1942-44 17
tyske ubaade været paa 24 togter ind i Karahavet og
det Vestsibiriske Hav med et samlet antal operations
dage paa over 800. Resultatet heraf var 8 større og 8
mindre sænkede skibe og over 150 udlagte miner. Hvor
mange skibe, disse miner har sænket, er ikke kendt.
Alle mineudlægninger E for Novaja Zemlja fandt sted
i 1943.

De tyske tab androg 2 ubaade et tal, der set i
forhold til sænkningsresultaterne og det antal dage,
som ubaadene opholdt sig E for Nevaja Zemlja, for
mentlig ikke afviger meget fra de gennemsnitlige tab
for tyske ubaade andre steder under 2. Verdenskrig.

Til slut skal samarbejdet mellem ubaade og fly i
farvande med is paapeges. Det hændte flere gange, at
ubaadene, naar dybdeforholdene tillod det, paa grund
lag af is rekognoscering fra luften kunne dykke og gaa
under de sværeste isbarrierer, naar ubaadene havde
faaet oplysning om isens udstrækning og saaledes
havde vished for, at der var aabent vand bagved.

(Fortsættes) .



Orientering om strategiske spil.
Af orlogskaptajn H. M. Petersen.

Indlednina.

Det vil sikkert være de fleste bekendt, at videnska
ben spillede en meget stor rolle for de krigsførende
og navnlig for de allierede vestmagter under den 2.
verdenskrig. Efter krigen er udgivet flere publikatio
ner om dette emne, og fælles for de fleste er den store
betydning, de tillægger en speciel Iorskningsgren, nem
lig operationsanalysen (Operational Research).

Hidtil havde videnskaben hovedsageligt ydet bidrag
til krigsførelsen ved skabelsen af nye våben og forbed
ring af gamle. Den hjalp med til at skabe bedre spræng
stoffer, hurtigere fly, større kanoner og bedre skibe.
En lige linie fører fra Arkimedes gennem Leonardo da
Vinci, Galilei og andre op til vor tids skabere af atom
bomben. Opfindelse og forbedring af krigsmateriel har
været og vil fortsat blive en af videnskabens største
indsatser indenfor krigsteknikken.

Men i den 2. verdenskrig gjorde videnskaben sin
entre på en helt ny måde. For første gang fandt viden
skabelige metoder udstrakt anvendelse inden for tak
tikken og strategien. Midlet, der anvendtes, var opera
tionsanalysen, der militært beskæftiger sig med

- studiet af våben
- studiet af taktik
- studiet af strategi.

Det første består i at analysere, hvorfor og hvorledes
våbnene kan forbedres. Det andet består i at analysere
de forskellige taktiske metoder med samme formål
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som ovenfor. Det tredje består endeligt i at analysere
resultaterne, der opnås af forskellige slags operationer,
og hvad det koster at nå dem med det formål at fore
slå en mere effektiv og fyldestgørende strategi.

Operationsanalyse er således dels kvantitativ - der
ved at den beskriver de studerede forløb på en sådan
måde, at resultaterne kan måles og forelægges i tal,
og dels rådgivende - derved at den kun udgør et
grundlag for beslutningen.

Det er en udbredt misforståelse, at operationsanaly
se kun beskæftiger sig med en statistisk bearbejdning
af allerede indtrufne hændelsesforløb, ud fra hvilken
visse konklusioner kan drages for fremtiden, og begå
ede fejl rettes. Ganske vist har sandsynlighedsmate
matikken spillet og spiller fortsat en meget stor rolle
inden for en stor del af operationsanalysens områder;
den kan blot ikke uden videre identificeres hermed.
Mange andre matematiske teorier har fundet anven
delse her. En af disse er den såkaldte spilteori, eller
teorien om strategiske spil (Theory of Games, La
theorie des [eux, Theorie des Spiels).

Da kendskabet til denne teori formentlig Ikke er vi
dere udbredt, er nedenfor forsøgt givet en kort fremstil
ling af teorien med nogle få eksempler, idet en vis vi
den om dette emne skønnes at være af værdi for offi
cerer i almindelighed som et grundlag for en videre
forståelse og bedømmelse af de muligheder og begræns
ninger, den indebærer.

Kort historisk oversigt.

I 1928*) udgav den dengang 23-årige matematiker
John von Neumann for det matematiske selskab i

"') Allerede i i 1!J:!7 behandlede franslimanden E. Borel i en af
handling visse sider af spilteorien, men det lykkedes ham ikke at
føre noget bevis for hovedsætningen.
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G6ttingen sin hovedteori for spil: sZur Theorie der
Gesellschaftsspiele«. I årene derefter og op til den 2.
verdenskrig udvikledes denne teori yderligere, og som
et højdepunkt i denne pionerperiode udkom i 1944 det
meget omfattende værk: »The Theory of Games and
Economic Behaviour« af John von Neumann og natio
naløkonomen Oscar Morgenstern.

Men allerede forinden havde en amerikansk mate
matiker fået fat i von Neumanns studie fra 1928 og
med stort held anvendt denne ved en operationsanaly
tisk behandling af ubådsjagt. Efter krigen er udvik
lingen af spilteorien fortsat, og denne finder nu anven
delse inden for en mangfoldighed af samfundslivets
områder, ikke blot i den militære forskning, men også
i industrien, nationaløkonomien, transportvæsenet og
mange andre.

Strategiske spil.

Ved strategiske spil forstås sådanne spil, hvor spil
lerne (de modstridende interesser, parter o.s.v.) anven
der deres intelligens for at besejre modstanderen, og
hvor der ikke er plads for tilfældigheder ved spillets
førelse.

Eksempler på strategiske selskabsspil er skak,
bridge og poker. Bortset fra den rent selskabelige an
vendelse har teorien betydning for alle situationer,
der involverer interessemodsætninger, og hvor resul
tatet kontrolleres dels af den ene part og dels af den
anden part, f. eks. 2 stater i krig, fagforeninger - ar
bejdsgivere og politiske partier.

Den vigtigste forskel mellem strategiske spil og spil,
der helt er afhængige af heldet, ligger i, at intelligens,
dygtighed og erfaring er nyttige ved deltagelse i de
førstnævnte, medens dette overhovedet ingen rolle
spiller ved de andre. Det vil således være overordentligt



276 Orientering om strategiske spil.

uklogt for en middelmådig amatør at spille skak om
penge med en stormester, medens en tåbe på den an
den side har lige så store chancer for at vinde (eller
tabe) en formue ved Monte Carlos snurrende roulette
som en professor i matematik.

Klassitikatioti af spil.

Spil inddeles først og fremmest efter antallet af
spillere: l-persons spil, 2-personers spil, 3-personers
spil o.s.v , Kabale er således et l-persons spil, skak et
2-personers spil. Man m å lægge mærke til, at det i og
for sig ikke er antallet af deltagere i spillet, der er af
gørende for hvilken gruppe det tilhører; men det er
antallet af interesser, der bestemmer dette. Bridge er
således et 2-personers spil, da NORD og SYD har fæl
les interesser og derfor betragtes som een person på
samme måde som ØST og VEST.

Dernæst inddeles spil efter deres værdi. Normalt er
det således i de fleste selskabsspil, at det beløb taberne
skal betale er lig det beløb vinderne modtager, eller
med andre ord, der hverken skabes eller ødelægges
værdier ved spillet. Lidt mere eksakt kan det udtryk
kes således : lad PI' P 2 , P 3 , • • • • • • Pn være spillerne i et
n-personers spil og lad Pi (i = 1,2, 3, 4, n) være
Pi 's gevinst ved spillets slutning (h vis Pi skal betale
er Pi negativ). Hvis derefter

n

l =i

er spillet af ovenstående type og benævnes et nul-sum
spil.

Et spil, hvor denne betingelse ikke er opfyldt, be
nævnes ikke-nul-sum-spil, der er almindeligt, hvor vi
behandler økonomiske interesser.
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Spil kan yderligere inddeles efter, hvor mange træk
spillet består af (endelige - uendelige) samt efter den
informationsmængde, der er til rådighed for spillerne
vedrørende de foregående træk. I skak er spillerne hele
tiden fuldt informeret om tidligere træk og valg, me
dens en bridgespiller kun er delvis informeret, da han
ikke kender de andre spilleres kort. Militære operatio
ner kan analogt betragtes som spil med ufuldstændig
information.

Definition af rektangulære spil.

Lad os betragte et 2-personers nul-sum-spil, hvor
hver spiller kun har et træk. Den første spiller væl
ger et tal blandt de første m positive tal, og den anden
spiller vælger uden at være informeret om den første
spillers valg et tal blandt de n første positive tal. De
to tal sammenlignes, og en af spillerne betaler den
anden et beløb, der er bestemt ved spillets regler. Et
sådant spil benævnes et rektangulært spil. Som eks
empel anføres følgende rektangulære spil.

Spilleren A vælger et tal 1, 2 eller 3 og spilleren B
et tal 1, 2, 3 eller 4. Efter at disse valg er foretaget be
taler B et beløb til A efter følgende tabel :

B

2 3 4

A

1 2 I 1 I 10 I 15

2 1 I -:- 1 I 8 I 10

3 +4 I + 6 I 2 I 1
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Dette betyder, at hvis A har valgt 1 (strategi 1) og
B 3 (strategi 3), så skal B betale A 10 kroner. Hvis A
har valgt 3 og B 2 skal B betale A -:- 6 kr., d.v.s, A skal
betale B 6 kr.

Et sådant spil kan kort beskrives ved blot at angive
værdimatricen

2 1

1 +1

+4 +6

10 15

8 10

2 1

Valg af strategi.

Et af de vigtigste spørgsmål vedrørende spil er, om
der findes en optimal måde at spille dem på, d.v.s.,
om der kan gives rationelle argumenter for at spille
det på een måde fremfor en anden. I eksemplet oven
for er problemet ganske klart, idet det fremgår, at i
hver af værdimatricens rækker er elementerne større
end de tilsvarende elementer i rækken neden for. Det
medfører, at uanset hvilken strategi B vælger bør A
vælge 1 frem for 2 og 3, og da B vil vælge sin strategi
således, at han kommer til at betale så lidt som muligt
vil han foretrække 2 frem for l, 3 og 4.

Så simpelt er problemet naturligvis ikke altid. Lad
os betragte følgende enkle tilfælde

B

2 3

A

1 3 10 12

2 +4 I +1 I 3

3 2 I +2 I+1
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A ønsker at vinde mest muligt, men må regne med at
B er lige så kløgtig, som han selv og må derfor antage,
at hvilken strategi han end vælger, vil B gøre det bedst
mulige modtræk. Hvis han vælger 1, må han regne
med, at B vælger 2 o.s.v. Han skal derfor vælge den
strategi, der gør rækkeminimum så stort som muligt,
d.v.s, 1·). B må nære samme ophøjede respekt for A
og vil derfor prøve at gøre søjlemaksimum så lille som
muligt, d.v.s, 2. 1 dette tilfælde viser det sig, at det
største rækkeminimum er lig det mindste søjlemaksi
mum, og spillet siges at have et saddelpunkt.

Ved alle spil med saddelpunkt skal spillerne vælge
de strategier, der skærer hinanden i saddelpunktet.

1 begge disse eksempler har det vist sig, at een og
kun een strategi stod åben for hver spiller. Vi taler
derfor om rene strategier. (I eksempel Ivar der iøv
rigt saddelpunkt i (1, 2».

Men ofte eksisterer der intet saddelpunkt. Betragt
f. eks. følgende spil

B

1 2

A 1

2 4

3

2

Største rækkeminimum er 2, svarende til strategi
A 2. Hvis A derfor vælger denne, vil han aldrig vinde
mindre end 2. Mindste søjlemaksimum er 3 (strategi

lO) (Minimaxprincippet).
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B 2 ) ; hvis B derfor vælger 2 er han sikret mod at beta
le mere end 3.

Der er således intet saddelpunkt. og vi står overfor
denne nye situation: A kan sikre sig 2., B kan sørge
for, at han ikke betaler mere end 3. Men kan det ikke
gøres bedre? Lad os antage, at A i stedet vælger at
spille l og 2 med de respektive hyppigheder x og
( 1 -+- x), og B vælger l og 2 med hyppigheden y og
(l +y), hvor x, (l +x), y og (l+y)aIle > O. Så bliver
A's gennemsnitsgevinst

E = L-x-y + 3'x · (1+ y) + 4 · (1+ x) ·y + 2·(I+x)·(1+y).
På dette grundlag skal vi bestemme A's optimale x

og B's optimale y.

E = +4'x'Y+ x + 2 'y+ 2=+4'(x+~)'(y+D+~

Hvis A vælger x = % er han sikker på en gennem
snitsgevinst på mindst 5/2. På den anden side kan
han ikke være sikker på mere end 5/2, idet B ved at
vælge y = 1/4 kan sikre sig, at E bliver nøjagtig 5/2
og ikke større end 5/2. Hvis derfor A spiller l og 2
med de respektive hyppigheder % og %, og B spiller
1 og 2 med de respektive hyppigheder 1/4 og 3/4 vil
dette ses at være den optimale spillernåde og spillets
værdi bliver 5/2. A og B anvender begge en blandet
strategi.

Middleværdien for A's gevinst i et strategisk spil
af denne type blev af von Neumann i 1928 udtrykt på
følgende bilineære form:

i =r j=s

E (U,V)= 2 aijUIVj
l -l j=l

hvor alj betegner A's gevinst, hvis A anvender strategi
A-i og B anvender strategi B-j. Ui er den sandsynlig
hed, hvormed strategi A-i indgår i A's blandede stra-
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tegi, og Vj, er den analoge sandsynlighed i B's blandede
strategi. A har r og B har s strategier at vælge imel
lem ") .

Nogle eksempler.

a. 2-finger Morra.
Dette spil spilles af 2 personer A og B, der samtidig

med, at de viser 1 eller 2 fingre, skal gætte, hvormange
fingre, modstanderen viser. Hvis begge gætter rigtigt
eller begge gætter galt, er udfaldet o. Hvis A gætter
rigtigt og B forkert, vinder A et beløb i kroner, der er
lig summen af de fremstrakte fingre og tilsvarende,
hvis det omvendte er tilfældet.

Spillet kan herefter beskrives således :

B

I (1.1) I (1.2) I (2.1) I (2.2)

A

(1.1) o I 2 I +3 I o

(1.2) +2 I o I o I 3

(2.1) 3 I o I o I +4

(2.2) O I +3 I 4 I O

hvor det første tal i parantesen angiver antallet af vi
ste fingre, og det andet tal angiver, hvilket antal, man
gætter på, at modstanderen viser.

,,) Von Neumanns hovedsætning for rektangulære spil siger:
max min E (U,V)=min max E (U,V).

U v V U
Denne størrelse kaldes spillets værdi. For læsere der er interesserede
i beviset for denne sætning kan bl. a. henvises til Erling Følner:
»Elementer af von Neumanns spilteorl«. Nordisk Matematisk Tids
skrift, bind 1, Oslo 1953.
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A vælger at spille de 4 strategier med de respektive
hyppigheder a, b, c og d, hvor a -t-b-j-c-l-d = 1.

Efter som B vælger sine strategier 1, 2, 3 eller 4
bliver A's gennemsnitsgevinster

(1) -;-.2b + 3c > O
(2) 2a-;-.3d >0
(3) -;-.3a + 4d > O
(4) 3b -;-. 4c > O

Ved at sammenholde (2) og (3) fås:

d <: 2/3a
d >3/4a,

hvilket kun er muligt for a = d = O, d.v.s.
b + c = 1. (c = l -;-.b)

Af (1) og (4) fås
-;-. 2b + 3(1 -;-.b) > O hvoraf 5b <: 3

3b -;-. 4(1-;-.b) > O hvoraf 7b > 4
hvilket fører til 4/7 <: b <: 3/5 eller

0,5714 . . . <: b <: 0,6

A skal altså blande strategierne 2 og 3 i forholdet

~= 0,5714 til 0,6
e 0,4286 0,4

og slet ikke anvende 1 og 4.

På grund af matricens symmetri finder man, at B
skal anvende strategi 2 og 3 i samme forhold og ikke
spille 1 og 4. Spillets værdi er O.

b. Oberst Blotto's problem. *)

Blotto har 4 kompagnier mod fjendens 3. Mellem de
to modstandere findes en bjærgkæde med 4 pas, og i

") Der eksisterer en række af sådanne Blottospil, i hvilke som
regel general A og oberst B (lotto) er modstandere. Lotto er et
lollerispil, og ordet blotto bruges iøvrigt i slang for at betegne en
umådelig grad af fuldskab.
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hvert pas findes et fort. En aften erklæres krig, og næ
ste morgen skal afgørelsen falde. Resultatet afhænger
af, hvem der udmanøvrerer den anden i hvert pas.

Der tildeles 1 point for hvert erobret fort og 1 point
for hvert kompagni, der besejres. Blotto skal gruppere
sine styrker udfra den antagelse, at hans modstander
kan gruppere sine styrker efter følgende alternativer:

- 1 kompagni i hvert pas
- 2 kompagnier i eet pas og 1 kompagni i et andet
- 3 kompagnier i eet pas.

Oberst Blotto kan anvende fire forskellige muligheder:

- 1 kompagni i hvert pas
- 3 kompagnier i eet pas og 1 i et andet
- 2 kompagnier i 2 pas
- 4 kompagnier i eet pas.

For at forenkle problemet indføres den regel, at
Blotto ikke må sende alle 4 kompagnier til eet pas.
Herefter kan følgende tabel opstilles, idet de i denne
anførte værdier fremkommer som middeltal af de for
skellige muligheder inden for hver enkelt kombination.

Fjenden

Blotto

I I I Il I III

I 0,1,1,0) I (2,1,0,0) I (3,0,0,0)

1. I0,1,1,1) 1 I O I 1

2. I (3,1,0,0) 1/2 I 3/4 I 1/2

3. I (2,2,0,0) 2 I 1 I +~/4
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Den bedste rene strategi for Blotte er 2 med en sik
ker gevinst på %. Men kan han ikke opnå mere ved
at anvende blandede strategier?

Af ovenstående matrix ses, at Fm (fjendens strategi
III) i alle tilfælde er bedre for ham end F r (vi siger
at F 1 dominerer Fm), hvorfor 1. søjle i matricen kan
streges ud. Herved reduceres den til

F

o

1 o I 1

2 3/ 4 I 1/ 2

3 1 1+2
/
4

Såfremt Blotto nu vælger at spille 1, 2 og 3 med de
respektive hyppigheder Pl' P2 og Pa' hvor Pl +P2+Pa =
1 fås følgende gennemsnitsgevinster alt efter fjendens
valg:

I O·P1+ sI4' P2+Ps > O
II 1·Pl + 1/2· P2+ 2/4· ps > O

Ved at sammenholde disse forhold fås

5P2+ 10Pa = 4

med løsningen (P2,Pa) = (4/6, O) og følgelig
(Pl'P2,Pa) = (1/6, 4/r" O), der indsat giver følgende
værdi for spillet: V = 0,6.

I sin i kildefortegnelsen anførte artikel skriver Kap
ten Yngve Rollof, at dette fordelingsproblem ikke kun
er af teoretisk interesse, men også kan anvendes ved
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fordeling af reserver. »Krig er tilfældigheder og mini
max dens moderne filosofie.

c. Et simpelt luitjorsoarsproblem.

Lad os betragte to krigsvigtige fabriksvirksomheder
I og II. Den ene producerer 10 enheder pr. tidsenhed,
den anden 6. Der findes kun luftværnsskyts til beskyt
telse af een af fabrikkerne ad gangen. Hvis en fabrik
under bombardement er beskyttet mod luftangreb, vil
dette nedsætte ødelæggelsen med 50 %. Hvilken af fa
brikkerne skal vi nu beskytte? Ved første øjekast sy
nes det indlysende, men lad os engang betragte situa
tionen ud fra spilteorien. Vi kan opstille følgende ma
trix:

Fjenden angriber

II

11 10

Vi forsvarer

II

ud fra dette ræsonnement:

6 13

Såfremt vi forsvarer I, og fjenden angriber I, vil
vores gevinst blive (50 % af 10) + 6 = 11. Hvis vi for
svarer I, og fjenden angriber II, bliver vor gevinst kun
10, da det uforsvarede II helt ødelægges. Ved en tilsva
rende betragtning ses de andre tal at blive 6 og 13. Hvis
fjenden altså angriber I, bliver vor gennemsnitsgevinst

El: llx+6(1+x)=6+5x

og hvis han angriber II

En: 10x+13(1+x)=13+3x

Tidsskr. f. Sevæsen. 127. Anrg. 25
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Vi ønsker at gøre det mindste af disse så stor som
mulig (minimax ) .

EI:=En for X=7/S
Når X=7/S bliver EI =En=S3/ s
Når X<7/S bliver EI =6 + 5X<S3/S
Når X>7/S bliver En =13 +3x<s8/s.
Vælger vi imidlertid X=7 /S får vi altså

E=S8/S' hvilket er det bedst mulige, vi under de
givne forhold kan opnå.

Sagt i ord betyder det altså, at vi skal forsvare fabrik
I og II i forholdet 7 : 1.

d. Et eskorteringsproblem fra virkeligheden.

Det vil sikkert interessere, at et virkeligt taktisk pro
blem fra vore dage, omend ubevidst, fandt sin løsning
ved hjælp af spilteorien. Det drejede sig om en mili
tær eskortering til beskyttelse af en konvoj af føde
varelastbiler mod angreb fra guerillastyrker.

Konvojen plejede at køre daglig langs en landevej,
der førte gennem junglestrækninger i Malaja og blev
undertiden angrebet af kommunistiske terrorister.
Lastbilerne var beskyttet af en militær eskorte, der
bestod af 4 pansrede køretøjer, udstyret med maskin
geværer og bemandet med en lille styrke fodfolk, der
om nødvendigt kunne træde i funktion. Der var radio
forbindeIse mellem panserbilerne og bagud til disses
lejr.

På en hvilken som helst dag kunne terroristerne
foretage

- enten et regulært angreb på konvojen

eller et snigangreb med det formål at afskrække
chaufførerne fra atter at køre ud med lastbilerne.
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Såfremt den ene af disse former for angreb var startet,
var det faktisk umuligt at skifte til den anden form.

For at imødekomme visse handelsmæssige inter
esser, var konvojen nødt til at køre på samme tid hver
dag, således at de eneste muligheder for at ændre frem
gangsmåde ved konvojens fremføring, var forskellige
anvendelser af eskorten. En yderligere begrænsning
var af kontrolmæssige hensyn stillet derved, at der
mindst skulle være eet militærkøretøj ved hver ende
af konvojen.

Deployeringsalternativerne var herefter begrænset
til

- 1 køretøj foran konvojen og 3 bagved

- 1 køretøj foran, 1 bagved og de 2 resterende for-
delt enkeltvis eller samlet langs konvojen

- 2 køretøjer foran og 2 bagved

- 3 køretøjer foran og 1 bagved.

Der var således 4 strategier til rådighed for konvoj
eskorten og 2 for terroristerne, d. v. s. 8 forskellige re
sultater at vurdere. Mod et regulært angreb skal
eskorten helst være koncentreret og placeret således,
at den kan sættes ind mod hagholdsstillingen. Mod
snigskydning bør eskorten derimod være spredt, så
ledes at den kan observere, hvor skydningen kommer
fra og hurtig besvare ilden.

Da det er vanskeligt at foretage en kvantitativ vur
dering af hvert af de mulige resultater, er i neden
nævnte matrix istedet anvendt en relativ karakterska
Ia, der forekommer rimelig.

Udtrykkene bedst, hæderlig og værst skal forstås
som bedste, næstbedste eller tredjebedste valg set fra
eskortechefens side.

25'"
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Fjenden

Eskorten

1 foran, 3 bagved

Spredning

2 foran, 2 bagved

3 foran, 1 bagved

Regulært
angreb

bedst

værst

hæderlig

værst

Snigangreb

værst

bedst

værst

værst

Det ses straks, at 3. og 4. række domineres af 1. og
2., således at matricen kan simplificeres til:

1 foran, 3 bagved

Spredning

Regulert
angreb

bedst

værst

Snigangreb

værst

bedst

Det ses umiddelbart, at der intet saddelpunkt er,
således at den optimale løsning er blandede strategier.
Desværre kan det ikke nøjagtigt afgøres, hvilke sand
synligheder de enkelte strategier skal tildeles. I dette
tilfælde synes det imidlertid at være lige så godt at
vælge de to strategier med samme sandsynlighed som
at anvende en hvilken som helst anden approksima
tion.

I virkeligheden løste eskortechefen problemet på føl
gende måde (han havde aldrig hørt om spilteori):
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Først bestemte han, at hans to bedste muligheder
var de foran nævnte. Imidlertid var han klar over, at
ingen af dem var helt tilfredsstillende overfor begge
former for angreb, og han følte intuitivt, at det var vig
tigt, at terroristerne ikke i forvejen fik nys om den
taktik, han den pågældende dag ville følge. Han øn
skede ligeledes at borteliminere sin personlige forkær
lighed ved valget og fulgte derfor følgende fremgangs
måde: Hver morgen, når konvojen formeredes, bad
han en af eskortens soldater om at gætte, hvilken af
hans hænder, som han holdt på ryggen, holdt om et
græsstrå. Afhængigt af svaret anvendte han derefter
den ene eller den anden af de to strategier.

Dette er selvfølgelig nøjagtig den samme løsning,
som vi fandt ved hjælp af spilteorien.

e. Sigte- og undoiqeproblemer.

Et klassisk militært problem er at bestemme, hvor
ledes man bedst skal sigte på et mobilt mål, der frit
kan manøvrere. Problemet kan løses ved hjælp af spil
teorien, der samtidig giver mulighed for besvarelse af
det dermed forbundne spørgsmål: Hvorledes skal må
let manøvrere for bedst at undgå at blive ramt.

Sigte- og undvige-forholdet optræder mange steder,
f. eks. snigskytte mod fodrnand , luftværnskanon mod
fly og fly mod skib. Det, der er fælles for disse situa
tioner, er, at der hengår en vis tid mellem opdagelsen
af målet og projektilets ankomst til dette.

Lad os her betragte forholdet bombefly versus slag
skib: Et slagskib befinder sig midt ude på oceanet og
er vidende om tilstedeværelsen af et fjendtligt bombe
fly, men dette flyver så højt, at det ikke nøjagtigt kan
opdages. Skibet er kun interesseret i ikke at blive
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ramt; det har ingen offensive muligheder. Flyet har
een bombe, og vi antager, at dets sigte er superbt.
Slagskibet ved dette, men ved intet om, når og hvor
bomben vil falde før efter detonationen. Det skal man
øvrere således, at træffesandsynligheden minimeres.
y derligere forudsætter vi, at dets eneste kinetiske re
striktion er, at dets fart er konstant v. Tiden, der for
løber mellem flyets sidste observation af skibet og de
tonationen, kaldes T. Flyet må således sigte på en
forventet fremtidig position af skibet.

Spilteorien forsøger nu at besvare følgende 3 spørgs
mål:

Hvorledes skal slagskibet manøvrere bedst mu
ligt?
(Spiller I's optimale strategi).
Når og hvor skal flyet bombe? (Spiller II's opti
male strategi).
Hvad er træffesandsynligheden, når begge bruger
den bedste taktik? (Spillets værdi) .

Vi vil her kun vise, hvorledes det første spørgsmål
kan besvares').

Hvis skibet sigtes på et vist tidspunkt i en vis posi
tion, vil det, når bomben detonerer, kunne lokaliseres
hvor som helst på en flade med radius vXT. For at
minimere chancen for en øjeblikkelig træffer skal ski
bet kunne befinde sig på alle fladens punkter med
samme sandsynlighed. For hvis det foretrak een del
af fladen, ville flyet ved at bombe denne del opnå en
uforholdsmæssig høj træffesandsynlighed. Men der
er kun eet (Hge) spor, ved hvilket skibet kan nå et

") Læsere, der er interesseret i en mere udtømmende analyse,
vil linde denne i Rufus Isaacs : The Problem o{ Aiming and Evasion .
Nnval llescarch Logistics Quartcrly, Vol. 2. Nos. 1 og 2, 1955.
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perifert punkt og mange spor, ved hvilke det kan nå et
givet indre punkt. For derfor at opnå ensartede sand
synligheder, må skibets blandede strategier knytte en
uforholdsmæssig høj sandsynlighed til lige spor. Men
det er klart, at en sådan virksomhed er skadelig. For
hvis flyet venter lidt og observerer denne lige-spors
taktik, kan intet være lettere end at ekstrapolere og
være sikker på at træffe. Slagskibet bør derfor søge
en sandsynlighedsfunktion, der skønt så nær ensartet
som muligt kan vedligeholdes ri det uendelige.

Selvom problemet lyder ret simpelt, er det teknisk
set vanskeligt. Det bliver nødvendigt at simplificere det
yderligere, idet vi forudsætter oceanet en-dimensionalt
og diskret, d. v. s., vi antager, at slagskibet befinder sig
på eet af en lang række af punkter, og i hver tidsenhed
hopper til et tilsluttende punkt, idet det kun kan vælge
melem højre og venstre hop. T er et helt -n- antal af
bidsenheder eller, hvad der er det samme - af hop.
Dette betyder, at flyet kender alle slagskibets positio
ner, der ligger n eller flere hop forud for dets nuvæ
rende. Hvis n =1 , kender flyet alle skibets positioner
undtaget?- den sidste, og der er kun to muligheder for
denne: 1 plads til højre eller venstre for den sidste.
Dette tilfælde, hvor n = 1, er trivielt. Skibet træffer sin
afgørelse - venstre eller højre - ved at spille plat
eller krone. Flyet kan bombe nårsomhelst, og træffer
ligeledes afgørelsen ved at spille plat eller krone. Spil
lets værdi (træffesandsynlighed ) er således 1f2.

Vi betragter nu tilfældet n =2.
Slagskibet kalder vi B og flyet F. B.s fremgangsmåde

kan vises ved hjælp af nedenstående diagram, fig. 1.
Dets begyndelsespunkt er 0, og i første træk går det

enten til d eller e. Fra d kan det gå til a eller b o. s. v.
F ved altid, at B må være i eet af 3 punkter. Hvis han
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o

j k

Fig. 1.

sidst observerede B i d og ønskede at bombe, ville han
gøre det mod f, g eller h.

Hvis B kun beskæftiger sig med en enkelt tidsenhed,
vil hans bedste og sikreste fremgangsmåde være at
gøre de tre sandsynligheder for, hvor han vil være, når
F bomber lig med 1/3. For så opdager F ham med
sandsynlighed 1/3, og det er klart den laveste værdi,
B kan forvente. Lad os nu antage, at B lader sig lede
af disse overvejelser alene og foretager sit første valg
med sandsynligheden 112. For at få sandsynligheden
for at være i a, b eller c til at være 1/3 må B foretage
sit andet træk med sandsynlighed 2/3, 1/3, 1/3, 2/3,
som anført på fig. 1. Hvis B er i d, skal han på lig
nende måde gøre chancen for næste gang at være i f,
g eller h lige stor, hvilket bestemmer nogle af hans
3-træks sandsynligheder, der er anført på fig. 1.

Men sandsynligheden b til h er l! Skulle B derfor
nå b via d, kan F da bombe og ved at dele sit valg op
mellem j og k træffe med sandsynlighed 112 eller mere.
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Lad os derfor prøve at finde en mere holdbar strategi
for B. Vi må forvente, at i en sådan strategi vil hver
afgørelse afhænge af tidligere foretagne træk. Da B's
fremgangsmåde mere end 2 træk tilbage er kendt af
modstanderen, er det rimeligt at antage, at denne af
hængighed ikke går alt for langt tilbage. Vi forudsæt
ter, at valget kun afhænger af det foregående træk.
Mere nøjagtigt, B kan bevæge sig i samme retning som
ved sidste træk med sandsynligheden l-X, og han kan
foretage drej med sandsynligheden X. Denne strategi
er givet stationær; den er fremstillet i fig. 2.

Sandsynligheden for, at B kommer til 1, 2 eller 3 er
henholdsvis

(l-X)2

x
x (l-x)

I overensstemmelse med spilteoriens grundsætning
antager vi, at F vil vælge den største af disse 3 stør
relser.
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Det bedst mulige X for B er derfor den værdi, der
minimerer maximum af de 3 polynomier.

I fig. 3 ses en grafisk afbildning 'af de 3 polynomier
med rnaximum trukket op. Det er minimum i V, løs
ningen til

x = (l-x) 2

der giver

V =3- Y5=O 382
2 '

Dette tal er også sandsynligheden for, at B kommer til
1 eller 2 og ligeledes værdien af spillet, når B spiller
som netop beskrevet, nemlig den optimale strategi.

Fig. 3.

Duetproblemer.

Ved hjælp af spilteorien har det vist sig muligt at
klare problemer, som tidligere blev anset for uløselige;
eet ruf disse er spørgsmålet, om hvorledes man skal op-
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føre sig under en duel. Hver af duellanterne har en
pistol med eet skud. Ved duellens begyndelse står de
så langt fra hinanden, at træffesandsynligheden er
ringe. Hver af dem kan vælge mellem at affyre sit
skud straks eller at begynde med at gå mod modstan
deren. Skyder han uden at ramme, har modstanderen
vundet. Går han mod sin modstander øges træffesand
synligheden, men dette gælder også for opponenten.
Alle forsøg fra de to modstandere på i denne situation
ved beregning af træffesandsynldgheden o. s. v. at be
stemme en optimal afstand, fra hvilket han bør af
fyre sit skud, er dømt til at mislykkes. Den anden du
ellant kan jo udføre samme beregning og skyde, umid
delbart inden den første når sin optimale afstand. Hvis
han imidlertid i stedet har beregnet sandsynligheden
for, at han skulle affyre sit skud som en funktion af
afstanden mellem duellanterne, er det ikke sikkert, at
modstanderen ville have nogen fordel af at kende
denne sandsynlighedsfunktion. Von Neumann har vist,
at der altid eksisterer en løsning til dette to personers
nul-sum-spil. Denne løsning består i anvendelse af
blandede strategier i form af sandsynlighedsfunk tio
ner.

Det interessante er nu, at dette ræsonnement kan
anvendes på mange militære problemer. Det er f. eks.
vigtigt at vide, hvornår ilden skal åbnes ved møde
mellem 2 jagerfly, jager mod bomber, 2 kampvogne
eller 2 orlogsskibe, eller hvorledes f. eks. et antiubåds
skib skal lægge sit dybdebombemønster. Hvis en ja
ger i kamp mod en bomber skyder for tidligt har den
større chance for at skyde forbi og dermed måske
bruge ammunitionen op, inden den når tættere ind.
Hvis på den anden side den venter med at skyde, til
den kommer tæt nok ind bliver den måske skudt ned
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af haleskytten i bomberen. Men kender man træffe
sandsynlighederne for de to kanoner, flyenes sårbar
hed og antallet af skud, er det muligt at beregne den
bedste afstand, hvor man skal begynde at skyde, og
sandsynligheden for at jageren eller bomberen 'vil
blive skudt ned. Under den 2. verdenskrig anvendtes
disse metoder og resultaterne viste god overensstem
melse med udfaldet af virkelige luftkampe. For fly
viser beregningerne, at ilden bør åbnes på relativ kort
afstand og derefter afgives i salver med tilfældige
mellemrum.

Inden for den operationsanalytiske virksomhed ved
den svenske hær .beskæftiger man sig med såkaldte
Mar1coffspil, der har vist sig særligt anvendelige ved
problemer af duelnatur (fly, kampvogne, invasioner
mod kyst). Markoffspillene er sammensatte af mindre
spil, såkaldte elementarspil, der afløser hinanden i
tid. Resultatet af hvert elementarspil bestemmes dels
af spillernes forholdsregler, dels af tilfældigheder. Det
interessante er nu, at hvis for hvert af disse elemen
tarspil der findes en optimal 'st rat egi, så findes der i
det af elementarspillene sammensatte spil også en op
timal strategi, som for hver del af Markoffspillet be
står i at opføre sig optimalt i hvert elementarspil. I
mange vigtige militære problemer synes disse elemen
tarspil virkelig at have sådanne optimale løsninger,
hvorfor denne metode ofte kan anvendes').

Lineær programmering.

Den enorme tekniske ekspansion har for en mæng
de af samfundslivets områder medført, at alt det nye

*) Mere eksakt og udførtigere er duelproblemet behandlet i »Opera
tionsanalys«, Artillerttldsskrift 3/1955 af laborator L. E. Zachrisson.
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og mere og mere automatisk virkende materiel, der
skal gøre tilværelsen bedre, mere effektiv og sikrere,
tillige betyder et så stærkt stigende forbrug af penge,
at det er blevet nødvendigt at finde frem til metoder,
der. skal sikre den mest rationelle og billige måde at
producere, fordele (transportere) og anvende både
mennesker og materiel på (jvf. tillige T. f. S. okt. 1955
pag. 506-509).

En sådan metode er lineær programmering, (af eng.
lineær programrning), der står i nær forbindelse med
spilteori, idet der til ethvert endeligt 2-personers nul
sum-spil med positiv værdi svarer et lineært program
meringsproblem og omvendt.

Det generelle lineære programmeringsproblem be
står i at bestemme ikke-negative variable således, at
et lineært udtryk, der er underkastet lineære bånd op
timeres, d. v. h. s. maximeres eller minimeres. Et
eksempel vil måske gøre dette mere klart.

Vi har 2 fabrikker, der hver fabrikerer 150 miner.
Disse 300 miner skal fordeles til 3 depoter, der hvert
rummer 100 miner. Omkostningerne ved transport af
minerne fra fabrik til depot beløber sig til følgende
pr. enhed:

Depot

II III

Fabrik

2

16

16

15

14

14

15
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Vor opgave er nu at fordele den samlede produktion,
således at transportomkostningerne minimeres.

Det antal miner, der fra hver fabrik skal sendes
lil hvert depot benævnes Xl' X2' Xa' X4' X5 og xø, hvor
efter følgende tabel kan opstilles:

II I III

2

hvorefter vi får

Xl + x2 + x3 = 150
x4 + x5 + X o = 150
Xl + x4 = 100
x2 + x5 = 100
x3 + Xo = 100

De samlede transportudgifter udtrykkes nu på føl-
gende form:

f(x) = 16xl + 15x 2 + 14xa + 16x4 + 14x5 + 15x6 •

Vores opgave er at gøre f(x) så lille som mulig.

I matematisk sprog kan problemet generelt opstilles
således:

m = antal fabrikker

ai = antal miner til stede ved fabrik (i = l, 2,
3 ... m)

n = antal depoter

bj = antal miner, der ønskes i depot j (j = 1, 2,
3, 000 n)
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Clj = omkostninger ved transport af miner fra i
til j

Alj = antal miner, der skal transporteres fra i til j

Aij = skal bestemmes således, at

Alj >O

L Aij <'al
j

L Aij >bj

I

LL CijAij = min.
I j

Fig. 4. Fra »FORTUNE«.
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Som et eksempel på praktisk anvendelse kan næv
nes følgende fra U.S.A., hvor en stor koncern fra sine
fabrikker rundt omkring på kontinentet ønskede at
forsyne sine pakhuse, således at de totale transport
omkostninger blev mindst mulige. Resultatet var for
bløffende. På det viste kort (fig. 4) er den tidligere
regionale inddeling angivet (4 regioner). Hver region
forsynedes fra sin egen fabrik. Ved hjælp af den
lineære programmerings teknik og moderne elektroni
ske regnemaskiner løste operationsanalytikerne op
gaven med det resultat, der er angivet på kortet med
rudielle linier udgående fra hver fabrik. Som det vil
ses, betød det bl. a., at Maine (i det nordøstlige hjørne)
skulle forsynes fra vestkysten. Men løsningen var rig
tig, og ledelsen fulgte den og omlagde transporten i
overensstemmelse dermed.

Men lineær programmering har fundet anvendelse
på mange andre områder. Ligeledes i U.S.A. har man
ved anvendelse af denne teknik løst problemet at blan
de flyverbenzin i den mest økonomiske sammensæt
ning.

Endvidere har man anvendt lineær programering til
løsning af personelfordelingsprohlerner, der f. eks. kan
formuleres således:

Et givet antal personer er til rådighed i et antal
personelkategorier, der gensidigt udelukker hinanden.
Et givet antal stillinger er til rådighed i hvert af et
antal stlllingskategorier, der gensidigt udelukker hin
anden. Kvantitative mål for hver persons »produ ktivi
te te: i hver personalkategori til stillinger i hver af stil
lingskategorierne er givet. Hvorledes skal personerne
fordeles til stillingerne for at maksimere totalprodukti
viteten af alle personer i alle stillinger?
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Matematisk kan det stilles således op:

m = antal personelkategorier

al = antal personer i kategori i (i = 1,2, 3 ... m)

n = antal stillingskategorier

bj = antal stillinger i kategori j (j = 1, 2, 3 ... n)

Clj = produktiviteten af en person i i'te personel-
kategori i en stilling i j'te kategori.

Atj = antal personer i personelkategori i, der skal
fordeles til en stilling i kategori j

Aij 'erne skal vælges således, at

Alj>O

~Aij<al
j

~Alj>bj

~~CijAij =max
I j

Sådanne fordelingsproblemer opstår også, hvor ud
styr eller materiel til flere formål skal anvendes i spe
cielle opgaver. Navnlig har problemer været behandlet
i forbindelse med tildeling af forskellige typer militær
fly til forskellige opgaver.

Slutning.

Et spørgsmål, der naturligt melder sig, når talen er
om spilteori, er, om disse teorier virkelig kan anven
des over for taktiske og strategiske problemer. I vir
keligheden er de jo bygget op om sædvanlige selskabs
spil, og selvom krig på visse punkter kan lignes ved
et spil, vil der ofte optræde så mange inkommensurab
ler (mod, disciplin o. 1.) at eksakte matematiske teorier
og metoder må komme til kort.

Tidsskr. f. Søvæsen, 127. Aarg, 26
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En af forudsætningorne for anvendelsen af von
Neumanns lære, er at kunne bestemme primærvær
dierne på en rigtig talmæssig måde, men netop dette er
ofte meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt ved mi
litære operationers analytiske problemer.

Men trods dette har spilteorien allerede fået en
overordentlig stor betydning, både for civile og mi
litære problemers løsning. Et område, der også for
officerer spiller en stor rolle, og hvor man ofte har
været henvist til udelukkende at handle efter et intui
tid skøn, men hvor spiltcorien nu kan være til stor
hjælp, er den såkaldte decisionsproces. Dette at træf
fe en beslutning betyder at vælge mellem mulige alter
native handlinger og derved forudsige et fremtidigt for
løb *). Mange ledere føler, at de ikke forstår denne pro
ces. Det er også givet, at irrationelle faktorer optræ
der i alt, hvad man kalder dømmekraft og intuition.
Da det yderligere er umuligt for en leder at have fuld
stændige informationer om morgendagen, vil han al
tid være nødt til at træffe sit valg på grundlag af både
irrationelle og rationelle faktorer. Som i al menneske
lig aktivitet er risiko uundgåelig i både civil og mili
tær :tfor retning«. At træffe den rigtige afgørelse vil
derfor altid delvis være en kunst. Videnskabens optræ
den i ledelsen betyder en reduktion af dette forhold.
Det betyder vækst af en teknik, der mere klart end
tidligere definerer og vurderer de alternativer, som
lederen kan og skal vælge imellem; men det kræver,
at militære ledere og deres videnskabelige rådgivere
er på talefod, forstår hinandens problemer og gensi
digt respekterer hverandres arbejde. Kun derved ska
bes forudsætning for en optimering af videnskabens
indsats inden for forsvaret.

") Jfr, forsvarets formular for situationsvurderinger.
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Kort kommentar til )) Disciplin og grnppelelelse«.
Af kornmanderkaptajn H. Rømeling.

Uden iøvrigt at nære noget ønske om at forlænge den igang
værende diskussion om disciplin og gruppefølclse føler jeg dog
trang til - som ganske almindelig søofficer - at fremkomme
med en enkelt kommentar.

Min trang er formentlig affødt af en følelse af, at emnets
forfatter måske ikke helt - trods en absolut beundringsværdig
ihærdighed - har evnet at drage konklusioner, der har væ
sentlig betydning eller interesse for søværnet, forudsat at sø
værnets personel s hovedopgave er kampen til søs.

De af forfatteren fremførte konklusioner og udredninger sy 
nes praktisk taget alle at være baseret på resultater af under
søgelser foretaget over lundstyrkers reaktioner i kamp; ulig
interessantere for dette tidsskr-if'ts læsere ville det have været
at blive delagtiggjort i resultater fremkommet af tilsvarende
undersøgelser for personel i skibe i kamp.

Ganske vist nævnes det et sted i ar-tiklen, at ved »gru p pe«
forstås en psykologisk gruppe f. eks. en skibsbesætning; men
fastholder man denne opfattelse gennem den videre læsning,
mistes tråden snart, hvilket vel nok er naturligt, når man erin
drer sig følgende udtalelse af forfatteren:

»Det er altså ikke lederens personlighed, men noget i sig selv
hvilende, der Ur gruppen til at g1't frem imod kugleregnen, men
det er i kraft af gruppef'ølel sen, som lederskab dels er et udtryk
for og dels er ophavsmand til, at gruppen kan holde til krigs
presset.

Lederen virker altså indirekte ...«

Ingen kan vel benægte, at det er gruppelederen (skihschef'en)
og ham alene, der fører sin gruppe (besætn ingen ) imod »kugle
regnene. Kan der finde s et tydeligere eksempel pli en direkte
virkende leder?
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Dette var som sagt ikke et startskud til en for-nyelse af dis
k uss ioncn, snarere skal det betragtes som et stoppeskud for at
søge at forhindre, at man kommer så højt op i de tynde luft
lag, at det kniber med at f å vejret.

Teori er godt, men teori uden et passende islæt af erfarenhed,
balance og pr-aktisk kunnen skaber ingen leder, hverken direkte
eller indirekte.

Meddelelse.

»Den årlige legntydelse i J. C. HEMPEL'S LEGATFOND på de
hcrnpelske firmaers stiftelsesdag den 4. juli er uddelt til føl
gende organisationer:

Georg Stages Minde (til beklædning),
Søfartens Bibliotek,
Søfartsldubben,
Sømandsforeningen af 1856,
Indenlandsk Sømandsmission,
Danmarks Fisker-højskole, Esbjerg, (fripladser),
Navigationsskolerne (til uddeling af flidspræmier),
Sømandshjemmet Bethcl,
Københavns l\IaskinskoIe,
Aage Falk Hansen (til arbejde indenfor arbejdsledige søfolk),
Dansk Styrmandsforening,
Laboratoriet for Metalforskning,
Søfolkenes l\1indehote1 (avishold - Renders Digcst) ,
Dansk Sømandsldrke i fremmede havne,
Skibsfører H. C. Røder,
Dunmark-Amer-ika Fondet.e

Red.



Glimt fra Søværnet.
Ved orlogskaptajn B. H e r va d -J ørgen sen.

Flådebesøg.

I dagene 9.-13. august havde København besøg af en fransk
øvelsesdeling for kadetter bestående af eskorteskibene CHA
l\IOIS og CHEVREUIL samt minestrygerne LAFFAUX, VIl\lY
og YSER.

I dagene 4.-9. september aflagde det brasilianske skoleskib
for kadetter DUQUE DE CAXIAS officielt besøg i København.

Marinestationen Grønnedals sanering.

Som tidligere omtalt bygges der i Grønnedal en kasernebyg
-n ing som første trin i den planlagte sanering af marinestatio
nen. Den 6. juli blev der holdt rejsegilde på denne bygning, der
med en belægning på 4 mand i hvert lukaf rummer 80 mand,
og som bygges af beton, aluminiumsplader samt moderne isola
tionsmaterialer.

Midlerne til andet trin af saneringen - 2,7 millioner kroner
- er nu blevet bevilliget af finansudvalget. Denne del af sane
ringen omfatter: anden og sidste del af kasernebygningen,
orlogshjem med kaffestue, fritids- og hobbylokaler. gymnastik
sal med badelokaliteter og operatørrum til filmfremvisning
samt en kostforplejningsbygning med spisesal og udsalgssted
for småfornødenheder.

Gave fra Carlsbergs mindelegat.

Fra Carlsbergs mindelegat har forsvarets velfærdstjeneste
fået stillet 16.000 kr. til rådighed til indkøb af en weekend
hytte til marinestationen Grønnedal. Beløbet er anvendt til
indkøb af materialer i byggesæt, således at besætningen uden
vanskelighed selv kan opføre hytten i Laksebunden i Arsuk
fjorden - ca. 25 minutters sejlads eller ca. 2 timers mareh
fra marinestationen - hvor der er god lejlighed til at drive
j agt og fiskeri.
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På samme sted har stationens besætning allerede opført to
hytter af affaldsmaterialer, men den nye hytte, der kan rumme
6 mand, og som vil blive veludstyret, er en særdeles velkommen
gave til Grønnedal. hvor mulighederne for at tilbringe fritiden
borte fra tjenestestedet er meget små.

Kursus i England.

Omkring 1. september afrejste .2 søl øjtnanter til England,
hvor de skal gennemgå »Lon g Communication Course«, der va
rer ca. 9 måneder. Forinden afrejsen gennemgik søløjtnanterne
et kortvarigt kursus på signalskolen.

Sanering af minesektionens lokaliteter.

Søværnets hygn ingsdi str-ikt har udbudt arbejdet på mine
sektionens nye administrationsbygning i offentlig licitation.
Tilbudene skulle være afleveret senest den 8. august.

Slipshavn overdraget til det maritime lljemmeværn.

I en årrække har marinestationen Slipshavn hvert år i nogle
sommermåneder været stillet til disposition for det maritime
hjemmeværn for anvendelse som befalingsmandsskole. Sam
tidig med kommandohejsningen i år blev stationen overdraget
til det maritime hjemmeværn, der således fremover er kom
mandantskabsforvaltende myndighed. Søværnet har dog betin
get sig at kunne overtage stationen igen, s åfremt forholdene
m åtte nødvendiggøre det.

Kanoner til Danmark.

2 kanoner, der stammer fra et af de skibe, hvormed Vitus
Ber-ing under sin tjeneste som officer i den russiske flåde drog
ud på ckspedifioner, blev den 3, august ved en højtidelighed
ombord i den russiske krydser ORDZHONIKIDZE overgivet til
chefen for søværnet, viceadmiral Vcdel, der modtog dem på den
danske s ta ts vegne.

Kystflådens øvelsesdeling 3156,

Den 11. august hejste kystfl ådens øvelsesdeling 3/56 kom
mando med chefen for søartilleriet, kommandør H. J . Rasmus
sen som dclmgschef'. I øvelsesdelingen indgik fregatterne ES-



Glimt fra Søværnet. 409

BERN SNARE og VALDEMAR SEJR, patruljebåden HAMMER,
minestrygeren SØLØVEN, minelæggeren LANGELAND samt hjæl
pefartøjer,

Øvelsesdelingens opgaver var bl. a. artilleritaktiske øvelser
og gennemprøvning af det nye rullereglement.

Dnertaqeise af koraetten FLORA.

Den 28. august blev korvetten FLORA, der er bygget i Geno
va, overdraget til søværnet. Efter overtagelsen gik FLORA på
togt i italienske farvande for at gennemprøve alle installa
tioner inden afgang til Danmark.

Den 20. august afsejlede korvetten TRITON til Italien for at
blive færdigbygget, og dens besætning skal, når DIANA er
færdigbygget, sejle denne hjem.

Rundskuedaq i NykabinO F.

I dagene 4.-6. august afholdtes i Nykøblng F. en rundskue
fest, der var arrangeret af den lokale turistforening. En henstil
ling til søværnskommandoen om at få besøg af enheder af sø
værnet blev efterkommet ved at lade korvetten TRITON, mine
læggeren LANGELAND og or-logskutteren ALHOLM anløbe byen
i nævnte periode.

For besætningen blev der arrangeret busture, ligesom der var
gratis adgang til festpladsen og de forskellige arrangementer.

For de mange interesserede besøgende blev der ombord i
TRITON demonstreret kanoner, brandslukningsmateriel, skyd
ning med dybdebombemorterer, udsætning af fartøj m . v., og
ombord i LANGELAND forevistes en antennemine og en mag
netmine.

I LANGELAND fik hvert barn under 14 år foræret en iskage.



LEOPARD
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Meddelelser fra udlandet.
Ved ertogslmptajnerne H. 1\1. Petersen, B. Hc r v a dv.l ør g e n se n

og W. W. Christensen.

England.

Sulg uf hanqarskibe.

Hagnrskibene IIERCULES og LEVlATHAN, hvis færdigbyg
ning blev stoppet i 1946, men som stadig er blevet vedligeholdt,
skal nu fær-digbygges med henblik på salg til henholdsvis den
indiske og den parkistanske marine.

(La Revne Maritime juli 1956) B.H-J.

Fregatter.

A/L-fregatter af LEOPARD-klassen (jvf. T.f.S. 1956 pag. 57).

Data: Dimensioner 105 X 12 X 3,7 m
Deplacement 1750 t.
Ma sk inkruf't 16000 HI{
Fart 25 knob
Armering 2 dobb. 115 mm

1 dobb. 40 mm
1 squid

søsat 23/5 1955
søsat 12/1 1955
søsat 30/6 1954

Plyleder-frcgntter af SALISBURY-Idassen (jvf. T.f.S. 1956
pag. 57).

Data: Dimensioner
Deplacement
Maskinkraft
Fart
Armering

105 X 12,5 X 3,7 m
1750 t.
16000 HK
25 knob
1 dobb. 115 mm
1 dobb. 40 mm
1 squid
specielt radarudstyr.



Meddelelser fra udlandet. 411

Data: Dimensioner
Deplacement
Maskinkraft
Fart
Armering

A/U-fregatten TORQUAy hejste kommando den 8. maj. Det
er den første af en serie på 8 fregatter af \VHITBY-klassen
(jvf. T.f.S. 1956 pag. 57).

113 X 12,5 X 3,7 m
2000 t.
30000 HK
30 knob
1 dobb. 115 mm
1 dobb. 40 mm
2 Limbo
12 torpedorør (2 dobb, og 8 enkelte)

A/U-fregatten PALLISER blev søsat den 10. maj. Fregatten
tilhører BLACKWOOD-klassen, hvoraf 3 er indgået i flådens tal.

(The Navy april 1956, La Revue Maritime juni og juli 1956)
B.H-I.

Frankrig.

Søsætning af krydser.

Den 24. marts blev krydseren COLBERT søsat i Brest.

Data: Dimensioner 180 X 19,7 X 6,0 m
Deplacement 8475 t.
Maskinkraft 86000 HK
Fart 32 knob
Aktionsradius 4000 sømil med 25 knob
Armering 8 stk dobb. 127 mm

12 stk. dobb. 57 mm
Luftfartøjer 1 stk. helikopter.

(La Revue Mar-itime april 1956) B.H-J.

Norge.

Nye minestrygere.

Den norske marine har på våbenhjælpsprogrammet modtaget
3 minestrygere å 700 t, som har fået navnene NAl\ISEN, LAA-

GEN og SIRA. (La Revue Maritime juli 1956) B.H-I.
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Turner, Jo/m Fraijn : Service Most Silent.
The Navy's Fight against Enemy Mines.

(Harrap, London 1955, 200 sider, il!., 12 s. 6 d.)

"En dag under krigen traskede to søofficerer langsomt gennem
mudderet på en vild, vindhlæst kyst vcd Orkney øerne ud mod en
af fjendens miner, som var ved at blive skyllet op p å stranden
af tidevandet. Da de nærmede sig, men endnu var et stykke
fra den, rullede en bølge minen - og den eksploderede. Offi 
eererne blev såret, deres sår korn ikke under behandling, og da
der ikke var andre i nærheden, døde de. Og bølgerne brød over
deres legemer og udviskede sporene i sandet ...«

Forfatteren har dediceret sin bog til disse og andre mænd,
der havde til opgave at uskadeliggøre og dissekere fjendens
miner, for at videnskahsmændene kunne konstruere det mine
st rygningsmuterfel, der blev taget i brug for at rense søvejene.

Bogen beretter i glimt om uskadelfggørclse af de første mag
net-, akustiske- og trykminer. om miner anvendt som flyverbom 
ber og kampen mod de antiadskillelsesanordninger (booby
traps), som tyskerne installerede i deres miner for at forhindre
minørerne i at udføre deres betydningsfulde arbejde.

Bogen har faglig interesse, fordi den beretter om de metoder,
der blev anvendt første gang, de pågældende minetyper blev
adskilt, og giver dermed en forklaring p å de fremgangsm åder,
som senere er blevet nedlagt i reglementer og h åndbøger.

Den er spændende fortalt, selvom forfatterens »rn åske«

prægede, dagligdagsstil ikke altid virker overbevisende og i
længden er lidt trættende.

I slutningen af 13. kapitel siniver forfatteren: »J eg tænker
på, om folk nogen sinde bliver k lar over, hvormeget De og De
res lille hold i virkeligheden har udrettet? De må aldrig under
vurdere det af hcskcdcnhed.«

Bogen giver et lwrakteriserende billede af minørernes opgaver
og arbejdsvilkår og henvender sig derfor til en større læsekreds

end den rent fagligt interesserede. P. W-T.
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Campbell, A. B.:

Customs and Traditions o] tlie Royal Nauy.

(Gale & Polden, Aldershot 1956, 169 sider, ill., 15 s.)

413

Commander Campbell har skrevet en interessant redegørelse
for oprindelsen og udviklingen af traditioner og skikke i den
britiske flåde.

Bogen omfatter afsnit om alt fra skibets »ana tom ic , søsæt
ningsceremonier, prise-penge og salutter til dekorationer, uni
former, Royal Marines og Womcn's Royal Naval Service. Den
indeholder tillige kapitler om maritime gloser og særlige ud
tryk anvendt i flåden. Den er forsynet med et stikordsregister.

Det er en bog, der beriger den britiske flådes historie, lige
som den beriger historien om de flåder, hvorfra en del af de
omhandlede traditioner og skikke er hentet. P. W-T.

Rasmussen, A. R.: Soldager på en kruitenne.
(Cappelen, Oslo 1955, 255 sider, il!.)

Eventyreren, forfatteren, B.B.C.'s reporter under krigen, den
nu 73 årige yngling, nordmanden A. H. Rasmussen har føjet
endnu en bog til sine erindringer.

Den handler om et enkelt år af hans liv og hans oplevelser
under krigen i Middelhavet i perioden fra landgangen i Nord
afrika den 7. november 1942, indtil landgangen i Italien var vel
overstået ved juletid 1943, med andre ord den periode af kri
gen, hvor krigslykken vendte til fordel for de allierede.

Bogens værdi ligger i, at dens kapitler er en række øjenvidne
skildringer, da »Old Ras. er aBtid der hvor noe hender-e, et
skudsmål forfatterens venner i den britiske flåde gav ham.
Den beretter om store begivenheder - erobringen af Bizerta,
landgangene på Sicilien og ved Heggio - og giver tillige en
række billeder af livet ombord i minestrygere, l\IL'er, MTB'er,
krydsere og Iandgnngsfartøjer.

De første 7 kapitler virker lidt ensformige med de mange
opremsninger af sted- og personnavne, som ikke siger læseren
ret meget; men interessen skærpes ved læsningen af den reste
rende del af bogen, hvor begivenhederne - nøgternt skildret 
tager fart og flettes ind i en større sammenhæng. Nogle tanker,
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som er nedfældet i forordet, er bogens grundide : »Det er en
vildig oppgave å fortclle om kr-igen til sjøs, en krig som kan
fremvise talløse episoder på højde med eposet om Arnhcm.«
... :o ;\!a tap an har f'ått sin fortjente plass, Noen få spermende
historier er fortalt om de arktiske konvoier til Rusland. Men
atskillig - ja, svært meget gjenst år, hvis ikke menneskeheten
skal henfalle til det stupide og farlige kjetterl, at sjørnakten
er blitt avlegs på grunn av Ilyvåpenet - en skjebnesvanger
Iciltagclsc, som Hitler heldigvis gjorde sig skyldig i, og som mel'
enn noe annet bidro til hans nederlag.e

Bogen er gennemsyret af forfatterens kærlighed til den briti
ske flåde, en linie som kun brydes, når forfatteren med let
forståelig stolthed skildrer sine møder med norske handels
skibe.

Det er ikke skønlitteralur, det er reportage - velskrevet re
portage, og som sådan en farverig illustration til de mere sag
lige og tørre skfldrIngcr, der hidtil er Ircmkomrnet om Middel
hnvskrigen,

Bogen udkommer på dansk i løbet af efteråret på Haases

~~ ~~~

Alistair lI1acLean: H.lI1.S. ULYSSES.
Oversul fra engelsk af Michael Tejn. Gyldendal, Københnvn 1956,
294 sider. Skematisk skibstegning.Kortskitse. Kr. 16,75 hft., 23,75 indb.

Denne bog, som udkom i England i 1955 og der såvel som
USA fik stor sueees, er nu udgivet på dansk.

Den engelske udgave er allerede i februar dv å, anmeldt
'I'idsskr-if't for Søvæsen (pag. 94). Hvad handlingen angår hen
vises derfor til denne anmeldelse.

Oversættelsen er god, også med hensyn Lil de særlige maritime
udtryk og vendinger - et område, hvor der ellers ofte fejles.
Der er ganske vist flere tilfælde, hvor de helt korrekte - spe
cielt sømilitære - dunske udtryk ikke er benyttct ; men de på
gældende oversættelser kan dog i del store og hele betragles som
acceptable omskrivn ingcr.

Den danske udgave kan hilses velkommen - ikke mindst af
hensyn til læsere udenfor den maritime kreds, fordi disse vil
fil indblik i nogle af søkrtgcns vilk år, Th.
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Den Nordlige Søve].
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Steensen.
(fortsat)

Sømilitære begivenheder langs den Nordlige Søvej.

Operation Wunderland.

Denne hidtil lidet paaagtede søkrigsoperation - den
eneste der er blevet udført af overfladestridskræfter
paa den Nordlige Søvej - ja, vel overhovedet den
eneste, der med deltagelse af et større krigsskib har
fundet sted i de arktiske farvande - fortjener en
nærmere omtale.

Man kan vist med nogenlunde sikkerhed sige, at
chancen for, at overfladekrigsskibe under en fremtidig
storkonflikt vil komme til at deltage i lignende opera
tioner i arktiske farvande nu vil være minimal. Faren
for luftangreb af landbaseret fly vil i dag utvivlsomt
virke altfor afskrækkende i disse farvande, hvor man
til enhver tid maa være forberedt paa, at isen vil
kunne vanskeliggøre - for ikke at sige helt umulig
gøre - afdrej og manøvrer, lige saa lidt som man kan
stole paa, at eventuelle til beskyttelse medgivne han
garskibe i en given situation vil være i stand til at
lægge sig paa de kurser og løbe de farter, som er nød
vendige, for at de skal kunne starte og lande deres fly.
For slet ikke at tale om angrebschancerne mod et maal,
der sidder fast i isen!

Men netop for at kunne bedømme mulighederne
for saadanne operationer og vise med hvilke vanske-

Tidsskr. f . Søvæsen, 127. Aarg. 27
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ligheder, de er forbundet, vil en mere indgaaende rede
gørelse for Operation Wunderland være af interesse.

I marts 1942 overvejede den tyske søkrigsledelse at
foretage en aktion med svære søstridskræfter mod tra
fiken ved Novaja Zemlja i den kommende sejlads
periode. Herunder haabede man at kunne overraske
russiske isbrydere og handelsskibe, ja, maaske endda
hele konvojer, der var undervejs til eller fra den Nord
lige Søvej. Muligvis kunne man ogsaa komme over en
kelte russiske jagere under rokering fra det Fjerne
østen, medens de endnu var belemret med deres sær
lige beskyttelse mod isen. I hvert fald ville man ved
en saadan aktion genere sejladsen ad den Nordlige
Søvej og tvinge Russerne til at afse en mere omfat
tende eskortetjeneste, hvorved deres styrker blev til
svarende svækket andetsteds.

Hjælpekrydseren KOMET var netop for kort tid si
den vendt hjem fra sit lange togt. De erfaringer, den
havde indhøstet under passagen i 1940 - og erfarin
gerne fra GRAF ZEPPELIN's flyvning i 1931 - indgik
sammen med de øvrige oplysninger, man i aarenes
løb havde indsamlet om sejladsen i Karahavet og det
Vestsibiriske Hav, i den tyske søkrigsledelses ind
ledende overvejelser.

Paa dette tidspunkt forhandledes der endnu mel
lem Japan og Tyskland om at udnytte ruten N om
Sibirien som forbindelsesvej meIIem de to aksemagter.
En aktion mod den Nordlige Søvej ville antagelig tvin
ge de russiske skibe til at gaa klods op ad 'kysten ,
hvorved de tyske skibe under gunstige isforhold havde
mulighed for at kunne benytte ruten N om Novaja
ZemIja og eventuelt ogsaa N om de øvrige øgrupper
med andre ord nordvarianten af den Nordlige Søvej.
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I maj 1942 fik Marinegruppenkommando Nord ordre
til at undersøge og overveje mulighederne for en ak
tion ind i Karahavet med en svær krydser. Resultatet
af disse overvejelser blevet memorandum, der blev
sendt til den tyske Admiral Nordmeer (viceadmiral
Schmundt) til udtalelse. Denne, der var underlagt
Gruppenkommando Nord, fraraadede i det store og
hele slige aktioner. Han paapegede den alvorlige risiko,
der ville være forbundet hermed, ligesom operationer
af denne art ville kræve en meget udstrakt opklaring
- bl. a. med flyvebaade. Han ansaa i almindelighed en
operation med store skibe i Karahavet for uigennem
førlig.

Marinegruppenkommando Nord havde derimod be
dømt mulighederne for operationen noget mere gun
stigt og var allerede - samtidig med at memoran
dumet blev sendt til Berlin - gaaet i gang med ud
arbejdelsen af en operationsplan, hvori der forudsattes
en udstrakt opklaring med fly og ubaade samt to
trawlere, der - udrustede som is- og vejrobservations
skibe - skulle patruljere ved iskanten. Endvidere
begyndte man en konstant aflytning af den russiske
radiotrafik fra Port Dickson og andre stationer for
at prøve paa at finde ud af koderne for meldinger om
is og skibspositioner.

I juli afsendte Gruppenkommando Nord sin opera
tionsplan med en indgaaende bedømmelse af de opera
tive maal og forhold for den projekterede aktion til
Berlin. Heraf skal nævnes:

1. I de senere aar er havnen Amdenna i den sydlige
del af Karahavet blevet betydelig udvidet. Ved en
eventuel ødelæggelse af havneanlæggene ved Mur
mansk og en øget trusel mod skibsfarten langs Mur-

27*
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mankysten til Hvidehavet ville Amderma kunne faa
betydning som udskibningssted for Ishavskonvojerne.
En ødelæggelse af Amderma nu, hvor der næppe
fandtes russiske søstridskræfter af betydning E for
Hvidehavet, ville derfor niaaske kunne faa en vis
betydning ud i fremtiden.

(Paa dette tidspunkt kunne Tyskerne ikke vide, at
de Allierede efter Operation R6sselsprung indstillede
Ishavskonvojerne i sommerhalvaaret. Da Amderma
var utilgængelig paa grund af is i vinterhalvaaret og
den første del af sommeren, ville denne plads altsaa
næppe kunne komme til at spille den rolle, som
Gruppenkommando Nord havde tiltroet den - med
mindre ødelæggelsen af havneanlæggene i Murrnansk
i forbindelse med en effektiv tysk kontrol af adgangen
til Hvidehavet skulle tvinge Vestmagterne til - trods
den store risiko - atter at lade Ishavskonvojerne gaa
i sommerhalvaaret) .

2. Den væsentligste hindring for søkrigsførelse i Kara
havet og det Vestsibiriske Haver isen. I de sidste 10
aur havde isforholdene her været fuldstændig uregel
mæssige og var i hovedsagen afhængige af vinden. Da
man endnu ikke havde været i stand til at forcere de
nye russiske koder for is- og vejrmeldinger, var op
rettelsen af en speciel tysk is- og vejrmeldetjeneste
en absolut nødvendighed. Man havde her - som
nævnt - planlagt at anvende specielt til dette formaal
omdannede trawlere, der skulle afgive is-, vejr- og
fjendemeldinger med signaler efter et særligt kode
system (kortsignaler uden opkald).

3. Ved planlæggelsen af operationer maatte der tages
hensyn til, at operationsomraadet i bredde var paa
størrelse med Nordsøen, medens det i N-S-lig retning
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var saa langt, at der - idet man forudsatte at gaa N
om Novaja Zemlja - maatte regnes med flere etmaals
sejlads saavel til opmarch som til retraite. Optræden
af større fjendtlige styrker i selve operationsomraadet
kunne man se bort fra, men der maatte tages hensyn
til muligheden for en eventuel omlægning af retraiten,
saafremt allierede (engelske eller amerikanske) en
heder blev sat ind for at afskære tilbagevejen. Et sik
kert kendskab til isgrænsen N for Nevaja Zernlja var
derfor en absolut nødvendighed. Uobserveret afgang
og opmarch samt overraskende angreb i forbindelse
med en tidsmæssig begrænsning af opholdet i opera
tionsomraadet var af vigtighed. Eskorte af jagere
maatte der ses bort fra dels paa grund af jagernes
mindre aktionsradius og dels fordi de under ugunstige
isfonhold kunne blive en klods om benet - ja, maaske
endda gaa tabt.

Denne bedømmelse af situationen vandt bifald hos
den tyske søkrigsledelse i Berlin, der beordrede aktio
nen udført med den svære krydser (Iommeslagskibet )
ADMIRAL SCHEER i midten af august 1942.

ADMIRAL SCHEER var søsat 1933. 12100 standardtons.
(!'.TB: l h. t. Versaillestraktaten var 10000 tons det tilladte
maximum). Dimensioner: 188X21.7X5.8 m. Maskineri: 8 stk.
9-cylindrede, gearede, dobbeltvirkende 2-takts MAN-diesel
motorer med halvdelen paa hver af de to skrueaksler. lait
56 800 HK. 28,5 knob. 6 stk. 28 cm kanoner i to tripletaurne
- for og agter- og 8 stk. 15 cm kanoner i enkeltopstilling
i borde. 6 stk. 10.5 cm fjernluftværn og 36 stk. nærluftværn
(37 og 20 mm). 8 stk. 53,3 cm torpedoror i to dæksopstillin
ger i borde paa afsætningen agter. Een katapult - agten
for skorstenen - og 2 fly (pontonmaskiner). Under opera
tionen var dog kun medgivet eet fly, men med to besætnin
ger. Vandliniepanser: 100 mm. To panserdæk : 70+40 mm.
Kanontaarnenes sværeste panser : 140 mm. Besætning: 1150
mand. Ved ombygning umiddelbart før operationen var
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taarnmasten blevet erstattet af en svær rormast, ligesom
skorstenen forlængedes med den hoje, karakteristiske tyske
røghætte. - ADM. SCHEER kæntrede og sank den 9. april
1945 i Kiel efter bombetræffere under et allieret luftangreb.

Kapitån zur See (kommandør) W. Mendsen-Bohl
ken (senere viceadmiral) var chef for ADMIRAL
SCHEER. Af hans operationsordre skal anføres:

a. Kodenavnet Operation 1Vunderland betegner klart,
at fremstødet fører ind i ukendt omraade (in vol
liges Neuland).

b. Opgave: Angreb paa skibsfarten i Karahavet og det
Vestsibiriske Hav. Hovedobjektet er konvojer 
og da især konvojer, der kommer østfra. Beskyd
ning af Amderma efter chefens skøn (bleibt Irei
gestellt) .

c. Foruden ADMIRAL SCHEER skal 2 ubaade (type
VII C) sættes ind i stedet for trawlere. (Som det vil
fremgaa af det følgende blev yderligere een ubaad
sat ind under en del af operationen).

d. For operationens udførelse og heldige resultat er
overraskelsesmomentet afgørende, hvorfor absolut
radiotavshed paabydes, ligesom observation skal
undgaaes f. eks. ved en hensigtsmæssig anvendelse
af sejlads i taage og ude af sigte af land. Paa
grund af operationens særlige forhold og de usikre
momenter ved hele foretagendet er chefen ikke
ufravigelig bundet til operationsordren (werden
starre Bindungen nicht gegeben) , Undtagelse: Der
maa kun løbes forsvarlig risiko.

e. Indsats af ubaade sker udelukkende gennem Ad
miral Nordmeer. Een ubaad til isobservation i nord
passagen mellem Novaja Zemlja og isgrænsen, den
anden rekognoscerer mellem Hvideøen og Port
Dickson.
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Operationsudførelse :

Den 16. august ved middagstid afgik ADMIRAL
SCHEER fra sin ankerplads i nærheden af Narvik og
stod N paa eskorteret af 4 jagere. Næste dag - S for
Bjørneøen - returnerede jagerne, og ADMIRAL
SCHEER satte lidt senere kurs N om Nevaja Zemlja.
Et mindre fragtskib paa vej til Murmansk blev obser
veret N for Nordkap, men krydseren veg ud og lod
i henhold til sit direktiv skibet passere.

Den 18. havde man N for Novaja Zemlja rendez-vous
med U 601, der rapporterede, at isgrænsen laa ca. 80
sm N for Kap Sjelanja. Krydseren stod herfra E paa
mod Eensomheden. Mod forventning observeredes in
gen trafik, og da man hurtigt kom ind i ret svær is,
blev flyet katapulteret for isobservation. Da farvandet
E paa viste sig at være isfyldt, og da sigtbarheden
begyndte at aftage, vendte krydseren ca. 100 sm W
for Eensomheden og stod W paa mod frit farvand,
da man var ængstelig for, at de forholdsvis højtsid
dende skruer skulle blive beskadigede af isen. Det
skal dog anføres, at efter at man havde vænnet sig
lidt til sejlads i isen og saa, at det gik godt, blev man
efterhaanden dristigere.

Den 19. meldte U 601, at den ikke havde observeret
trafik, hvorfor krydseren stod SE paa langs iskanten,
hvor den tidligt om morgenen den 20. havde rendez
vous med U 251, der gik paa siden for at faa olie. Dette
rendez-vous var pr. radio arrangeret af Admiral Nord
meer.

ADMIRAL SCHEER fortsatte S paa, indtil Izvestji
Tzik-øerne kom i sigte. Her blev isforholdene bedre, og
kursen kunne nu sættes E paa. Allerede paa dette
tidspunkt havde man erfaret, at et nøje kendskab
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til is forholdene var den første og nødvendigste forud
sætning for operationer i dette farvand, medens kend
skab til modstanderen i forhold hertil faktisk først
kom i anden række.

Ved hyppige luftrekognosceringer afsøgtes i løbet
af dagen en del af den indre rute langs Khariton Lap
tevkysten, men der observeredes stadig ingen skibs
trafik. Derimod kunne man hurtigt konstatere, at sø
kortene var højst mangelfulde og upaalidelige. Hvor
der skulle være dybt vand, registrerede ekkoloddet
pludselig en banke med kun 12-15 m. Et andet sted
observeredes nogle skær i et omraade, hvor søkortet
viste frit farvand i mange sømils omkreds. Ganske
vist gik ADMIRAL SCHEER langt udenfor den nor
male rute, men søkortenes upaalidelighed - i for
bindelse med is og hyppig taage - viste dog tydeligt
med hvilke besværligheder, der maatte regnes i disse
utilstrækkeligt opmaalte farvande.

Samme dags eftermiddag - den 20. - meldte luft
fartøjet, at.det havde observeret en konvoj paa 9 skibe
i østlig retning med kurs S\V. Afstanden fra krydseren
skønnedes at være ca. 60 sm. Konvojens plads var
dog noget usikker, da luftfartøjets egen pladsbestem
melse ikke var god . Konvojen skønnedes at befinde sig
NE for Kravkov-øen, den største af Mohnøerne (75 °
42'N,88°38'E).

Efter at have fyldt benzin startede flyet paany, men
vendte straks efter tilbage med melding om, at et
bredt taagebælte kom drivende østfra, og at man der
for ikke havde kunnet faa føling med konvojen. Da
taagen lettede lidt, startede flyet atter, men kom
snart efter tilbage igen - faktisk i sidste sekund 
thi da det gik ned paa vandet, var krydseren allerede
fuldstændig indhyllet i taage.
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Paa grund af den usikre situation, hvor konvojen
havde mulighed for at slippe forbi indenskærs i
tangen, stod krydseren SW paa ad den ydre rute til
Jermakbankens S'W-Iige kant og holdt gaaende for
smaa omdrejninger med radaren igang paa nordlige
og sydlige kurser 'V for Mohn, og Ringnessøerne, idet
konvojen ikke ville have mulighed for at slippe uob
serveret igennem her, hvor der ikke var nogen inden
skærs rute. Men efter adskillige timers patrulje og for
gæves venten, begyndte man at nære tvivl om kon
vojens kurs. At der var en konvoj, var man klar over,
da der hørtes radiotrafik, der efter radiopejlingerne
at dømme kom fra NE.

Trods ukendskab til isfonholdene og søkortenes
upaalidelighed stod krydseren derpaa i taage med kun
godt 100 m sigtbarhed NE paa ad den ydre rute mod
Nordenskioldarkipelaget.

Den 21., da sigtbarheden, efterhaanden som solen
kom højere paa himlen, bedredes, blev flyet atter ka
tapuIteret for at rekognoscere NE paa. Kysten og øerne
lige til Wilkitzkistrædets vestlige indgang blev afsøgt
- men der var ingen konvoj at se. Til gengæld obser
veredes der heI1er ingen is af betydning. Ved landingen
havarerede en af pontonstøtterne, hvorved flyet blev
ubrugbart i en halv snes timer.

Tidligt om morgenen den 22. befandt ADMIRAL
SCHEER sig ca. 10 sm SW for Nordenskioldarkipe
laget og havde nu ved sin egen rekognoscering i for
bindelse med luftopklaringen faaet sikkerhed for, at
der ikke befandt sig nogen konvoj mellem Scott-Han
sens ø og Nordenskioldøerne. Den radiotrafik, man
havde hørt i NE, kunne hidrøre fra konvojen, saafremt
den var staaet NE paa - eller maaske fra helt andre
skibe. Om bord i krydseren havde man nemlig gjort
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forskellige erfaringer, der bestyrkede troen paa, at
luftopklaringen havde været genstand for et optisk
bedrag.

Luftspejlinger og uvant belysning havde her forledt
alt personel, der deltog i udkigstjenesten, til fejlobser
vationer. Dette gjaldt ogsaa officererne. Drivende is
med skruninger og torosser (»isfjelde«), der saas op
mod lyset - og da især mod en horisont med lav og
rødlig sol - antog saaledes hyppigt form af skibe,
ubaade eller lavtflyvende luftfartøjer. Der indløb fra
udkiggene talrige saadanne meldinger, der ved en
nærmere undersøgelse viste sig at være fejlobserva
tioner. Det ville derfor heller ikke være mærkeligt,
dersom ogsaa flyets besætning havde været udsat for
et optisk bedrag og enten havde bedømt konvojens kurs
forkert - eller manske havde troet at se en konvoj,
hvor der slet ingen konvoj var.

Radioaflytningen meldte nu, at en skibsstation, der
efter radiopejling befandt sig NE for Nordenskield
øerne, havde givet kurssignal 43° og ordre om 5 knob.
Dette kunne kun være en NE-gaaende konvoj . Saa
snart flyet var klart, blev det derfor atter startet for
at bekræfte radiopejlingen - men det vendte kort ef
ter tilbage med melding om, at der laa tæt taage hele
vej en NE over.

Først op ad formiddagen, da sigtbarheden pludselig
tiltog i uanet grad - den kunne ved maalinger fast
slaaes til mindst 90 km - blev flyet atter sendt afsted
og foretog nu en 5 timer lang rekognoscering over
Nordenskieldøerne til Wilkitzkistrædet, derfra N paa
til Sjokalskistrædet og via Russkyøerne videre mod W
til Kirovøerne. Et mindre skib, antagelig et fyrinspek
tionsskib eller en anden regeringsdamper. laa ved
Fearnleyøerne, men konvojen havde man ikke set.
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Issituationen var som følger: Isfrit fra Norden
ski6ldøerne til Wilkitzkistrædet, ved hvis østlige ud
gang der var svær pakis. I strædet spredt drivis med
flere større isfjelde. Isbælte langs Bolsjevikøens syd
kyst og pakis fra denne øs S\V-pynt over mod Kirov
øerne - gaaende ca. 30 sm N for Russkyøen.

Denne opklaring gav det første paalidelige billede
af isforholdene, men skuffede med hensyn til kon
vojen. En ny opklaring med den anden flybesætning
var derfor omgaaende nødvendig, medens ADMIRAL
SCHEER selv fortsatte NE paa mod Russkyøen. Da der
her fandtes en russisk polarstation med radio, turde
man kun gaa saa nær til øen, at den kunne observeres'
fra mærset. Herved kom krydseren ind i udløberne fra
det nordenfor liggende isbælte, men da det tilsyne
ladende kun drejede sig om lettere drivis, tog man
ikke i betænkning at gaa ind i isen.

I dagens løb aflyttede man radiotrafik i klart sprog
mellem forskellige skibe - antagelig i Wilkitzkistræ
det - og konstaterede, at radiostationen i Port Dick
son spillede en vigtig rolle som transitstation. Fra
Admiral Nordmeer modtages en oplysning om, at en
vestgaaende konvoj paa 19 skibe ledsaget af 4 is
brydere formodedes at være undervejs. Man kan an
tage, at denne oplysning var kommet fra Tokio.

Den 23. - den femte operationsdag - startede flyet
ved middagstid efter vekslende sigtbarhedsforhold for
at oplede konvojen mellem NordenskiOldøerne og Wil
kitzkistrædet og rekognoscere den østlige del af dette.
Foruden oplysninger om isforholdene bragte denne op
klaring det vigtige resultat, at 10 dampere blev obser
veret liggende til ankers S for Helland-Hansenøerne.
Strædet var isfrit bortset fra mindre drivisomraader,
men ved dets østkant laa en fast isbarriere med 10
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hall. Udstrækningen af barrieren kunne ikke fastslaaes
paa grund af taage, W for Bolsjevikøen var isforhol
dene meget nær uændrede - bortset fra at drivisen N
fra syntes at have nærmet sig Russkyøen noget. Den
tidligere meldte regeringsdamper laa stadig ved Fearn
leyøerne.

Før der blev taget endelig beslutning om et indbrud
i Wilkitzkistrædet, skønnedes dog en yderligere is
rekognoscering at være nødvendig.

For ikke at blive observeret fra land havde man
planlagt at holde E paa i den nordlige del af Wilkitzki
strædet. Efter en luftrekognoscering var det da hensig
ten at staa S paa mod konvojen og angribe den. Risiko
momentet ved planen var, at en vinddrejning kunne
drive den 'V for Bolsjevikøen liggende is ind i strædet,
hvorved krydseren udsatte sig for at blive fanget af
isen. Inden man startede angrebet, var det derfor ab
solut nødvendigt at sikre sig en isfri retraite. Benzin
beholdningen var imidlertid nu svundet saa stærkt ind,
at man var nødt til at indskrænke anvendelsen af luft
fartøjet. Den 24. om formiddagen vovede man dog at
sende det op for at foretage den ønskede isrekognosce
ring. Som saa mange gange før vendte flyet imidlertid
straks efter tilbage, da taage forhindrede observatio
ner. Der var nu ikke andet for at gøre end at udføre
rekognosceringen med krydseren selv, der derfor stod
N paa. Under denne rekognoscering sprang vinden
imidlertid til W og samtidig aftog sigtbarheden. Driv
isen, som ADMIRAL SCHEER gik igennem, begyndte
at pakke faretruende - og pludselig befandt krydse
ren sig i tæt taage omgivet af svære ismasser, som
pressede haardt mod skibssiderne. Situationen var
alvorlig, men til held for Tyskerne bedredes sigtbar
heden efterhaanden saa meget, at man kunne Ias et
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nogenlunde overblik over is forholdene rundt omkring.
Herved lykkedes det ADMIRAL SCHEER - dog først
efter store vanskeligheder - unier ooilem Einsatz des
Setiiifes was Schijiskbrper und Schrauben anbelangt
- at manøvrere sig ud af pakisen og ind i løsere
drivis.

Denne begivenhed viste med al tydelighed, hvilken
farlig situation krydseren kunne komme i under et
indbrud i Wilkitzkistrædet.

I løbet af dagen - den 24. - havde krydseren fra
Admiral Nordmeer pr. radio faaet operationsfrihed i
Karahavet og det Vestsibiriske Hav.

Den 25. mente man imidlertid, at vejrforholdene
gjorde et angreb forsvarligt. Da krydseren havde været
uden sikker landkending og heller ikke havde haft no
gen astronomisk stedbestemmelse de sidste to døgn,
var det nødvendigt at benytte flyet til kontrol af be
stikket, idet man var klar over, at der i det forløbne
tidsrum havde været stærkt vekslende strømsætning.
Efter bestikkontrollen skulle flyet rekognoscere stræ
det og oplede konvojen.

Kort efter starten maatte flyet imidlertid vende til
bage igen paa grund af ringe sigtbarhed. Ved landin
gen paa vandet indtraf der et totalhavari, idet bl. a.
den ene ponton blev revet helt af. Det lykkedes at
redde besætningen, men da maskinen nu kun var et
vrag, blev den sænket med kanonild (20 mm).

Muligheden for et indbrud i Wilkitzkistrædet var
dermed udelukket, og angrebet paa konvojen maatte
opgives.

Det, der mest forbavser ved operationen, er den ringe
sikkerhedsmargin, der var blevet tildelt den for hele
foretagendets heldige udfald saa vigtige luftopklaring.
Skønt ADMIRAL SCHEER i henhold til flaadehaand-

Tid.skr. f. Søvæsen. 127. Aarg, 28
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bøgerne skulle kunne medføre to luftfartøjer, var der
under operationen kun medgivet eet. Man havde gan
ske vist to besætninger til dette, men beholdningen af
benzin var som allerede nævnt saa ringe, at flyets an
vendelse var stærkt begrænset.

Chefen for ADMIRAL SCHEER besluttede nu at staa
S\V paa langs den ydre sejlrute til Jermakbanken. Un
der sejladsen forbedredes sigtbarheden betydeligt, og
man konstaterede atter, hvor hurtigt og pludseligt vej
ret kunne slaa om i disse farvande.

Den 26. ved middagstid observeredes i nærheden af
Bjelukhaøen en damper kommende fra SW. ADMIRAL
SCHEER holdt straks ned mod den og signalerede
med projektør paa Russisk: "Hvem er De? Hvor skal
De hen? Kom nærmere !«

Det russiske skib, isdarnperen ALEXANDER SIBIR
JAKOV, havde vanskeligt ved at identificere krydse
ren, som saas ret forind. SIBIRJAKOV maa dog have
fundet det fremmede skib mistænkeligt, thi medens
ADMIRAL SCHEER endnu signalerede, radierede den
i klart sprog til Port Dickson: "J eg observerer en
fremmed hjælpekrydser. Vær opmærksom paa os e.
Øjeblikkelig satte ADMIRAL SCHEER ind med radio
forstyrrelse paa samme bølgelængde, drejede til og
aabnede ilden paa 12000 m's afstand. Trods situatio
nens haabløshed besvarede SIBIRJAKOV ilden med
sine 76 mm kanoner, kastede taagebøjer og prøvede
at manøvrere sig i læ af disse, idet den ogsaa selv ud
viklede taage. Allerede i anden salve ramtes SIBIR
JAKOV. ADMIRAL SCHEER afgav 6 salver med sine
28 cm kanoner, heraf halvdelen med begge taarne 
ialt 27 skud - af hvilke formentlig de 4 var træffere.
Isdamperen kom straks i brand, stoppede og begyndte
at synke, men vedblev at skyde - dog uden at træffe
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- alt mens den tyske krydser, efter at have indstillet
ilden, langsomt nærmede sig. Tilsidst sank SIBIRJA
KOV, og ADMIRAL SCHEER satte fartøjer i vandet
og bjergede 28 mand af besætningen. Nogle af Rus
serne gjorde modstand, da man ville redde dem, og
maatte overlades til deres skæbne.

Isdamperen SIBIRJAKOV (1909, 1385 BRT, 12
knob, 3 stk. 76 mm og lettere luftskyts) var paa vej
til polarstationen ved Kap Moletov (nordspidsen af
Komsomoletzøen) med materiel til udvidelse af sta
tionen. Bl. a. medførtes et par motorbaade.

Af de ca. 125 mand, som befandt sig om bord, var
der 35 russiske orlogsgaster samt flere ingeniører og
meteorologer.

Fra tysk side anerkendtes isdamperens beslutsom
me og modige optræden, og ikke mindst dens manøv
rer og gode taktiske anvendelse af kunstig taage blev
fremhævet.

ADMIRAL SCHEER's omgaaende radioforstyrrelse
syntes at have kvalt SIBIRJAKOV's nødraab. I hvert
fald fremgik det ikke af den nærmest paafølgende
radiotrafik, at Port Dickson havde forstaaet isdampe
rens telegram. Alligevel kunne affæren selvfølgelig ikke
siges at være sket i dølgsmaal - bl. a. maatte noget i
hine farvande saa usædvanligt som en radioforstyrrel
se naturligvis have vakt ikke alene opmærksomhed
men ligefrem sensation. Nogle timer senere observe
rede man da ogsaa i vestlig retning og paa stor af
stand et fly, der i lav højde afsøgte farvandet - for-

28"'
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AD;\IlRAL SCHEEH nærmer sig den brændende SIBlRJAKOV.

mentlig dog uden at opdage ADMIRAL SCHEER. Om
trent samtidig rundkastede Radio Dickson følgende
advarsel: »I omraadet udfor Khariton Laptevkysten
befinder sig en fjendtlig hjælpekrydser. Til underret
ning for alle skibsførere i Karahnvet«.

Dog - som det ogsaa fremgik af radioaflytningen
om bord i ADMIRAL SCHEER - kunne Russerne
næppe have dannet sig noget virkeligt billede af situa
tionen -- udover at der maatte være sket noget med
SIBIRJAKOV, der stadig forblev tavs ved alle opkald.

Advarslen fra Port Dickson maatte formodes at
ville skræmme og i hvert fald for en tid lamme skibs
farten, hvorfor et fortsat ophold udfor Laptevkysten
nu næppe ville give noget større udbytte. ADMIRAL
SCHEER stod derfor NW paa for at operere paa linien
Kap Sjelanja - Dicksonøen. Undervejs passeredes tal-
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EXIT SIBIRJAI{OV. (Udsnit af fotografiet paa modstaaende side).

rige isbælter og en enkelt gang en lettere pakishar
riere,

Da der ikke observeredes nogen skibstrafik, beslut
tede kommandør Mendsen-Bohlken sig til - i overens
stemmelse med operationsplanen - at foretage et
angreb paa et af støttepunkterne for den Nordlige Sø
vej, og valget faldt her naturligt paa selve Port Dick
son. Tabet af luftfartøjet i forbindelse med det tarve
lige og utilstrækkelige søkortmateriale over Dickson
øen, der stod til disposition - et ældre engelsk kort i
Mercatorprojektion i skala 1 :200 000 - gav opera
tionen et vist hasarderet præg. Angrebet blev planlagt
som en overrumpling med landsætning af en styrke
paa 180 mand. Man haabede ved et saadant commando
raid at komme over vigtigt materiale og at kunne tage
fanger - bl. a. personel fra ledelsen af den Nordlige
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AD:\lIRAL SCHEER i mundingen af Jenissejbugten.

Søvejs vestlige sektor. Tillige skulle kuloplagene sæt
tes i brand, radiostationen ødelægges og telefonkablet
til Krasnojarsk afbrydes. Efter de oplysninger, man
havde faaet af fangerne fra SIBIRJAKOV, bestod den
russiske styrke kun af 60 mand GPUere af grænse
bevogtningen, saaledes at man ved at støtte landgangen
med ild fra krydseren mente at have sikkerhed for
aktionens heldige udfald.

Den 27. k!. 0200 stod ADMIRAL SCHEER vestfra
ind mod Dicksonøen ( se kortet i afsnittet om havne
m. v.). Sigtbarheden var ret ringe og forværredes
ef'terhaanden, Saa snart krydseren var observeret, gav
radiostationen alarmmelding: »T il alle. En tysk kryd
ser nærmer sig ... e , ADMIRAL SCHEER's radiofor
styrrelse satte øjeblikkelig ind. KJ. 0400 begyndte be
skydningen af to skibe, der laa til ankers paa inder-
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reden med agterfortøjninger i land paa en af øerne
mellem Lenasund og Prøvensund. ADMIRAL SCHEER
holdt gaaende paa yderreden S for Vegasund. De to
skibe var den russiske is damper TAIMYR (kendt fra
Wilkitzkis ekspedition) og tankdamperen VALERIAN
KUJBYSJEV, der begge besvarede ilden med deres
76 mm kanoner. TAIMYR havde straks paabegyndt en
kraftig udvikling af kunstig taage, der vanskelig
gjorde begge parters skydning, hvilket dog naturligvis
var til Russernes fordel. Ret hurtigt var hele havnen
og det meste af inderreden dækket af tætte taageban
ker. Men til Tyskernes store overraskelse blev der nu
pludselig aabnet ild med 15 cm kanoner fra et kyst
batteri paa fastlandet lige vis il vis havnen. Som følge
heraf maatte landgangen opgives. Gennem huller i
taagen fortsattes artillerikampen. Begge de russiske
skibe blev flere gange ramt, og tankdamperen kom i
brand, eksploderede og sank lidt før kl. 0500.

Herefter afbrød ADMIRAL SCHEER kampen og
holdt W paa langs Dicksonøens sydside. Krydseren
havde ikke lidt nogen skade. Ilden fra kystbatteriet,
der ialt afgav et halvt hundrede skud, laa rigtigt i
længden, men forkert i siden - antagelig paa grund
af krydserens stadige manøvrer og fartændringer.

W for Dicksonøen drejede krydseren N paa og gik
uden om de \V for Dicksonøen liggende Bjørneøer
(Medvjedji). En derværende signalstation samt Novi
Dickson radiostation og forskellige radiofyr og byg
ninger paa hovedøen blev beskudt under sejladsen N
paa og den videre passage E paa norden om, idet alt
skyts fra 10.5 cm og opefter blev sat ind. Der kon
stateredes god træfning. lait afgav ADMIRAL SCHEER
60 skud med hovedartilleriet (28 cm). Norden for løbet
mellem Dicksonøen og fastlandet greb kystbatteriet
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atter ind - dog stadig uden at opnaa træfning. Kl.
1000 blev kampen afbrudt, og ADMIRAL SCHEER
forsvandt N paa.

Ved angrebet paa Port Dickson var ADMIRAL
SCHEER's identitet og tilstedeværelse i Karahavet
blevet kendt, og i henhold til operationsplanen skulle
operationen derfor egentlig have været afbrudt alle
rede nu. Paa grund af den ringe chance for omgaaende
russiske modforholdsregler ansaa man imidlertid en
tidsbegrænset fortsættelse for at være ikke alene for
svarlig men ogsaa ønskelig. En forudsætning herfor
var dog, at man fik mulighed for luftopklaring. End
videre ville det være en fordel, dersom ubaadene
direkte blev underlagt krydserchefen - i stedet for
som hidtil at være blevet dirigeret fra Norge af Admi
ral Nordmeer. Hele denne omlægning af operationens
organisation var det dog næppe muligt at faa i stand
uden en lang og udførlig radiokorrespondance.

ADMIRAL SCHEER stod fra Port Dickson NW paa
mod Kap Sjelanja. Undervejs konstaterede man, at
radiostationerne paa Dicksonøen var tavse og ikke sva
rede paa opkald fra forskellige andre stationer. Radio
Dickson saa vel som Novi Dickson maatte derfor an
ses for at være ødelagt.

U 255, der nu var stationeret paa ispatrulje i far
vandet N for Nevaja Zemlja, laa lidt sydligere end den
skulle. Det af Admiral Nordmeer arrangerede rendez
vous mellem ubaaden og krydseren kom derfor ikke i
stand - om end det ikke var langtfra. Fjernkendingen
ombord i U 255 har næppe været den bedste, idet ubaa
den meldte ADMIRAL SCHEER, som i halvklart vejr
observeredes i nogen afstand, som en vestgaaende
fjendtlig, hurtig »Einzelfahrer«.
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Medens krydseren saaledes natten mellem den 27.
og 28. passerede N om Nevaja Zemlja uden at faa kon
takt med U 255, modtoges en melding fra Admiral
Nordmeer om, at der var slaaet alarm i Nordnorge,
da fjendtlige skibe var observeret udfor kysten.

I ADMIRAL SCHEER kom det derfor meget utilpas,
at man ikke havde faaet forbindelse med U 255. Da
krydseren paa grund af den beordrede radiotavshed
ikke kunne bruge sin egen station, havde man haft til
hensigt efter mødet med ubaaden at sende denne en
passende distance W paa ud i Barentshavet for her at
afgive forskellige telegrammer til Admiral Nordmeer
- nemlig:

1. Melding om de hidtil opnaaede resultater.

2. Forslag om videreførelse af operationen i direkte
samarbejde med de 3 ubaade til rekognoscering
og angreb.

3. Anmodning om tildeling af et nyt ombordbaseret
fly og benzin eller at faa en flyvebaad af type
BV 138 stillet til disposition.

Alarmen i Nordnorge i forbindelse med en formod
ning om, at der tillige befandt sig stærke allierede
søstridskræfter i Barentshavet - baseret paa tidligere
oplysninger fra Admiral Nordmeer - var en yder
ligere aarsag til, at chefen for ADMIRAL SCHEER
ikke turde bryde ordren om radiotavshed.

Den amerikanske svære krydser TUSCALOOSA·)
eskorteret af jagerne EMMONS og RODMAN (ameri
kanske) samt ONSLAUGHT (engelsk) havde netop
kort forinden overført forskelligt krigsmateriel og

,,) NEW ORLEANS-klassen (søsat 1933), efter krigen i reserve
flaaden.
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teknisk personel til Arehangelsk og andre nordrussi
ske pladser og var paa vej hjem, da Port Dickson den
26. udsendte sin radioadvarsel om tilstedeværelsen af
en tysk hjælpekrydser i Karahavet. Den 25. havde ON
SLAUGHT sammen med de engelske jagere MARNE
og MARTIN sænket det tyske mineskib ULM ca, 100
sm E for Bjørneøen, og Tyskerne maatte derfor regne
med, at disse engelske og amerikanske skibe kunne
være blevet dirigeret tilbage til Barentshavet.

Om morgenen den 28. syntes situationen i Nordnorge
dog at være afklaret, og fra Admiral Nordmeer indløb
derefter ordre om, at ADMIRAL SCHEER skulle til
træde tilbagemarchen ved middagstid den 29. efter et
fremstød i Karahavet til 73° N bredde, saafremt der
ikke forelaa mulighed for andre aktioner med udsigt
til et lønnende resultat.

Denne ordre var ikke i overensstemmelse med or
dren af den 24., hvor der var blevet givet operations
frihed, og man mente derfor om bord i ADMIRAL
SCHEER, at der i Admiral Nordmeers stab maatte
være sket et omsving i opfattelsen af krydserens ope
rationsmuligheder. Den sidste ordre var saa meget
mere uforstaaelig, som de to ubaade U 251 og U 601,
der i de sidste dage havde patruljeret i farvandet mel
lem Hvideøen og Dicksonøen, ikke havde rapporteret
nogensomhelst skibstrafik. Som situationen forelaa for
ADMIRAL SCHEER, ville et fremstød i Karahavet,
hvor skibsfarten af frygt for den tyske krydser nu
syntes lammet, næppe give noget positivt resultat og
maatte - i hvert 'fald uden luftopklaring - anses for
ikke alene at være nytteløst, men tillige risikabelt af
hensyn dels til isen og dels til eventuelle russiske mod
forholdsregler saasom ubaade og miner.

I denne vanskelige situation, hvor krydserchefen ik-
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ke forstod sin foresattes motiver og hensigter, og hvor
denne ikke havde kendskab til sin underordnedes er
faringer og bevægelser, hans resultater og muligheder
- ja, end ikke kendte hans position - besluttede
chefen for ADMIRAL SCHEER sig efter svære over
vejelser til at bryde radiotavsheden for at klare begre
berne. I et kortsignal - uden opkald - hvor chancen
for indpejling kun var ringe, opgav krydseren sin po
sition og anmodede om tilladelse til at føre krydser
krig i retning af Spitzbergen. Som svar herpaa be
ordredes ADMIRAL SCHEER til ikke at returnere, før
operationerne i Karahavet havde givet resultat, eller
krydseren var blevet opdaget og identificeret. Aktio
nen i Karahavet skulle saaledes gennemføres uden no
gen indskrænkning, og i et efterfølgende telegram
gaves en utvetydig ordre om at fortsætte operationer
ne, selvom der allerede var opnaaet resultater. Ope
rationerne maatte kun afbrydes, hvis krydseren blev
opdaget eller der forelaa andre tungtvejende grunde
til en retraite (f. eks. havarier). Endelig indløb der
noget efter et nyt telegram med ordre om at beskyde
Amderma, saafremt der ikke viste sig andre mulig
heder.

Disse ordrer lettede ikke krydserchefens stilling
tagen. Han forstod ikke, hvorfor admiral Schmundt,
der, som tidligere nævnt, allerede under planlæggelsen
af operationen stærkt havde fraraadet denne, nu plud
selig lagde et saa haardt tryk paa dens gennemførelse
til det yderste.

Til en fuldstændig afklaring af situationen ville nu
en længere udredning være nødvendig - jf'r, de i det
foregaaende opstillede 3 punkter. Faren for indpej
ling tillod imidlertid ikke en saadan udveksling af
telegrammer, hvorfor der blev afsendt følgende kort-
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signal: sBeschiessung Dickson und Ersatz Flugzeug
mit Brennstoff, Fortfiihrung Operation auf Seeweg
um Sibirlene.

Meningen med den sidste del af telegrammet blev
ikke opfattet af modtageren, men da man havde er
faret, at Port Dickson var blevet beskudt, blev der
givet ordre til at afbryde operationen.

ADMIRAL SCHEER fortsatte derefter SW paa, mød
te den 30. fire tyske jagere ved Bjørneøen og løb eskor
teret af disse via Harstad til Narvik, hvortil den an
kom den 31. august.

Resultatet af operationen kan resumeres saaledes:

1. Ødelæggelsen af Radio Dickson betød, at denne
central for ledelsen af sejladsen i den vestlige
del af den Nordlige Søvej midlertidig var blevet
slaaet ud.

2. Krydseren, der til at begynde med blev antaget
for at være en hjælpekrydser og først senere
identificeredes som et krigsskib, foraarsagede
ved sin tilstedeværelse en følelig afbrydelse af
sejladsen ad den Nordlige Søvej.
Denne afbrydelse og Radio Dicksons bortfald var
saa meget mere alvorlig, som sejladsen ad den
Nordlige Søvej som bekendt er indskrænket til
en ganske kort periode.

3. Ihvorvel Russerne ikke var helt uden forsvars
foranstaltninger i disse farvande (kystbatterier
og armerede isbrydere og isdampere) , maatte de
i fremtiden regne med fortsatte tyske opera
tioner, til hvis imødegaaelse der krævedes et
langt mere effektivt beredskab. Det hertil nød
vendige personel og materiel maatte tages fra
andre steder, der derved svækkedes tilsvarende.
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Straks efter ADMIRAL SCHEER's tilbagekomst gik
man igang med planlæggelsen af en ny operation.
Hertil kunne man dog ikke anvende ADMIRAL
SCHEER, hvis motorer netop stod overfor et periodisk
eftersyn. Endnu under Operation Wunderland maatte
krydseren løbe 27.5 knob - og gjorde det i flere til
fælde. Men ifølge maskirireglementet skulle maxi
mumsfarten efter operationen paa grund af overskri
delse af antallet af sejladstimer reduceres til 24 knob.
Da man ikke havde noget andet skib til disposition for
operationen, maatte denne derfor udskydes til næste
aar, og man havde hertil udset søsterskibet LOT
ZOW.*)

Operation LUTZOW-1943 kom dog ikke til udfø
relse. I stedet for deltog krydseren som tidligere om
talt sammen med TIRPITZ og SCHARNHORST i det
ikke synderlig resultatrige angreb paa Spitzbergen i
september 1943 og afgik umiddelbart herefter fra
Nordnorge.

I operationsplanen for 1943 havde man imidlertid
draget lære af erfaringerne fra 1942. BI. a. skulle saa
ledes ubaadene i operationsomraadet, saa snart kryd
seren ankom til dette, stilles under krydserchefens
kommando for rekognoscering og taktisk anvendelse.
Endvidere skulle krydseren medføre to luftfartøjer
med rigelig benzinbeholdning, ligesom man yderligere
regnede med at stille en flyvebaad til raadighed til
rj ernopklaring. (Fortsættes) .

..) LOTZOW (ex DEUTSCHLAND) var i september 1942 under
reparation efter en grundstødning. Den eneste paa dette tidspunkt
fuldt operationsdygtige svære krydser i de nordnorske farvande,
ADMIRAL HIPPER, kunne derfor ikke afses til en aktion i et saa
forholdsvis fjernt farvand som Karahavet. Derimod blev ADMIRAL
HIPPER - som en slags surrogat - sidst i september 1942 an
vendt til den baade i tid og rum mere begrænsede Operation Zarina
til Novaja Zemlja.
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Uddannelse af mathelever.
Af kaptajnløjtnant IC Rodholm.

At dømme efter forskellige udtalelser synes der ved
søværnets tjenestesteder at herske almindelig enighed
om, at de fleste nyudnævnte mather kan for lidt in
denfor respektive fag.

Årsagen hertil mener man at skulle søge i forskellige
forhold, som er indtrådt efter krigen. For det første
er uddannelsestiden skåret ned til et absolut minimum;
for det andet er kvaliteten af ansøgerne generelt ikke
så god, som den var før; for det tredie udnyttes uddan
nelsestiden ikke rationelt; og endelig er uddannelsen
indenfor de forskellige tjenestegrene gennemgående
spredt over for stort et pensum: altså for lidt specia
lisering.

Forinden der overgås til en nærmere undersøgelse
af disse kritiske synspunkter, vil det sikkert være på
sin plads at undersøge nærmere, hvad matherne skal
kunne, når de udgår fra mathskolen. Dette er inde
holdt i skoleplanens formålsparagraffer og pensum.

Formålet med uddannelsen.
I indledningen til plan for mathskolen hedder det:

»Math sk olen , der har en varighed af 12 måneder, har
til formål at gøre eleverne egnede til antagelse som
mather. Der gives dels en fælles almindelig uddan-
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nelse, dels en specialuddannelse, afpasset efter de for
skellige tjenestegrenes behove,

På grund af mathernes forskelligartede faglige ind
deling er det ikke muligt at sige mere her. Der findes
således først og fremmest dæksuddannede mather og
ikke dæksuddannede mather, og selvom det sikkert
havde været muligt at opstille en fælles formålspara
graf for dæksuddannelsen, er noget tilsvarende ikke
muligt for de ikke dæksuddannede, der omfatter vidt
forskellige specialer som maskin-, artillerimekaniker-,
skibsbygger-, intendantur-, proviant- og radiotjeneste.

Resultatet er i alle tilfælde, at man skal søge under
de enkelte tjenestegrene og her igen under de forskelli
ge fag for at finde en mere detailleret formålsparagraf,
og så mangler denne endda hist og her.

For at gøre emnet nogenlunde overskueligt og for
ikke at komme ind på alt for specielle områder, om
handler artiklen kun de dæksuddannede tjenestegrene
samt de ikke dæksuddannede i den udstrækning, disse
har væsentlig tilknytning til førstnævnte.

Ved at sammenholde de forskellige detaillerede for
målsparagraffer og, hvor disse mangler, at sammen
holde de forskellige pensa for alle tre uddannelses
trin (eksercerskole, teoriskole samt skoletogt) , når
man frem til at kunne skimte formålet med den egent
lige dæksuddannelse.

Formålet med dæksuddannelsen synes således at
være: »At give eleverne en sådan uddannelse, at de
efter udnævnelse til math kan ...

1) bestride de menige poster i dæksvagten (udkig, ror
gænger, ordonnans, biærgmærsmand, skildvagt og
assistent hos vagtassistenten)

2) fungere som menig fartøjsbesætning i rofartøj }ORSå under

3) f . f . b .. båd udsætning ogungere som menig artøls esætnmg l motor hejsning
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4) fungere som menig fartøjsbesætning i sejlfartøj

5) fungere som fører af rofartøj

6) fungere som fører af motorfartøj

7) fungere som fører af sejlfartøj

8) udføre almindeligt tovværksarbejde, herunder splejs
ning

9) udføre almindeligt wirearbeide, herunder splejsning.

10) udføre almindelig sejlsyning

11) udføre lodhivning

12) udsætte og betjene agter- og brolog

13) udføre kast med kasteende

14) udføre skæring af taljer og gier

15) anvende drivanker og bølgedæmper

16) deltage som kyndig i udsætning af lækmåtte

17) deltage som kyndig i udlægning og bjærgning af
varpanker

18) deltage som kyndig i ankring med spring i røringen
(eller kæden)

19) anvende Holmes blus
20) anvende linekastningsapparat og nødraket

21) anvende ekstinktør

22) klargøre maling, mønje og cement

23) anvende almindelige somilitære og sømandsrnæssige
udtryk og benævnelser.

For de forskellige tjenestegrenes specialer er det lige
ledes sparsomt med formålsparagrafferne. Mange ste
der findes kun pensaet opført, og så må man selv heraf
uddrage formålet med uddannelsen. Nogle af de opførte
formålsparagraffer angiver ikke noget egentligt for
mål, og en enkelt skyder betydeligt over målet.

Således hedder det i formålsparagraffen for artilleri
elevernes speciale bl. a., at eleverne efter skoletogtet
skal kunne anvendes som kanonkommandører ved let
skyts (d.v.s. skyts af indtil 105 mm kaliber). Dette
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kan umuligt være hensigten med uddannelsen, idet der
for at bestride denne post bl. a. kræves uddannelse i
fri skydning, og selv for at bestride posten som kanon
kommandør ved 40 mm skyts kræves betydeligt større
kvalifikationer, end man kan påregne at give math
elever. Kanonkommandørvirksomheden må derfor ind
skrænkes til at omfatte 20 mm skyts, hvor skytte og
kanonkommandør er samme person.

I mine-, torpedo- og intendanturelevernes formåls
paragraf for artilleriuddannelsen står bl. a., at formålet
er at give eleverne kendskab til 20 mm skyts. For det
første kan det at give kendskab til et våben ikke siges
at være noget formål i sig selv, og for det andet er det
for lidt med kendskab til et våben, som vedkommende
elever senere skal skyde med. Ifølge mathskoleplanens
egen terminologi må der kræves kundskab.

Ser man imidlertid bort fra disse noget misvisende
detailler, bliver resultatet for artilleriuddannelsens ved
kommende, at artillerieleverne efter udnævnelsen skal
kunne anvendes

1) som skytte ved let og mellemsvært skyts

2) på andre almindelige poster ved artilleriet, som
mather i henhold til mobiliseringsplanen kan ud
sættes til i de forskellige skibe.

For mine-, torpedo- og intendanturelever er for
målet at give disse en sådan uddannelse, at de kan
bestride tjenesten som skytter m.v, ved 40 og 20 mm
skyts.

Endvidere for artillerimekanikereleverne, at give dis
se en sådan viden om flådens og kystbefæstningens ar
tillerimateriel, at de kan assistere overordnet artilleri
mekanikerpersonel, samt selvstændigt arbejde med
håndvåben og maskinskyts til og med 40 mm Mk.

Tidsskr. f. Søvæsen, 127. Aarg, 29
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Endvidere opøve en sådan færdighed, at de kan være
skytter ved let A.L.-skyts.

For signaltjenestens vedkommende findes en slags
formålsparagraf under artilleri- og mineelever, men
ingen under matroselever. Det må dog formodes, at
sidstnævnte skal kunne virke som signalgaster i flå
dens skibe, mens førstnævnte kun skal »k unne virke
som hjælpere for egentlige signalgaster ved flaghejs
ning og blanketføring m.v., samt i mindre fartøjer med
få signalgaster kunne besvare et signalopkald til eget
skib efter NATO's og internationalt system med blink
lanterner og flag, indtil egentlig signalpersonel kom
mer til stede.«

I mangel af formålsparagraf må formålet med mine
elevernes mineuddannelse ligeledes udredes af pensaet.
Formålet synes at være, at eleverne cfter endt uddan
nelse skal kunne krigsarmere miner og dybdebomber,
udføre kabelarbejder ved mineskibsminer samt klar
gøre udstiknings- og bøjemateriel, endvidere medvirke
som kyndige ved udlægning og optagning af miner,
ved betjening af minestrygningsgrej samt ved kast
ning med dybdebomber.

Formålet med torpedoelevernes specialuddannelse
står k lart anført og er at bibringe eleverne kendskab
t il alt arbejde vedrørende torpedo- og søminemateri
ellets behandling om bord.

Matros- og mineelever skal uddannes som speciali
ster i sømandsskab og splejsning. Det er ikke nærmere
anført, hvad formålet med denne specialuddannelse
er, men sagt i få ord må det vel være: at give eleverne
sådanne færdigheder, at de kan assistere matrosregn
skabsføreren ved alle foreliggende matrosarbejder om
bord i flådens skibe.
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Uddannelsens resultat.
Det anførte er i store træk, hvad de nyudnævnte ma

ther skal kunne, når de kommer ud på tjenestesteder
ne. Og hvor meget af det kan de så?

Man bliver uvilkårligt en smule vemodigt stemt, når
man skal svare på dette spørgsmål. Man kan nemlig
ikke andet end give de kritiske røster ret, som siger,
at de kan alt for lidt.

Skal man først tage et skøn over, hvor meget af det,
der er opført i de 23 punkter under dæksuddannelsen,
de nyudnævnte som helhed er i stand til at udføre
nogenlunde tilfredsstillende, kommer man til følgende
resultat:

De kan fungere som menig fartøjsbesætning, men
kun under meget kyndig vejledning, idet rutinen mang
ler på afgørende punkter hos de fleste. Dette gælder
især ved udsætning og hejsning af fartøj. Sejlads med
sejlfartøj har normalt kun matroselever :.lugtete til.
Af ovennævnte grund er det sikkert overflødigt at kom
me ind på, hvorledes det ligger med fartøjsføringen.

På tovværksarbejdets område er situationen sikkert
bedst, og det skyldes igen, at denne disciplin kan ind
øves, ligegyldigt hvor og hvordan skibet sejler.

Udsætning og betjening af agter- og brolog samt kast
med kasteende må man formode, de fleste kan udføre
nogenlunde tilfredsstillende, men det vil være for me
get at tro, at alle har prøvet alle disse discipliner til
strækkeligt.

Skæring af taljer og gier kan i hvert fald kun ud
føres tilfredsstillende af matros- og minematherne.
Drivanker og bølgedæmper har de højst set anvendt.

Udsætning af lækmåtte har de fleste overværet og
nogle deltaget i, men rutine er der på ingen måde tale

29'"
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om. Udlægning og bjærgning af varpanker har de i
bedste fald prøvet en enkelt gang og ankring med
spring i røringen (eller på kæden) set en enkelt gang.

Et Holmes blus må man antage, de fleste vil kunne
klare. Kast med linekastningsapparat og nødraket har
de fleste set, men ikke prøvet, og det samme gælder
brug af ekstinktøren.

Og endelig vagttjenesten, som er noget af det vigtig
ste i et skib. Ja, de har alle prøvet alle poster, men er
absolut ikke alle gode til alting. Korrekt skildvagts
tjeneste kan de fleste ikke udføre, og styre et skib er
der flere, der kun har prøvet nogle enkelte gange. Des
uden mangler hos de fleste den vigtige egenskab: følel
sen af ansvar for den post, de er udstukket til.

Med de militære fag ligger sagen ikke bedre - sna
rere dårligere. Moderne krigsvagtorganisation er der
ikke mange, der har begreb om, og den teoretiske vi
den, som er nødvendig for at kunne fungere som skytte
ved en luftværnskanon og som luftudkig er kun ar
tillerimatherne i besiddelse af - og kun til dels.

Artillerimatherne er som helhed nogenlunde til be
tjening af mellemsvært skyts og luftskyts samt ild
lederstation, men nogle nødvendige kundskaber mang
ler hos flere.

Mine-, torpedo-, intendantur- og artillerimekaniker
eleverne er derimod uanvendelige som skytter ved luft
værnsskyts, idet både de nødvendige kundskaber og
færdigheder mangler.

For alle ovennævnte kategorier gælder, at man ingen
garanti har for, at den enkelte elever anvendelig som
retter ved luftværnsskyts, idet der her tænkes på den
rene sigtning og retning.

Matroselevernes speciale: signalering er sikkert en
af de discipliner, dens udøvere er mest brugbare til,
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og dette skyldes igen, at signalpersonellet er det mest
specialiserende af det dæksuddannede personel, samt at
signaløvelser kan foretages under de fleste forhold.
Artillerieleverne formodes at kunne anvendes som sig
naludkigge, hvorimod mineelevernes signaluddannelse
er meget ufuldstændig.

Med mineelevernes speciale står det dårligt til. Dyb
debombekast samt betjening af magnetstrygegrej og
paravanegrej har de kun lidt begreb om, og i de øvrige
minediscipliner er rutinen for ringe.

Intet under, at de forskellige tjenestesteder ikke kan
være tilfredse med disse resultater. I bedste fald be
tyder de en forsinkelse af uddannelsen og et dårligere
slutsresultat, i værste fald betyder de herudover en ir
ritation på begge sider, som kan være til ubodelig
skade for tjenesten.

Man kan høre en udtalelse som: »Væk med de ma
ther, lad os få nogle andre til ...«, og omend man for
står den irritation, som er årsagen til denne og lig
nende udtalelser, må man dog erkende, at de kun gør
ondt værre.

De mather, som ikke selv er skyld i, at de kan for
lidt, og som på forhånd er opsat på at gøre deres bed
ste, får sen spand koldt vand i hovedet«, hvilket ikke
altid forbedrer deres præstationer. Og resultatet bliver
ofte dårlige bedømmelser og ligegydighed med tje
nesten.

De dårlige uddannelsesmæssige resultater er ikke
alene utilfredsstillende for tjenestestederne og deres
befalingsmænd, men i lige så høj grad for matherne
selv.
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Uddannelsens forlob.
Resultatet er altså dårligt, og som nævnt i indled

ningen er der adskillige årsager hertil, årsager, som er
indfiltret i hinanden, og som det ikke er let at udrede
og behandle hver for sig. I det følgende er imidlertid
gjort forsøg på at opstille forskellige punkter, som
efter forfatterens opfattelse udgør de primære grunde
til utilfredsheden.

Skytteprøve- og A .L.-skydningernes placering.

I overensstemmelse med skoleplanen og almindelig
praksis afholdes skytteprøveskydningerne og A.L.
skydningerne på artilleriskolen Sjællands Odde umid
delbart efter, at eleverne er kommet ombord i skole
skibet. Dette tidlige tidspunkt for afholdelse af skyd
ninger om bord må anses som uhensigtsmæssigt, idet
der ikke forinden gives skibet lejlighed til at indøve
de mest elementære færdigheder for elevernes optræ
den om bord i et skib, såsom elementær vagttjeneste,
ruller m.v,

På grund af andre forhold, som senere vil blive
omtalt, følger skydningerne med skibets eget skyts
ofte i umiddelbar fortsættelse af ovennævnte skydnin
ger, hvilket kan medføre, at der meget vel kan gå en
måned eller mere, inden der bliver lejlighed til at be
skæftige sig med den almindelige skibsorganisation
med hele besætningen på een gang.

Dette får ikke alene uheldige konsekvenser for ele
vernes syn på skibsorganisation i almindelighed, men
også for skibets sikkerhed i den første del af togtet.

Hertil kommer, at det er lidet tilfredsstillende for
skibet at overtage ansvaret for skydningerne, uden at
det på forhånd har lejlighed til at kontrollere elevernes
betj eningsmæssige færdigheder.
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Det vil derfor være mere formålstjenligt, om omtalte
skydninger - hvis de i det hele taget skal bibeholdes
i den nuværende form - enten afvikles ved mathsko
lens foranstaltning eller udsættes, således at første
skydning ikke afholdes før tidligst 3 uger efter togtets
begyndelse.

Skibets forskellige opgaver.
•Der har ofte været pålagt mathelevskoleskibet op-

gaver, som harmonerede dårligt med dets primære op
gave: mathelevuddannelsen; men forholdet har sikkert
aldrig været så udpræget som i de senere år, hvor de
potskibet ÆGIR har været anvendt som skoleskib.

Det kan være meget fristende at spare skibe og per
sonel ved at lade samme skib løse forskellige opgaver,
men når opgaverne er så vidt forskellige og diverge
rende, som tilfældet er her, må man erkende, at spar
sommelighed kan være for dyrekøbt. Resultatet er
nemlig, at ingen af opgaverne bliver løst på blot nogen
lunde tilfredsstillende måde.

For at understrege nødvendigheden af at få dette
forhold ændret, vil det være på sin plads at fremhæve
nogle få af de uheldige konsekvenser for uddannelsen,
som det medbringer.

1) I artilleriskydeprogrammet er skydningerne, som
skal afholdes med skibets kanoner, inddelt i tre portio
ner, som skal skydes henholdsvis i togtets begyndelse,
i midten af togtet og i slutningen af togtet.

Denne tidsbestemte inddeling er foretaget af flere
årsager. For det første giver det en passende veksel
virkning mellem kanonbetjening og skydning, hvor
ved det bliver muligt i ro og mag at rette de forskel
lige betjeningsmæssige fejl , som måtte forekomme.
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For det andet bliver de afsluttende skydninger, ka
liber- og fægtningsskydningerne, som må betegnes som
klimax i hele artilleriuddannelsen, henlagt til det tids
punkt, hvor elevernes betjeningsmæssige færdigheder
er størst. Og endelig giver de pusterum, der på den
måde opstår mellem skydningerne, lejlighed til ind
imellem at beskæftige eleverne med sømandsskab, far
tøjsøvelser og anden sømandsmæssig uddannelse, hvil
ket giver en behagelig afveksling i uddannelsen.

På grund af skoleskibets særlige opgaver som ubåds
moderskib er det imidlertid aldrig muligt at overholde
ovennævnte effektive uddannelsesrnetode; og rent galt
er det på nogle togter, hvor alle skydningerne må af
holdes i umiddelbar fortsættelse af hinanden og i den
første måned af togtet, hvilket af følgende grunde må
betegnes som ikke alene sikkerhedsmæssigt, men også
uddannelsesmæssigt uforsvarligt:

a) Uddannelsens klimax nås i begyndelsen af togtet,
hvorfor elevernes interesse for den påfølgende artilleri
uddannelse er meget begrænset.

b) De videregående skydninger, især fægtnings
skydningerne, afholdes på et tidspunkt, hvor elevernes
betjeningsmæssige færdigheder er alt for ringe, hvilket
får uheldige konsekvenser, ikke alene for sikkerheden
under skydningerne, men også for det fulde udbytte
af det tildelte antal skud. Forholdet bliver så meget
mere uheldigt derved, at eleverne, når de kommer om
bord i skoleskibet, ikke er i besiddelse af tilstrækkelige
betjeningsmæssige færdigheder, ja er fuldkommen
blanke, hvad angår betjening af skibets hovedarme
ring.

c) Det forcerede tempo, i hvilket skydningerne af
holdes, bevirker, at det i selve skydeperioden ikke er
mulig at rette alle de betjeningsmæssige fejl, som fore-
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kommer. En del af disse lader sig rette efter skydnin
gernes afholdelse, men det undgås ikke, at eleverne
forlader skoleskibet med en god portion unoder og
vrangforestillinger, som kan få alvorlige konsekvenser
for deres virke fremover, ikke mindst hvad angår det
sikkerhedsmæssige.

d) Sidst, men ikke mindst betyder denne fremgangs
måde, at man den første måned af togtet stort set ikke
har tid til at beskæftige eleverne med andet end skyd
ning og atter skydning, og dette gælder ikke alene
de elever, der skal skyde, men praktisk talt alle elever,
som skal have dæksuddannelse. Markørholdet lægger
jo også beslag på et stort personel, og på grund af
skydningernes forcering må dette normalt dannes af
elever, som ikke skal skyde.

Herved får hele skoletogtet, som nævnt i afsnittet
om skytte- og A.L.skydningernes placering, ikke alene
en forkvaklet start, men de utilfredsstillende forhold
vedvarer ofte på grund af ferier, som skal afholdes
ind imellem, omtrent til midten af togtet.

Endelig skal det bemærkes, at denne dårlige udnyt
telse af søværnets dyre ammunition i sig selv kompro
mitterer de besparelsesbestræbelser, som er skyld i de
utilfredsstillende forhold.

2) Selvom skydningernes placering vel nok er den
mest iøjnefaldende og alvorligste svaghed ved det kom
binerede skoleskih/ubådsrnoderskib, i hvert fald for
mathelevuddannelsens vedkommende, indebærer ord
ningen også andre ulemper.

Skibets bundne bevægelser betyder, at der ikke kan
udarbejdes nogen langfristet og hensigtsmæssig plan
for uddannelsen om bord. Der er jo f. eks. grænser for,
hvad man kan lave i den periode, der afholdes ubåds
og antiubådsøvelser, som kun en meget lille del af ski-
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bets besætning og slet ingen af eleverne har gavn af.
Fartøjsøvelser må afholdes, når der er tid til det, og når
der ikke er tid nok, ja, så bliver der ikke mange far
tøjsøvelser. Og resultatet heraf udebliver ikke; det be
tyder bl. a., at de oversergenter, der om nogle år skal
lære eleverne fartøjsøvelser, aldrig selv har prøvet at
føre et fartøj fra skib. Således har det været før, og det
kan ikke siges at være tilfredsstillende hverken for ud
dannelsen eller de pågældende oversergenter selv.

3) Endelig medfører skibets dobbelttilværelse, at det
i realiteten er to skibe, og det er ikke heldigt rent dis
ciplinært. Den »style«, som findes og må findes i en
ubåd, og som uvilkårligt breder sig til depotskibet,
passer ikke ind i den »style«, som må findes på et
skoleskib. Dette bliver for meget af et arbejdsskib, og
da eleverne på den måde kommer til at udgøre den
mindste del af skibets besætning, vil deres uddannelse
uvilkårligt lide herunder. De ser for mange unoder og
tager selv ved lære heraf, hvortil kommer, at den ar
bejdsro, som er nødvendig i et elevskib. bliver forstyr
ret af alt for mange indenbords arbejder.

l kompromisets tegn.

Dette var nogle af de ulemper, som skoleskibets dob
belttilværelse pådrager elevuddannelsen. Hertil kom
mer så de ulemper, som den pådrager ubådsvåbnet, og
de er sikkert ikke mindre, men blot denne artikel
uvedkommende.

Når man derfor gør sig til talsmand for, at uddan
nelsestiden er for kort, må man samtidig erindre, at
den i hvert fald om bord i skoleskibet udnyttes dårligt.
Havde uddannelsen kunnet tilrettelægges, som en ud
dannelse bør tilrettelægges, og havde skoleskibet ikke
af andre å rsager været forhindret i at følge uddannel-
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sesplanen, således at uddannelsesplanen må rette sig
efter skibets bevægelser, kunne vi i hvert fald nå et
godt stykke længere med den nu afstukne tid.

Det bliver imidlertid ikke lettere af, at uddannelsen
af mathelever i sig selv står i kompromisets tegn, hvil
ket selvfølgelig bliver mere udpræget på grund af de
mange forstyrrelser udefra.

Den stadig udskifning af elever mellem hovedskole
skibet og tenderfartøjerne, som foretages for at lære
eleverne så mange discipliner som muligt under for
skellige forhold, gør det vanskeligt - for ikke at sige
umuligt - at tilrettelægge uddannelsen, og herunder
især arfilleriuddannelsen, på hensigtsmæssig måde,
samtidig med, at de uordnede forhold, der opstår på
grund heraf, uundgåeligt giver eleverne et indtryk af
desorganisation og tilfældighed i uddannelsen og hele
skibsorganisationen. Man kan ikke løse alle opgaver
på een gang, og man kan især ikke gøre eleverne til
sømænd og artillerister på samme tid.

For at opnå et nogenlunde tilfredstillende resultat
om bord må skoletogtet derfor forlænges eller uddan
nelsen rationaliseres.

Det sidste kunne bl. a. foregå ved at stryge noget af
den uddannelse i andres specialer, som trykker uddan
nelsen i de fleste tjenestegrene og betyder, at det ikke
er muligt at gøre eleverne til egentlige fagfolk inden
for deres eget speciale.

Lad os i det følgende se på de enkelte tjenestegrene
hver for sig:

Ariillerieleuer.

Foruden fællesfagene, der udgør ialt 380 timer, og
som ikke her skal berøres nærmere, har artilleri
eleverne på mathskolen 340 timer artilleri, 60 timer
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signalering, 40 timer splejsning og 20 timer sømands
skab. Uddannelsen i disse fag fortsættes om bord.

Motiveringen for, at artillerieleverne skal lære signa
lering, er som tidligere nævnt, s at de skal kunne virke
som hjælpere for egentlige signalgaster ved flaghejs
ning og blanketføring m.v. samt i mindre fartøjer med
få signalgaster kunne besvare et signalopkald til eget
skib efter NATO's og internationalt system med blink
lanterne og flag, indtil egentlig signalpersonel kommer
til stede.e Med andre ord: hvor der ikke er egentligt
signalpersonel nok, skal artillerimather træde til og
hjælpe.

For det første må det slås fast, at man i krigstid
ikke kan påregne at anvende artillerimather som hjæl
pe-signalgaster. De vil få tilstrækkeligt at gøre med at
passe deres kanoner under de forskellige krigsvagts
grader, som bliver beordret. I særdeleshed, da det som
oftest vil være antallet af artilleribefalingsmænd og
artillerimather, der afgør, hvor mange kanoner, der
kan besættes.

For det andet vil det være forkert under øvelser at
anvende personel til job, som det ikke skal bestride i
krigstid. At lade personellet agere Tordenskjolds sol
dater er dårlig anvendelse og dårlig uddannelse. Og
hertil kommer, at det under de fleste videregående
øvelser vil være hensigtsmæssigt at besætte artilleriet,
som om det var krigstid, for at indøve personellet i op
træden under de forskellige krigsvagtsgrader.

Endelig vil det i fredstid under daglig vagt og uden
for egentlige øvelser være forkert at lade artilleriper
sonel få del i en træning, som det alligevel aldrig kan
drage nytte af under virkelige forhold, i særdeleshed,
da det jo nok kan knibe med at give signalpersonellet
den nødvendige træning.
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Konklusionen må derfor blive, at der i skibene skal
være tilstrækkeligt signalpersonel til at løse de under
de forskellige forhold forekommende signalopgaver.
Det vil af mange grunde være hensigtsmæssigt ikke
at blande skibets forskellige divisioner sammen, men
i stedet lade folk virke, hvor de skal lære at virke.

At lade artillerimather fungere som hjælpesignal
gaster i mindre fartøjer, hvor der ikke er egentlige
signalgaster nok, synes også at være en dårlig udnyt
telse af personellet. Der bør nemlig overhovedet ikke
findes artillerimather i sådanne fartøjer. Artilleri
matherne er ikke uddannet til tjeneste i fartøjer som
ubåde, næs-både, ø-både m.v., hvor de højst kan til
bringe 10 minutter om dagen med deres speciale og
til hvilke poster, der findes andre kategorier, som er
bedre egnede.

Ved at stryge signaluddannelsen vindes 40 timer på
mathskolen samt 1/8 af timerne om bord, hvilke kan
anvendes til uddannelse i discipliner, som skal kunnes,

De 60 timer, der ialt er afsat til sømandsskab, kan
derimod ikke siges at være for meget, snarere tvært
imod, og det ville sikkert være hensigtsmæssigt, om
nogle af de timer, der anvendes til signalering, såvel
på mathskolen som om bord, i stedet blev anvendt til
sømandsskab og resten til elevernes speciale: artilleri.

Matroselever.

Foruden fællesfagene på 380 timer har matrosele
verne 340 timer i signalering og ialt 120 timer i sø
mandsskab. Tidligere havde de også artilleri, herunder
uddannelse i sigtning og skydning med 20 mm kanoner,
men siden signaltjenesten er begyndt at stille væsent
lig større fordringer til personellet, er denne artilleri
uddannelse strøget.
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Dette er vel nok den mest hensigtsmæssige ændring,
der er sket i mathskoleplanen i de sidste år, og man må
håbe på, at lignende ændringer i retning af en større
specialisering snart vil gøre sig gældende også for de
andre tjenestegrenes vedkommende.

Mineelever.

Mineeleverne er den kategori elever, som har den
største spredning i uddannelsen. Foruden fællesfagene
på 380 timer omfatter uddannelsen artilleri (80 timer),
sømandsskab (120 timer), minelære (140 timer), mi
nestrygningslære (40 timer), elektroteknik (40 timer)
og motorlære (40 timer).

Regnes elektroteknik sammen med minelære og
minestrygningslære til specialf'aget, bliver dette på ialt
220 timer, eller 100 timer mindre end specialfagene
hos de to ovennævnte kategorier af elever.

Det skal være usagt her, om dette timetal er tilstræk
keligt til det i skoleplanen nævnte stof, men det er gi
vet, at det vil være for ringe, når alle nye Alu våben
og minetyper indføres i uddannelsen.

Artilleriuddannelsen er koncentreret om uddannelse
i 40 og 20 mm skyts, ved hvilket mineeleverne tilsyne
ladende skal uddannes til at bestride samme poster
som artillerieleverne.

Det må med det samme siges, at dette er ganske
umuligt, hvilket også turde fremgå af det lave timetal.
Der er her tale om en af de halve uddannelser, som er
til mere skade end gavn, fordi vi herhjemme ved ud
stikning m .m, er tilbøjelige til at se bort fra, at en ud
dannelse er ufuldstændig.

Omend det synes formålstjenligt under hensyntagen
til mineelevernes senere tjeneste i minelæggere og mi
nestrygere at uddanne dem til 40 og 20 mm skyts, må
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det erkendes, at det med den nuværende uddannelses
tid og under de nuværende uddannelsesforhold er
umuligt at give eleverne en blot nogenlunde tilfreds
stillende uddannelse i begge disse våben.

Det anses derfor for mere formålstjenligt - ikke
mindst fordi nyt kompliceret 40 mm skyts om kort tid
er indført i praktisk talt alle flådens skibe - at artil
leriuddanneisen af mineelever reduceres til en 20 mm
uddannelse, og at uddannelse i 40 mm skyts, hvor den
måtte være nødvendig, erhverves senere på særlige
mathkurser.

Torpedoelever.

Foruden fællesfagene på 380 timer, har torpedoele
verne 20 timer sømandsskab, 20 timer elektro- og mo
torlære, 340 timer torpedolære og som mineeleverne
80 timer artilleri.

Hovedfagene har omtrent samme timetal som ved
andre tjenestegrene, mens det samlede timeantal for
sømandsskab er meget ringe.

Da det gælder for torpedoelever som for mineelever,
at de ikke på den korte tid, der er til rådighed, kan få
en tilfredsstillende uddannelse både i 40 og 20 mm
skyts, vil det være mest hensigtsmæssigt at nøjes med
en 20 mm uddannelse. I særdeleshed, da motortorpedo
bådene er omtrent de eneste overfladefartøjer, der har
torpedoarmering.

Intendanturelever.

Foruden fællesfagene på 380 timer har intendantur
eleverne 80 timer engelsk, og 80 timer artilleri, 20 ti
mer sømandsskab, 140 timer intendanturfag og 140
timer maskinskrivning, altså en underlig blanding af
dæks-, militær- og intendanturuddannelse.
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De 20 timer sømandsskab vil det sikkert ikke være
formålstjenligt at sløjfe, men det er ubegribeligt, hvad
årsagen er til, at intendantureleverne har fået den
samme artilleriuddannelse at slås med som mine- og
torpedoeleverne.

Det synes nemlig fuldkommen formålsløst at uddan
ne disse elever i 40 og 20 mm skyts, idet der vel næppe
findes det skib i søværnet, hvor det ikke vil være mere
hensigtsmæssigt at anvende intendanturmather på
»ik ke artilleriposter« under klart skib, og hvor det vil
være muligt at afse den nødvendige tid til en forsvarlig
artilleriuddannelse. Der kan derfor ikke være nogen
tvivl om det formålstjenlige i at reducere artilleriud
dannelsen til en ren håndvåbenuddannelse og lade spe
cialfagene få de ledige timer. Dem trænger de sikkert
hårdt til.

Artilterimekanikereleoer.

Foruden fællesfagene har artillerimekanikereleverne
20 timer sømandsskab, 40 timer elektricitetslære, 20
timer fysik og iaIt 380 timer artilleri, herunder meka
nikertj eneste.

Af timerne i artilleri skal et større antal gå til be
tjening af 40 og 20 mm skyts, som eleverne skal kunne
betjene i samme udstrækning som mine-, torpedo- og
intendantureleverne.

Nu betyder mekanikernes skytteuddannelse ikke så
stort et afbræk i deres egentlige speciaItjeneste, som
tilfældet er ved de tre andre tjenestegrene; men da det
på togtet ikke er muligt at holde denne uddannelse ved
lige, endsige supplere den, er det et spørgsmål, om det
ikke er mere hensigtsmæssigt kun at give dem nogle
få funktioneringsskydninger med nævnte skyts.
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Befalingsmandspersonellet for fåtalligt og til dels for
urutineret.

Antallet af artilleribefalingsmænd i skoleskibet har
været for ringe, hvilket gør det nødvendigt at lade
40 mm pjecerne lede af batteriledere, der samtidig
fungerer som kanonkommandører.

Det uheldige i denne fremgangsmåde kan ikke poin
teres stærkt nok. For det første får det en dårlig ind
flydelse på eleverne, at man allerede på skoleskibet om
går betjeningsreglementerne med hensyn til kanonbe
sætningernes sammensætning. For det andet betyder
det, at de forskellige instruktørers virksomhed må
strækkes over for stort et felt, hvilket uundgåeligt får
indflydelse på uddannelsens kvalitet, især da en del af
instruktørerne i forvejen er for lidt rutinerede. Og
endelig er det umuligt at udføre fægtningsskydninger,
hvor alle pjecer skyder samtidig, på effektiv og for
svarlig måde.

Den manglende rutine hos en del af befalingsmæn
dene kunne belyses ved en række eksempler, som dog
ikke skal medtages her. Det må være nok at fremhæve,
at mange unge befalingsmænd ofte kommer til at virke
som instruktører, før de selv har opnået rutine i deres
gerning, og det kan ikke siges at være tilfredsstillende
hverken for elevernes uddannelse eller for vedkom
mende befalingsmænd selv.

(fortsættes)

Tidsskr. f. Sovæsen. 127. Anrg. 30



Glimt fra Søværnet.
Ved orlogskaptajn B. Hervad-Jørgensen.

Forsvarschefen pd inspektion.

Under en inspektionsrejse kom forsvarschefen den 30. august
til Frederikshavn for at inspicere søværnets anlæg i og omkring
Frederikshavn.

Efter en parade på marinekasernen havde forsvarschefen en
konference med marinekommandoens stab, hvorefter anlæggene
blev beset.

Chefen for søværnet pd orienlerinqsrejse til USA.

Chefen for den amerikanske marine, admiral A. Burke, har
inviteret chefen for søværnet til USA. Viceadmiralen afrejste
den 1G. september med fly og var pli rejsen ledsaget af bl. a.
chefen for søværnsstabens operationsafdeling, kommandør
Linde, og adjudanten, kaptajnløjtnant Trampe.

Under rejsen mødte viceadmiralen ledende personer inden
for den amerikanske marine og besøgte en række marineinsti
tutioner.

Den 20. september modtog viceadmiralen på den danske stats
vegne minestrygeren ULVSUND, der er bygget i San Diego,
og den 24. september inspicerede viceadmiralen minestrygeren
GRØNSUND, der er bygget i San Francisco, og som blev over
draget til Danmark den 21. september.

Viceadmiralen kom tilbage fra rejsen den 3. oktober.

Stabskurser i udlandet .

Ved Royal Naval Staff College, Greenwich, begyndte den 24.
september et G-måneders stabskursus, hvori en dansk kaptajn
løjtnant deltager.

Ved den norske marines stabsskole i Oslo begyndte den B.

oktober et B-måneders stahskursus, hvori deltager 3 danske
orlogskaptajner.
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NATO-øvelse.

I perioden 25.-29. september afholdtes en NATO-øvelse
WHIP SAW, der hovedsagelig omfattede flys tyrker fra alle
europæiske medlemslande.

Øvelsen, der bl. a. havde til form 1II at afprøve varslings
nettets effektivitet, var den hidtil mest omfattende øvelse af
denne art, som SHAPE har afholdt.

Studieophold i amerikansk jager.

En søofficer fra søartilleriet har været på et 4-ugers studie
ophold om bord i den amerikanske jager BARTON, som opererer
i Middelhavet.

Studieopholdet var formidlet af MAAG-Danmark på en lnui
tational TravelOrder.

Sedefensions-euelse,

Ved Sundets marinekommando afholdtes i dagene 7.-9. sep
tember en sødefensions-øvelse benævnt VEGA.

Forud for øvelsen afholdtes på kampinformationsskolen in
struktion for det deltagende personel, der kom fra alle tre
marinekommandoer.

Under øvelsen var der etableret hovedkvarterer henholdsvis
på Lynetten og på Stevns.

Samarbejdseuelser.

I den periode, da kystflådens øvelsesdeling 3/56 var formeret,
blev der afholdt taktiske samarbejdsøvelser mellem skibe og
henholdsvis Stevnsfort og Langelandsfort.

I øvelserne deltog også personel fra hjemmeværnet og det
maritime hjemmeværn, som bl. a. medvirkede i observations
tjenesten.

Oversigt over skibsadoptioner.

I årene efter 2' verdenskrig er en række af søværnets skibe
blevet adopteret af danske provinsbyer. Nedenfor bringes en
fortegnelse over pågældende skibe og tilsvarende adoptionsbyer.
(Skibe, der efter adoptionen er udgået af flådens tal, er ikke
medtaget).

80"
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ÆGIR ado p te re t af Århus
HOLGER DANSIm » » Helsingør
NIELS EBBESEN » » Ra nder s
ESBERN SNARE » » I{alundbor g
VALDEMAR SEJR » » F reder iksh avn
ROLF RRAKE »» Nakskov
THETIS »» Esbjerg
HUITFELDT »» Røge
WILLEMOES »» Assens
BILLE »» Holbæk
BUHL »» Fredericia
HAMMER »» Haderslev
HOLM »» Thisted
KRABBE »» Nykøbing F.
KRIEGER »» Rønne
LINDORMEN » » Korsør
LANGELAND »» Hudkøbing
FLYVEFISKEN »» Hørsholm
RAAGEN »» Stubbekøbing
HEJI\1DAL »» Svendborg
FREJA »» Roskilde



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen, B. Her v nd-d er-g eu se n

og W. W. Christensen.

Sovjetunionen.

Den russiske antarktis-ekspedition.

30.11.1955 afsendtes fra Kaliningrad det diese1selektriske
OBJ med Antarktis som mål, 14 dage senere D/E LENA, og
endnn noget senere køleskibet REFRIZHERATOR 7, populært
kaldet SEMERKA, (SYVEREN).

OBJ og LENA er søsterskibe, søsat henholdsvis 10.10. og
25.7.1953 i Vl iessingen, færdigbyggede i 1954. Deres deplaeement
er 12.600 1., bruttotonnagen 7503 hrt. Masktuernes ydeevne er
8000 HK. Begge skibe er forstærkede for sejlads gennem is, har
sejlet ad den Nordlige Søvej og har heldige erfaringer på det
arktiske område. Med den antarktiske rejse for øje gennemgik
de begge en grundig nyindretnlng og reparation i Hign, efter
fulgt af udrustning i Kaliningrad med videnskabelige laborato
rier, dyhvandstrawl, landingsplatforme for helikoptere o.s .v,

OBJ, som føres af kaptajn ~lan med Pinezhaninov som sted
fortræder, havde også ekspeditionens leder Somov, kendt som
leder af en af »Nordpolc-stationerne, og de fleste af de viden
skabelige deltagere med ombord. Adskillige af disse har været
med på »Slava«-ekspeditionerne eller på Nordpols-ekspeditio
nerne. Ekspeditionen har sin egen flyverscktion, der består af
erfarne flyvere, styrmænd, mekanikere og radiotelegrafister un
der ledelse af den fremragende flyver Tsjerevitsjnyj og flyve
navigatør Morozov,

OBJ medfører:
1»IL-12« fly,
1 :l>LI-2« fly,
2 kraftige helikoptere,
1 rekognosceringsfly :l>AN-2c.

Flyvernes opgaver vil bestå i først at finde den fordelagtigste
sejlrute for OBJ og den gunstigste placering for hovedstatio
nen MIRNYJ, dernæst i at luftfotografere og kortlægge de
uhyre ukendte områder. Der anvendes til det sidste et specielt
konstrueret n etkor t med stereografisk polarprojektion, på hvil
ket Antarktis' formodede kystlinie er indtegnet.



470 Meddelelser fra udlandet.

Turen gik gennem Østersøen - Kielerkanalen - Biskayen
og videre langs Afrikas kyst. 24.12. anløb skibet Cape Town,
hvor man ved undersøgelse af de der forekommende bjergarter
fandt grundlag for formodning om, at Afrika engang havde væ
ret landfast med Antarktis. Efter en sejlads på 10000 sømil nåede
OBJ gennem det isbælte, der omkranser det antarktiske kon
tinent, og derefter gennem Davis-havet frem til Depot-bugten
66°30's 94°20'E i nærheden af den sydlige polarkreds. Bugten
ligger mellem Shackleton-bræen mod øst og Helen-bræen mod
vest. 5.1.1956 ankrede skibet i strålende sol, og to afdelinger vi
denskabsmænd startede straks en rekognosceringstur på ski,
medens ekspeditionens flyverafdeling gik Ignng med at samle
flyvemaskinerne. Snart blæste det dog op til en kraftig storm,
og man blev nødt til at tage traktoren og anden udrustning,
der under stor vanskelighed var bragt ind på den glat skrånen
de is, ombord igen. De flyvere, der havde fået samlet flyet, blev
overrasket af stormen, netop da de var startet på deres første
tur og måtte i to døgn afvente bedre vejr langt fra skibet. De
havde radioforbindelse såvel med dette som med Moskva. Efter
to døgn bragte amCibiebilen afløsning, og 12.1. stilnede stormen
af, så arbejdet kunne komme i gang. Helikopteren begyndte at
transportere personel og brændstof til den midlertidige flyve
base, medens en AN-2 med en del specialister ombord begyndte
at søge efter en velegnet plads for observationsbasen MIRNY, som
den kaldes til minde om det russiske krigsskib, der i sin tid fore
tog en forskningsrejse her under Belltnghausen, Det skulle være
et sted, der ikke var dækket af is, og man fandt det omsider vest
for Depot-bugten, i en egn af flade granitklipper, der ragede op
gennem isen. En afdeling hydrologer undersøgte kystlandet og
udlagde sømærker langs den sejlrende, som skibet skulle følge
for at gå helt ind til kysten, n år det skulle losse godset. Far
vandet er aldrig besejlet før, og søkortene var - for så vidt
som de fandtes - upålidelige. 14.1. begyndte OBJ turen til
sin nye ankerplads, rundede Helen-bræen, og passerede mellem
Hasuella-øerne, hvoraf kun 3 af 16 var angivet, til Iskanten,
hvorefter det forcerede isen, indtil det 100 m fra kysten pli
po sitionen 66°37'S, 92°57'E standsede.

Nu begyndte en livlig virksomhed: traktorer og slæder og
amCibiebiler blev sat ud på isen og læsset med materiel såsom
elemen thuse, levnedsmidler, udrustning til radiostationen m.v,
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De første sprængninger blev foretaget, og snart var en hel række
køretøjer pli. vej til den byggeplads, der var udset. Ifølge pla
nen vil MIRNYJ komme til at bestå af en gade, parallel med
kystlinien, hvor 26 huse å 60 m 3 vil blive indrettet til beboelse,
radiostation, værksteder o.s.v, 20.1. ankom det andet ekspedi
tionsskib LENA med yderligere 4000 tons last. Også fra dette
skib blev der, ligesom fra OBJ under hele overfarten fore
taget regelmæssige observationer af temperatur-, tryk- og flig
tighedsforhold i atmosfæren og, ved hjælp af radiosonder, til
lige undersøgelser af troposfæren og stratosfæren.

Da endelig REFRIZHERATOR 7 nåede frem med store for
råd af levnedsmidler m.m., var samfundet i MIRNYJ etableret.

Imidlertid sætter det arktiske efterår ind med barske storme,
og OBJ skal da afsejle pli. sin anden forskningsrejse, som skal gll.
til Vladivostok, Det bliver en ren havundersøgelsesrejse, hvor
ekspeditionen skal foretage oceanografiske undersøgelser i det
Indiske Ocean og i Stillehavet. Størst bliver dog omfanget af den
3. tur, som vil falde i det geografiske år. Fra juni-september
1958, når der er vinter pli. den sydlige halvkugle, skal ekspeditio
nen gll. rundt om det antarktiske fastland, samtidig med at andre
nationers ekspeditioner kortlægger andre have.

Glavsevmorputj's radiostation i Moskva havde allerede i 1955,
før OBJ-ekspeditionen, oprettet radioforbindelse med SLAVA
ekspeditionen i Antarktis. Samtidig med at OBJ forlod Kali
ningrad, oprettedes der også radioforbindelse med dette skib,
og siden også med LENA. Man var nødt til i praksis at
prøve sig frem til de gunstigste frekvenser og tilsvarende sende
tider. Midt i januar 1956 var antennerne til l\lIRNYJ-stationen
monteret, og de første telegrammer sendtes via OBJ. Stationen
blev færdigmonteret, og de 30 meter høje master rejst, hvorefter
kaldesignalet UFE den 14.2.1956 kI. 1530 for første gang optråd
te i æteren. Telegrammerne gik udmærket igennem til Moskva,
og noget senere oprettedes der tillige telefoniforbindelse.

Man søgte også at komme i kontakt med andre landes ant
arktiske stationer, og det lykkedes at fA. føling med den au
stralske station MAWSON, anlagt 1954 ca 1300 km fra MIRNYJ.
Dette førte til regelmæssig udveksling af meteorologiske obser

vationer.

En gruppe videnskabsmænd fra Australien, som på KISTA
DAN var pli. vej til MAWSON for at afløse den tidligere sta-
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tionerede gruppe, udtrykte ønsket om at besøge I\URNYJ og
blev af et russisk fly, ført af Tsjerevitsjnyj, lodset ind gennem
isbæltet, hilst af sirenerne på OBJ og LENA. Gæsterne blev i
2 dage og satte sig grundigt ind i russernes arbejde for at
skabe et grundlag for udveksling af erfaringer. Australierne fil
mede stationen, og russerne beså KISTA DAN. Til trods for,
at det er et langt mindre skib end OBJ og LENA, fandt de
det fortrinligt egnet til arktiske undersøgelser. Man aftalte ret
ningslinierne for det fremtidige samarbejde, og 1.-2. afsejlede
KISTA DAN, hjulpet af sovjetrussiske søfolk, Russerne var
ivrige efter at få oprettet samarbejde også med andre landes
ekspeditioner, og den 8.3. fik man forbindelse med Adeles
land, hvor den Iranske station er oprettet. Det blev aftalt også
at udveksle observationer med denne.

Uddrag ODNYJ TRANSPORT 1955-56. W. W. CHR.

U. S.A.
Fremtidsplaner.

Ved en præsentation for pressen af en række nye og ombygge
de krlgsskfbstyper i midten af marts måned blev der fremsat
nogle udtalelser om fremtidsplanerne. Disse omfatter bl. a.
følgende:

Flåden vil snart kunne anvende det nye fjernstyrede våben
TATAR, der er noget mindre end TERRIER, og som vil kunne
anvendes som mellemsvær armering i større enheder.

De 4 nye fregatter af I\IlTSCHER-klassen samt de 8 nye jagere
af FORREST SHERMAN-klassen skal udrustes med fjernsty
rede våben.

2 krydsere skal i finansåret 56/57 udrustes med fjernstyrede
våben; enten TERRIER eller det større og tungere TALOS, der
endvidere har længere rækning.

Det ikke færdigbyggede slagskib KENTUCKY skal nu færdig
gøres og udrustes med 4 forskellige typer fjernstyrede våben.

Det første atomdrevne hangarskib, der bliver på størrelse med
FORRESTAL-klassen, påbegyndes i finans året 1956/57 og skal
færdigbygges på 3 år. Det vil f å 2 vinkeldæk og 2 adskilte over-

bygninger. (Our Navy april 1956) B.H-J.



Boganmeldelse.

Eduard Nikolaj Jensen: »Livet i Nyboder og ombord
Flådens Skibe 1826-1852«.

En nyboderdreng og underkanoners erindringer
ved Henning F. Kiær, Strubes forlag 1956. 148 sider. Pris 15,75 kr.

På et møde i foreningen »Ørnene, marinens tidligere dæks
officersforening, rejste formanden, orlogskaptajn Janus Søren
sen spørgsmålet om, der blandt medlemmerne skulle findes
nogen, der havde kendskab til memoirelitteratur om marinens
gamle skoler, særlig elevskolen, hvis historie orlogskaptajnen
er ved at skrive. Det blev da oplyst af fhv.overtømmermand i
marinen S. A. Otto, at der i foreningen, »Nyboders Mindestuer«,
hvis leder han er, fandtes nogle gamle erindringer af den i 1902
afdøde pensionerede uuderkanoncr Eduard Nikolaj Jensen om
handlende tiden fra da han fødtes i 1822, hans drengeår i Ny
boder og hans tjenestetid i marinen ombord og i land, indtil
han som overkonstabel var på togt til Vestindien i 1852 ombord
i orlogsbriggen ØRNEN. Erindringerne, som af forfatteren er
nedskrevet med sirlig håndskrift kaldtes »~I it livs erindringer«
og er i sin tid skænket Nyboders Mindestuer af hans søn, vin
kyper Carl Jensen. Da orlogskaptajn Janus Sørensen med stor
interesse havde læst disse erindringer, viste han dem til kgl.
håndbibliotekar, kommandørkaptajn Henning F. Kiær, der som
bibliotekar ved marinens bibliotek fandt dem så værdifulde, at
han i løbet af forbløffende kort tid fik dem transscriberet og
udgivet med ovenstående titel, således at bogen kunne nå at
udsendes til foreningen »Nyh oder s Mindestueres 25 års jubi
læum den 6. september 1956; iøvrigt tilfalder overskuddet fra
bogens salg denne institution.

Enhver der interesserer sig for vor marines historie, må være
kommandørkaptajn Kiær taknemlig for, at denne bog er kommet
offentligheden i hænde, thi dels er vor maritime memoirelitte
ratur yderst fattig på gode skildringer af livet, som det levedes
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i Nyboder for godt 100 år siden, og dels er det såvidt anmel
deren bekendt hidtil enestående, at en af Holmens faste stok'")
- og altså ikke tilhørende søofficerskorpset - har nedskrevet
sine erindringer fra orlogsltvet ombord og i land.

l\Iemoirerne omfatter kun forfatterens unge år, idet en tilta
gende blindhed skal have standset ham under udarbejdelsen af
si t livs beretning, men disse unge år er til gengæld skildret på
en på engang tiltalende, levende og nøgtern måde med øjnene
vidt åbne for livets realiteter. Han blev pensioneret som under
kanoner i 1877, 55 år gammel og døde i 1902, og hans beretning
omfatter perioden fra ca, 1826 til 1852.

Minderne fra hans tidlige barndom i hjemmet i Hjerten
frydsgade giver et dystert billede af fattigdom og strenge kår;
han beretter således, hvordan han som lille dreng sov i et skur
ude i gården i en træseng kun med en hømadras og et klædes
tæppe, selv i den strengeste vinterkulde, ligesom det var for
budt at have ild og lys i gårdens skure, hvorfor han ofte måtte
gå i seng i mørke. Da hans mor døde tidlig, og faderen var på
Holmen som tømmermand dagen lang, undrer det ikke at læse,
at den lille fyr fik frost i hænder og fødder og antagelig kun
blev holdt i live takket være en 80-årig enke, som gav ham op
hold om dagen i sin lune høkerbutik ved Volden.

Læseren fra Anno 1956 forstår knap, at dette virkeltg har
været mulig, men vore forfædre må åbenbart have været gjort
af et andet stof end vi, i al fald må de have været betydelig
mindre kuldskære, end vi er nuomstunder, når man husker på,
at der før 1782 ikke var kakkelovne i Nyheders huse, og at
f. eks. Herlufsholms lærde skole så sent som i 1766 overhovedet
ingen kakkelovne havde på disciplenes kamre.

Senere kom drengen i huset hos en mastemager, der boede
i samme gade, men dette varede kun kort og indtil mastema
gerens kone døde, så måtte han i pleje andetsteds i Nyboder,
men arvede dog først den gamle kone, d.v.s, kun den del af hen-

.) Ordet »stok« kommer fra det oldnordiske »stokkr«, som
betyder træstamme, stamme el. kerne; og med »Holmens faste stok«
forstås orlogsrnnrinens stamme af faste matroser og håndværkere.
Denne oprettedes i 1615 under Christian IV, formindskedes ved
Grundlovens indførelse i 1849, hvor værnepligt indførtes, og op
hævedes i 1856. Børn af Holmens faste stok fik undervisning, kost
og løn, men var til gengæld forpligtet til at tjene i marinen i en
lang årrække, ligesom underofficerer blev udtaget herfra.
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des ejendom, der fandtes i hendes kjolelomme, hvilket bestod
af :oet stort stykke hvidt sukker, en krydder-tvebak og en stor
kobberskilling«.

6 Ar gammel kommer den lille Eduard i Svanegades skole i
Nyboder og lærer her at skrive med latinske, danske og senere
andre gotiske bogstaver. At der stilledes store krav til børnene,
forstår man, når han fortæller, at de i 2. klasse skulle kunne
:oDet Gamle Testamente« udenad og senere, da han kommer i
3. klasse i Holmens drengeskole, der Iøvrigt den gang ansås
for en af Københavns bedste almueskoler, lærte han »hele bib
len udenad, både Det Gamle Testamente og Det Nyee ; selvom
hans senere liv bærer tydelige spor af, at han har tilegnet sig
hine tiders sunde gudsfrygt, må man vel her have lov til at stille
sig lidt tvivlende til, om dette har været muligt, og spørge om
hans hukommelse ikke har spillet ham et lille puds?

Han er nu »rug-drenge og stiger hvert 2. år gennem graderne
til »kost-drenge og »kornpagni-drenge, som nås efter 6 års for
løb, og henter hver måned på »kostedagcne sin ration proviant
på Provlantgårdeu, idet en del af den faste stoks lønning udbe
taltes i naturalier. Han har uniform af blå klædes trøje
med blanke messingknapper og hvide lærreds benklæder, som
vi kender det fra Schlelsners morsomme maleri af en lille
rugdreng fra 1844 i generalkonsul Johan Hansens samlinger.
14 år gammel bliver han konfirmeret i Holmens kirke, men
forinden er konfirmanderne fra søetatens drengeskole højtide
ligt blevet inspiceret af selveste kong Frederik den 6., hvorpå
konfirmationsfesten fejres i hjemmet med en »stcr kop varm
kaffe med en hvede-tvebak tile.

Så stiller alle de nu udlærte 14 års drenge en decemberdag i
1836 på Gammelholms sejlmagerloft og udstikkes til korpsene
af overekvipagemesteren, admiral Stephansen, og Eduard Jen
sen ansættes fra 1. januar 1837 som lærling i Søearttllerlkorpset,
iklædes uniform med blå klædes trøje med ankerknapper og rød
krave med en lille gul granat på hver side, højpullet blank
hat og er nu forpligtet til at tjene i den kongelige søetat i
mindst 20 år.

Hans første udkommando til søs blev som lærling af 2.
klasse med en lønning af 2 rigsbankdaler pr. måned ombord i
den nye orlogsbrfg ST. CROIX, der skulle på togt til Vest
indien i foråret 1838. Beskrivelserne af de daglige øvelser om
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hverdagene, gudstjeneste om. søndagen og liniedåb ved pas
sagen af ekvator er i høj grad sammenfaldende med, hvad vi
selv har oplevet i vor tid på tilsvarende togter.

Den 1. april 1841 kom forfremmelsen til halvbefaren - hvor
for den blå trøje nu fik en gul skråsnor på underærrnet, medens
den blanke hat fik en messingplade med korslagte kanoner og
krone over, samtidig med at lønnen nu steg til 5 rigsbank
daler pr. måned. Sommerens togt gik denne gang med kor
vetten FLORA til Nordsøen og Østersøen, og her oplevedes de
svære jævndøgrrsstorme, hvor mandskabets drivvåde tøj måtte
trækkes af, vrides og tages på igen, når der blev pebet til om
klædning.

Da Jensen kom hjem efter endt togt, følte han sig, som han
selv skriver, ~ som en lille herrc«, da han af søtøjmesteren, kom
mandør Michelsen fik bevilliget egen bolig i Nyboder i Salvie
gaden, som el' den nuværende Set, Paulsgade, imellem Set,
Paulskirken og Higensgade, men som ikke længere tilhører
Nyboder.

Hans personlige ejendele her må dog siges at have været af
beskedent omfang, idet de i bogen omhyggelig er opgjort til en
seng, en træstol, et lille bord, et par tallerkener, et par kopper,
et vadskefad og et lille spejl, samt skobørste og redekam for
uden et 4-skillings-Iys til at læse ved, hvad den nu 19-årige
orlogsgast gjorde f'Htt igt takleet være lejede bøger fra Store
Hegnegade.

At nøjsomhed sad i højsædet bekræftes påny, når vi læser
om, at julen fejredes med et »lille glas puns« og nytår med en
»lille ekstrakop kaffe med brød til«, men festglæden var der
åbenbart intet i vejen med, trods dette beskedne tr-aktement,
thi forfutteren skriver, at han »befandt sig meget vel derefter«.

Mon nogen nyboderdreng af i dag ville nøjes med en lig
nende julefest?

Efter et kort togt med skonnerten PILEN og DELFINEN som
vagtskib i Store Bælt udkommanderedes konstabel Jensen i
1842 til hjuldamperen HEKLA, og med denne sejler han »med
fuld dampkraft« til Stockholm for at hente 72 svenske studen
ter, der skulle til København, hvortil de også kom, men så
elendige af søsyge, at de foretrak at rejse tilbage over land.

Jensen m å imidlertid her huske forkert, når han skriver, at
HEl{LA, som var bygget i 1842, var vort første dampskib, idet
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hjuldamskibet RIEL, som blev købt England i 1824, var flå
dens første dampskib.

Fra foråret 1843 til foråret 1844 er Jensen på togt til Syd
amerika med ortogsbrtggen ØRNEN, som besøger næsten de
samme pladser, som panserskibet NIELS JUEL på sit togt 80
år senere, og derefter er han så heldig at komme til Middelha
vet med HERLA, hvor hjuldampskibet indgår i kommandør
kaptajn Gardes eskadre, der med fregatterne GEFION og THE
TIS samt orlogsbrrggen MERRURIUS med station i Gibraltar
skal understøtte forhandlingerne med Marokko om ophør af
den siden 1769 betalte tribut, og oplever her bl. a. den franske
flådes beskydning af Tanger.

Pudsig er beskrivelsen herfra af juleaften, hvor besætnlngen
i HERLA trakteres med svedskesuppe, som kokken desværre er
kommet til at koge på saltvand, hvorfor der blev udgivet punch
til erstatning. Herombord bliver Jensen forfremmet til helbe
faren konstabel og er nu en holden mand med hele 8 r igs
banksdaler i sølv i gage pr. måned.

I 1846 finder vi atter Jensen til søs, denne gang med fregat
ten GEFION på togt bl. a. til Cadix og Madeira med kronprins
Frederik, den senere Frederik den 7., og fra dette togt er der
et par kostelige historier, som vidner om, at humør har for
fatteren ikke manglet.

Han beretter om, hvorledes den skansevagt, som skulle gøre
honnør for de kongelige personer, af den søofficer, der førte
skansevagten, blev kommanderet til at præsentere gevær direkte
fra »gevær ved fode, hvilket var fejlagtigt, thi geværet skulle
den gang først skuldres. Da en und.erofficer fra ,.Solda tesqu 'en e
- vi havde nemlig mindre detachementer fra hæren ombord i
orlogsskibene lige til 1864 - skulle gøre sig bemærket ved at
gøre søofficeren opmærksom på fejltagelsen, svarede denne med
datidens så bramfri sp rog : ,.Sl u dder , om jeg så befaler, at de
skal ligge på ryggen og præsentere, skal de f.. ... gale mig gøre
det.e

Når skibene om efteråret kom hjem i fllldens leje og havde
strøget kommando, kom konstabel Jensen som regel til tjeneste
ved sø artilleriet og udnytter åbenbart sin fritid til lange van
dringer udenfor voldene, og turen frem og tilbage til Eremita
gen i Dyrehaven, ja helt til Vedbæk med apostlenes heste regnes
åbenbart kun for en behagelig lille udflugt.
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I 1847 møder vi Jensen pli fiskeriinspektionstogt med korvet
ten VALKYRIEN til Island og Færøerne, og her oplevede han
Reykjavik, som åbenbart er det eneste sted, hvor der gaves land
lov på hele dette togt, der dog varede lige indtil den 20. sep
tember 1847, efteråret før treårskrigen brød ud. Denne oplevede
den unge konstabel først ombord i fregatten THETIS, som fra
april til oktober 1848 lå på blokade, og som han skriver »skval
pedec i Nordsøen udfor Elben, hvor den ene prise efter den
anden blev taget, bemandet med prisemandskab fra fregatten
og sendt til København.

Hver 14. dag kom et skib med post og nyheder, så klage kunne
man jo ikke i denne radiofri tid, og besætningen havde det i
det hele betydelig bedre end landsoldaten, »thi vi risikerede dog
ikke (- som han - ) at blive skudte, selvom Nordsøens storme
ikke ligefrem var behagelige.

I 1849 var han ombord i korvetten GALATHEA, som lige før
krigen var kommet hjem fra sit berømte tre-årige togt jorden
rundt, og detacheredes den 4. april fra kommandør Gardes
eskadre til blokade af Kielerfjord og undgik således den sørge
lige affære i Eckernførde-Ijord med det smertelige tab af
CHRISTIAN DEN OTTENDE og GEFION. I 1850 udkommande
redes Jensen med linieskibet SKJOLD, der blokerede Kiel, og her
var han lige ved at sætte livet til i en svær byge, hvor skibet
hev så svært over, at vandet væltede ind ad de åbentstående
kanonporte på batteridækket, og han sammen med batteriche
fen og en del raske underofficerer måtte stå i vand til halsen,
før de kunne få portene lukket og skibet frelst fra at kæntre,
hvad de ikke engang fik så meget som tak for, thi som han
selv skriver : »det var ikke den tids modee.

Det sidste togt, vi læser om, gik igen til Vestindien, denne
gang med orlogsbriggen ØRNEN og varede fra foråret 1851 til
efteråret 1852.

Her ombord gjorde han tjeneste som chefssluproer under
kaptajnløjtnant van Doekum og oplevede som sådan mangt og
meget, når han var med til at ro chefen i land rundt i fremme
de lande, selvom det ikke altid var lige morsomt at skulle vad
ske det eneste sæt sluproertø], der fandtes ombord, om natten
på frivagten for at have det rent til næste dag.

Da ØRNEN om efteråret 1852 sejlede hjem, passeredes det
herostrutiske berømte engelske kæmpedampskib GREAT
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EASTERN med sine 6 skorstene. Ved hjemkomsten til Køben
havn oplevede besætningen den første inspektion af den ny
udnævnte flådeinspektør, kontreadmiral Zartman, der inspi
cerede briggen, forinden kommandoen blev strøget den 11. sep
tember 1852.

Hermed slutter også memoirerne, som man med stor inter
esse har læst, idet de giver et værdifuldt billede af livet i ma
rinen for godt 100 år siden. Man glæder sig over bogens smukke
udstyr med de to nydelige vignetter, som er tegnet af komman
dørkaptajn Kiærs søn, arkitekt Hans Kiær, og som forestiller
nogle nyboderlænger samt korvetten GALATHEA, som kon
stabel Jensen sejlede med i 1849.

Bogen er forsynet med en række noter, som dog måske kunne
have været lidt mere omfattende, og den kan varmt anbefales
til anskaffelse af Tidsskriftets læsere, idet man hermed både
vil have fornøjelsen af at stifte bekendtskab med dette lille
udsnit af marinens historie og støtte en god sag.

Til slut må lejligheden ikke forpasses til at rette en appel til
de, der skulle være i besiddelse af manuskripter af lignende
art, om enten selv at udgive dem eller ved henvendelse til rette
vedkommende, f. eks. marinens bibliotek eller marinehistorisk
selskab, at søge råd og bistand til at sådanne værdifulde kul
turskildringer i lighed med denne bog også kan komme til of
fentlighedens kundskab.

F. Kj.
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Den Nordlige Søvej.
En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Ste e n s e n.

(fortsat)

Den russiske Ishavsflaade.
I tiden efter 2. Verdenskrig er der sket en radikal

ændring i Russernes vurdering af den betydning, der
bør tillægges deres forskellige flaader.

Hidtil har Østersøf'laaden, lige siden den blev skabt
af Czar Peter den Store, indtaget førstepladsen med
Sortehavsflaaden paa andenpladsen. Paa tredieplad
sen korn Stillehavsflaaden, der nærmest kun blev be
tragtet som en eskadre, der endda til tider maatte
nøjes med benævnelsen den Sibiriske Flotille. I aare
ne op til den Russisk-Japanske Krig var Stillehavsflaa
den ganske vist paa vej til at tage luven fra Sorte
havsflaaden, men nederlaget i Tsushimastrædet 1905
i forbindelse med tabet af den isfri orlogshavn Port
Arthur satte - i hvert fald for en længere periode 
et punktum for den videre udvikling af de russiske
flaadeplaner i det Fjerne østen.

Efter 2. Verdenskrig har tanken om en russisk stor
magtsflaade i Stillehavet imidlertid atter taget form,
samtidig med at Ishavsflaaden fra en forholdsvis
ubemærket dvaletilstand er rykket frem i første
række.

Efter den betydning, der nu officielt tillægges de
forskellige russiske Ilaader, og den prioritet, der som
følge heraf skal gives dem, er rækkefølgen i dag:

Tidsskr. f. Sovæsen. 127. Anrg, 31
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1. Stillehavsf'laadcn, 2. Ishavsfluaden, 3. ØstersøfIaa
den og 4. Sortehavsf'laaden.

Ishuvsflaaden, der saaledes indtil aabningen af den
Nordlige Søvej nærmest havde ført en askepottilvæ
relse, og som i fredstid i styrke endog havde staaet til
bage for flotillerne i det Kaspiske Hav og pua Volga
og Amur, er imidlertid den af de russiske f'laader,
hvis oprindelse ligger længst tilbage i tiden.

Tidspunktet for oprettelsen af en russisk Ishavs
eller Hvidehavsflaade baseret paa Arehangelsk lader
sig næppe fastslaa med sikkerhed. For imidlertid at
kunne placere denne flaade saa vel som Stillehavs
Ilaaden -- de to Ilaader ved adgangene til den Nord
lige Søvej - i det rette historiske perspektiv i for
hold til de øvrige russiske f'laader skal der gives en
kort, samlet oversigt over Ruslands March mod Havet.

I 1696 erohrede Czar Peter den Store Azov, hvor en
russisk flaadeafdeling nu hurtigt saa lyset, og gen
nem det Azovske Hav fik Rusland adgang til Sorte
havet. Nogle aar senere blev Peter den Store herre
over kysten i den inderste del af Finskebugten og
anlagde her i 1703 St. Petersborg ved Nevaens udløb
og paabegyndte samtidig opbygningen af en Østersø
Ilaude.

Efter slaget ved Poltava 1709 ophidsede Carl XII
som bekendt Tyrkerne til at erklære Rusland krig
- og Peter den Store maatte ved freden i Husch 1711
atter tilbagelevere Azov til Tyrkiet. De russiske skibe
her blev enten brændt eller solgt til Tyrkerne, me
dens Azov-værftets skibbyggere og forraad m.v, førtes
dels til St. Petersborg og dels til Archangelsk. Det
var den for sine kulisser langs Dnjeprfioden bekendte
Fyrst Potemkin (Patjomkin ), der et halvt hundrede
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aar senere ved erobringen af Krim og anlæggelsen af
Sevastopol i 1770erne skulle blive Sortehavsf'laadens
egentlige skaber. Som belønning herfor blev han af
Kejserinde Jekaterina II udnævnt til Storadmiral af
Sortehavet.

Men længe før disse fremstød mod Sortehavet og
Østersøen havde Russerne - i hvert fuld i perioder
- haft flaadestyrker i Hvidehavet, hvor Archan
gelsk inden Peter den Stores tid var Ruslands ene
ste havn ved havet. Over denne plads blev der dre
vet en livlig handel med Englænderne og Hollænder
ne. Allerede i 1594 fandtes der her ved Dvinas udløb
et fort til handelens og handelspladsens beskyttelse.

En egentlig orlogsflaade har der dog næppe eksi
steret paa dette tidspunkt. Naar forholdene gjorde det
nødvendigt, har man, som det i hine tider var skik
og brug alle andre steder, improviseret en flaade ved
at armere de handelsskibe og fiskefartøjer, som man
havde ved haanden.

I 1690erne anlagde Peter den Store et nyt fort ved
Dvinas munding - Novo Duinskaja - og udvidede
skibsværfterne i Archangelsk, der takket være op
landets rigdom paa godt tømmer var i stand til at
hygge saa vel handelsskibe som mindre orlogsskibe
og fregatter.

At Arehangelsk sualedes allerede i hine tider var
et militært objekt af ikke saa helt ringe betydning,
vil maaske bedst ses af en ekspedition, som Carl XII
i 1701 - i begyndelsen af den Store Nordiske Krig
- sendte til Hvidehavet.

Arehangelsk var som nævnt paa hint tidspunkt
den eneste russiske havn, der - om end kun i som
merhalvaaret - havde forbindelse med Atlanten, og
derfor ogsaa den eneste havn over hvilken Russerne

31 ,~
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under krigen kunne faa tilført krigsmateriel fra» Vest
magterne« (England og Holland). Disse tilførsler over
havet til Nordrusland danner en ikke uinteressant
parallel tilIshavskonvojerne mere end 200 nar se
nere under 1. og 2. Verdenskrig. En kort beretning
om denne kun lidet kendte svenske Vitelunis-ekspe
dition vil derfor sikkert kunne pauregne en vis inter
esse.

I al hemmelighed paubegyndtes ekspeditionens ud
rustning i januar 1701 i G6teborg, men først i slut
ningen af maj var eskadren klar til afsejling. Den
var under kommando af kommandør Henrik Lewe
og bestod af de to store fregatter VARBERG og ELFS
BORG - hver pna 42 kanoner - letfregatten MAR
STRAND (26 kanoner), snauen FALKEN (6) samt
galioterne MJoHUNDEN (6) og ToFVA-LITE (4).

De seks skibe havde en samlet besætning paa
800 mand - men hertil kom yderligere 700 soldater
- ialt altsaa 1500 mand - et efter datidens for
hold ikke ringe opbud.

I henhold til sin instruks skulle kommandør Lewe
siiiia staden Archatujelsk: samt alla njska skepp ocli
fartyg i brand, plutulro, nedsl å och ruinere, fånga OeJI

enligt kriqsmaner borttaga allt, vad de kunde. Yder
ligere skulle havnen om muligt forsænkes og øde
lægges. Med andre ord et commando-raid i større
stil og efter bedste moderne mønster.

Den noget langsommelige udrustning havde imid
lertid medført, at planen i mellemtiden var blevet
røbet - formodentlig af nogle hollandske skibe, der
havde overvintret i G6teborg. Da eskadren saaledes
den 26. juni - under hollandsk og engelsk flag
rinaede frem til Dvinas munding, var der allerede
truffet omfattende foranstaltninger til stedets forsvar.
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Det overraskelsesangreb, hvortil den svenske styrke
var afpasset, var dermed umuliggjort. Alligevel gjor
de kommandør Lewe et forsøg. Snauen og de to ga
lioter blev en nat under lodsning af nogle tilfange
tagne russiske »kendtmæn dc: sendt ind i indsejlin
gen for at rekognoscere det vanskelige farvand og
om muligt ødelægge et fremskudt batteri.

Men FALKEN og MJOHUNDEN gik paa grund lidt
uden for batteriet. Antagelig havde kendtmændene sat
dem paa med hensigt netop her. De svenske skibe
blev nu heftigt beskudt og maatte snart forlades. Det
lykkedes imidlertid besætningerne med tab af nogle
faa mand at komme om bord i TOFVA-UTE, der der
efter trak sig tilbage.

Angrebet paa det velforsvarede Arehangelsk maatte
saaledes opgives, men eskadren forblev dog endnu
nogen tid i Hvidehavet, hvor en del fangstskibe blev
kapret, ligesom der forskellige steder blev gjort strand
hugst og - i overensstemmelse med instruksen 
afbrændt nogle landsbyer og fiskerlejer.

Omtrent læns for proviant og vand nuaede eskadren
omsider tilbage til G6teborg i slutningen af august.
Ved budskabet om det mislykkede foretagende blev
Carl XII stærkt opbragt og lod kommandør Lewe
stille for en krigsret. Her som i adskillige andre til
fælde viste det sig, at Kongen med sin :Il lw nt inen
tale« indstil1ing kun havde ringe kendskab til og for
staaelse af forhold paa søen. Resultatet af krigsret
ten blev da ogsaa, at kommandør Lewe blev frikendt.

Efter grundlæggelsen af St. Petersborg havde Peter
den Store med fuld energi pasbegyndt opbygningen
af en russisk flaade i Østersøen. Dette skete dels ved
bygning af skibe paa de nyoprettede værfter i St.
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Petersborg") og dels ved indkøh af skibe fra udlan
det (England og Holland), men tillige blevet ikke
ringe antal større skibe bygget paa værfterne i Ar
changelsk, I juli 1710 afgik saaledes tre arehangelsk
hyggede fregatter til Østersøen. Den ene, ST. PAUL
(32), havarerede imidlertid udfor Norskekysten og
maatte gnu tilbage. men de to andre, ST. PETER (32)
og ST. ILJA (28) - eller PROROK ILJA (o: Profe
ten Elias) - fortsutte til København, hvorefter de
med basis her foretog forskellige krydstogter i Katte
gat. I maj 1712 indgik de sammen med ST. PAUL i
den danske Nordsøeskndre med schoutbynacht (kon
treadmiral) \Vilster som eskadrechef, under hvis kom
mando hl. a. hefandt sig fregatten LØVENDALS GA
LEJ, hvor som bekendt Peter Wessel var chef**).
Senere pau narct - i august - indgik de tre russi
ske fregatter i general-admiral U. C. Gyldenløves eskad
re i Østersøen .

I efteranret 1713 afgik tre nybyggede orlogsskibe
- hvert paa 54 kanoner - fra Arehangelsk. Men ski
hene var kommet forsent afsted. l\HCHAIL maatte
returnere og RAFAIL overvintre i Kolafjorden, begge
antagelig pna grund af is, medens GAVRILL nanede

") De første russiskbyggede linieskihc viste sig i Ostersøen 1711.

....) Om disse tre russiske fregatter skriver Trosner i sin dagbog
den 23. juni 1712 til ankers i Skugl>oglen (a'l'ordenskjolds Matros".
Norske Breve og Erindringer, bd. Il, s. 103): »Og disse 3 moskvit
terske fregatter, som korn til os i Staværn, de var hos os her til
ankers. Oll den ene gjorde jagt efter en seylcr, Og den ene af dem
heder Sancte Piller; han var comrnundoer, fører 30 stokker. Den
anden heder Saucte Powel, slet skib, forer 32 stOkker. Den tredie
heder Prophcte Elias, slet skib, fører ogsaa 30 stokker. - Og de
bruger 2 slags nager, hvidt flag med et blaat kryss udi oppe, og rødt
nag med hvid 4e kant og blnat kryss i oppe, og altid rød gjos med
hvidt og hluat kryss udi, som de eugelskc.« (Slet skib = vimpelmand).
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frem til Trondhjcm, hvor den overvintrede. Næste
sommer ankom de alle tre til Reval") .

Efter afslutningen af den Store Nordiske Krig ved
blev Russerne - omend i et noget langsommere
tempo - at bygge orlogsskibe og fregatter i Arehan
gelsk. De fleste af disse sendtes dog til Østersøen,
saa snart de var ekviperede og sejlklare.

Nogen detailleret liste over Hvidehavsflaaden og de
i Arehangelsk byggede orlogsskibe kendes ikke. Kun
gennem spredte danske optegnelser om passage og
overvintring af russiske skibe kan man se, at der
gennem aarene stadig er tilført den russiske Østersø
flaade et ikke ringe antal archangelskbyggede orlogs
skibe. Det kan saaledes eksempelvis nævnes, at en
russisk fregat, der i 1i61 kom fra Arehangelsk. den
5. november fik tilladelse til at overvintre ved Hol
men (Gammelholm), og i 1788, da Danmark en kort
tid var i krig med Sverige, fik to russiske orlogsskibe
og en fregat ligeledes tilladelse til at overvintre ved
Holmen.

At Arehangelsk imidlertid endnu i mange uar 
rent bortset fra Hvidehavsf'laadens størrelse - har væ
ret af ikke ringe betydning for den russiske marine,
fremgaar af, at der her blev oprettet et admiralitet
med tilhørende marinekaserner, ligesom der i til knyt-

.) Disse tre orlogsskibe var opkaldt efter ærkeenglene Michael,
Rafael og Gabriel. - Navne paa engle, helgener og apostle (j fr. de
tre fregatter) dominerede i sin tid i den russiske l1uade, idet disse
navne dog i Czardømrnets sidste tid hovedsagelig blev henvist til
anvendelse i Sortehavsflaaden, hvor omkring aarhundredeskiftet
slagskibsnavne som )JOetre Helgener«, )JDe tolv Apostle« og »Johannes
Chrysostomus« dannede en grel kontrast til den blodige krigens
gerning, som disse skibe var bygget til. - Blandt de i 1915-16 ny
byggede Østersejagere af Novik-klassen vil man ganske vist genflnde
navnene MICHAlL og GAVRlLL, men de er her givet af traditions
hensyn for at bevare og genoplive berømte, ældre skibsnavne.
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ning til orlogsværftet fandtes administrationsbygnin
ger og andre maritime anlæg og virksomheder.

I 1850erne har Hvidehavsflaaden dog næppe været
særlig imponerende. Under Krimkrigen trængte saa
ledes en mindre, engelsk eskadre ind i Hvidehavet i
somrene 1854 og 1855 og brandskattede og opbragte
nogle russiske fangstskibe uden at møde modstand af
betydning.

For at beskytte Arehangelsk blev det gamle fort
Novo Dvinskaja derfor i 1863 erstattet af mere mo
derne befæstningsanlæg, men den omtrent samtidige
overgang fra træ til jern og senere staal som skib
bygningsmateriale reducerede i høj grad den betyd
ning, som det arehangelske orlogsværft tidligere hav
de haft.

Med den nu hurtigt aftagende værftsvirksomhed
svandt ogsaa interessen for Hvidehavsfluaden - og
bortset fra nogle mindre isbrydere, fiskeriinspektions
skibe og kystvagtskibe fandtes der fra begyndelsen af
l870erne og lige op til 1930erne ingen faste maritime
styrker af betydning i Hvidehavet. Kun i en kort
periode hen mod slutningen af 1. Verdenskrig blev
som det senere vil blive omtalt - nogle af Stillehavs
f1aadens større enheder trukket til Europa og statio
neret i Hvidehavet.

Ganske vist syntes det, som om interessen for de
nordlige farvande atter var ved at blive vakt i Rus
land, da man i l890erne paubegyndte anlæggelsen af
f1aadebasen Alexandrovsk (Poljarnoje) ved Kolafjor
dens vestlige indløb. Som det allerede er omtalt under
afsnittet »Havn e, Kystbefæstninger og Ressourcer -e,
medførte forholdene imidlertid, at denne base skulle
henligge i ubenyttet tilstand gennem en længere aar
række.
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Men samtidig med at den maritime virksomhed saa
ledes i den sidste halvdel af forrige aarhundrede ebbe
de ud ved det arehangelske skibbyggeris stagnation,
begyndte interessen for en Ilaude i det Fjerne østen
at gro frem.

Ved Petropavlovsk paa Kamtsjatkas østkyst havde
der siden Berings tid været en mindre f'Iaadehase,
Petropavlovsk var indtil midten af forrige narhundrede
hovedsædet for den russiske hvalfangst i Stillehavet,
og hele Kamtsjatka blev indtil 1855 administreret af
det russiske marineministerium. I 1854 - under
Krimkrigen - foretog en engelsk-fransk eskadre et
mindre heldigt angreb paa Petropavlovsk*).

Kort tid før Krimkrigen - i 1851 - var der tillige
blevet anlagt en orlogshnvn ved Nikolajevsk paa Amur
flodens venstre bred - ca. 30 km fra udløbet. I 1876
blev denne base flyttet til Vludivostok, der i 1860 var
blevet besat af Russerne. I hine tider var Vladivostoks
havn spærret af is i 2 cl 3 af aarets maaneder, og øn
sket om at Iaa en isfri havn ved Stillehavet førte til
Ruslands »f'orpagtninge af Port Arthur efter den Kine
sisk-Japanske Krig 1894--95**).

Som bekendt maatte Rusland i 1905 afstaa Port
Arthur til Japanerne, og Vladivostok blev da atter

..) Kontreadmiral W. A. Carstensen (1828-1909), der 1851-55 var
i fransk tjeneste, deltog som sekondløjtnant i angrebet paa Petropav
lovsk. I aarene 1857-61 var han som premierløjtnant i russisk tjeneste.

....) Ved præliminærfreden af 17. marts 1895 afstod Kina hl.a.
det sydlige Mantsjuri (med Port Arthur), Formosa og Pcscadorerne
til Japan. Men nu optraadte Rusland, Frankrig og Tyskland plud
selig som »Kinas venner« og protesterede mod, at Japanerne fik
det sydlige Mantsjuri. Fredsbestemmelserne ændredes da en manned
senere derhen, at Kina beholdt det sydlige Mantsjuri. Som tak for sin
assistance fik Husland lov at »forpagte« Port Arthur m.v., hvorved
spiren blev lagt til den Hussisk-Japanske Krig li aar senere. Som tak
for den tyske støtte blev Kina i 1898· med Russernes billigelse - tvunget
til at »bortforpagte« Kiautschou (Tsingtau) til Tyskland paa 99 aar,
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russisk hovedbase i østen. Et russisk forsøg paa efter
2. Verdenskrig at faa Port Arthur tilbage mislykkedes,
idet den Kinesiske Folkerepublik efter at have faaet
magten mere eller mindre tvang Russerne til godvil
ligt at trække sig tilbage.

Ved krigsudbruddet i 1914 fandtes der i Hvidehavet
kun nogle enkelte mindre, russiske enheder uden mili
lær værdi.

Den første »Iorstæ rk ning« til Ishavsf'laaden indtraf
ad den Nordlige Søvej. Det var de to lsdampere VAJ
GATSJ og TAIMYR, der ankom til Arehangelsk i sep
tember 1915 efter at have gennemført sejladsen nor
den om Sibirien fra øst mod Vest under kaptajn
\Vilkitzkis kommando.

Men efterhnanden som Vestmagternes militære
hjælp til Rusland antog et større omfang, blev det
nødvendigt til beskyttelse mod angreb af tyske ubaade
og eventuelle hjælpekrydsere at stationere en flaade
styrke i Barentshavet og Hvidehavet. Og Russerne øn
skede naturligvis, at denne Ilaudestyrke skulle være
under russisk flag.

Da det ikke var muligl at faa overført enheder fra
Østersøen og Sortehavet, maatte de nødvendige skibe
enten tages fra Stillehavet eller købes.

Den russiske eskadre i Stillehavet - den Sibiriske
Flotille som den dengang benævntes bestod i som
meren 1914 af de to lette krydsere ASKOLD og
SJEMTSJUG og en halv snes ældre jagere (350 tons)
samt nogle kystubaade og mindre enheder.

Da krigen brød ud, forlod de to russiske krydsere
Vladivostok og blev sammen med en fransk panser
krydser stillet under kommando af den engelske admi
ral Jerram, hvis styrker bl. a. skulle holde Kiautsehou
under observation. Da Japan havde erklæret Tyskland
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krig, tog Japanerne sig som bekendt af Kiautschou,
hvorefter de russiske krydsere afgik til det Indiske
Ocean for at være med i jagten paa den tyske krydser
EMDEN. Men SJEMTSJUG's deltagelse i denne jagt
endte med en tragedie, idet krydseren blev overrasket
af EMDEN og sænket i Pulo Penangs havn paa Malak
kas vestkyst den 28. oktober 1914. Det var ved denne
lejlighed, at den 3-skorstenede EMDEN for at gøre
sig mindre kendelig havde opsat en fjerde, falsk skor
sten, da den ved daggry sneg sig ind i Pulo Penangs
havn.

En tid opererede ASKOLD sammen med den en
gelske Middelhavsflaade og deltog her bl. a. i angrebet
paa Dardanellerne, hvorefter den fik station i Hvide
havet. I 1920 blev ASROLD oplagt paa Clyden og er
formodentlig blevet ophugget kort efter.

Med hensyn til køb af skibe i udlandet lykkedes
det som tidligere omtalt fra England og Canada at
erhverve en del nødvendige isbrydere og isdampere,
men egentlige krigsskibe kunne de vestlige allierede
ikke afse. Det lykkedes derimod at faa afsluttet en
kontrakt med det italienske værft Ansaldo-San Giorgia
i Spezia om bygning af nogle 300-tons ubaade af Lau
renti-Ansaldo-typen, ligesom Japanerne stillede en
kelte af de slagskibe og krydsere, som de i 1905 havde
erobret fra Russerne, til disposition.

Det drejede sig her om følgende tre skibe, der alle
blev overdraget til Rusland i marts 1916:

Slagskibet SAGAMI, ex russisk PERESVJET - 1898
- 13500 tons - oprindelig 4 stk. 25.4 cm. Var i de
cember 1904 blevet sænket af Russerne i Port Arthur
inden kapitulationen den 2. januar 1905. Hævet af
Japanerne samme aar og derefter repareret og ornar-
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mcret med 4 stk. 30.5 cm. Skibet der i 1916 atter fik
navnet PERESVJET, nanede dog aldrig til Hvidehavet,
idet det paa vejen minesprængtes udfor Port Said en
af de første dage i januar 1917.

Slagskibet TANGO, ex russisk POLTAVA - 1894 
11200 lons - 4 stk. 30.5 cm. Sænket i Port Arthur
december 1904, hævet af Japanerne 1905 og derefter
repareret. Da et nyt slagskib af GANGUT-klassen i
Østersøf'lauden havde Iaaet navnet POLTAVA, fik
TANGO i 1916 navnet TSJESMA og blev i 1917 sta
tioneret i Hvidehavet, hvor det oplevede Revolutionen
og deltog i Entenlens operationer mod Bolsjevikerne.
TSJESMA vides endnu i 1922 at have ligget i Hvide
havet med en stambesætning pau et halvt hundrede
mand. Senere skæbne ukendt.

Krydseren SOJA, ex russisk VARJAG 1899 _.
6600 tons - 12 stk 15 cm. Sænket af egen besætning
i Chemulpo (Korea) dcn 9. februar 1904 efter kamp
med 6 japanske krydsere, der blokerede havnen . Hæ
vet af Japanerne 1905 og repareret. Fik i 1916 atter
navnet VARJAG og var i narene 1916-17 stationeret
i Hvidehavet, derefter i usodygtig stand oplagt i Li
verpool og formodentlig ophugget i 1920.

I 1916 begyndte man tillige at overføre jagere fra
Stillehavsf'luaden til Europa. I hvert fald nanede seks
af disse Vladivostokjagere - GROSOVOI, VLASTNI,
BESTRASJNI, BESJUMNI, KAPT. JURASSOVSKI og
LEITN. SERGlEV - frem til Hvidehavet. Tre-fire
andre, der kom afsted noget senere, ble,', medens de
var undervejs, overtaget af England og Frankrig 
formentlig som følge af Revolutionen. Af de seks
ovenfor nævnte jagere ses de to første endnu i 1925
opført i f1aadehaandbøgerne med station i Hvidehavet.
Overførelsen skete via Suez.
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Ogsaa en ubaad - den 115 tons store DELFIN fra
1904 - blev i 1916 overført fra Vladivostok til Archan
gelsk, Om den i adskilt tilstand er blevet befordret
med jernbane gennem Sibirien, saadan som den selv
og flere andre russiske ubaade i sin tid var blevet
sendt til østen under krigen med Japan, eller om
transporten er sket med skib - som Lake's ubaad
PROTECTOR i 1904 var blevet sendt fra U.S.A. til
St. Petersborg - vides ikke. I 1920 ses DELFIN sidste
gang opført i flaadelisterne - med følgende tilføjelse :
present oalue u/most nil.

Af de i Italien bestilte ubaade fik Rusland kun een:
SVJATOI GEORG, der for egen maskine gik fra Ita
lien til Archangelsk, hvortil den ankom i september
1917 . Efter at Bolsjevikerne havde overtaget den, fik
den navnet KOMMUNIST. Den blev udrangeret i 1929,
men kan endnu i 1932 ses opført i forskellige flaade
liaandbøger med station i Hvidehavet.

Alt i alt har den russiske Ishavsflaade, der var un
der kommando af kontreadmiral Bestusjeva-Rjumina,
saaledes i perioden 1916-18 - foruden et større an
tal isbrydere og hjælpeskibe, heriblandt 36 .trawlere
til minestrygning og patruljetjeneste - omfattet føl
gende egentlige krigsskibe: 1 slagskib, 2 krydsere, 6
jagere og 2 uhaade. Nogle af disse enheder - bl. a.
slagskibet TSJESMA, krydseren ASKOLD, de seks ja
gere og uhaaden SVJATOI GEORG - opererede end
nu i 1919 i Hvidehavet sammen med det engelsk
franske ekspeditionskorps. der støttede de hviderussi
ske styrker.

I tiaaret 1920-30 smuldrede denne ikke helt uanse
lige styrke hurtigt hen, saaledes at der i 1930 kun var
nogle enkelte isbrydere, lsdampere og mindre patrulje
fartøjer tilbage i Hvidehavet. Den voksende inter-
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esse for den Nordlige Søvej og ønsket om at beskytte
dennes vestlige adgang førte til, at et par jagere af
Novik-klassen i begyndelsen af 1930erne blev overført
fra Østersøen til Ishavsstationen, og med aabningen
af Stalinkanalen i 1934 fik denne trafik et stærkt for
øget omfang, idet der foruden jagere nu .tillige over
førtes ubaade. To af jagerne af Novik-klassen fortsatte
dog - som tidligere nævnt - i 1936 fra Hvidehavet
videre E paa ad den Nordlige Søvej til Stillehavet.

Af slusejournalerne, der faldt i Finnernes hænder
ved deres fremtrængen til Stalinkanalen i september
1941, fremgik, at passagerne af jagere og ubaade fra
Østersøen til Hvidehavet var blevet stærkt forceret i
somrene 1939-40. Formaalet med denne rokering har
dog næppe alene været en forstærkning af Ishavs
flaaden, men sikkert i nok saa høj grad at bringe saa
meget som muligt af Østersøflaadens flaademateriel
i sikkerhed inden det nazistiske angreb, som Sovjet
Unionen maatte befrygte.

Under 2. Verdenskrig blev Ishavsflaaden forstærket
dels med russiske jagere og ubaade fra Stillehavsflaa
den, der rokeredes via den Nordlige Søvej - og dels
med engelske, canadiske og amerikanske skibe, der i
1944 udlaantes som vaabenhjælp. Helt sikre oplysnin
ger om Ishavsflaadens styrke haves ikke - bl. a. fordi
der savnes kendskab til mulige i Arehangelsk byggede
skihe*) - men i sommeren 1945 skønnedes følgende
russiske enheder at have været ilshavet:

") Som allerede tidligere omtalt skulle der i 1939 være sat et
slagskib paa stabelen paa værftet i Molotovsk ved Arehangelsk.
Artilleriet og pauseret skulle leveres fra U.S.A. - men en saadan
levcrlng har ikke fundet sted, hvorfor ski bet formodentlig forlængst
er sløjfet. To søsterskibe skulle bygges henholdsvis i Leningrad og
iIIikolajevsl, (Sortehavet). Sidstnævnte sted fandt Tyskerne i 1941 et
saadant paubegyndt slagskib (ca, 20 % færdigt), som Russerne havde
Ildelugt, inden Tyskerne erobrede Nikolajevsk.
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Det engelske slagskib ROYAL SOVEREIGN, del' i 1944 udlaantes
til Rusland, hvor det under navnet ARCHANGELSK indgik i Ishavs

Ilauden. Tilbageleveret 1!149.

Slagskibet ARCHANGELSK, ex engelsk ROYAL SO
VEREIGN (29200 tons).

Krydseren MURMANSK, ex amerikansk MILWAU
KEE (7100 tons).

20 jagere:

BAKU (2200 tons) af LENINGRAD-klassen,
GROMKI (1650 tons) og af samme klasse GREM

.JASTSJI og GROSNI.
KUIBYSJEV, KARL LIEBKNECHT og URITSKI af

Novik-klassen (12-1300 tons).

Amerikansk krydser MILWAUKEE. 1944-49 udlaant til den russiske
Ishavsflaade, hvor den sejlede under navnet MURMANS!C
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Hussiske jagere af GROMl<I-ldassen,

Alle ovennævnte 7 jagere overført fra Østersøen
via Stalinkanalen - - de sidste tre før, de første fire
efter 1939.

RASUMNI og RASJARENNI (l700 tons), overført
fra Vladivostok ad den Nordlige Søvej 1942.

8 af DJERSKI-klassen (1100 tons) af den ameri
kanske 4-skorstenede Ilushdeckerklasse fra 1. Ver
denskrig (almindelig kaldet å-stackers eller 4-pipers).
De var udlaant af England, der under 2. Verdenskrig
havde overtaget 50 jagere af denne klasse mod at give
U.S.A. baser i de engelske besiddelser i Amerika.

3 eskortejagere af S-klassen (530 tons): GROSA,
SMERTSJ og URAGAN. Overført fra Østersøen via
Stalinkan ålen 1939.

Ca. 20 større ubaade af K-, L- og S-klasserne over
ført dels fra Vladivostok ad den Nordlige Søvej og
dels fra Østersøen via Stalinkanalen.

Ca. 10 mellemstore ubaade - 7 af den russiske
SJTSJA-klasse overført via Stalinkanalen og 3 laant
af England (engelsk U-kJ. )'.
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Russisk jager af Novik-klassen.

Ca. 15 kystubaade af M-klassen - dels overført via
St alinkanalen - dels sendt i sektioner pr. jernbane
til Murmansk og Arehangelsk og samlet her (pre-Ia
bricated) .

Ca. 50 minestrygere. - Enkelte russiske overført
via Stalinkanalen, men de fleste laant af U.S.A., Cana
da og England.

Hertil kommer isbrydere og landgangsfartøjer m.v,
- dels russiske, dels laant af U.S.A.

Følgende russiske enheder, der ikke er medregnet
i foranstaaende styrkeangivelse for sommeren 1945,
blev under 2. Verdenskrig sænket iIshavet:

2 jagere af GROMKI-klassen.

1 jager af DJERSKI-klassen.

1 eskortejager af S-klassen.

12 ubaade, 2 af K-, 2 af S-, 3 af Sjtsja- og 4 af M
klassen samt den af England laante SUNFISH af den

Hussisk jager af DJ EHSI{I-klassen (1944-49).

fidsskr. f. Søvæsen. 127. Aarg, 32
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engelske S-klasse. Hertil kommer L 18, der - som tid
ligere omtalt - gik tabt norden for Sibirien undervejs
fra Stillehavet.

Det var sanledes ikke nogen ringe flaadestyrke, der
i de sidste to aar af 2. verdenskrig samledes i Ishavet
og opererede under russisk flag med Poljarrioje som
hovedhase.

Da Rusland efter krigen omsider som delvis krigs
skadeerstatning havde faaet overlndt sin part af den
italienske flaade og havde Iaaet disse skibe ind i Sorte
havet, maatte Vestmagternes kmv om tilbagelevering
af de udlaante amerikanske, canadiske og engelske
skihe opfyldes, og i efteraaret 1949 afgik de fleste af
disse eriheder fra Poljurnoje.

Ishavsf'laadcn, der hovedsagelig havde nydt godt af
udlaanet, blev derved kendelig reduceret, men et par
nar senere genoptoges forstærkningen af Ishavsflaaden
ved overførsel af skibe fra Østersøen - dels gennem dc
danske farvande og dels ad Stalinkanalen.

En del af de overførte skibe fortsatte imidlertid ad
den Nordlige Søvej til Stillehavet. Da der tilIige savnes
sikre oplysninger dels om skibbygningen i Arehan
gelsk og l\Iurmansk og dels om passagerne gennem
Stalinkanalen, vil angivelsen af Ishavsf'laadens styrke
stadig kun kunne baseres paa et skøn.

Med dette forbehold kan Ishuvsf'laadeu idag ansæt
tes til følgende styrke:

4 å 5 krydsere af SVERDLOV-klassen, hvoraf kun
navnet paa een, MOLOTOVSK, er kendt. Denne sidste
er antagelig bygget paa værftet i Molotovsk ved Ar
changelsk.

2 krydsere: TJAPAJEV og ZJELESNIAKOV.
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Hussisk krydser af SYERDLOV-I(lnssclI.

Ca. 50 jagere - heraf enkelte nye, store af Kotlin
klassen, ca. 20 af SRORI-klassen, 3 af O-klassen , 2 af
RASUMNI-klassen, 3 af GROMRI-klassen, ca. 10 nye
eskortejagere af Rola- og Riga-klasserne samt 3 ældre
af Novik-klassen , Eksistensen af de tre sidste Cl' dog
tvivlsom.

Ca. 40 store og mellemstore uhaude - heraf ca, 10
af den nye W-klasse, de øvrige af K-, L-, S- og Sjtsja
klasserne.

Ca. 20 kystubaude af M-klassen .

Ca. 20 mindre eskortejagere og fregatter.

2 mineskibe.

20 minestrygere,

Et antal patruljefartøjer og kuttere sorterende under
Grænsebevogtn ingen (MVD).

Hussisk uband uf ;\1·klassclI udfor ;\llIrmllllkyslclI .
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Russisk krydser T.IAPA.IEV.

Endvidere depot-, transport- og opmaalingsskibe.
Isbrydere og lsdampere er anført i afsnittet om

skihsmateriellet.

Der har af og til "æret rygter om, at Russerne
skulle have hangarskibe ilshavet. Saaf'remt krydser
ne og de større j agere er beregnet til operationer paa
det aahne hav - hvad man vel maa formode - vil de
res optræden udenfor det omraade, hvor de kan regne
med støtte af landbaserede luftstyrker, være stærkt
problematisk, medmindre de her støttes af hangar
skibsbaserede fly. Ogsaa for ubaade vil støtte af saa
danne fly være af betydning. Det ville derfor være lo
gisk, dersom der fandtes hangarskibe til støtte for
Ishavsf'laadens enheder, men man har ingen rapporter
herom. Og da hangarskibes bygning og deres øvelser
til søs vanskeligt kan skjules - selv i Rusland - vil

Hussisk ubuud af S.ITS.IA-ldasscll.
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( Fortsættes},

Et af i\IVD's putruljefurtejer - bygget som lshuvsskonuert v->

udfor :'\o\'ajn Zernlju.

det derfor heller ikke være sandsynligt, at saadanne
skibe findes. Men den russiske f1aade i Ishavet er
endnu kun under opbygning, hvorfor det er muligt,
at ogsaa denne skibstype - hvis bygning og betjening
stiller særlige krav - en dag vil vise sig i de nordlige
furvande.

Hussisk occnngaaende uhaad af W-klnssen.



Uddannelse af mathelever.")
Af knptajulojtunut IC Hodholm.

(fortsat)

Bedommelser og udvælgelse.

I foregående afsnit om uddannelsens forløb er frem
hævet nogle af årsagerne til mathelevuddannelsens
dårlige resultater, årsager som hovedsageligt kan til
skrives de kompromisløsninger, der har præget uddan
nelsen i de senere år.

Hertil m å imidlertid føjes et andet væsentligt mo
ment, nemlig bedømmelsen og udvælgelsen af eleverne,
der i en årrække har været så forfejlet, at udtalelser
som: »Hvor for skulle vi anstrenge os, vi bliver jo ma
ther alligevel« har været almindeligt forekommende.

Bedommelsesmeiode.

Skoleplanens hidtidige bestemmelser for afgivelse
af bedømmelser og disses sammenlægning synes uklare
og efter et nøjere studium ret ulogiske.

Efter hvert af de respektive uddannelsesafsnit (ek
sercerskolen, mathskolen og skoletogtet) gives følgen
de karakterer:

a) Standpunkt
Il) Flid
c) Opførsel
d ) Skikket til videreuddannelse
c) Evt. en kort udtalelse

0) Redaktionens opmærksomhed Cl ' blevet henledt pil, at en ny
uddannelsesplan for matheløver er udarbcjdet og "cd at blive gen
nemført. Dette bor lages i betragtning ved læsning af nærværende.

ue«.
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idet :tsk ikket til videreuddannelses efter togtet erstat
tes med karakteren ssk ikket til math« (gældende for
togtet) .

Som grundlag for den endelig karakter, der også kal
des »skikket til mathe, og den deraf afhængige række
følge indenfor de respektive tjenestegrene, medtages
folgende bedømmelser, opnået i skoleårets forløb:

I. Eksercerskolen:
II. Mathskolen:

III. Skoleskibet:

Standpunkt
Hovedkarakter
Skikket til videre uddan

nelse
Standpunkt
Opførsel

X 1
X 2

X 2
X 4
X 1

I alt 10

Den under II nævnte hovedkarakter er middelkarak
teren af prøvens middelkarakter og årsmlddelkarakte
ren. Mens prøvens middelkarakter igen er middelka
rakteren af samtlige eksamenskarakterer og derfor en
ren standpunkts-karakter, står der intetsteds noget om ,
hvad man forstår ved en årskarakter i et enkelt fag.
Der gives jo som ovenfor anført karakterer både i
standpunkt, opførsel og flid.

I det endelige resultat synes de fleste af karakte
rerne, som er givet i løbet af uddannelsen, at være ud
gået. For eksercerskolen gælder således kun stand
punktskarakteren, og for skoleskibet standpunkt og
opførsel. Hvorfor opførselskarakteren skal tælle med
på skoleskibet og ikke de andre steder, og hvorfor
flidskarakteren, som er af afgørende betydning for,
om en mand kan anvendes i søværnet eller ej, er bort
faldet på samtlige uddannelsesstadier. er vanskeligt at
forstå.
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Den karakter sskikket til math«, som gives på skole
skibet, figurerer heller ikke i det endelige resultat,
skønt det på togtet er første gang, at eleven bedøm
mes for egentlig praktisk tjeneste i det rigtige element.
Han kan altså efter skoleplanen få -;.-8 i »skfkket til
math« (om bord), uden at dette tilsyneladende influe
rer på hans videre skæbne.

Udvælgelse.

Det er muligvis en af årsagerne til, at elever, som
på skoleskibet har fået meget dårlige bedømmelser,
alligevel er sluppet gennem skærsilden - de dårligst
bedømte dog med en vedtegning sp å prøve«, hvis be
tydning det imidlertid er vanskeligt at få øje på. Når
hertil kommer, at elever, som kun har deltaget i ud
dannelsen ombord i 3 uger og overhovedet ikke i den
for vedkommende speciale mest nødvendige disciplin,
skydningerne, også kan udnævnes på prøve (selvom
dette tilfælde let kunne klares ved at kræve gennem
gang af næste skoletogt) , fristes man til at spørge,
hvad man i det hele taget skal med en skoleplan, og
hvorfor der skal gives bedømmelser. Det sidste er jo
under sådanne forhold kun ulejlighed, og hvad værre
er, demoraliserende for såvel det pågældende som de
efterfølgende hold.

En af de væsentligste grunde til disse uheldige for
hold er formentlig et forsøg på at råde bod på den
næsten katastrofale personelmangel. Men når et så
dant forsøg resulterer i så vidtgående fravigelser fra
det normale, at praktisk talt alle, som ikke undervejs
har skaffet sig et for rigeligt kvantum straffe, går glat
gennem skærsilden, i hvert fald i den sidste del af ud
dannelsen, er det på tide at slå bak. Søværnets kvali
tet er ikke alene et spørgsmål om personellets kvanti-
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tet, men i lige så høj grad om dets kvalitet. Og det gæl
der her, som så mange andre steder, at en dårlig mand
er værre end ingen mand, fordi de fleste er meget på
virkelige overfor dårlig indflydelse.

Fordeling mellem tjenestegrenene.

Der kan ved denne lejlighed også være grund til at
påpege det uheldige i, at elever, som efter 2 måneders
uddannelse på mathskolen forlader signaltjenestegre
nen (matros-) med betegnelsen »u egnete , uden videre
kan flyttes over i en af de andre tjenestegrene, sæd
vanligvis artilleri- eller minetjenestegrenen.

Det er forståeligt, at man forsøger at beholde elever,
som kun er uegnet til signalering og hvad dertil hører;
men det er komplet uforståeligt, at de øvrige tjeneste
grene skal besværes med elever, som er blevet kasseret
på grund af almindelig uduelighed eller dårlig opførsel.

Der er næppe noget at sige til, at signaltjenestegre
nen på en vis måde »skumm er fløden « ved udvælgel
sen af eleverne, idet der for at bestride posten som sig
nalgast kræves en del særlige kundskaber - i særde
leshed sprogkundskaber - som ikke er nødvendige for
de andre tjenestegrene; men der er i høj grad grund
til at protestere over, at andre tjenestegrene uden vide
re skal optage personer, som afgår fra signaltjeneste
grenen. Det er ikke alene moralsk ødelæggende for ved
kommende tjenestegren, men også uddannelsesmæs
sigt uforsvarligt, idet det ikke er muligt (eller ikke
skulle være muligt) for de overflyttede elever at ind
hente det forsømte i faglige kundskaber og færdighe
der.

Har der ikke før været væsentlige faglige grunde til
at ændre en sådan praksis, tør man vel gå ud fra, at
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det nye og komplicerede materiel, som nu er indført
i artilleri- og minetjenestegrenenes pensum på math
skolen, er grund nok.

En større hensyntagen til elevernes ønsker og prak
tiske evner i begyndelsen af uddannelsen vil sikkert
også resultere i forøgede præstationer. Det er jo f. eks.
ikke ganske givet, at en elev, som har lyst til at skrive
på skrivemaskine, føler lige så stor tilfredshed ved at
hetjene en kanon, - eller omvendt. Det eneste, de to
ting har tilfælles, er, at underlaget i begge tilfælde er
et skib. Naturligvis kan der, som en følge af, at der
ikke hver sæson oprettes klasser indenfor alle tjeneste
grene, opstå vanskeligheder med hensyn til at opnå
en helt tilfredsstillende fordeling, og vel har den en
kelte elev efter sin indtræden i søværnet ikke noget
krav på at blive tilknyttet en bestemt tjenestegren;
men man må dog gå ud fra, at en del elever søger ind
med ganske specielle - mere eller mindre udtalte 
ønsker, og det mindste, man skylder den enkelte an
søgende, før han har bundet sig til tjenesten i søvær
net, må dog være en oplysning om, hvilke klasser der
skal oprettes pågældende sæson og hermed: om det i
det hele taget er muligt at honorere de fremsatte øn
sker. At lade en elev gå med en falsk tro på sin frem
tid er ikke gavnligt hverken for den pågældende elev
eller for søværnet.

Kontraktiorpliqtetse.

Til de nævnte uheldige forhold kommer, at den
kontrakt, efter hvilken eleverne forpligter sig til godt
tre års tjeneste på et tidspunkt, hvor de dårligt nok
ved, hvad det hele drejer sig om, bliver anvendt som
grundlag for afslag på de afskedsansøgninger. som
forekommer i løbet af uddannelsen.
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Dette betyder i praksis, at man under uddannelsen
ofte kan blive besværet med en eller nogle få elever,
der med henblik på at slippe ud af søværnet griber til
dårlig opførsel og sabotage af uddannelsen, hvilket i
uheldig grad kan påvirke kammeraterne.

Det er ikke små skader, der er sket ved uddannelsen
igennem at holde på folk af denne slags, og det bliver
ikke bedre af, at en henvendelse på rette sted om at
slippe af med disse uønskede elementer, før de udret
ter for megen skade, besvares med, at de skal skrive en
afskedsansøgning, hvis resultat først foreligger 2-3
måneder senere, d.v.s, på tidspunktet for togtets afslut
ning. Da der samtidig findes nogle få elever, som også
ønsker at blive hjemsendt, men alligevel gør deres
bedste for at opfylde deres forpligtelser, og da disse
ikke stilles en lignende hjemsendelse i udsigt, må den
ne praksis siges at være uheldig.

Ulejliger man sig med at gøre op, hvor mange af ele
verne på skoleskibet, der nærer alvorlige ønsker om at
blive hjemsendt, kommer man til det resultat, at det
kun drejer sig om et fåtal. Bestræbelserne på at fast
holde eleverne i tjenesten, under henvisning til kon
trakten, er altså på dette tidspunkt ikke alene uhel
dige, men tillige overflødige.

I et tidligere afsnit er gjort opmærksom på den de
valuering, som bl. a. mathgruppen har gennemgået
siden krigen. Selvfølgelig er der stadig mange gode
emner - også enkelte virkelig gode - men disse slø
ves ofte med tiden, eller også forlader de søværnet,
såsnart lejlighed hyder sig. Det er ofte vanskeligt for
den enkelte at konstatere, at det virk elig kan nytte at
arbejde for sagen.

Disse forhold er såre utilfredsstillende, ikke alene for
de befalingsmænd, der har med matlielever at gøre,
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men for alle tjenestesteder, og ikke mindst for math
gruppen selv.

I retfærdighedens interesse skal dog li! sidst nævnes,
at der er tegn på, at udvælgelsespolitiken er ændret
til det bedre. Efter sidste skoletogt blev hovedparten
af de elever, som skoleskibet anså for uønskede, hjem
sendt. Dette har antagelig virket i den rigtige retning,
og man må håbe, at det ikke drejer sig om en een
gangsforanstaltning. Det er ikke sundt skiftevis at lem
pe og skærpe kravene.

Uddannelsestidens længde.

Da eleverne ikke er færdige med deres uddannelse,
når de bliver udnævnt til mather, vil det jo altid kunne
diskuteres, hvilket uddannelsesmæssigt standpunkt, de
hør være på ved udnævnelsen.

Der er ikke desto mindre noget ulogisk i, at man
efterhånden som materiellet og tjenesten i det hele ta
get er blevet mere og mere kompliceret, har skåret
mathelevuddannelsen ned.

Da det vel næppe kan være rigtigt, at man i gamle
dage stillede for store krav til uddannelsen, og da ud
dannelsestiden sikkert ikke udnyttes mere rationelt
idag end dengang, tvinges man jo til at tro , at vi stiller
for små krav.

Det, der er sket i søværnet siden krigen, m å vel nær
mest betegnes som »person a lein fla t lon e, og selvom
mathgruppen er den personelkategori, det er gået mest
ud over, mærkes inflationen tydeligt på de fleste om
råder.

l vor stræben efter at forøge personellet og få de
ledige søm på personeltavlerne behængt med en brik,
således at de forskellige tjenestesteder kan få nogen
lunde det antal af de forskellige kategorier, som de rent
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arbejdsmæssigt har krav på, glemmer vi blot en ting:
jo mere, vi skærer uddannelsen ned, og jo mindre krav
vi stiller til de elever, der gennemgår uddannelsen, des
mindre bliver tilstrømningen af kvalificeret personel.
Devaluerer man et personelkorps, får man for frem
tiden ikke det personel, man gerne ville have. Kvali
teten bliver stadig ringere.

I de hidtil fremsatte synspunkter er tilmed ikke
taget hensyn til, at der for tiden og i fremtiden, i hvert
fald inden for visse tjenestegrene, hober sig store
mængder af nyt materiel op.

Vil man gøre sig håb om at kunne betjene dette
~ateriel effektivt inden alt for længe og på en sådan
måde, at det ikke ødelægges eller slides op de første
år, må der hurtigst muligt ske en radikal ændring af
den hidtidige plan.

Specialisering indenfor tjenestegrenene.

Tilkomsten af det nye materiel gør sig selvfølgelig
stærkest gældende indenfor de materielt betonede tje
nestegrene, og af disse vel i særdeleshed indenfor artil
leriet. Det skal ikke i detailler fremholdes, hvilket ma
teriel, det drejer sig om, men blot nævnes, at foruden
de 3 simple skytstyper, som hidtil har været doceret
på mathskolen, kommer yderligere 4 komplicerede
skytstyper og en del endnu mere kompliceret ildledel
sesmateriel.

Når man tager i betragtning, at den tid, der er til
rådighed i dag, ikke engang er tilstrækkelig til en for
svarlig uddannelse i det gamle materiel, synes det at
være indlysende, at enten skal uddannelsen forlænges
en del, eller også skal der foretages en yderligere spe
cial iserlng,
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Da den førstnævnte løsning synes uigennemførlig,
fordi den vil kræve alt for lang uddannelsestid og til 
med belaste eleverne med alt for meget stof, står tilbage
kun at dele eleverne ind i underspecialer. Og da denne
underspecialisering allerede er foretaget og i praksis
påbegyndt i 1956, kan det uden overdrivelse siges, at
et meget stort lyspunkt i mathelevuddannelsen endelig
kan skimtes.

Mens artilleriets nye pensum skønsmæssigt må an
slås til at være 3-5 gange så stort som det gamle, vil det
sikkert ikke være meget forkert at anslå minevåbnets
tilsvarende pensum til at være forøget 2-3 gange. Mine
v åbnet er derfor stillet overfor omtrent samme pro
hlem som artilleriet, og af samme grunde vil det sik
kert være formålstjenligt at dele minetjenesten i
mindst to underspecialer.

For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at artil
leritjenestegrenens underinddeling omfatter nærtnit
værn, fjern luftværn og ild/ede/se. En naturlig under
inddeling af minetjenestegrenen bør formentlig omfatte
miner og anliubådsvåben/minestrygning.

Fremtidsudsigter.

Foruden den før nævnte trespaltning af artilleri
tjenestegrenen, som må siges at være en afgjort for
hedring, er der i den senere tid truffet beslutning om
forskellige ændringer i den praktiske uddannelse, æn
dringer som dels er foranlediget af indtrufne omstæn
digheder, dels af et ønske om at modernisere den hid
til praktiserede uddannelse ved hjælp af små midler.
Disse ændringer kan ikke imødeses med udelt tilfreds
hed.
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Elevernes fordeling mellem forskellige skibe.
Allerede på sidste skoletog har matroseleverne været

fordelt mellem forskellige af kystflådens enheder på
en sådan måde, at det egentlige skoleskib kun havde
matroselever ombord i den sidst e halvdel af togtet, og
kun halvdelen af eleverne.

Denne fordeling var selvfølgelig foretaget ud fra øn
sket om at lære eleverne mest mulig praktisk signale
ring, hvilket der ikke har været stor mulighed for på
de tidligere togter, hvor hjælpeskoleskibene har haft
særlige opgaver.

Dette har bevirket, at eleverne sandsynligvis har lært
mere . signalering end tidligere, men til gengæld ikke
noget som helst andet, idet selv den halvdel af matros
elevholdet, som i to måneder var på det egentlige skole
skib, ikke deltog i den almindelige elevuddannelse om
bord, men praktisk talt kun i signaluddannelsen.

Omend man på en vis måde kan være tilfreds med
en så udpræget specialisering, er den dog ikke i over
ensstemmelse med princippet i den gældende skole
plan, som også tilsigter at give eleverne en almindelig
dæksuddannelse. bl. a. som praktisk grundlag for en
senere udnævnelse til oversergent.

Resultatet bliver, at der tilbage af egentlig dæksud
dannede mather kun er artillerimather, samt mine
mather i de skibe, hvor disse anvendes. Hvorledes vil
søværnet være stillet den dag, det bliver krævet, at
også disse mather skal hellige sig deres speciale i en
sådan grad, at de under uddannelsen og under den
senere praktiske tjeneste ikke har tid til at lære noget
som helst andet? Et sådant krav vil, set på baggrund
af matroskorpsets forhold, ikke være så urimeligt,
som det umiddelbart kunne synes, thi eksempelvis
kunne vore artilleristers kvalitet ønskes forbedret.
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Da det imidlertid er umuligt at færdes til søs, uden
at en væsentlig del af skibets besætning har en ud
dannelse i sømandsskab og almindelig vagttjeneste
m.rn., vil det sikkert være formålstjenligt ikke at re
ducere denne side af uddannelsen i de tjenestegrene,
der kaldes dæksuddannede, og heller ikke at reducere
antallet af dæksuddannede mather, idet byrderne i så
fald kun bliver læsset over på de resterende.

Det er derfor ikke betryggende, at artiIlerikorpset
automatisk bevæger sig i samme retning, omend ikke
i så udpræget grad som matroskorpset. Dels fordi det
hidtil anvendte elevskoleskib er afgivet til et stærkt
påkrævet eftersyn, og dels fordi det er på høje tid at
give artillerieleverne en uddannelse i moderne mate
riel, er det sidste hold artiIlerielever blevet fordelt
mellem to fregatter, der i forvejen har en mobilise
ringsuddannelse at tage vare på.

De forholdsvis strenge krav, som skoleplanen stiller
til elevernes uddannelse, kan kun opfyldes, såfremt ti
den udnyttes rationelt, og dette kan kun lade sig gøre
ved i begyndelsen af togtet at lægge og følge en ud
dannelsesplan i store træk for hele togtet.

En anden væsentlig betingelse for uddannelsens rette
gennemførelse er, at der ombord i skoleskibet findes
et tilstrækkeligt antal befalingsmænd, som er kendt
med denne særlige form for uddannelse, og som gives
tid til at tage sig af den.

Ingen af de ovennævnte forudsætninger har været
til stede i tilstrækkeligt mål til, at rnathelevuddannel
sen hidtil har fået et tilfredsstillende resultat, og det
forekommer problematisk, at forholdene vil kunne
bedre sig ved at dele eleverne mellem flere forskellige
skoleskibe, som foruden deres normale mobiliserings-
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uddannlse hver for sig skal gennemføre en lille math
elevskole.

Mobiliseringstræningen i skibe på togt er i dag så
forceret, at der næppe er tid til at tage skyldigt hensyn
til sideløbende, særlig skolevirksomhed ; en medvirken
de årsag hertil er, at der ofte pålægges skibene mange
specielle opgaver.

At give sådanne skibe en mathelevuddannelse at tage
vare på kan derfor forventes at ville virke hæmmende
på mobiliseringsuddannelsen, hvorfor der altid vil væ
re en tendens til at skubbe denne ekstraopgave til side.

På baggrund af det nuværende uddannelsessystem
vil det også være uhensigtsmæssigt at lade eleverne
indgå på egentlige mobiliseringsposter straks efter af
slutningen af mathskolens teoretiske del. Dels får de
herved ikke den almene uddannelse, de har krav på,
hvilket senere vil kunne mærkes langt op i oversergen
ternes rækker, dels vil skoleskibenes mobiliserings
besætning blive slået i stykker ved, at en del af math
eleverne skal afgå fra skibet, når den tid, der er afsat
til skoletogtet, er forløbet.

Der er selvfølgelig stor forskel på de forskellige tje
nestegrenes faglige natur, og hvad der uddannelses
og organisationsmæssigt kan lade sig praktisere med
en tjenestegren, behøver ikke at kunne lade sig prak
tisere med en anden. Således er det forholdsvis nemt at
lade matroselever indgå og udgå af et skibs mobilise
ringsbesætning. mens det er meget vanskeligt at lade
artillerielever gøre det samme, idet dette vil kunne
medføre opløsning af pjecebesætninger m .m. og bevir
ke, at der på væsentlige punkter må begyndes forfra.

For ikke at lade artillerielevernes tilkommandering
gribe for meget ind i den stedfindende mobiliserings-

Tidsskr. f. Søvæsen, 127. Aarg. 33
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uddannelse, og for dog at give elevuddannelsen de efter
forholdene bedst tænkelige vilkår, har man derfor
foreløbig valgt en mellemting mellem mobiliserings
uddannelsen og skoleuddannelsen. en løsning, som dog
er behæftet med visse svagheder.

Principielt st år denne uddannelsesmetode - stadig
under henvisning til den eksisterende skoleplan 
langt tilbage for uddannelsen på et egentlig skoleskib.
Al den, efter al sandsynlighed, alligevel på væsent
lige områder reelt vil give bedre resultater, skyldes
falgende to forhold:

1) Uddannelsesbetingelserne på det hidtil anvendte
skoleskib har været dårlige.

2) Fregatterne er i modsætning til det hidtil an
vendte skoleskib udrustet med netop det fjernluft
værnsskyts. som eleverne skal lære at betjene.

Der kan imidlertid på baggrund af denne uddannelse
ikke længere være fri manøvre med hensyn til artille
rielevernes senere tilkommandering til de forskellige
s k ibe. Der vil være tale om en specialisering i skyts
typer, hvilket under ingen omstændigheder kan und
griS, men tillige om en delvis specialisering i skibsty
per, hvilket betyder, at en del af grundlaget for den
nuværende uddannelse på sergentskolen falder bort.

Det sidste indebærer, at mnthelevuddarmelsen er ved
at bevæge sig i retning af et kompromis mellem to for
s kellige uddannelsesprincipper :

1) En grundlæggende, almen præget uddannelse,
s om giver mulighed for forholdsv is stor ombyttelighed
indenfor tjenestegrenene, og som danner grundlag for
sen ere bcfalingsmandsuddannelse, og
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2) en meget specialiseret uddannelse, som kun gør
den enkelte elev egnet til tjeneste i en bestemt skibs
type og ved nærmere bestemt materiel.

Et sådant kompromis kan aldrig være af det gode
og vil sandsynligvis bidrage til at bringe mathelevud
dannelsen et yderligere skridt i retning af den opløs
ning, den i de senere år støt har nærmet sig.

Resume.

Uddannelsen til math, der oprindelig var en lang og
alsidig og - efter alt at dørrune - sund og god uddan
nelse, har i årene efter krigen og indtil nu "æret udsat
for forskellige indgreb, som i det store og hele har
været af en for uddannelsens effektivitet uheldig ka
rakter. Disse forskellige ændringer, som i det foregå
ende er behandlet mere udførligt, skal for oversigtens
skyld kort resumeres.

1) Uddannelsestidens længde er trinvis reduceret
og nu omtrent halveret i forhold til den oprindelige
varighed, uden at formålet med uddannelsen er æn
dret.

2) Det oprindelige, særlige mathelevskoleskib er er
stattet af depotskibet ÆGIR, der på grund af sine sær
lige og mangeartede opgaver er decideret uegnet til at
løse denne vigtige opgave, hvilket har betydet, at den
reducerede uddannelsestid tilmed er blevet dårligt ud
nyttet.

3) Bedømmelsen og udvælgelsen af eleverne har
efterhånden antaget en form af næsten symbolsk ka
rakter, hvilket er resulteret i, at mange uegnede er
blevet udnævnt til mather.
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4) En tendens til - i henhold til en på et uheldigt
tidspunkt undertegnet kontrakt - at holde på elever
mod deres vilje, har foranlediget nogle få dårlige ele
menter til at forsøge at komme ud på »anden måde«,
hvilket har virket demoraliserende på en stor del af
kammeraterne.

Til disse uheldige forhold kommer idag nogle enkelte
ændringer, som antagelig vil betyde en bedre faglig
uddannelse, og derfor på en vis måde må betragtes
som lyspunkter, men som efter al sandsynlighed vil
betyde en endnu dårligere a1men uddannelse. Og her
med burde bunden være nået i så henseende.

Vi er efterhånden nået dertil, at skoleplanen er et,
uddannelsen noget helt andet. Uddannelsen på rnath
skolen har endnu - til trods for en faglig specialise
ring -- et alment præg, og repræsenterer således et
uddannelsesprincip, mens uddannelsen ombord, der er
af meget speciel art, repræsenterer et helt andet. Og
dette misforhold skjules ikke ved hist og her at lappe
lidt i den eksisterende skoleplan.

Hermed falder blandt andet en del af det almene
praktiske grundlag bort, som uddannelsen på sergent
skolen, der er af meget - j a, man tør næsten sige
foruroligende - teroretisk art, hidtil har bygget på.
Ganske vist har en del af dette praktiske grundlag 
takket være en dårlig mathelevuddannelse og en mange
steder lige så dårlig mathuddannelse - i de senere
år kun eksisteret på papiret; men de sidste ændringer
betyder, at dette forhold bliver endnu mere udpræget.

Som situationen er idag, doceres på mathskolen en
del stof, som ikke følges op af en praktisk uddannelse,
hvilket resulterer i, at det enten ikke bliver forstået til
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bunds, eller er glemt den dag, der skal bygges videre
på det.

Hvor galt det i virkeligheden er fat, fremgår med al
ønskelig tydelighed af den - man tør næsten sige 
kendsgerning, at konstablerne, der kun har ca. halv
så lang skoleuddannelse som matherne og tilmed in
gen praktisk skoleuddannelse ombord, på de fleste
tjenestesteder er fuldt på højde med matherne. Dette
er ikke mathernes skyld, men uddannelsens.

Det må derfor være en overvejelse værd, om tids
punktet ikke er inde til enten at gå helt tilbage til
den oprindelige mathelevuddannelse - selvfølgelig
i moderniseret form - eller til at tage det skridt fuldt
ud, som er begyndt: d.v.s. indskrænke mathelevuddan
nelsen til en uddannelse til math og ikke til noget som
helst andet, hvorved en del tid kan vindes, og til gen
gæld at lægge den grundlæggende befalingsmandsud
dannelse ind på sergentskolen, hvor der for det første
er et mindre antal elever, og hvor den for det andet vil
gøre større nytte.

Den efterhånden stærkt mishandlede gamle math
elevuddannelse trænger til afløsning, ikke til yderlige
re lapning.

{Fortsælles},
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Søværnets filmopgaver.
Af JUl'l{cn-Hichul'd Lu n d,

Trods det, at der ikke for tiden eksisterer nogen
Søværnets Filmtjeneste, lever interessen for filmen
stadig hos det slore flertal af søværnels officerer. Dette
er en kendsgerning, som fremgår af såvel officielle som
uofficielle udtalelser.

Denne interesse er en naturlig følge af den maritime
films historiske udvikling og nutidens behov for fil
men til undervisningsbrug.

Søværnets officerer har oplevet, dels hvorledes den
private filmindustri med motiver fra f1aaden har frem
bragt underholdningsfilm som f. eks. »F laadens blå
matroser« og :.T ordensk j old går i land«, der ikke havde
den lødighed, man af hensyn til søværnets interesser
kunne ønske, dels hvorledes man har måttet klare sig
med forsvarlige, men ikke tidssvarende film, som »Den
danske Mnrine«, »F låd e film cn e og Af flådens dag
bog e.

Fra søværnets side vil der da udtrykkes et naturligl
ønske, hvis der siges: Vi må have en flådefilm, der kan
vise vore værnepligtige flåden i dag, og som herudover
kan underbygge og befæste søværnets stilling i fol
kets bevidsthed gennem forevisninger i foreninger og
skoler ms.

Men ønsket er hidlil forblevet uopfyldt, fordi for
skellige forhold vanskeliggør en løsning. Forhold, der
allerede gjorde sig kraftigt gældende under arbejdet
Pll »Af flådens dugboge.
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Disse forhold er følgende:

1. Søværnet har ikke siden orlogskaptajn Dam's tid
haft en filmtjeneste. hvis ansvar og beføjelser har
været officielt anerkendt. Man har derfor - under
vanskelige forhold måttet tage problemerne op
til foreløbig løsning.

2. Opgavernes endelige løsning er gang på gang over
ladt til et »fil mkyndigt« personel, der ofte kun har
kunnet se disse som en del af sit arbejde, men ikke
har været præget af søværnets traditioner og øn
sker.

3. Den enkelte opgave er aldrig blevet analyseret un
der hensyn til traditioner, ønsker og form ål, Bl. a.
fordi det produktionsmæssige led hidtil har overset
det betydningsfulde i overensstemmelsen mellem
form og indhold. På søværnets initiativer det for
nødne materiale, der bør danne grundlaget for ana
lysen, fremskaffet , men søværnet har ingen indfly
delse haft på materialets udnyttelse.

Heraf kan man eksempelvis uddrage, at man under
forarbejdet til en ny flådefilm må tage billigt hensyn
til den ideelle, praktiske og økonomiske side af pro
blemet, idet man - for at tage det farligste først - m å
forstå, at produktionsomkostningernes størrelse ikke
med rimelighed kan betragtes isoleret som en luksus
indenfor det enkelte regnskabsår, men må ses som ud
giften til et nødvendigt våben, der afskrives over en
årrække.

Dernæst vil man måske finde

1) at idealet: en flådefilm, er et Fata Morgana, vi ikke
kan nå i Danmark, hvor betingelserne
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a) en privat eller statslig økonomisk velfunderet
og af prestigernæssige hensyn velvillig filmin
dustri, samt

b) en national faresituation,

ikke foreligger

2) al idealet ikke svarer til tidens nødvendighed, hvor
det undervisningsmæssige må spille en primær
rolle,

Derimod må de ideelle og praktiske hensyn kunne
mødes i den dokumentariske genre, hvor der teknisk
ikke vil være noget til hinder for en sideløbende pro
duktion af instruktive og informative film-dele, der
samlet vil give flåden i dag.

Fordelen ved denne løsning er flådefilmens form
som en film række, der til enhver tid vil kunne honore
re læreres eller foredragsholderes krav, samtidig med
at dens informative værdi stiger for ethvert tænkeligt
forum. Dette vil tydeligt fremgå, når man betænker
arten af den flådefilm, som vil være af interesse i de
enkelte af efterfølgende som eksempel angivne kredse:
Marineforeningen, Kystartillerlforeningen, Marinehi
storisk Selskab, Søværnets Eksercerskole (Arresødal
lejren), Søværnets Fenrikskole, gymnasieklasser, ung
domsforeninger og politiske vælgerforeninger.

Konsekvensen af ovennævnte bliver, at produktio
nen teknisk set foretages uden skelen til biograf-fil
mens specielIe kunstneriske form, der i udstrakt grad
bygger på gengivelsesforhold, som skole- og forenings
lokaler ikke kan honorere.

Resultatet må blive en film, der viser udviklingens og
arbejdets fakta, således at de instruktive dele er pæda
gogisk effektive, medens de informative dele er psyko
logisk virkningsfulde.
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Arbejdets værdi vil udover selve opgavens løsning
ligge i de erfaringer, som en maritim, af militære og
civile deltagere bestående, produktionsgruppe vil opnå
m.h.t. filmproduktion. Søværnet har i dag de maritimt
tekniske og de filmteoretiske medarbejdere parat til
aktion, og det ligger i de bestemmende myndigheders
hænder at lade disse medarbejdere træde sammen i en
arbejdsgruppe, evt. under det aktive udvalgs form.

Et sådant udvalg skulle til enhver tid kunne ned
sættes af Søværnskommandoen med en officer fra sø
værnsstaben som formand. Dette udvalg vil bl. a. få
til opgave:

1. at indstille til søværnskommandoen om produk
tionen af de enkelte filmdele, med samtidig angi
velse af påregnede omkostninger i forbindelse her
med.

2. at forberede oprettelsen af en speciel filmsektion
for søværnet.

3. at holde sig løbende underrettet om fremkomsten
af udenlandske maritime film.

4. at foretage et første og vejledende gennemsyn af
udenlandske film, som hjemtages på foranledning
af institutioner og myndigheder under søværnet.

5. at tage stilling til i hvilken udstrækning ældre ma
ritime film endnu bør anvendes - herunder hvilke
filmoptagelser, der skønnes af værdi for sektionens
arkiv for film af historisk interesse.

6. at udarbejde forslag til filmens placering på under
visningsplanen for de enkelte skoler under søvær
net.

Dette forberedende udvalgsarbejde, som skønnes til
endebragt indenfor et år, vil ikke påføre søværnet
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nævneværdige ekstra udgifter, idet det under udval
gets ledelse kan foretages af det civile personel, som
hidtil har været beskæftiget ved fjernkendingsskolens
fi lmaf'deling.

En senere oprettelse af en filmsektion vil for det
civile personels vedkommende kun betyde en overflyt
ning, medens den militære afdelingschefs arbejdsom
råde naturligvis vil blive øget noget. For søværnet som
helhed må det imidlertid betyde et fremskridt, at film
arbejdet koncentreres i en enkelt sektion, og set på
længere sigt, vil der også blive tale om betydelige be
sparelser, når en sagkyndig sektionschef får mulighed
for at koordinere filmarbejdet indenfor søværnet, og
når han får indflydelse på produktionsgungen, som
tidligere i realiteten har været et lukket område for de
rrrilitære sagkyndige.

Nærværende indlæg er tænkt som inspiration til en
drøftelse af søværnets filmarbejde, hvor ideer og mål
vejes imod evt. betænkeligheder, Men det må alligevel
til slut fremhæves, at tiden synes at være moden nu ,
hvor ministeriet har placeret filmdistribution og mate
rietregnskab hos Forsvarets Krigsmaterielforvaltning.
medens de undervisningsmæssige interesser ikke - og
heller ikke kan - varetages af nogen fælles institution,



Glimt fra Søværnet.
Ved kaptajnløjtnant P. E . Mo s b e c h .

Fransk admiralsbesog.

Den franske admiral Antoine Sala, Naval Deputy SHAPE,
gæstede i dagene fra den 9. oktober til den 11. oktober Køben
havn.

Admiralen, der er SACEUR's højre hånd i maritime anlig
gender, førte under sit 3 dages ophold i hovedstaden forhand
linger med forsvarschefen og chefen for søværnet.

Chefen for søværnet på inspektion.

Chefen for søværnet inspicerede den 18. oktober kadetskibet,
fregatten HOLGER DANSKE i sundet.

Viceadmiralen gik, ledsaget af chefen for søværnets officers
skole, søværnskommandointendanten og søværnskommandoma
skinmesteren, om bord udfor Snekkersten havn, efter her at
være afhentet i slup, og blev under sejlads i sundet præsenteret
for kadetternes færdigheder efter endt sommertogt.

Efter inspektionen lagde fregatten ind på Holmen, hvor vice
admiralen gik fra borde.

Orlogskutteren MAAGEN alter pd Holmen .

Den 2. september startede orlogskutteren MAAGEN i følge
med fyr- og vagervæsenets kutter NARSSA]{ sin hjemrejse fra
marinestation Grønnedal til Holmen med kaptajnløjtnant
H. Hossing som chef.

Turen forløb fint, idet man fra Grønland til Thorshavn ikke
målte vindstyrker p1\ over 2. Efter et kort ophold i Thorshavn
med oliefyldning fortsattes rejsen mod København med knap
så gunstige vejrforhold som under første del af sejladsen.

De to kuttere ankom til Holmen den 14. september ef't er 12
døgns sejlads, hvilket var 2 døgn mindre end den på forhånd
anslåede sejltid.
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Den 21. september strøg 1\IAAGEN kommando efter at have
været på togt i ca. 4 år i grønlandske farvande. Det længste
ophold i Grønland har 1\IAAGEN haft fra 1935 til 1948.

Orlogskutteren, der er bygget 1930 i Frederikssund, og som
lagde ud på sit første togt til grønlandske farvande i 1932 går
nu atter engang til eftersyn på orlogsværftet.

Arbejdet på de nue flådestationer.

I Korsør er selve havneanlægget nu stort set færdigt, hvor
efter man kan begynde at koncentrere sig om opførelsen af
stationens bygninger.

I Frederikshavn er arealerne til bygningerne omkring havnen
stadig under opfyldn ing, hvorimod depotbyggeriet på Bangsbo
mark påregnes igangsat i efteråret, idet arbejdernes udbydelse
i licitation er forestående.

Øvrigt byggeri.

Det påregnes at flere af de under eksercerskolen i Auderød
hørende bygninger vil være under tag inden jul.

I Grønnedal er den første del af kasernebygningen færdig, og
som tidligere omtalt er midlerne til bygning af den resterende
del af kasernen bevilget. Arbejdet forventes at kunne afsluttes
næste år.

Endelig kan nævnes, at søminevæsenets minesektions genop
bygning på Quintus er påbegyndt. Hvad angår den del af insti
tutionens bygninger, der skal opføres i Kongsøre, er midler nu
bevilget, ligesom der er stillet midler til rådighed til sanering
af søminevæsenets civile værksteder.

Marinestation nedlægges.

ilIarinestationen i Esbjerg blev efter 17 års virke (en periode
under krigen dog undtaget) nedlagt den 30. september i år.



Marinens Bibliotek.
(Sluttet)

Erhvervelser i september 1956.

Caoursin, Guillaume: Facsimile-Udgave af G. C.'s Beretning om
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Den Nordlige Søvej.

En studie over Nordostpassagen.

Af Kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

(sluttet)

Den Nordlige Søvejs militære betydning.

Ved en vurdering af den Nordlige Søvejs militære
betydning vil det være naturligt at skelne mellem paa
den ene side søvejen som kommunikationslinie mel
lem Atlanten og Stillehavet med passagemulighed i
øst-vestlig retning for krigsskibe og maritime trans
porter - og paa den anden side søvejen og dens til
grænsende kystomraader som en mod Nord orienteret
frontlinie for de russiske luftstyrker.

Disse to forskellige strategiske forhold vil dog i
mange tilfælde gribe ind i hinanden. Under passage af
krigsskibe og konvojer vil luftstyrkerne saaledes ikke
alene kunne assistere med is rekognosceringer, men i
krigstid tillige kunne yde beskyttelse mod fjendtlige
luftangreb. Til gengæld vil man ved i sejladsperioden
at anvende skibstrafiken ad den Nordlige Søvej til
udbygning og opretholdelse af luftbaserne paa øerne
og langs kysten lettere end paa nogen anden maade
kunne bringe de nødvendige forsyninger og svære ma
terialer frem til disse ellers kun ad luftvejen tilgæn
gelige omraader.

Tldsskr. f. Søvæsen. 127. Aarg. 34
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Den Nordlige Søvej som øst-vestlig kommunikations
linie.

l fredstid vil det kun være isen, der kan besvær
liggøre eller hindre anvendelsen af den Nordlige Søvej
som sømilitær kommunikationslinie mellem de rus
siske flaader i W og E.

Under en konflikt, hvori Sovjet-Unionen er indblan
det, vil anvendelsen imidlertid tillige i høj grad af
hænge af, hvem der er Ruslands modstander og hvilke
sø- og luftstridskræfter, denne modstander kan sætte
ind. Her kan saaledes henvises til den tidligere omtale
af mulighederne for et japansk angreb i øst i 1904 og
de tyske operationer under 2. Verdenskrig i Vest. I
begge de nævnte tilfælde var det imidlertid kun de
yderste dele af søvejen, der var udsatte, og det ville un
der de givne forhold ved en energisk indsats sikkert
ikke have været umuligt at sikre sejladsen ad disse
korte strækninger enten ved et strategisk sammenspil
med andre russiske styrker i 1904 eller ved hensigts
mæssige lokale forsvars foranstaltninger (mineringer
og ubaade) mod Tyskerne i 1942-45.

Hen mod slutningen af 2. Verdenskrig, hvor de rus
siske styrker i Ishavet var blevet kendeligt forøget, fik
de russiske modforholdsregler da ogsaa et saadant om
fang mineudlægning og eskortering af konvojerne
i Karahavet og det Vestsibiriske Hav - at to tyske
ubaade blev sænket.

Anderledes stiller forholdet sig under en konflikt
mellem U.S.A. og Rusland, hvor den Nordlige Søvej
paa hele sin lange strækning vil være stærkt truet.
Fra Vladivostok til Beringstrædet ligger sejlruten helt
aaben for angreb saa vel af sø- som af luftstridskræf
ter. En russisk styrke, der bevæger sig ad denne stræk
ning, vil let kunne observeres, plottes og derefter an-o
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gribes under de for angriberen gunstigste omstændig
heder. Men ogsaa ruten langs Nordsibiriens kyst fra
Port Dickson til Beringstrædet vil være udsat for
amerikanske operationer. Luftangreb og bundminer
udkastet af fly kan sættes ind overalt, først og frem
mest naturligvis i flaskehalsene. Arktiske ubaade vil
ligeledes kunne udføre mineringer og i visse tilfælde
maaske endda almindelige ubaadsangreb, hvor far
vandet er isfrit. Hovedobjektet for disse angreb vil
naturligvis være de russiske isbrydere.

Men selvom U.S.A. vel maa anses for den i øje
blikket sandsynligste modstander for Sovjet-Unionen,
maa man dog ikke overse en anden konfliktmulighed,
som ganske vist ikke kan siges at være aktuel netop i
disse dage, men som utvivlsomt vil blive det engang i
en maaske endda ikke alt for fjern fremtid, naar de
russiske og de kinesiske interesser i Østasien for alvor
tørner sammen. Under en krig mellem Rusland og
Kina vil den Nordlige Søvej som kommunikationslinie
være af den allerstørste betydning for Ruslands krigs
førelse i det Fjerne østen.

De russiske luftsturkers nordlige frontlinie.

Vejen over Arktis er den korteste mellem de nord
lige dele af det europæisk-asiatiske og det amerikanske
kontinent.

For at gøre distancen for egne bombemaskiner til
modstanderens industrielle centrer saa kort som mu
lig samtidig med, at egne jagerfly tidligst muligt kan
faa kontakt med modstanderens angribende bombefly,
har saa vel U.S.A. som Sovjet-Unionen skudt deres
luftstyrkers frontlinie bestaaende af luftbaser med til
hørende radarvarslingsstationer og faste vejrobserva
tionsposter langt N paa i Arktis.

34"
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Russisk jetjager af LA-17-typen.

Afstanden fra Thulebasen til den russiske luftbase
i Franz Joseph Arkipelaget (Rudolføen) er 2000 km.
Fra den nye hjælpebase, Station Nord, i Nordøstgrøn
land er afstanden til Rudolføen endda kun ca. 1000
km og til Svalbard ca. 500 km.

Ved Beringstrædet gaar russisk og amerikansk sø
territorium - som allerede tidligere omtalt - direkte
over i hinanden, og de nyopdagede oliefelter langs Ala
skas nordkyst (Naval Reserve Petroleum Territory
no. 4) ligger saa tæt ved luftbaserne paa Tsjuktsjer
halvøen, at man maa regne med, at de russiske bom
bere under et angreb her kan faa jagerstøtte. idet ja
gerne vil kunne tanke i luften fra bombemaskinerne.

For at faa et saa godt materiale som muligt som
grundlag til de for flyvningen nødvendige vejrudsig
ter har man fra begge sider skudt improviserede sta
tioner til vejrobservation helt frem til isøerne og is
flagerne omkring Nordpolen. Disse stationer vil dog
næppe være meget værd under krigsforhold, idet an
vendelsen af atomvaaben i disse øde omraader sikkert
ikke vil være belemret med nogensomhelst moralske
betænkeligheder.

For at sikre sig vejrmeldinger maa man derfor til
lige - som Tyskerne for en stor del gjorde det i Nord-
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LA-17.

havet og Barentshavet under 2. Verdenskrig - basere
sig paa særlige vejrobservationsfly samt arktiske
ubaade.

Foruden forskellige luftbaser paa det nordsibiriske
fastland og den allerede nævnte base paa Franz Jo
sephs Land (Rudolføen) findes der i den russiske sek
tor af Arktis militære luftbaser paa Novaja Zemlja,
Severnaja Zemlja, de Nysibiriske Øer og Wrangeløen.

Af de her stationerede luftfartøjer kan nævnes
langdistancebomberne af type TU-4. Forsøgsvis har
Russerne formeret disse fly i grupper bestaaende af
4 enheder, hvoraf de 3 er udrustet med bomber 
utvivlsomt atombomber - medens den fjerde maskine
fungerer som tanker.

Herved vil det være muligt over ikke altfor store di
stancer at medføre en eskorte af jagerfly af type LA
17, der har en større aktionsradius end MIG-15, men
iøvrigt nærlig de samme kampegenskaber.
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LA-li.

Da TU-4 har tilstrækkelig aktionsradius til fra de
nordsibiriske luftbaser at naa frem til U.S.A.s indu
strielle centrer og tilbage igen, vil tankning af bombe
maskinerne i luften derimod næppe "ære paakrævet,
Ruslands nyeste langdistancebombere med Natokode
navnene Bison og Bear er større end TU-4 og har
endnu større aktionsradius. Bear er en 4-motoret, pro-

En russisk TU-il tanker en LA-l? jetjager i luften. Russerne
anvender til lufttankning det engelske system, hvor brænd
stoffet overføres gennem en løst hængende, bøjelig slange,
hvis fyldestuds efter jagerens anflyvning automatisk lanses
til jagerens fyldeventil i forkant af det ene plan. Naar tank
ningen er fuldført, frigøres slangen. Den propeldrevne TU-il
udgør hovedstammen nf de russiske langdistancebombere langs
Nordsibiriens kyst, men vil i den kommende tid blive afløst

af Bison og Bear.
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En amerikansk KB-2!l [S uper fo rtress) tanker en F-84-G TIII/n
derjet. Amerikanerne har tidligere udelukkende anvendt det
stive fyldesystern bestnaende af et teleskopisk, kun lidt dreje
ligt fylderør. Fordelen ved det stive system er, at fylderøret
ligger »fastere« i luften, hvorved an!lyvningen og kontakten
lettes, medens »tragten« ved det løse system ligger uroligøre
i luften. Det stive stystern anvendes nu hovedsagelig ved
tankning af langdistancebombere, idet man ved tankning af
jagere - især i flandens luftvaaben (U.S .N .A.) - er ved at

overgaa til det bøjelige engelske system.

pelturbinedrevet bomber, Bison en 4-motoret, ren jet
bomber, der er hurtigere end Bear, men som næppe
har helt saa stor en aktionsradius som denne. Ogsaa
disse intercontinentale maskiner vides stationeret i
Nordsibirien og paa Sovjet-Unionens arktiske øbaser,
og det kan formodes, at der til tankning af jagere i
luften ogsaa indgaar en tanker i formationerne af dis
se bombere.

Anvendelsen af jetfly i de arktiske omraader adskil
ler sig ikke synderligt fra anvendelsen andre steder,
idet kulden ikke indvirker paa jetmotorernes drift.
Det skal dog anføres, at udstødsgassen fra jetfly, der
varmer op i frostvejr, vil kunne danne en temmelig
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Russisk 4-motoret Intercontinentul jetbomber. Natokodenavn : Bison.

kraftig taage - [fr, kondensstriberne fra jetfly i høje,
kolde luftlag. Selv en mindre formation af jetjagere
kan saaledes ved kondensation udvikle saa megen
taage ved opvarmning, at flyvepladsen under helt el-

Russisk 4-motoret intercontinentai, propelturbinedrevet
bomber. Natokodenavn : Bear, - Billederne af Bear og
Bison er fotograferet under Ilyvedagen i Moskva 1956.
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ler næsten helt rolige vejrforhold dækkes af et lavt
liggende taagetæppe, der - afhængig af temperaturen
- kan være saa tæt, at start og landing vanskelig
gøres, ja, maaske endda i et kortere tidsrum ligefrem
umuliggøres.

Da storm - ofte med sne eller snefygning - skif
tende med vindstille med høj og klar luft er det frem
herskende vejrlig i Nordsibirien om vinteren, medens
moderat vind her er en mere sjælden foreteelse, vil den
nævnte gene ved opvarmningen af jetfly i den kolde
aarstid netop indtræffe under de for flyvningen ellers
mest gunstige forhold.

Fra Novaja Zemlja til Wrangeløen eksperimenteres
tillige med fjernstyrede robotvaaben. Polhavet og de
tilstødende randhave N for Sibirien er særdeles vel
egnede omraader til afholdelse af saadanne forsøg.
Her behøver Russerne ikke at nære frygt for nysger
rige tilskuere. Det er da ogsaa i disse egne, at Russerne
fortrinsvis udfører deres atombombeforsøg.

•



Den arktiske uudervandsbaad.

De første planer om at bygge en undervandsbaad
specielt beregnet til sejlads under is skyldes den
kendte amerikanske ubaadskonstruktør Simon Lake,
der midt i 1890erne foreslog at bygge fragtubaade,
hvormed man i vinterperioden neddykket skulle kunne
naa ind til havne, der - som f. eks. Vladivostok - var
spærret af is*).

Lake, hvis firma, Tlie Luke Torpedo Boat Co., i kvart
seklet 1900-25 ialt byggede eller leverede tegninger til
et halvt hundrede uhaade i U.S.A., Rusland og Østrig,
havde i begyndelsen især interesseret sig for uhaade til
civil anvendelse. Hans første ubaadskonstruktion i
1890erne (ARGONAUT) var saaledes beregnet til
bjergningsarbejder. perlefiskeri og indsamling af
svampe samt havbiologiske undersøgelser, idet dykke
re fra ubaadens indre kunne sluses ud paa havbunden
gennem en sluseanordning.

I 1898 udarbejdede Lake tegninger til en arktisk
ubaad med hvilken han mente, det ville være muligt
at naa frem til Nordpolen. Umiddelbart forinden havde
FRAM afsluttet sin drift over Polhavet, og Nansens
beretning om de mange vaager i polarisen i forbindelse
med oplysningerne om dennes relativt ringe tykkelse

") Herbert Corey : Submarine. The autobiography of Simon Lake,
New York - London 1938. - Lake, der i aarene før 1914- opholdt
sig en tid i Tyskland, havde her fremsat et nyt forslag om at b)'gge
store, oceangaaende fragtubaade. Det var sandsynligvis dette forslag,
der senere gav Tyskerne impulsen til bygningen af handelsubaadene
DEUTSCHLAND og BREMEN under 1. Verdenskrig.
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havde givet Lake ideen til en ubaad, der skulle ud
rustes med et »Isbor e, som han udtog patent paa i
U.S.A. (4. april 1898).

Den af Lake projekterede arktiske ubaad adskilte
sig fra andre ubaade derved, at der fra den rundede,
noget nedadbøjede stævn skulle gaa en stærk staal
mede i en let bue hen over ubaadens ryg og taarn.
Naar der da, efter at man var kommet ind under isen,
blev givet ubaaden en vis opdrift, ville baaden drevet
af sit elektriske maskineri med 3-4 knobs fart kunne
glide hen under isen, indtil man naaede frem til en
vaage, hvor ubaaden paa grund af sin opdrift ville fly
de op til overfladen. I vaagen skulle de elektriske bat
terier oplades til den videre neddykkede sejlads. Saa
fremt man ikke traf paa nogen vaage, skulle ubaaden
stoppe et passende sted og skrue isboret, der sad i
taarnet, op gennem isen. I isboret var der - noget nær
paa samme maade som i snorklen - to luftrør. Gen
nem det ene rør kunne der indsuges frisk luft til be
sætningen og til motorerne under opladningen, me
dens den brugte luft fra motorerne blev stødt ud gen
nem det andet rør. Derefter skulle ubaaden kunne
fortsætte sin sejlads under isen godt et halvt hundre
de sømil, inden der krævedes en ny opladning. Forsøg
havde vist, at en motor paa 3 HK var is tand til at dri
ve det af Lake konstruerede isbor op gennem isen med
en hastighed af 1 meter i 3 minutter.

Lake havde antaget, at polarisen overalt havde no
genlunde samme tykkelse - fra 3 til 5 m - og at
dens underside derfor som regel var nogenlunde jævn,
saaledes at ubaaden med sin opdrift forholdsvis let og
ubesværet kunne glide hen under isen - omtrent
som en omvendt slæde. Denne antagelse har imidlertid
vist sig at være mindre rigtig, idet isen, hvor skru-
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ningerne paa overfladen hæver sig til 6-7 meters
højde, vil stikke mindst 3-4 gange saa langt ned 
d.v.s, til 20-30 meters dybde. Der kan her henvises til
de i dette afsnit senere omtalte erfaringer, som ameri
kanske ubaade - bl. a. REDFISH - i aarene efter den
2. Verdenskrig har indhøstet ved sejlads under polar
isen i Tsjuktsjerhavet norden for Alaska.

I begyndelsen af den Russisk-Japanske Krig solgte
Lake sin ubaad PROTECTOR til Rusland og opholdt
sig derfor en tid i St. Petersborg for at lede afleverings
prøverne og samtidig tilse bygningen af fem andre
ubaade, der blev sat paa stabelen efter nærlig samme
tegninger") .

Under opholdet i S1. Petersborg kom den arktiske
ubaad selvsagt atter paa tale, og efter at Lake med
PROTECTOR havde foretaget et par timers sejlads
under isen i den Finske Bugt, lod Russerne ham udar
bejde tegninger til en ubaad, der specielt var bereg
net til »underissejladse. Det var hensigten at bygge
et større antal saadanne baade, der fra Østersøen
skulle sendes til Vladivostok norden om Sibirien, men
inden bygningen kunne paabegyndes, var krigens ud
fald givet - og dens afslutning standsede planens
udførelse. Hvorledes man havde tænkt sig at kunne

") Paa grund af U.S.A:s neutralitet maatte PHOTECTOR »smug
Jesu ud af Staterne om bord i en damper. I St. Petersborg blev
den efter at være demonstreret for de russiske marinemyndigheder
adskilt og viderebefordret pr. jernbane til Vladivostok. Den var for
synet med hjul under bunden, saa den - med negativ opdrift 
kunne »køre« eller rulle hen over havbunden. Under overtagelses
prøverne imponerede Lake Russerne ved gennem en gravet rende
at gaa ind i en havn - antagelig Oranienbaum - uden at komme
op til overfladen og vise sit periskop. Naar Lake mærkede, at ubaaden
begyndte at kravle op ad den ene af rendens sider, gav han ror til
modsat side, hvorved han zig-zaggede sig frem gennem renden og
ind i havnen. - laIt blev der i Rusland under og efter krigen bygget
en halv snes ubaade efter Lakes tegninger.
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give disse ubaade en tilstrækkelig aktionsradius til en
saadan 'sejlads eller at sørge for forsyninger under
vejs, forlyder der dog ikke noget om.

Tanken om den arktiske ubaad optog stadig Lake.
Han diskuterede i tidens løb problemet arktisk ubaads
sejlads med mænd som Sverdrup, Stefansson og
Amundsen, der bekræftede, at polarisens tykkelse nor
malt ikke oversteg 3% m, og 'at det var overfladens
ujævnhed og de mange revner og vaager, der gjorde
det til et vanskeligt og langsommeligt arbejde for po
larekspedibionerne at komme frem over isen. De korte
dagsmarcher - ofte kun nogle faa kilometer - sam
menlignet med ubaadens neddykkede fart af 3-4
knob bestyrkede yderligere Lake i troen paa, at det
ville være ulige lettere at naa Nordpolen ved at bevæge
sig under isen end paa dennes overflade.

I 1928 fløj Sir Hubert Wilkins som tidhgere nævnt
med flyveren Eilson fra Point Barrow via Nordpolen
til Spitzbergen, Efter flyvningen udtalte Wilkins i et
interview, at han ikke havde observeret anvendelige
landingspladser paa polarisen, og at det efter hans
mening ville være lettest at naa frem til Nordpolen
med en undervandsbaad.

Da Lake havde læst dette interview, fik han om
gaaende arrangeret et møde med Wilkins, hvor tillige
captain Sloan Danenhower var til stede. Danenhower,
en tidligere ubaadschef, havde i en aarrække været
den amerikanske marines repræsentant ved modtagel
sesprøverne for de ubaade, der blev bygget til marinen
af private værfter.

Resultatet af mødet blev oprettelsen af The Lake
Danenhower Company, hvis formaal var bygningen af
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arktiske ubaade*). Man prøvede først at ombygge
Lake's ældre, civile ubaad DEFENDER fra 1907, men
den viste sig at være for lille. I 1930 lykkedes det imid
lertid Wilkins under en større udrangering af ameri
kanske ubaade i h.t. overenskomst med England (The
Baljour Agreement) at leje ubaaden O 12 for den sym
bolske sum af 1 dollar pro anno. Efter brugen skulle
ubaaden tilbageleveres til den amerikanske marine til
ophugning. O 12, der var af Lake's konstruktion, 520
tons stor og søsat 1917, havde en passende størrelse, og
den blev nu ombygget efter Lake's planer, der meget
nær fulgte projektet fra 1898. Der blev saaledes sat en
større overbygning oven paa trykskroget og en kraftig
staalskinne eller staalmede gik i en bue op langs over
bygningens ryg. Et isbor blev installeret i taarnet, og
der blev indbygget et slusekammer til havbiologiske
undersøgelser.

Ombygningen, der mindst kostede en halv million
dollars, blev imidlertid forceret af Wilkins og Danen
hower, da de - for at faa deres udgifter refunderet 
i sommeren 1931 skulle naa frem til Nordpolen sam
tidig med luftskibet GRAF ZEPPELIN (j fr. omtalen
af luftskibets flyvning over Severnaja Zemlja i den hi
storiske oversigt) .

Men O 12 - som nu havde faaet navnet NAUTILUS
- kom for hurtigt afsted, Maskineriet brækkede ned i
Atlanterhavet, saa ubaaden maatte søge ind til Queens
town i Irland. Efter reparation fortsattes til Norge, og
med en del videnskabsmænd om bord - bl. a. den
norske professor Sverdrup - gik togtet videre til far
vandet N for Spitzbergen, hvor der foretoges flere
prøveture ind under isen. Men uheldet var ude -

,,) Lakes tidligere firma, The Lake Torpedo Boat Co., var blevet
ophævet nogle faa aar forinden .
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Sir Hubert Wilkins' arktiske ubaad NAUTILUS. Ved sejlads under
isen blev masterne lagt ned og den lille bro sænket, saaledes at
ubaaden med sin staalskinne, der ses langs overbygningens øverste

kant, kunne glide hen under isen.

pumperne havarerede og isboret knækkede - og
efter forgæves at have søgt at faa havarierne udbedret
maatte man opgive sejladsen under isen til Nordpolen
og mødet der med GRAF ZEPPELIN. Da en hjem
transport til U.S.A. ville blive for bekostelig, gav den
amerikanske marine tilladelse til, at NAUTILUS
maatte sænkes udfor den norske kyst, hvilket skete i
nærheden af Bergen.

Men trods fiaskoen opgav Wilkins dog ikke tanken
om at sejle under polarisen, og i 1938 rejste han til
Moskva for at forhandle med professorerne Otto
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Schmidt og Papanin. I Rusland Ihavde man nemlig
paa dette tidspunkt planer om at bygge en ubaad til
sejlads under isen. Oplysninger om denne ubaad haves
ikke, og om den overhovedet blev til noget, vides ikke.
Efter sin hjemkomst til U.S.A. byggede Wilkins med
tilskud fra Rockefellerfondet og andre institutioner en
250 tons »polarubaade. Den skulle have 7 mands be
sætning og udrustes med forskelligt videnskabeligt ud
styr. I stedet for et isbor var taarnet forsynet med et
særligt varmeanlæg, saaledes at ubaaden skulle kunne
~ smelte« sig op gennem polarisen. De første prøver
var fastsat til eftersommeren 1939 N for Kap Barrow
i Alaska. Krigen standsede imidlertid foretagendet, og
ubaaden blev anvendt til andre forsøg, medens Wil
kins stillede sig til raadighed for den amerikanske
flaades planlægningsafdeling. I lange tider hørte man
ikke noget til ham, men i 1948 traadte han atter frem
for offentligheden med forskellige oplysninger om ame
rikanske ubaades forsøg med sejlads under polarisen.
Det er sandsynligt, at Wilkins med sine erfaringer se
nere har haft andel i planlægningen og udformningen
af atomuhaaden med specielt henblik paa dens anven
delse som arktisk undervandsbaad.

Men ogsaa de sejladser i og under isen, som forskel
lige tyske ubaade foretog under 2. Verdenskrig, har
øget kendskabet til muligheden for ubaadsoperationer
i de arktiske farvande. Det hændte saaledes flere gan
ge, at tyske baade, der opererede i Karahavet og det
Vestsibiriske Hav, ved vindspring pludselig saa sig
indesluttet af is. Men i modsætning tiloverfladeskibe
var de derved ikke »fanget«, idet de blot dykkede og
gik under isen, til de atter naaede et isfrit omraade.
Under sine togter helt ind i Wilkitzkistrædet kom
U 225 mere end een gang ud for saadanne situationer.
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Ogsaa andre steder, hvor tyske ubaade opererede
ved isgrænsen - som f. eks. omkring Spitzbergen og
langs Østgrønland - blev de lejlighedsvis tvunget til
at sejle under isen - hvad enten de nu var blevet
indesluttet af denne eller de skulle kontakte tyske vejr
observationsskibe, der laa i vaager et stykke inden for
iskanten.

Det vanskelige problem ved sejlads under is er
naturligvis dennes afspærring af ubaaden fra den
atmosfæriske luft. Ved sejlads i farvande uden is kan
ubaade med snorkel benytte dieselmotorerne til ned
dykket sejlads, saa længe snorklen kan naa op over
overfladen, medens snorkelløse ubaade, naar de har
opbrugt deres elektricitetsbeholdning, der normalt 
alt efter den anvendte fart - kun er beregnet til 1 il 2
døgns neddykket sejlads, maa dykke ud og oplade de
res akkumulatorer, medens de befinder Slig paa over
fladen med aaben luge.

Ved fremkomsten af atommaskineriet, der ikke bru
ger ilt, viste der sig imidlertid en mulighed for at
bygge undervandsbaade, som kunne holde sig ned
dykket i lange tidsrum (maanedsvis) uden - gennem
en snorkel eller paa anden maade - at have for
bindelse med atmosfæren. Fornyelsen af luften af
hensyn til besætningens aandedræt sker ved at fjerne
kultveilten og tilsætte ilt. Denne ilt kan fremskaffes
ad kemisk vej ved spaltning af vand i ilt og brint, me
dens en vis reservebeholdning medføres paa iltflasker.

Princippet for et atommaskineri er meget simpelt,
idet man benytter den ved atomspaltningen i en reak
tor frembragte varme til dampdannelse, 'hvorefter dam
pen bringes til at arbejde i en turbine. Det vanskelige
er at sikre sig mod den med atomspaltningen forbund-

TIdsskr. f. Søvæsen. 127. Aarg. 35
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ne radioaktivitet, hvorfor varmeoverførelsen maa ske
i to tempi gennem et primært og et sekundært kreds
løb, ligesom hele den radioaktive del maa omgives af
en svær blykappe.

Som vist paa vedføjede skematiske fremstilling fin
des der i det primære kredsløb en atomstabel af uran
235, hvis varmeudvikling bruges til overhedning af
vand, der paa grund af radioaktiviteten og det høje
tryk maa cirkulere gennem svære blyrør. Atomspalt
ningen - og dermed varmeudviklingen - reguleres
ved indskydning eller udtrækning af »stavec af metal
let hafnium. I det primære kredsløb er endvidere ind
skudt en kedel, hvor det overhedede, radioaktive vand
ved et særligt arrangement afgiver varme til damp
udvikling i det sekundære 'k redsløb, uden at radioakti
viteten følger med. Dette opnaaes ved at anvende et
blyfilter. hvis konstruktion ikke er kendt. Dampen i
det sekundære kredsløb føres til to turbiner, der ved
reduktionsgear staar i forbindelse med skrueakslerne.
Efter at have arbejdet i turbinerne kondenseres dam
pen og gaar tilbage til kedlen og fortsætter kredsløbet.

Samtidig med bygningen af den første atomubaad,
NAUTILUS, udvalgte man dens besætning, der blev
sendt til Atomenergikommissionens station Arco i Ida
ho, hvor et atommaskineri af samme konstruktion
som det, der skulle anvendes i NAUTILUS, blev samlet

Forklaring til den paa modstuaende side viste skematiske model
af atornmasktnerlet i NAUTlLUS : - 1. Reaktoren (atom ovnen) med
uran 235 - 2. Kedlen, hvor det overhedede vand i det primære
kredsløb afgiver varme til udvikling af damp til det sekundære
kredsløb - 3. Centrifugalpumpe, der sender vandet i det primære
kredsløb tilbage til reaktoren - 4. Turbine - 5. Reduktionsgear mel
lem turbine og skrueakslen - 6. Kondensator, hvor den i turbinen
brugte damp kondenseres, hvorefter vandet i det sekundære kreds
løb af en cirkulationspumpe sættes tilbage paa kedlen til ny damp-

udvikling.
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og opstillet af NAUTILUS' besætning, der derefter
blev indøvet i dets betjening. Denne prototype af atom
ubaadens maskineri, der var konstrueret af 'Vesling
house Eleciric Compatuj, startedes første gang den 31.
maj 1953. Endvidere begyndte man at træne besætnin
gen til at kunne opholde sig i en neddykket ubaad i
længere tidsrum, ligesom man al1erede i nogen tid
havde sendt almindelige ubaade ind under polarisen 
saa langt de kunne gaa i neddykket tilstand - for
paa denne maade at faa erfaringer for sejlads under is.

Træningen i ophold under vandet i længere tid skete
i ubaaden HADDOCK i nærheden af Groton, Connec
ticut, hvor NAUTILUS blev bygget paa Eleciric Boat
Company's værft. Hensigten med det langvarige op
hold i ubaadens indelukkede rum var dels at opnaa
fuldstændig sikkerhed for, at besætningen ikke efter
haanden kom til at lide af claustrofobi og dels at un
dersøge forholdene ved luftfornyelsen, herunder bl. a.
hvor høj en kultveilteprocent den menneskelige orga
nisme kan taale over et længere tidsrum.

I februar 1953 offentliggjordes i U.S.A. uddrag af
en rapport om en sejlads under polarisen, som den
amerikanske ubaad REDFISH havde foretaget for
nogen tid siden. Ubaaden, der opererede i Tsjuktsjer
havet norden for Alaska, stod N paa til iskanten, hvor
den dykkede og fortsatte ind under Isen i 50 m's dybde.
Gennem altiskop og en særlig udsigtskuppel observe
rede man isen ovenover som en »ishimmele, igennem
hvilken der kun trængte et svagt skær af dagslys. Man
bemærkede 8-10 m lange ~ istapper« , der hang som
et draperi foroven. Fra disse lodrette tapper af haard
is stak der vandrette isspidser ud til alle sider. Med
3 il 4 knob fortsatte REDFISH, idet ubaaden nu og da
vekslede dybde. Med sonar - et lydpejlingsapparat
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m amerikanske ubaad PERCH (ASSP 313) under »isopcration« i Tsjuktsjerhavct
)rd for Alaska. Isformationen er her »tallerkenls« (engelsk pancake-ice), srnua
ykker ituslaaet, tynd nyis, der af dønningen stadig stødes mod hinanden, hvor-

ved de afrundes og faar en lidt tykkere kant.

igang lyttede man for af ekko fra isen at finde
frem bil isfrit vand, hvilket lykkedes efter 8 timers
sejlads, hvorpaa ubaaden gik til overfladen i en vaage
22 sm indenfor iskanten.

Dette var den første af en lang række sejladser, som
først REDFISH - og senere flere andre ubaade 
foretog ind under polarisen, idet ubaadene dog altid
holdt sig i nærheden af oiskanten. Det meste af rappor
ten blev naturligvis hemmeligholdt, men der er dog
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dffentliggjort saa meget, at man kan danne sig et skøn
over muligheden for sejlads under Polhavets is mel
lem Beringstrædet og Barentshavet. Ingen ubaad af
hidtidig konstruktion vil som nævnt kunne udføre
denne sejlads.

Om atomubaaden kan man med en let omskrivning
af et populært refrain sige: - »Anything a connenile
nal sub ean do, an atomie submarine ean do better«.
Men ikke alene vil atomubaaden kunne løse den »kon
venbionellee ubaads opgaver paa en bedre maade, den
vil tillige takket være sit maskineri betyde en revolu
tion i den fremtidige søkrigsførelse paa de store have.
Af de nye opgaver, den vil kunne løse, tør med sikker
hed siges, at dens optræden under og i polarisen i Pol
havet ikke vil være blandt de ringeste, hvorfor den da
ogsaa med rette har faaet benævnelsen: den arktiske
undervandsbaad.

Som uhaadsnavn har NAUTILUS adskillige frem
ragende aner. NAUTILUS hed saaledes den af Robert
Fulton for mere end halvandet hundrede aar siden
byggede ubaad. Ved en demonstration for de franske
marinemyndigheder i Brest i august 1801 sejlede den '
neddykket en længere strækning, fæstnede en mine
med 100 'li: krudt til bunden af et opankret skib og
fjernede sig, hvorefter et urværk lidt senere bragte
minen til eksplosion, hvorved skibet sænkedes. De
franske søofficerer mente imidlertid ikke, at en saa
dan krigsførelse var ridderlig, hvorfor man afslog at
købe Fultons »op findelsee.

Den næste, men denne gang fiktive NAUTILUS, var
den af kaptajn Nemo førte ubaad i Jules Vernes be
rømte roman »Vingt milles lieues sous les merse (En
verdensomsejling under havet). Denne roman, der
udkom i 1869, var skrevet under indtryk af søkrigs-
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begivenhederne under den Nordamerikanske Borger
krig (1861-65), hvor det bl. a. lykkedes en uhaad til
hørende Sydstaterne at sænke en af Nordstaternes
korvetter. Jules Vernes fantasifoster er i dag hlevet
til virkelighed, om end paa en noget anden maade end
han havde tænkt sig.

Den tredie NAUTILUS var en amerikansk ubaad
(SS 29) fra 1913, der ikke gjorde sig særlig bemær
ket*). Mere kendt er den fjerde NAUTILUS (SS 168),
der søsattes i 1930. Med sine 2630 tons og en armering
bestaaende af 2 stk. 15.2 cm kanoner og 6 torpedorør
tilhørte den - sammen med søsterbaaden NARWHAL
(SS 167) - den dengang største og kraftigste klasse
af amerikanske ubaade. Under 2. Verdenskrig sænkede
NAUTILUS over 100.000 tons japansk skibstonnage.

Som den femte NAUTILUS kom Wilkins' allerede
omtalte »civilee polarubaad - ex O 12 (SS 73) fra
1917.

Den sjette NAUTILUS (SSN 571) - atomubaaden
- blev sat paa stabelen hos Electric Boai Co. i Groton
den 14. juni 1952. Den blev søsat den 21. januar 1954
og navngivet af Mrs. Dwight D. Eisenhower, Det var
første gang i den amerikanske marines historie, at
der overgik en ubaad den ære at blive navngivet af
præsidentens hustru. Kommandoen blev hejst den
25. september 1954.

Deplacementet er i overfladen ca. 3200 tons. Størrel
sen af det neddykkede deplacement er ikke offentlig
gjort. Længde 97.5 m. Største dykkedybde : 200 m .

•) SS-nummeret angiver ubaadens nummer j rækkefølgen af samt
lige amerikanske ubande (gives naar byggeordren foreligger). SSN
betyder submarine nuelear (atornuhaad), SSR = submarine radar
pickei (radarvarslingsubaad) og SSG = submarine guided missile type
(ubaad med fjernstyrede vaaben).
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NAUTILUS har som andre moderne ubaade ingen
artiIleriarmering, men kun torpedoer - af ny maal
søgende konstruktion - og miner. Senere atomubaade
udrustes tillige med robotvaaben. I udseende adskiller
NAUTILUS sig ikke væsentligt fra de moderne ubaade
med strømlinieform. Oplysning om dampturbinernes
maskinkraft er endnu ikke offentliggjort, men kan an
slaaes til ca . 7500 HK, hvilket skulle være tilstrække
ligt til at give en undervandsfart paa over 20 knob.
Da ubaaden skal kunne holde sig neddykket i lange
tidsrum har fjernelsen af affald - almindeligt saa vel
som radioaktivt - været et særligt problem, der løses
ved en slags sn cdfaldsskak te , idet affaldet samles i
beholdere, der gennem et slusesystem ligefrem »u dsky
des e fra baaden. Da NAUTILUS naturligvis maa be
tragtes som en forsøgsbaad, har den foruden sit atom
maskineri tillige som reserve saa vel dieselmotorer som
elektromotorer til sejlads henholdsvis i overfladen og
neddykket. Baadens pris er efter de seneste oplysnin
ger anslaaet til $ 55 millioner - heraf alene $ 25 mil
lioner til atommaskineriet, der ligesom prototypen le
veredes af Westinghouse i samarbejde med The Ato
mie Energy Commission.

Admiral H. G. Rickover, den amerikanske flaades
nuclear-energy chie], har æren og ansvaret for NAU
TILUS. Med commander Wilkinson som chef paabe
gyndtes prøverne til søs den 17. januar 1955 . Efter
16 maaneders togt havde atomubaaden i foraaret 1956
udsej let en distance paa 37 500 sømil heraf over
21 000 sømil neddykket - uden at forny sin »bræn d
selbeholdning«, og endda skulle den tilbageværende
beholdning kunne række til et godt stykke endnu.
Atomovnen har under hele sejladsen virket fuldt til-
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fredsstillende. Det eneste, man nu og da havde be
sværlighed med, var turbinerne.

En ny atomubaad - SEA WOLF (SSN 575) - af
samme størrelse som NAUTILUS men med et helt
andet atommaskineri, der leveres af General Electric
Co., blev søsat i juli 1955 - ligeledes i Groton. Pris:
$ 32.7 millioner exclusive maskineriet. SEA WOLF har
ligesom NAUTILUS og alle de senere atomubaade to
skruer.

Medens NAUTILUS har en saakaldt thermal reactor,
hvor varmen fra reaktoren som allerede omtalt over
føres til kedlen ved hjælp af overophedet vand, har
SEA WOLF en intermediate reactor, hvor varmeover
førelsen sker ved flydende metal - antagelig bly eller
en blylegering. Herved vil man lettere kunne for
hindre forplantningen af radioaktivitet fra det pri
mære til det sekundære kredsløb, ligesom man redu
cerer faren for en rørsprængning - en fare, som man
ikke kan se bort fra med det høje tryk, som det over
hedede vand udøver i det primære kredsløb i NAUTI
LUS' maskineri, og som paa grund af radioaktiviteten
ville kunne faa alvorlige følger. Det flydende bly cir
kulerer i rør af porcelæn. SEA \VOLF, der blev klar
til afleveringsprøver i oktober 1956, forventes at faa
en hastighed af 30 knob neddykket.

En halv snes andre atomubaade af lignende størrelse
som NAUTILUS og SEA WOLF er projekteret eller er
allerede under bygning - jfr. listen. Hertil kommer
en radar picket atomubaad TRITON (SSRN 586), der
i efteraaret 1956 blev sat paa stabelen hos Electric
Boat Co. i Groton. Med et overfladedeplacement paa
ca. 5500 tons bliver TRITON Verdens største ubaad.
Byggeprisen er kalkuleret til ca. $ 100 millioner - el-
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Liste over atomdrevne amerikanske ubaade
pr. 1. januar 1957.
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De manglende numre er tildelt konventionelle ubaade af typerne
SS, SSG og SSR.

TypeINr. \ Navn IKØl-I SØ-\ F IDel II~g_ s~t- ;r- __P_o Armering
nmg DIng g Fart

SSN 571 NAUTlLUS 52 54 55
3200

61'
20

SSN 575 SEA WOLF 53 55 56
3400

(6) T
30

SSN 578 SKATE 55 (57) (57)
2700

(6) T
(30)

SSN 579 SWORDFISH 56 (57) (58)
2700

(6) T
(30)

SSN 583 SARGO 56 (57) (57)
2500

-T
(30)

SSN 584 SEA DRAGON 56 (57) (58) 2500
-T

(30)

SSN 585 SKIPJACK 56 (57) (58) 3000
-T

(30)

SSRN 586 TRITON 56 (57) (58) 5500
-T

0.30

2900 { R~(1ulus
SSGN 587 - 56 (57) - T+guld~d

(30) missil~

SSN 588 - (57) (58) - - -T
m.fl.

ler det samme som et slagskib af IOWA-klassen koste
de for godt en halv snes aar siden.

Det ser imidlertid ud til, at de amerikanske atom
ubaade ikke vil blive de eneste, der kommer til at
bevæge sig under Polhavels is. Selvom man altid maa
stille sig noget skeptisk overfor oplysninger om russi
ske ubaade, synes der dog at ligge noget bag verse-
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rende rygter om, at ogsaa Rusland nu har paabegyndt
bygningen af arktiske atomubaade. Der foreligger bl. a.
forskellige rapporter om øget russisk ubaadsaktivitet
i det Fjerne østen med forsøgssejlads under is og
træning af besætningerne i langvarig neddykket sej
lads. Det kan i denne forbindelse nævnes, at det er en
kendsgerning, at en russisk ubaad af W-klassen i ja
nuar 1955 gik fra Poljarnoje til Antarktis og tilbage
igen med ankomst til Murmansk i begyndelsen af maj
s. a. Sejladsen foretoges neddykket om dagen og med
anvendelse af snorkel, idet ubaaden nogle faa gange
havde rendez-vous med sit forsyningsskib - et af de
af Burmeister & Wain byggede refrigeratorskibe. I
Antarktis, hvor ubaaden stødte til en russisk hvalfan
gerekspedition (hvalkogeriet SLAVA fra Odessa), blev
maskineriet efterset, og besætningen fik lejlighed til
at trække vejret i fri luft, inden hjemfærden, der lige
ledes foregik neddykket om dagen, blev tiltraadt.

(J fr . »Meddelc lser fra ud landet« - T.f.S. februar 1956).

De opgaver, som de arktiske undervandsbaade kan
tænkes at blive sat ind paa at skulle løse i Polhavet
under en eventuel storkonflikt, er bl. a. følgende 
idet der her ses bort fra almindelig passage fra Atlan
ten til Stillehavet eller omvendt - :

1. Mineudlægning paa modstanderens marchruter 
og da især i flaskehalsene og adgangene hertil.

2. Almindelige ubaadsangreb paa fjendtlig skibsfart
under sejladsperioden.

3. Angreb med fjernstyrede vaaben affyret i nær
heden af modstanderens kyst.



Den arktiske undervandsbaad. 557

4. Vejrobservationer til støtte for egen luftvirksom-
hed.

5. Fremskudt radarvarsling.

6. Commandoraid.

7. Placering som radiofyr til støtte for egne fly.

8. Redningsaktioner for nødlandede fly.

9. Bekæmpelse af fjendtlige arktiske ubaade.

Disse opgaver og de særlige betingelser og mulig
heder for deres udførelse skal i det følgende kort kom
menteres:

ad 1. Udlægningen af afstandsminer - paa bunden
eller forankrede alt efter dybdeforholdene - vil i mod
sætning til udlægning fra fly 'kunne ske uobserveret.
Da optræden af minestrygere i disse farvande vil være
stærkt problematisk for ikke at sige umulig, vil effek
tiviteten af spærringerne være langt større her end
under almindelige forhold i isfri farvande. Selvom
forsinkende oversejlingskontakt kan tænkes anvendt,
vil det formentlig - for at faa ram paa isbryderne
og dermed eventuelt helt standse sejladsen - være
en fordel at bringe minerne til detonation allerede
ved den første oversejling.

Forankrede afstandsminer (magnetiske, magnetisk
akustiske og trykminer) maa stilles saa dybt, at de
ikke generes af isen. Men hvad enten man anvender
saadanne forankrede miner eller bundminer, kan man
foruden minens almindelige tændmekanisme shunte
en ekstra tændmekanisme ind. Denne ekstra mekanis
me anbringes i en »hallone, der - ligesom tilfældet
er med antenneminen - staar et stykke højere end
minen. Selvom isen skulle naa ned til ballonen, vil
denne være mindre udsat for havari under isdriften.
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ad 2. Da der kan ses bort fra eskorteskibes optræden
i de arktiske farvande, vil en ubaad her kunne faa
gode angrebschancer, idet der dog maa regnes med
indsats af fly som ubaadsslkrlng, Men dette vil da
til gengæld kræve stationering af særlige fly til ubaads
jagt langs hele sejlruten.

Eskorteskibe og minestrygere vil naturligvis kunne
optræde, hvor farvandene er isfri, men det vil være
meget vanskeligt og risikabelt - for ikke at sige umu
ligt - at føre disse lette fartøjer med gennem is
barriererne for at anvende dem, naar man senere naar
ud i aabent farvand. Lokal stationering af saadanne
enheder i farvandene mellem flaskehalsene vil vel
være mulig, men vil kræve et stort antal - og vil næp
pe kunne sikre selve flaskehalsene.

Medens mineudlægning kan foretages uden for, og
da især lige inden sej ladsperioden, er ubaadsangreb
selvsagt begrænset til dette forholdsvis kortvarige
tidsrum.

ad 3. For angreb med fjernstyrede vaaben gælder
samme forhold som i isfrit farvand - ubaaden vil
uset kunne nærme sig kysten og her affyre sine vaa
ben. Saafremt ubaaden er istand til at bryde op gen
nem isen, vil disse angreb ikke være afhængige af aars
tiden.

ad 4 og 5. Ved vejrobservationer og fremskudt ra
darvarsling, hvor ubaadens position forholdsvis let vil
kunne indpejles, maa ubaaden naturligvis være klar til
hurtigt at forsvinde under isen. Den farligste modstan
der her vil dog næppe være fly, men fjendtlige arktiske
ubaade.

Saafremt ubaaden ikke bruger sin radio eller sin
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radar, vil den derimod være godt dækket mod at blive
opdaget.

Forudsat at kun ubaadens taarn rager op over isen,
vil det ikke være vanskeligt at camouflere dette mod
visuel observation fra luften med hvid maling - even
tuelt i forbindelse med is - ligesom taarnet som regel
vil være godt skjult mod radarobservation ved at falde
sammen med polarisens ujævne overflade.

ad 6. Landsætning af commandostyrker kan tænkes
udført til ødelæggelse af ubevogtede fyr, angreb paa
radarvarslingsstationer og radiostationer samt opret
telse af radiofyr og meteorologiske automatsendere
paa ellers vanskeligt tilgængelige steder.

ad 7. Ved placering som radiofyr til støtte for egne
fly vil korte, retningsbestemte signaler til forud fast
satte tider reducere chancen for fjendtlig indpejling.
men iøvrigt gælder her det samme som nævnt under
ad 4 og 5.

ad 8. Redningsaktioner for nødlandede fly vil være
en sekundær opgave.

ad 9. Bekæmpelse af modstanderens arktiske ubaade
vil derimod - saafremt saadanne ubaade findes 
være en meget vigtig opgave for at sikre egne enheders
operationsfrihed.

Hvorledes saadanne »duellerc mellem arktiske ubaa
dekan tænkes udspillet under Polhavets is med an
vendelse af lytteapparater og sonar samt inaalsøgende
torpedoer, har for længst været gjort til genstand for
fantasifulde forfatteres behandling i science [iciion
genren. At ubaadene maa »følec sig frem mod hin
anden ved hjælp af støj lytning og ekkopejling er klart.
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Men hvorledes disse forskellige midler vil virke under
polarisen, er endnu ikke almindelig kendt. Fra de
konventionelle amerikanske ubades forsøgssejlads
under polarisen - REDFISH m. fl. - har man faaet
værdifulde oplysninger og erfaringer herom, men det
fremgaar naturligvis ikke af den offentliggjorte del af
rapporterne, i hvilken retning erfaringerne gaar.

Det kan i denne forbindelse anføres, at i modsætning
til det aabne hav vil isens ujævne underside med de
lange, nedhængende isdraperier som en slags omvendt
koralrev kunne afgive gode »gemmesteder «, hvor sonar
næppe vil kunne faa kontakt med en skjult og maa
ske »lu rende« ubaad. løvrigt vil brugen af flere af
disse electronic apparater naturligvis kunne være
et tveægget sværd, idet den jagende ubaad derved vil
afsløre sig for den jagede og maaske endda kunne
give denne oplysning om sin position.

Det vil imidlertid her føre for vidt at komme nær
mere ind paa de mange fantastiske situationer, som
kan tænkes at opstaa under en kamp mellem arktiske
ubaade under polarisen. Det skal blot til slut anføres,
at ethvert vaaben som bekendt avler sit modvaaben.
Mod maalsøgende torpedoer maa der derfor anvendes
et middel til at aflede torpedoen fra maalet - som
f. eks. støjbøjer mod støjstyrede torpedoer. Vanske
ligheden bliver at anvende det rette modvaaben i den
givne situation.

Problemet at faa kontakt med aabent vand kan af
den arktiske ubaad løses paa forskellig maade.

Som omtalt i afsnittet om isen er om sommeren kun
ca. 90 % af selve polarisens omraade dækket af is.
Hertil kommer det aabne vand i randhavene langs
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Sibiriens nordkyst. Om vinteren er de isfri omraader
naturligvis sjældnere og af mindre udstrækning, men
vaager og lange spalter med aabent vand (polynia)
foraarsaget af vind og strøm forekommer selv i den
haardeste vinter. Det vil saaledes hverken sommer
eller vinter være nogen sjældenhed at træffe aabent
vand, og med sin næsten ubegrænsede aktionsradius
vil det derfor ikke være særlig vanskeligt for en atom
ubaad at finde frem til et isfrit eller næsten isfrit om
raade,

Ved »ekkolodninge opefter vil man tydeligt kunne
skelne mellem aabent vand og is - og i sidste tilfælde
kunne faa et indtryk af »ishimlene og dens beskaffen
hed over ubaaden - om den er jævn eller ujævn.

Inde paa fladsøen vil vandet som regel være mere
eller mindre uklart og grumset paa grund af de mange
smaapartikler, som de store sibiriske floder 'h ar med
ført, men uden for kontinentalsoklen er vandet klart
og gennemsigtigt, saaledes at man gennem et altiskop
(zenithperiskop) eller en særlig udsigtskuppel som i
REDFISH om dagen ligefrem vil kunne se, om man
har aabent vand eller is oven over sig. Aabent vand
vil give sig til kende som mørke omraader, medens isen
vil give et lyst skær. Saa vel om dagen som om natten
vil opadrettet, kraftigt projektørlys gøre det muligt at
faa et billede af beskaffenheden af isens underside.
Hvis denne er ujævn med nedhængende draperier og
lange isspidser, har man svær skrueis over sig og bør
derfor fortsætte, indtil isen fa ar en jævn underside,
idet en saadan vil svare til en jævn overflade, hvor
isen har en forholdsvis ringe tykkelse - om somme
ren kun ca, 2 m, om vinteren ca. 3lf2 m. Saafremt
ubaaden ikke har fundet aabent vand og af hensyn
til sine operationer eller navigeringen ønsker at komme

TIdsskr. f. Søvæsen. 127. Anrg. 36



562 Den Nordlige Søvej.

op til »overfladen e, vil et saadant sted byde de bedste
muligheder for at bryde gennem isen. Med nedtrukket
taarn og med særlige anlægsflader over trykskroget
lagt an mod isens jævne underside kan ubaaden da
enten ved at lænse sine tanke faa saa megen opdrift,
at den bryder op gennem isen, eller den kan »smelte«
sig op eller anvende et isbor. Med hensyn til at bryde
op gennem isen maa det erindres, at isen altid vil
være svagest for lodret paavirkning. Har ubaaden
taarn, vil det maaske være lettest at anbringe en tids
indstillet sprængladning under isen og efter spræng
ningen søge hen under den derved frembragte aahning
og dykke ud i denne.

Navigering under polarisen vil imidlertid frembyde
forskellige vanskeligheder.

Magnetlcompasset vil her - bortset fra omraader
med magnetiske forstyrrelser - kunne være til nogen
hjælp i den sibiriske sektor, men derimod ikke i den
amerikanske. Gyroskopkompasset kan - trods sin
ringe indstillingskraft - benyttes op til ca. 84° nordlig
bredde.

Terreslisk navigation vil ikke være mulig i selve Pol
havet og i randhavene kun i begrænset omfang paa
grund af de lave kyster uden særlig kendelige punkter.
Med de sparsomme oprnaalinger og de højst ufuldstæn
dige søkort vil ekkoloddet - hvor værdifuldt det end
vil være for ubaadens øjeblikkelige sikkerhed - næp
pe kunne være til nogen virkelig støtte for navigerin
gen. Tilbage bliver astronomisk navigation som den
eneste mulighed for stedbestemmelse og kompaskor
rektion i Polhavet. Medens det for den konventionelle
ubaad først og fremmest ville være behovet for luft-
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fornyelse og opladning af de elektriske batterier, der
tvang ubaaden til at søge til overfladen i vaager eller
bryde op gennem polarisen, vil det - om end maaske
med længere mellemrum - være hensynet til naviga
tionen, der gør det nødvendigt for den arktiske under
vandsbaad lejlighedsvis at søge kontakt med over
fladen.

Som følge af isforholdene og de magnetiske forhold
m. v. i Polhavet vil arktiske ubaade have de bedste
operationschancer langs Sibiriens nordkyst, medens
mulighederne for at optræde i den amerikanske sektor
er langt ringere, hvortil kommer, at der heller ikke
finder nogen sejlads sted i denne del af Polhavet. En
indsats af arktiske ubaade fra russisk side kan derfor
stort set tænkes indskrænket til bekæmpelse af fjendt
lige arktiske ubaade. Men ogsaa miner vil virknings
fuldt kunne anvendes til denne bekæmpelse.

Den arktiske ubaads værste modstander vil dog sik
kert - al teknik til trods - stadig være isen og de
svære paavirkninger, som denne vil udøve under
skruninger. Den moderne strømliniede ubaad vil imid
lertid med sit afrundede skrog have den bedst mulige
form til at imødegaa faren under saadanne forhold.
Ligesom Nansen i sin tid byggede FRAM med en bund
som en halv æggeskal, har ubaaden den samme af
rundede form saa vel under som over vandet. Men me
dens FRAM ved isskruningerne blev presset i vejret og
løftet, vil man under en tilsvarende situation for en
ubaad sandsynligvis foretrække at lade baaden blive
presset ned under isen og dykke, naar skruningerne
begynder, og derefter søge andetsteds hen.

Det svage punkt vil være taarnet og overbygningen.
Naar der er indhøstet erfaringer fra de første atom-
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Stævnbillede af forsøgsubaadcn ALBACORE.
Ubaaden har ikke nogen overbygning. Det
meget smalle taarn, der er formet som en
rygfinne, rager direkte op fra trykskroget. der

har samme form og linier som en hval.

ubaades almindelige sej lads og virksomhed, har man
derfor ogsaa forudset, at man i de ubaade, der skal
operere i Arktis, maa reducere overbygningen betyde
ligt og enten helt fjerne taarnet eller gøre det muligt
at trække det ned og ind i ubaadens skrog, saaledes at
man faar en ubaad af noget lignende form som en
hval.

Et skridt i denne retning er den i 1953 byggede, 1200
tons store, amerikanske forsøgsubaad ALBACORE
(AGSS 569), der ganske vist har konventionelt maski
neri, men ellers bryder med de hidtidige principper for
ubaadskonstruktion, hvorved baaden er blevet hurtigere
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(25 knob neddykket) og langt bedre manøvrerende
end tidligere ubaade. Den er strømliniet med buttet
forskib (whale-shaped) og uden egentlig overbygning,
medens del ret høje taarn er »modellerete som en smal
rygfinne. Det næste skridt bliver, at man gør taarnet
helt eller delvis nedtrækkeligt i ubaaden.

Der vil dog endnu være en del detailproblemer, der
skal løses, for at den arktiske ubaad skal kunne over
vinde de forskellige vanskeligheder, som vil opstaa un
der ubaadens optræden i Polhavet - som f. eks. gen
nembrydning af isen og midler til at undgaa fastfrys
ning i denne. Men med det energiforraad og den der
med forbundne næsten ubegrænsede mulighed for ud
vikling af varme, der staar til disposition, vil disse
problemers løsning næppe volde den moderne teknik
større besvær. Paa samme maade som i de skibe, der
befarer den Nordlige Søvej, maa alle søforbindelser
naturligvis beskyttes af et gitter for at forhindre til
stopning ved indsugning af is, ligesom der maa findes
dampledninger til gennemblæsning af søventilerne for
at undgaa ispropper her. Det samme gælder selvsagt
dykketankenes luftafgange og bundventiler.
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Sejladsen norden om Sibirien, der for blot en men
neskealder siden var en farefuld og ofte langvarig
færd, er nu - som der her er gjort rede for - indgaaet
som et fast led i Sovjet-Unionens maritime kommuni
kationssystem og tillige - og ikke mindst - som en
vigtig faktor i den russiske militærstrategi.

Selvom den gennem de sidste tre-fire nartier ind
trufne klimaforbedring skulle slaa om og blive til en
klimaforværrmg, vil Sovjet-Unionen utvivlsomt sætte
alle til raadighed staaende midler - tekniske saa vel
som økonomiske - ind paa at søge at bevare de for
dele, som sejladsen ad den Nordlige Søvej indebærer.

Her vil anvendelsen af atomkraft til fremdrivning
ikke alene af isbrydere, men ogsaa af almindelige skibe
aabne hidtil uanede muligheder. De isbarrierer, der i
sin tid standsede brødrene Khariton og Dimitri Lap
tev og mange andre, og som _. for blot at nævne nogle
enkelte - voldte Russeren Prontsj isjtsjevs og Dan
skeren Lassinius' død og tvang Nordenskidld, Wilkitz
ki og Amundsen til overvintring, vil nu ikke mere
være nogen virkelig hindring for sejladsen.

Kommercielt er den Nordlige Søvej af stor betyd
ning som den korteste distance mellem Europæisk
Rusland og Østasien, men endnu vigtigere er den for de
mange nye industricentrer i Sibirien, hvis fremtidige
handelsmæssige og industrielle udvikling for en stor
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del vil være afhængig af floderne og søvejen som for
bindelsesled med omverdenen.

Alligevel vil søvejen og de tilstødende omraader have
større militær end kommerciel værdi for Sovjet-Unio
nen, saadan som den verdenspolitiske situation har ud
viklet sig i de senere aar,

Skulle det katastrofale ske, at det kom til aaben
konflikt mellem NATO og Sovjet-Unionen, vil, efter
hvad man i almindelighed antager, en saadan konflikt
blive indledet med gensidige amerikanske og russiske
forsøg paa ved luftangreb med atombomber at slaa
modstanderens vigtigste militære og industrielle an
læg ud. Det russiske luftvaabens opmarch med talrige
formationer af intercontinentale bombemaskiner langs
Nordsibiriens kyst og tilsvarende amerikanske foran
staltninger paa den modsatte side af Polhavet skulle
være et tilstrækkeligt bevis herfor.

Bliver U.S.A. ikke pearlharboriseret og totalt slaaet
ud i første omgang - og dette vil vel næppe være
sandsynligt - vil Sovjet-Unionen, saa længe NATO
eksisterer, ikke kunne undgaa en 2-frontskrig. Spørgs
maalet er da, om Russerne - foruden at føre en trans
arktis·k luftkrig mod Nord - vil være stærke nok til
at sætte en offensiv i gang paa begge disse fronter 
i Europa og i østen - eller kun paa den ene af disse
- og da hvilken!

U.S.A. vil under en saadan konflikt være Sovjet
Unionens potentielle modstander, og det vil derfor
være rigtigt at koncentrere saa store russiske styrker
som muligt til et angreb paa denne modstander. Med
mindre den Kinesiske Folkerepublik stiller tilstrække
ligt menneskemateriale til raadighed for en offensiv
i øst, vil Russerne næppe være stærke nok til et sam
tidigt angreb paa begge fronter.
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Under disse forhold vil en offensiv mod Vesteuropa
være det samme som at gentage Tysklands fejl efter
Frankrigs sammenbrud i 1940. Amerika vil da - i
større maalestok - overtage den rolle, som England
spillede fra efteraaret 1940 og krigen ud. Ved at vinde
tid vil U.S.A. med sin sømagt intakt kunne forberede
nye slag mod Sovjet-Unionen, og samtidig vil mod
standsbevægelserne i Vesteuropa dels kunne faa hjælp
og dels have et begrundet haab om, at deres kamp
ikke vil være forgæves.

Derimod vil det for Sovjet-Unionen være logisk 
og vel ogsaa ligefrem nødvendigt samtidig med en
transarktisk luftoffensiv eller umiddelbart efter denne
og i tilslutning hertil at foretage en invasion i Ameri
ka via Beringstrædet ad luft- og søvejen eller - hvis
Russerne selv kan vælge tidspunktet for hele aktio
nens iværksættelse - ved vintertid over isen med bull
dozers og motoriserede styrker.

Hvis da U.S.A. bliver nedkæmpet og Nordamerika er
oversvømmet af røde - og maaske tillige gule - trop
per, vil erobringen af Vesteuropa være en let opgave
- men ikke omvendt.

En russisk defensiv i Europa vil derfor - bl. a. og
saa af hensyn til de upaalidelige vasaller - ikke være
usandsynlig i krigens begyndelse - navnlig hvis der er
et kraftigt Natoforsvar. En saadan defensiv vil dog
sikkert faa et stærkt offensivt præg (en offensiv de
fensiv) ved anvendelse af fjernstyrede vaaben, diver
sioner, commandoraid, faldskærmsjægere o. s. v. i
forbindelse med femte-kolonne-virksomhed. Men en
russisk invadering i Vesteuropa vil næppe være sand
synlig i krigens begyndelse, medmindre Russerne fø
ler sig stærke nok til en samtidig offensiv i øst.
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De nuværende magthavere i Kreml har sikkert ikke
glemt, at Rusland i sin tid havde fast fodfæste paa det
amerikanske fastland. Men deres ønsker for fremti
den standser næppe ved Alaska, det gamle Russisk
Amerika. Den vej øst paa over Beringstrædet, som
Desjnev og hans kosakker i sin tid fandt, og det land,
som de opdagede og tog i besiddelse paa den anden
side af strædet, vil sikkert kun være en etape og et
forterræn paa vej mod langt større maal. Fra Fair
banks fører den i 1942 byggede, 2675 km lange Ala
ska- eller Alcanvej gennem Britisk Columbia og ned i
U.S.A. Ad denne autostrada gik talrige vigtige krigs
leverancer fra U.S.A. til Sovjet-Unionen under 2. Ver
denskrig. Russerne har før kørt paa denne vej.

Siden 1945 er Alaskas genbo - Tsjuktsjerhalvøen
- blevet oversaaet med flyvepladser, og hele det
Fjerne østen fra Mantsjuriet og op til Sibiriens nord
lige kyst er i forbindelse med en intens industriel ud
vikling blevet et særdeles vigtigt militæromraade med
talrige luft- og flaadebaser og store militære forlæg
ninger.

Troværdige amerikanske kilder anslaar, at der i dag
dette omraade findes en hærstyrke paa een million

mand og ca. 7000 fly. Medens det tidligere var jet
jagere, der - som et defensivt vaaben - dominerede
i disse egne, er der i de senere aar sket en stærk for
øgelse af antallet af langtrækkende jetbombere - spe
cielt paa Tsjuktsjerhalvøen. Jetmaskinerne er fløjet
til baserne i Nordsibirien - men det øvrige materiel er
for størstedelen transporteret ad den Nordlige Søvej.

Flaadesty:rkerne, der hovedsagelig bestaar af ubaade,
er kun baseret paa de nordlige støttepunkter i sommer-
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perioden, idet de om vinteren trækkes Syd paa til det
nu isfri Vladlvostok") .

Muligheden for en russisk eller russisk-kinesisk in
vasion over Beringstrædet har selvfølgelig været gen
stand for alvorlige overvejelser i de højeste militær
kredse i U.S.A., hvor man følger den videre udvikling
i det østlige Sibirien og langs den Nordlige Søvej - og
da især paa Tsjuktsjcrhalvøen - med den største op
mærksomhed. En aktion mod Alaska vil lige saa lidt
som et luftangreb over Polhavet træffe U.S.A. ufor
beredt.

Udforskningen af de arktiske omraader, der nu paa
grund af den verdenspolitiske udvikling har faaet en
sørgelig aktualitet, sker i et stadig hastigere tempo.

Paa deres isflager driver russiske ekspeditioner
rundt med den mest moderne videnskabelige udrust
ning for i omegnen af Nordpolen og i den sibiriske
sektor at foretage indgaaende meteorologiske observa
tioner af vindretning, temperatur og fugtighed og tryk
i de forskellige luftlag, for at maale havdybder, vand
temperaturer og saltholdigheder i Polhavet, undersøge
strømmenes retning og fart og studere isforholdene.
Og i den amerikanske sektor cirkler isøerne rundt med
tilsvarende amerikanske ekspeditioner.

Det er i Arktis, at vejret i Europa bliver til. Luft
trykket over Grønland og Polhavet og temperaturerne

,,) Naar dcnnc østens Hersker, en nnvngtvntug som vidner om
Russernes intuitive forstaaelse af Vladivostoks strategiske betydning
allerede for næsten hundrede aar siden, nu er isfri hele allret rundt,
skal aarsagcn hertil være - efter hvad japanske fiskere, der havde
vovet sig ind j Tatarbugten. mener lit have observeret - at der er bygget
en dæmning over strædet mellem fastlandet og øen Sakhalln, Strædet
er her kun 10 km bredt og med 4 m som største dybde. Dæm
ningen, der er forsynet med sluser, forhindrer det kolde vand fra
det Ochotske Hav i at naa ned til Vladivostok.
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i og over dette hav har afgørende indflydelse paa de
faktorer, der skaber vejret i vor verdensdel.

Og skulle uvejret bryde løs, vil det maaske ogsaa væ
re i Arktis , at Europas politiske klima bliver til. De be
givenheder, der vil blive udspillet over og under isen i
Polhavet og Beringstrædet og langs den Nordlige Sø
vej, kan blive bestemmende for hele den civiliserede
verdens fremtid.

Midnatssol over Soldaterbugten ved Kirke
næs ved grænsen mellem Norge og Sovjet
Unionen - og tillige grænsen for den

Nordlige Søvej i Vest.



UddanneJse af matheJever.
Af kaptajnløjtnant I{. Rodholm.

(s tuttet)

Skitse til omlægning af matlielev-uddannelsen.
En uddannelse er et samlet hele, hvis forskellige pe

rioder eller trin skal være nøje afstemt efter hinanden.
Derfor er det normalt ikke muligt at ændre et af ud
dannelsestrinene, uden at der også må foretages æn
dringer i de øvrige.

Som det er søgt belyst i foregående afsnit, er dette
grunden til, at mathelevuddannelsen i dag har antaget
karakter af en blanding af to forskellige uddannelses
systemer, som hver for sig er udmærkede, men som
ikke passer særlig godt sammen. Dels som følge heraf,
og dels fordi uddannelsen på andre måder har været
udsat for ændringer i uheldig retning, synes en radikal
omlægning af den nuværende uddannelsesrnetode at
være hårdt påkrævet.

Stampersonel eller værnepligtige.

Når der er tale om en ændring og forbedring af
mathelevuddannelsen, vil det mest nærliggende vel
være at søge tilbage til den gamle, lange uddannelse,
der gav eleverne et bredt og godt grundlag for deres
efterfølgende tjeneste som mather. Der er imidlertid
den ulempe herved, at nyttetjenesten - under forud
sætning af, at den samlede tjenestetid ikke forlænges
- herved nedsættes. En forlængelse af den samlede
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tjenestetid vil måske være mulig - dog næppe inden
for een kontraktperiode, såfremt det nødvendige per
sonelbehov samtidig skal dækkes - men selv efter en
sådan forlængelse vil vi stadig stå over for ønsket om
at reducere skoletiden mest muligt til fordel for nytte
tjenestetiden, hvorved en forøgelse af beredskabsstyr
kerne bliver mulig. En rnedvlrkende årsag hertil er,
at en reducering af antallet af elever på skole samtidig
frigør et antal befalingsmænd til praktisk tjeneste
(nyttetjeneste) .

Mere ønskeligt vil det derfor være med en ordning,
hvor så meget af uddannelsen som muligt foregår på
de tjenestesteder, som udgør søværnets egentlige
kampstyrker, således at disse, selvom deres begyn
delsesstandard måske bliver lidt ringere, i givet fald
hurtigt kan bringes op på en acceptabel standard.

En forudsætning for et heldigt udfald af et sådant
uddannelsessystem er dog, at der gives søværnets for
skellige enheder tid til og mulighed for at gennemføre
uddannelsen på en hensigtsmæssig måde, hvilket un
der de øvrige givne forhold sikkert kun kan gennem
føres ved en forlængelse af mobiliseringsuddannelsen.

En forlængelse af mobiliseringsuddannelsen kan
imidlertid kun gennemføres, såfremt alle poster, som
kræver en længere uddannelse, besættes af stamperso
nel, hvilket i denne forbindelse vil sige personel, som
binder sig for en tjeneste af længere varighed end den
nuværende værnepligtstid på 16 måneder.

Idet der vil blive redegjort for forholdene på de
forskellige uddannelsestrin i mere detailIeret form
senere i artiklen, skal der forinden gives en kort rede
gørelse for et eksempel på et nyt uddannelsessystem,
som i så høj grad som muligt søger at opfylde ovenfor
nævnte krav.
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Kortere skole - længere nyttetjeneste.

Den nuværende mathelevuddannelse har to formål:

1 ) at uddanne eleverne, så de kan bestride de me
nige nøgleposter på søværnets tjenestesteder, og

2 ) at give eleverne en uddannelse, som skal danne
grundlag for den første befalingsmandsskole, ser
gentskolen,

Sidstnævnte målsætning medfører en del almene
civile, militære og sømandsmæssige fag, som ikke er
nogen betingelse for at opfylde den første. Er den
tiltrækkelige tid til rådighed, er det naturligvis kun
gavnligt at give alle elever - også det forholdsvis store
antal, som ikke kommer på sergentskole - denne al
mene uddannelse; men når - som tilfældet har været
i de senere år - uddannelsen på skolen ikke følges
op af en tilsvarende praktisk uddannelse, opnår man
desværre kun, at en meget stor del af uddannelsestiden
har været spildt, fordi stoffet simpelthen glemmes.

Følgende ændringer forslås derfor i rnathelevuddan
nelsen:

1) Den grundlæggende befalingsmandsuddannelse
udgår og henlægges i stedet til sergentskolen,
hvor den sandsynligvis vil gøre større nytte.

2) Kravet om ombyttelighed indenfor de respektive
tjenestegrene udgår og erstattes af en udpræget
specialicering inden for de materielt betonede
tjenestegrene, således at eleverne kun uddannes
til at gøre tjeneste ved ganske bestemt materiel.

Herved spares ikke alene tid, men stoffets omfang
reduceres så betydeligt, at det bliver væsentligt lettere
for den enkelte elev at få oversigt over, hvad han skal
kunne. Forslagets gennemførelse vil betyde en for-



Uddannelse af mathelever. 575

længeIse af sergentskolen i såvel teoretisk som prak
tisk henseende, hvilket dog i det store og hele må anses
for en bedre udnyttelse af tiden.

En uddannelse efter det foreslåede princip vil i store
træk se således ud:

1) Eksercerskole (forlænget lidt i forhold til den
nuværende): grundlæggende militær og sø
mandsrnæssig uddannelse.

2) Mathskole (reduceret i forhold til den nuværen
de) : specialuddannelse i vedkommende skibsty
pes materiel.

3) Mobiliseringsuddannelse (forlænget betydeligt i
forhold til den nuværende) : videregående og af
sluttende uddannelse samt vedligeholdelse af
tilegnede kundskaber og færdigheder.

Eftersom elevuddannelsen som sådan er afsluttet
med mathskolen, minder den foreslåede uddannelses
plan i princippet om den nuværende uddannelse af
konstabelelever, hvilket er ret naturligt, idet den jo
netop tilsigter at gøre den enkelte elev egnet til at
bestride et ganske bestemt job.

Jævnsides med mathelevuddannelsen er konstabel
elevuddannelsen tænkt bibeholdt, for det tilfældes
skyld, at tilslutningen til mathlinien bliver for ringe
til at dække behovet.

Ovennævnte uddannelsessystem, der er vist skema
tisk på pag. 577 vil i det følgende blive gennemgået
trin for trin. For oversigtens skyld er der her kun
taget sigte på forholdene i flådens skibe.

Eksercerskolen.
Eksercerskolen er fælles for ansøgere til mathlinien

og værnepligtige. Ansøgere til mathlinien tænkes for-
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meret i et særligt kompagni, hvis uddannelse dog er
nøjagtig den samme som de øvrige kompagniers. Den
væsentligste grund hertil er, at aspiranterne til math
gruppen tænkes suppleret med værnepligtige, som i lø
bet af uddannelsen, efter på forskellig måde at være
blevet gjort bekendt med fordelene (og manglerne)
ved at gå mathvejen i stedet for værnepligtsvejen, an
søger om at blive overflyttet til mathlinien.

En anden grund er, at eksercerskolen er udvidet
med en måned for at give plads for noget af det stof,
som tidligere fandtes på mathskolen, men som skønnes
at være lige så værdifuld for værnepligtige som for
kommende mather : videregående tjenesteskab, far
tøjsøvelser, sømandsskab, sanitetslære, samfundslære,
svømning, maskinpistoluddannelse, håndgranatuddan
nelse m. m., hvortil kommer, at der er afsat en uge
til uddannelse i nærkamp og bevogtningstjeneste.

At ovennævnte stof skønnes at være lige så værdi
fuldt for vænnepligtige som for mather kan motiveres
med følgende:

Idet det stillede forslag tager sigte på at uddanne
mather til faste menige og ikke til noget som helst an
det, og idet forskellen på mather og værnepligtige ude
lukkende skyldes den specielle posts sværhedsgrad,
kan der vist ikke længere gives nogen motivering for,
at matherne skal have mere uddannelse i de almene
fag end de værnepligtige.

Specielt for maskinpistoluddannelsen gælder, at det
er denne uddannelse skibenes mandskab vil få brug
for, når det bliver tvunget til at anvende håndvåben;
men da geværuddannelsen er grundlæggende for al
håndvåbenuddannelse og samtidig vil være til nytte
i hvert fald på de mange landstationer, er denne bibe
holdt.
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For svømmeuddannelsen gælder, at der næppe kan
gives nogen begrundelse for, at mather skal kunne
svømme bedre end værnepligtige, og at det i det hele
taget må betegnes som uforsvarligt at udkommandere
en mand til et skib uden at sikre sig, at han kan svøm
me, og hvis han ikke kan, at lære ham det.

Hvad angår nødvendigheden af en uddannelse i nær
kamp og bevogtning skal anføres, at følger vi ikke
den nuværende håndvåbenuddannelse. hvis klimax
er skarpskydningen. op med en uddannelse i, hvorle
des folk skal bruge deres våben under virkelige for
hold, er håndvåbenuddannelsen kun lidet værd, og den
anvendte ammunition i vid udstrækning spildt. Situa
tionen i dag er den, at selvom den enkelte kan ramme
plet med sit våben, når han er på skydebanen og sky
der efter skive, er han kun lidet trænet i, hvordan han
skal opføre sig under de forhold, hvor han virkelig får
brug for våbnet.

Med alle de foreslåede ændringer kommer eksercer
skolens pensum til at se ud som følger, idet det skal
bemærkes, at de opførte timetal naturligvis skal be
tragtes som omtrentlige. Til sammenligning er i pa
rentes angivet timetallene for den nuværende eksercer
skole for mathelever.

A. Indkaldelse, installation, afrejse m.v 1 uge
B. Almen uddannelse 8 uger
C. Håndvåbenuddannelse 2 uger
D. Nærkampuddannelse 1 uge
E. Udtagelsesprøver m .v 1 uge

lait 13 uger = 3 måneder.
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B. Almen uddannelse.

1. Indledende enkeltmaIidsuddannelse 20 t (20 1)
2. Marchøvelser 20 t (20 t)
3. Geværeksercits 20 t (20 t)
4. Tjenestekendskab 40 t (24 1)
5. Fartøjsøvelser '" '" 40 t (30 t)
6. Sømandsskab 40 t (15 t)
7. Legemsøvelser 40 t (40 t)
8. Skildvagtstjeneste 10 t ( 5 t)
9. Gasmasketræning 10 t (10 t)

10. Havaritjeneste 10 t ( 6 t)
11. Signalering 40 t (40 t)
12. Sanitetslære 10 t ( 5 t)
13. Samfundslære 14 t ( O t)
14. Svømning...... ............ .. . . . ... . .... .. .... ...... 20 t ( O 1)
15. Diverse 10 t (12 t)

--------
iall: 344 1 = 8 uger å 43 l.

C. Håndvåbenuddannelse.

1. Skydeuddannelse med gevæ r og maskinpistol\ 2 uger
2. Bajonetfægtning f (70 t)
3. Håndgranatuddannelse .

D. Nærkampuddannelse.

~ad~;n~~~~.~.. ~ .. ~~~~~~~i.~~~.l~~.~~~~~...~~ ..~.~~'} ~4~1)
Endelig skal nævnes, at en 3 måneders eksercer

skole giver bedre mulighed for udstikning af folk til
de rigtige poster samt til at klarlægge, hvorvidt den
enkelte er egnet til at gå math- eller konstabelvejen el
ler ej. Og da de værnepligtige, såfremt de ikke bliver
mather eller konstabler, kun kan holdes inde i 15-16
måneder, betyder den forlængede eksercerskole ikke
nogen ulempe for de forskellige tjenestesteder, idet
de værnepligtige - forudsat at mobiliseringstogtet
forlænges - alligevel skal udskiftes under togtet.

3i"
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Matliskolen.

Mathskolens nedskæring til 3 måneder vil muligvis
give anledning til en protest og kunne jo på basis af
den tidligere fremsatte kritik af den korte og dårlige
mathelevuddannelse ved første blik synes meningsløs.
Imidlertid må følgende erindres:

1) Den nuværende mathuddannelse er som allerede nævnt
en kombination af en uddannelse af personel til at be
stride nøgleposter indenfor de respektive tjenestegre
ne og en grundlæggende uddannelse for personel, som
senere skal gennemgå sergentskolen.
En del af de fag, i særdeleshed ikke mili tære fag, som
i dag doceres på mathskolen, repræsenterer således
begyndelsen til en befalingsmandsuddannelse og er
ikke nødvendige for den første praktiske tjeneste. Ved
at stryge kravet om den grundlæggende befalings
mandsuddanneise vil det være muligt at skære time
tallet væsentligt ned.

2) En del af fagene er i den her skilserede ordning over
ført til eksercerskolen. F. eks. bliver >tjenes leken d
skabe i den eksisterende ordning doceret i 24 limer på
eksercerskolen og 40 timer å mathskolen. Den fore
slåede ordning afsætter 40 timer til faget på eksercer
skolen, og 8 timer til repetition IJå mathskolen, idet
det skønnes uform ålsticnligt al s træ dce oven i det
pensum, som er gennemgået for så korl lid siden.

Hertil ,kan måske yderligere indvendes, at der ikke
på eksercerskolen er så gode muligheder for at drive
teoretisk uddannelse som på mathskolen. Dette er selv
følgelig rigtigt under de nuværende forhold, men man
må ikke glemme, at en gennemførelse af den foreslåede
ordning tilsigter at reducere antallet af værnepligtige
på eksercerskolen væsentligt. Delte giver mulighed for
en højnelse af de værnepligtiges eksercerskole-stand
punkt, hvilket at dømme efter erfaringerne fra de for
skellige tjenestesteder ikke er upåkrævet.
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3) Den nuværende mathskoleordning stiler ret højt i sine
formålsparagraffer. Som eksempel herpå skal nævnes,
at det ikke er strengt nødvendigt at lære alle elever
med dæksuddannelse de for fartøjsføring nødvendige
søvejsregler, når kun meget få kommer til at føre far
tøj. Med de få fartøjer, der findes i søværnets skibe
i dag, vil det være mest formålstjenligt at stryge far
tøjsføringen af mathskolens formålsparagraf, og lade
oversergenter føre fartøjerne, i særdeleshed da det
med den nuværende skoleplan heller ikke er muligt
at uddanne mathelevor til brugelige fartøjsførere. En
delig giver det lange togt mulighed for uddannelse af
matlierne til de specielle job, som vedkommende tje
nestested finder formålstjenligt.

4) Den foreslåede ordning forudsætter en vidtgående spe
cialisering. For det første må uvedkommende fag som
f. eks. signalering for artillerielevers vedkommende
fjernes, og for det andet må specialisering gennem
føres indenfor tjenestegrenene. Udover den tidligere
foreslåede specialdsering af artillerimather i underspe
cialerne ildledelse, fjernlufluærn og nærlufluærn samt
af minernatherne i miner og antiubådsuåben/mine
slrygning, må gennemføres en yderligere specialise
ring, således at de forskellige elevhold stort set kun
lærer det materiel, som findes i de skibe, de skal gøre
tjeneste i.

5) Det forlængede mobiliseringstogt yder betydelig bedre
muligheder for en effektiv videregående specialud
dannelse end det et-årige specialtogt (herom senere) .

De tre måneder tænkes for artillerielevernes ved
kommende anvendt på følgende måde:

I. Installering, afrejse m . v 1 uge
II. Indledende specialuddannelse 6 uger
III. Maskingeværuddannelse 1 uge
IV. Sømandsmæssig uddannelse l' uge
V. Artillerikursus 2 uger

VI. Eksamen 1 uge
VII. Ferie 1 uge

lait 3 måneder = 13 uger
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I. Installering, afrejse m.v. (1 uge).

a) Ankomst fra eksercerskole, installering, inddeling
i klasser, udlevering af bøger, omvisning m. v.

b) Aflevering af boge r, udnævnelse, afrejse til nyt
tjenestested m. v.

II. Indledende specialuddannelse (G uger il 42 t = 252 t)

Der undervises i følgende discipliner: våbenlære, 'b etje
ning, sigteuddannclse, artilleriets organisation og anvendel
se, fjernkending, legernsovelscr og militær uddannelse.

III. ltfaskingeværudciannelse (1 uge).

Betjening af og skydning med let maskingevær efterfulgt
af videregående nærkampuddannelse med samtlige våben.

Il'. Sømandsmæssig uddannelse (1 uge).

Somandsskab, fartøjsøvelser, tjenestekendskab (alt som
repetition) og legemsøvelser.

V. Artillerikursus (2 uger).

Uddannelsen foregår på .a ntille r-iskolen. Der undervises
i følgende disoipliner: betjening, sigteuddannelse, skyd
ning og militær uddannelse.

VI. Eksamen (1 uge).

Eksamen i alle de på mathskolen docerede fag (teoretisk
såvel som praktisk).

VII. Ferie (1 uge).

Lægges i en af de obligatoriske ferieperioder (jul, på
ske), eller - såfremt en sådan ikke findes i uddannelses
perioden - på et for uddannelsen hensigtsmæssigt tids
punkt.

Idet antallet af artillerielever normalt vil være for
stort til samtidig afholdelse af den under III, IV og V
nævnte uddannelse, der ialt strækker sig over 1 må
ned, tænkes eleverne delt i 4 hold, der f. eks. kan
gennemgå uddannelsen som følger:
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Hold I Hold Il Hold III Hold IV

1. uge Artilleri- Artilleri- Maskingevær- Sømands-
kursus kursus uddannelse mæssig udd.

2. uge Artilleri- Artilleri- Sømands- Maskingevær-
kursus kursus mæssig udd. uddannelse

3. uge Maskingevær- Sømands- Artilleri- Artilleri-
uddannelse mæssig udd. kursus kursus

4. uge Sømands- Maskingevær- Artilleri- Artilleri-
mæssig udd. uddannelse kursus kursus

Af skemaet fremgår, at undervisningen er tænkt ud
ført dels som almindelig skoleundervisning, dels som
kursus, idet den teoretiske undervisning anses for at
give det bedste resultat som timeundervisning (som
den drives i dag), mens i hvert fald den videregående
praktiske undervisning drives bedst i kursusform.

For de andre tjenestegrenes vedkommende vil ho
vedlinierne i skemaet antagelig komme til at se ander
ledes ud, idet det må være vedkommende tjeneste
grens faglige art, der afgør, hvorledes uddannelsen
skal drives.

For matroselevernes vedkommende vil en timeun
dervisning over det meste af kurset antagelig være at
foretrække, mens de materielt betonede tjenestegrene
sikkert vil være bedst tjent med at følge samme prin
cip som artillerieleverne, blot med anden specialuddan
nelse og andre terminer.

Den i ovenstående skema nævnte maskingevær/nær
kampuddannelse må betragtes som et speciale for ar
tillerieleverne, mens den sømandsmæssige uddannelse
må betragtes som en almen uddannelse, som alle dæks
tjenestegrene skal gennemgå.

For mineelever gælder specielt, at det sikkert vil
være formålstjenligt at indføre et lille artillerikursus
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på 14 dage til uddannelse i 20 mm skyts, således at de
elever, der findes egnede, kan betjene nævnte skyts
i minelæggere og minestrygere og derved reducere
antallet af artillerimather i disse skibe. Det vil være
formålstjenligt, at artilleriuddannelsen lægges som et
kursus, dels fordi dette giver det bedste resultat, hvor
der som her næsten udelukkende er tale om praktisk
uddannelse, dels fordi denne del af uddannelsen må
forestås af andre befalingsmænd end de, der normalt
er beskæftiget med uddannelse af mineeleverne.

Tilbage er at forklare, hvorfor fagene Dansk og
Regning er strøget i forslaget. Det må med det samme
siges, at dette er ikke gjort, fordi skolekundskaberne
fra det civile liv anses for at være særlig høje - det
viser erfaringerne, at de ikke er - men fordi disse
fag ikke regnes for særlig nødvendige ved den foreslå
ede specialisering. Hvad der må mangle af nødvendige
kundskaber i disse fag, må læres i praksis i de andre
fag.

Såfremt formålet med disse fag er at medgive ele
verne en civil ballast, som skal komme dem tilgode.
i særdeleshed efter en eventuel hjemsendelse, foreslås
denne civile ballast givet i form af civil tjenestetids
undervisning på de respektive tjenestesteder, idet den
manglende rutine i docering af disse fag hos " ikke
faglærere« sikkert i høj grad kan imødegås ved hjælp
af skriftlige vejledninger og velegnede lærebøger.

Nævnte metode har den fordel, at de civile fag, når
de doceres ind imellem de praktiske militære fag, vil
virke som en behagelig afveksling, og ikke som en
yderligere belastning af det i forvejen meget omfangs
rige pensum.
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Mobiliseringstogtet.

Det er indlysende, at en forlængelse af det nuvæ
rende 12-måneders mobiliseringstogt ville reducere de
i foregående afsnit skitserede vanskeligheder, og at så
vel uddannelsen som beredskabet forbedres i takt med
en forlængelse af togtet.

En forlængelse af mobiliseringstogtet under den nu
værende ordning lader sig imidlertid ikke gennemføre,
fordi en del vigtige poster besættes af værnepligtige,
der må udskiftes ca. hvert år, hvilket betyder, at ud
dannelsen i det store og hele må begynde forfra. Det
uhensigtsmæssige heri skal illustreres med et eksem
pel.

Af en fregats normale fredsbesætning på ca. 150
mand er 33 befalingsmænd, 52 mather og 65 værne
pligtige. Af de 65 værnepligtige er 32 artillerister, 3
sonargaster, 6 befarne, 12 maskinfolk (incl. værne
pligtige korporaler og konstabler) og 12 frigængere.

Idet de befarnes og frigængernes klartskibsuddan
nelse er forholdsvis hurtigt overstået, påbegyndes et
nyt mobiliseringstogt hvert år til ære for 32 artille
rister, 3 sonargaster og 12 maskinfolk, ialt 47 værne
pligtige. Og i hver eet-års periode bortskydes med den
nævnte besætning for ca. 330.000 kr. ammunition.

Tænkte man sig, at nævnte 47 værnepligtige blev er
stattet af mather, ville dette i lønning betyde en mer
udgift på ca. 6000 kr. pr. år pr. mand, eller ialt ca.
282.000 kr. pr. år, hvilket er mindre end udgiften til
ammunition på et år. Ved at besætte alle poster, som
kræver nogen uddannelse, med mather, ville det nu
værende skydeprogram og dermed mobiliseringstogtet
for vedkommende skib kunne strækkes over 2 år med
udgifter, der i hvert fald ikke er større end de nuvæ-
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rende for to i'nobiliseringstogter, og med et betydeligt
bedre uddannelses- og beredskabsmæssigt resultat.

Mobiliseringsuddannelsen påbegyndes for mather
nes vedkommende efter afslutningen af mathskolen
eller 6 måneder efter indkaldelse, og for de værne
pligtiges vedkommende efter afslutningen af eksercer
skolen eller 3 måneder efter indkaldelsen.

Mobiliseringsuddannelsen, der strækker sig over 2
år, inddeles i følgende perioder:

1. Forskole (hovedsageligt ve~ land): 3 måneder

2. Uddannelsestogt (hovedsageligt til søs): 9 måne
der

3. Beredskabstogt (hovedsageligt til søs): 12 måne
der.

Forskolen har som nu til formål at give personellet
den grundlæggende mobiliseringsuddannelse, som
bedst erhverves ved kaj under benyttelse af de hjælpe
midler, som findes på Holmen.

Ved forskolens begyndelse har besætningen følgen
de status i forhold til de nuværende besætninger:

a) Den er mere homogen og dermed lettere at uddan
ne.

b) Den har, måske med undtagelse af matherne i
enkelte tjenestegrene, større kundskaber og fær
digheder i specialtjenesten ombord.

c) Den er for mathernes vedkommende uden de sø
mandsmæssige og øvrige almentjenstlige færdig
heder, som erhverves på elevskibet.

Sidste punkt er naturligvis en mangel, men sikkert
ikke særlig stor, når man tager i betragtning, at der
er et langt togt til at indhente det forsømte, og at man
kan koncentrere sig om de lokale forhold.
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Selvfølgelig vil man komme ud for mabher, som se
nere, når skibet stikker til søs, viser sig at være uegne
de til sølivet, men det vil sikkert kun være ganske få.
løvrigt kan man jo komme ud for det samme med de
værnepligtige i dag, og det er ikke mindre generende.
Det vigtigste er imidlertid, at matherne har været prø
vet grundigt i praksis indenfor de respektive specialer
og på eksercerskolen, og at vi slipper for den ustand
selige udskiftning af værnepligtige på væsentlige po
ster, som vore forskoler plages af i dag.

For artilleriets vedkommende sluttes forskolen med
de indledende mobiliseringsskydninger på artillerisko
len SJÆLLANDS ODDE.

Uddannelsestogtet omfatter den videregående og af
sluttende uddannelse, for så vidt angår de skolemæs
sige discipliner. For artilleriets vedkommende afhol
des de videregående og afsluttende skoleskydninger.
således at kun de krigsmæssige skydninger (fægt
ningsskydningerne ) er tilbage.

For at artilleriuddannelsen kan siges at være af
sluttet, må de første fægtningsskydninger strengt ta
get også være afholdt; men det synes mere formåls
tjenligt at henlægge disse til begyndelsen af bered
skabstogtet. hvorved skydningerne i højere grad spre
des over de 2 år, som hele togtet varer.

Uddannelsestogtet afsluttes med et ophold i base
havnen for udskiftning af den værnepligtige besæt
ning: befarne, frigængere og måske noget af maskin
besætningen.

På beredskabstogtet må først afsættes kort tid til
at give de nye værnepligtige den nødvendige uddan
nelse og få dem til at falde ind i det samlede hele. F.
eks. vil det sikkert være nødvendigt at arrangere et
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mindre havarikursus i land, hvilket passende kan ud
nyttes til at give resten af besætningen en repetition
i havarttjeneste. Alt i alt skulle nævnte uddannelse
være tilendebragt efter en uges ophold ved land og en
uge i søen.

På beredskabstogtet fortsættes øvelserne med de for
skellige discipliner ombord, idet der nu lægges bety
delig vægt på at sammensvejse alle organer til et sam
let hele. Således afholdes fægtningsskydningerne un
der medvirken af alle instanser ombord. Fægtnings
skydningerne kan passende deles i tre portioner, hvor
af en afholdes i begyndelsen, en i midten og en mod
slutningen af beredskabstogtet. alt afhængig af andre
opgaver, som er tildelt skibet.

Beredskabstogtet omfatter desuden videregående
øvelser skibene imellem, f. eks. under deltagelse i
kystflådeøvelser eller øvelser i udlandet.

J hele perioden kan skibet betragtes som værende i
beredskab, idet uddannelsen ved uddannelsestogtets
afslutning stort set er lige så langt fremme, som de nu
værende togter er, når deres et-års periode er udløbet,
og den største del af besætningen er blevet hjemsendt
eller tilkommanderet et andet tjenestested.

Der vil herved blive tale om et virkeligt beredskab,
som strækker sig over ca. halvdelen af skibets togt,
i modsætning til de øjeblikkelige tilstande, hvor der
reelt ikke er tale om noget beredskab, fordi uddannel
sen først afsluttes i slutningen af togtet og ofte i et
tempo, der bliver mere og mere forceret, jo mere man
nærmer sig afslutningen.

Herudover vil skibet i den første halvdel af togtet
være af nærlig samme beredskabsmæssige værdi som
i dag.
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Efter mobiliseringstogtet.

Efter beredskabstogtets afslutning hjemsendes de
mather, som ikke ønsker at forlænge deres kontrakt.
Samtidig står de værnepligtige over for en hjemsen
delse, som skal foregå i løbet af højst en måned.

De mather, som ønsker at fortsætte i tjenesten,
eventuelt med henblik på senere gennemgang af ser
gentskolen, og som iøvrigt skønnes egnede, udnævnes
til korporaler. De, der ikke skønnes egnede, kan af
hængigt af de opnåede bedømmelser, hjemsendes eller
fortsætte som math med mulighed for senere udnæv
nelse til korporal. Den nye kontraktperiode er af hen
syn til mobiliseringstogtets varighed på to år.

Hovedparten af korporalerne og de mather, som
fortsætter i tjenesten, overgår til et nyt tjenestested
af samme art som de første, hvor deres kvalifikationer
kan blive til stor nytte under uddannelsen af de nye
besætninger, som de indgår i på mere ansvarsfulde
poster. I tilfælde af, at samme skib fortsætter med
uddannelsen af en ny mobiliseringsbesætning. forbliver
de dog på deres gamle tjenestested.

Efter yderligere to års tjeneste kan de korporaler,
som skønnes egnede, påbegynde uddannelsen på ser
gentskolen, mens de, der ikke er egnede til fortsat
uddannelse, eller ikke ønsker en sådan, kan hjem
sendes eller overgå til tjeneste som mekaniker.

Forudsætninger for forslagets gennemførelse.

Til fremsættelsen af et forslag hører en undersøgelse
af, hvorvidt forslaget er praktisk gennemførligt og
af hvilken grad, de forskellige vanskeligheder er, som
kan tænkes at stille sig i vejen. Forudsætningerne for
planens gennemførelse er opsummeret i følgende
punkter:
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1) Økonomien må ikke blive væsentlig hårdere be
lastet.

2) Rekrutteringen af det tilstrækkelige antal
mather må kunne foretages på frivillig basis.

3) Udrustningerne må planlægges i så god tid, at
uddannelsen kan tilrettelægges og personelbe
hovet bestemmes.

4) Personelforvaltningen (udvælgelsen og udstik
ningen) må foregå på basis af et detailleret
kendskab til den enkeltes uddannelse og kvali
fikationer.

Økonomi,

Som en art grundlag for udformningen af det fore
slåede uddannelsesprincip er tidligere nævnt, at be
sparelserne i ammunition ved at strække mobilise
ringstogtet over to år rigeligt kan dække merudgiften
i lønninger til det ekstra faste personel, det i så fald
er nødvendigt at ansætte.

Det anvendte eksempel var en fregat, og det vil
måske fremkalde forskellige formodninger om, at
hvad der i så fald gælder for et så artilleristisk præget
skib som en fregat, absolut ikke gælder for de fleste
af flådens enheder, og at nævnte eksempel er det for
sagens støtte mest optimistiske, der kan nævnes. Dette
er imidlertid ingenlunde tilfældet.

Det nævnte eksempel er sat ret pessimistisk op,
idet der for det første kun er regnet med en bemanding
af to af hovedarmeringens tre pjecer og for det andet
med en maskinbesætning af udelukkende fast perso
nel. En gentagelse af regnestykket for flådens øvrige
enheder giver da også til resultat, at den fremsatte
påstand om forholdet mellem udgiften til ammunition
og til lønning af ekstra fast personel stort set gælder
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for alle flådens med kanoner bevæbnede enheder,
hvilket i realiteten vil sige, at kun ubådene danner en
undtagelse.

I nedenstående skema er resultatet af beregningerne
opført for forskellige skibe. Kolonne nr. 2 angiver,
hvilken armering, der er lagt til grund for beregninger
ne (svarende til normal fredstidsbemanding) . I ko
lonne nr. 4 er anført, hvor mange ekstra mather, den
i kolonne 3 nævnte besparelse i ammunition kan løn
ne, og endelig angiver kolonne 5, hvormange værne
pligtige, det er nødvendigt at udskifte med mather i
tilfælde af ordningens gennemførelse. I sidste kolonne
er der i det første tal ikke taget hensyn til maskin
besætningen, mens der i tallet i parentes er regnet
med udskiftning af alle værnepligtige i maskinen.

I
AmmUnitiOns.' Antal ekstra IAntal ekstra

d ·ft t't mather som mather som
u gI pr. r kan ansættes er nødvendige

Besat
armeringSkib

FREGAT 2X2-102mm
+3-40mm 330.000 kr. 55 35 (47)

PATRULJE- 3-40 mm +
BÅD raketudstyr 100.000 kr. 17 !l (17)

MTB 1-40 mm +
1-20mm+
raketudstyr 48.000 kr. 8 5 (8)

NÆSBÅD 1-40mm+
2-20 mm 40.000 kr. 7 3 (6)

For maskinbesætningen gør sig gældende, at højt
kvalificeret personel (med maskinisteksamen ) kan
fås direkte fra de værnepligtiges rækker ved udnæv
nelse til konstabel og senere til korporal. Om det er
nødvendigt at beholde disse folk i 2 år under den fore
slåede ordning skal stå usagt, men hvis det ikke er
tilfældet, bliver forholdet ved ovenstående beregnin
ger endog særdeles gunstigt.
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Ved kystbefæstningens luftværn (105 og 40 mm)
foregår for øjeblikket en uddannelse, som er det mest
slående eksempel på, hvor urentabel den nuværende
et-års mobiliseringsuddannelse er. For at tilfredsstille
kravet om et vist stående beredskab ved luftværns
skytset er man nødsaget til hvert år at uddanne bety
deligt flere besætninger, end der mobiliseringsmæssigt
set er brug for. For at udnytte personellet under even
tuel mobilisering er det derfor nødvendigt at slå ud
dannelsen til luftværnsskytset sammen med uddannel
sen til det simple fladbaneskyts . Herved bliver der
tale om en sekundær uddannelse for luftværnsbesæt
ningernes vedkommende, en uddannelse som er skyld
i et ekstra ammunitionsforbrug.

Ved at indføre mobiliseringsuddannelse, der er dob
belt så lang som den nuværende, kan man opfylde
de beredskabsmæssige krav med halvt så meget per
sonel som nu, hvorved man samtidig skulle kunne
undgå den sekundære uddannelse.

Generelt betyder en fordobling af uddannelsestiden
altså ikke alene bedre uddannelsesmæssige forhold
og bedre beredskab, men uddannelsen bliver også, hvis
man nøjes med det nuværende ammunitionsforbrug,
billigere. Og hertil kommer de mere imaginære be
spareiser: mindre slid på materiellet, mindre olie
forbrug m. m.

Rekruttering.

En betingelse for den foreslåede ordnings fuld
stændige gennemførelse er naturligvis, at det er mu
ligt at få et tilstrækkeligt antal mather på frivillig
basis; en beregning viser, at der skal anvendes ca.
60 % flere dæksuddannede mather end nu, og efter
som det ikke har været muligt at opfylde det nuvæ-
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rende mathbehov, er det meget naturligt at stille sig
tvivlende over for muligheden af at opfylde nævnte
betingelse. Der er dog forskellige forhold, som giver
et noget mere optimistisk indtryk.

Den nuværende rekrutteringsmetode tænkes som
nævnt suppleret med en rekruttering af værnepligtige,
som i eksercerskolens sidste del melder sig til frivillig
tjeneste. At der vil melde sig ikke så få til den frivil
lige tjeneste tyder følgende forhold på.

1) En slags gallupundersøgelse blandt værneplig
tige på forskellige uddannelsesstadier giver det
forbavsende resultat, at 50-60 % af de spurgte
vil foretrække at gå mathvejen på 2% år med
den store løn fremfor værnepligtsvejen på 15
16 måneder med den lille, næsten symbolske for
strækning.

2) En værnepligtig, som melder sig til frivillig tje
neste, kan i løbet af den 2 årige mathperiode tje
ne mere, end han kan gøre i det civile liv i de '
14--15 måneder, han sparer ved at gå værne
pligtsvejen.

3) En til mathuddannelse egnet værnepligtig vil,
dersom han ikke melder sig til mathuddannel
sen, have alle mulige chancer for at blive udset
til at gå konstabelvejen, hvorved han i realiteten
kun sparer 12 måneder.

Hertil kommer, at det to-årige mobiliseringstogt
ikke alene vil medføre mere tilfredsstillende uddannel
sesforhold, men også bringe betydelig mere ro over
tjenesten, hvilket alt sammen kan blive medvirkende
til at sætte humøret nogle grader vejret hos såvel
befalingsmænd som menige.

Tidsskr. f. Søvæsen. 127. Aarg. 38
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Der synes således absolut at være mulighed for at
få tilstrækkeligt frivilligt mandskab, om ikke i begyn
delsen efter ordningens eventuelle gennemførelse, så
efterhånden som fordelene ved den træder tydeligere
og tydeligere frem også for menigmand.

Ordningen er. endvidere så smidig, at den ikke for
udsætter, at hele flåden på een gang overgår til fast
personel, men giver mulighed for at begynde med de
vigtigste enheder og lade de mindre vigtige enheder
bemande med konstabler i stedet for mather og skifte
besætning hvert år.

Udrustningerne.

En forudsætning for den tidligere nævnte speciali
sering af personellet i skibstyper allerede på skole
stadiet er, at udrustningerne foregår planmæssigt,
samt at skibe med samme armering og udrustning så
vidt muligt følges ad.

Det er indlysende, at en opfyldelse af ovennævnte
krav lettes med en standardisering af skibstyper og
materiel i det hele taget; men selv i vor meget uhomo
gene og lidet standardiserede flåde synes opgaven at
kunne løses på en forholdsvis tilfredsstillende måde.

Gennemsnitligt kan man vel regne med, at ca. 2/3
af flådens skibe bør være udrustet, mens ca, 1/3 er
oplagt til eftersyn m. m. Denne fordeling giver mu
lighed for en særdeles let fordeling af skibene over de
tre stadier:

a) 12 måneders uddannelsestogt
b) 12 måneders beredskabstogt
c) 12 måneders eftersyn m. m.

Opgaven bliver i virkeligheden lidt mere kompli
ceret ved, at der ikke stilles samme krav om bered-
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skab til alle skibstyper. Således bør minelæggerne gen
nemsnitligt ligge i meget højt beredskab, mens mine
strygerne kan nøjes med et relativt lavt beredskab.

Perioderne for en skibstype, hvoraf 3/4 af enheder-
ne er udrustet og 1/4 oplagt, bliver følgende:

a) 12 måneders uddannelsestogt
b) 12 måneders beredskabstogt
c) 8 måneders eftersyn m. m.

Og på tilsvarende måde kan der opstilles terminer
for skibstyper med andre beredskabsmæssige krav.

Personelforvaltning.

Det er indlysende, at en ordning som den her skit
serede, der i høj grad baserer sig på specialisering, vil
stille større krav til de personelforvaltende myndig
heder end den nuværende. Det må imidlertid samtidig
erindres, at en eller anden form for specialisering in
den for de materielt betonede tjenestegrene - af
grunde, som er fremhævet tidligere - i alle tilfælde
er en nødvendighed.

Det har således i et tidligere afsnit været nævnt,
at en tredeling af flådens artillerimather og en tode
ling af minematherne var nødvendig, hvilket betyder,
at den foreslåede ordning kun er et yderligere skridt
ad specialiseringens vej.

Hvad enten man indfører den delvise eller den fuld
komne specialisering, er det en uomgængelig nødven
dighed, at der tilvejebringes det mest intime samar
bejde mellem den personeluddannende og den pers0

neludstikkende myndighed, idet chancerne for uhen
sigtsmæssige udkommanderinger ellers forøges væ
sentligt. Det vil derfor ikke længere være formålstjen
ligt at foretage den detaillerede udstikning af de for-

3S"



596 Uddannelse af mathelevar.

skellige tjenestegrenes personel fra et fælles personel
kontor, for hvilket det vil være yderst vanskeligt at til
egne sig det detailkendskab til den enkeltes uddannel
se og kvalifikationer, som er nødvendig for at placere
ham på den rigtige post.

Gennem nogle år har det været praktiseret at ud
stikke personel fra forskellige tjenestegrene som tele
( radio) , tele- I teknik), artillerimekanikere m. fl. fra
de forskellige faglige instanser. Hvorfor dette har væ
ret tilfældet, vides ikke; men hvis årsagen er den
samme som er nævnt ovenfor, må det pointeres, at
det nu er absolut lige så påkrævet, at f. eks. udstik
ningen af artillerimather foretages fra den myndig
hed, som forestår uddannelsen i artilleri.

Alt for ofte er det set, at en befalingsmand eller
math, som på kursus er blevet uddannet til et ganske
specielt job, udkommanderes til et tjenestested, hvor
han ikke har nogen som helst mulighed for at ud
nytte sine kundskaber, eller at en mand, som efter
gennemgang af et kursus er blevet betegnet som ueg
net, alligevel bliver udkommanderet til at varetage
det job, han var blevet hetegnet som uegnet til.

En del af disse uheldige tilstande kan selvfølgelig
tilskrives den ret store personelmangel, men andre
skyldes ganske sikkert den kendsgerning, at en enkelt
myndighed ikke har og ikke kan have tilstrækkelig
dybtgående kendskab til alle tjenestegrenes personel.

For at råde bod på disse uheldige forhold, som er
skyld i så megen utilfredshed blandt personellet, fore
slås følgende ordning for ledelse af uddannelse, ud
vælgelse og udstikning:

Fra hver faglig instans, søartilleriet, søminevæsenet
m. Y. tilkommanderes mathskolen en erfaren officer,
som overfor chefen for mathskolen har ansvaret for



Uddannelse af matlielever. 597

uddannelsen indenfor vedkommende speciale. Hvor
vidt det skal være en heldagsbestilling eller ej må af
hænge af, hvor store krav vedkommende elevhold til
hver tid stiller. Idet der altid vil være et stort antal
artillerielever under uddannelse, vil det sikkert være
nødvendigt at have en artilleriofficer på skolen alene.
På samme måde udstikkes de forskellige instruktører
fra de faglige instanser.

Herved bliver det muligt for vedkommende institu
tion at erhverve et udmærket overblik over de elev
hold, som falder ind under dennes arbejdsområde og
på grundlag af dette og det detaillekendskab til de
enkelte elever, som uddannelseslederen og instruktø
rerne er i besiddelse af, at udstikke disse til de rette
poster.

Det skulle herved være muligt i tide at kontrollere,
at den enkelte math virkelig er egnet til at bestride den
post, han bliver udstukket til. Det er f. eks. ikke alle
artillerimather, der er lige velegnede til at være skyt
te ved en kanon, og det kan i givet fald blive skæbne
svangert at have udvalgt den forkerte mand til denne
post. Og således kan der nævnes mange andre eksemp
ler på, hvorledes skibets samlede kampkraft afhænger
af en effektiv udstikning.

Det vil antagelig blive indvendt herimod, at en så
dan ordning ikke kan gennemføres for de små skibes
vedkommende, idet hver enkelt mand her udfylder 2
eller flere poster, ofte indenfor forskellige våben. Det
er selvfølgelig også rigtigt, at der kan opstå vanskelig
heder i så henseende, men det vil dog sikkert i langt
de fleste - for ikke at sige alle - tilfælde være mu
ligt at udpege en post som den primære. Således kan
en minemath i en minelægger, afhængig af den øje
blikkelige situation, være beskæftiget ved arbejde med
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minerne eller ved en kanon; men der kan vel næppe
være nogen tvivl om, at posten ved minerne er den
primære, og at han som følge deraf skal udstikkes af
minevåbnet.

Noget andet er, at det i sådanne tilfælde vil være
påkrævet at etablere et samarbejde de forskellige in
stitutioner imellem, men nødvendigheden af samar
bejde er dog med den foreslåede ordning blevet be
grænset meget. En vis form for samarbejde vil løvrigt
altid være nødvendig, men det er farligt at basere en
flådes effektivitet på et samarbejde, der er så højt
udviklet, at det er nærmest umuligt at etablere.

Et forhold, som også taler for en decentralisering
af personeludstikningen, er den kendsgerning, at en
specialisering af personellet - hel eller delvis - vil
vanskeliggøre bestræbelserne på at oprette et tilstræk
keligt kvantum af reservepersonel. som skal anvendes
til udfyldning af huller, fremkommet ved afgang på
grund af sygdom, straf m. v. Ved at tilknytte dette per
sonel til de faglige instanser, hvor der normalt er god
brug for det, og ved samtidig at lade nævnte instanser
udstikke dette personel i tilfælde af mandefald på de
praktiske tjenestesteder, øges mulighederne for i tide
at foretage den omskoling, som måtte være nødvendig,
hvorved de praktiske tjenestesteders vanskeligheder i
så henseende reduceres.

Benyttelse af personelerstatningssystemet ?

I de hidtil fremsatte betragtninger over til- og fra
gang af personel er regnet med en udskiftning af det
faste personel hvert andet år og af det værnepligtige
personel hvert år i begge tilfælde således, at hele
vedkommende personelkategori udskiftes på een gang.
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Det vil imidlertid være på sin plads nøje at undersøge
muligheden for at anvende det moderne s filling-upe 
system, herhjemme antaget af hæren under betegnel
sen »personelerstatnings-systemet«.

Personelerstatnings-systemet går i store træk ud på,
at personellet indenfor de enkelte enheder udskiftes
delvist og med små mellemrum, hvilket ved indkal
delser 6 gange om året betyder, at 1/6 af vedkommen
de enheds værnepligtige mandskab udskiftes hveran
den måned. Herved opnås, at den enkelte enheds ud
dannelsesmæssige stade aldrig synker til nul, men på
den anden side heller aldrig stiger til maksimum, idet
der hele tiden tilgår nyt personel.

Systemet er efter nøje undersøgelser - af bered
skabsmæssige grunde - blevet foretrukket af forskel
lige af hærens våbenarter. En betingelse for et heldigt
resultat ved anvendelsen af dette system er imidler
tid, at personellet gives en bedre grundlæggende ud
dannelse, end der gives søværnets værnepligtige i dag.
Hæren regner således med en grundlæggende almen
uddannelse på 2 måneder og en grundlæggende spe
cialuddannelse på andre 2 måneder. Hertil kommer
desuden, at der inden for afdelingerne må drives to
forskellige former for uddannelse: dels en uddannelse
af personel på samme alderstrin og dels en uddannel
se af personel i samme enhed. Dette fordrer et meget
vel tilrettelagt program for hele uddannelsen, og at
dette program bliver overholdt til punkt og prikke, idet
uddannelsen i modsat fald vil resultere i et kaos.

Det kan vist med det samme siges, at det er umu
ligt at gennemføre en sådan form for uddannelse i
flådens skibe, og at vore forudsætninger for at ind
føre systemet med udsigt til et gunstigt resultat der
for i det store og hele er ret tvivlsomme. Og hertil kom-
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mer, at det vil være nødvendigt at forlænge de værne
pligtiges uddannelse i land væsentligt, hvilket stiller
krav om større uddannelseskapacitet på eksercersko
len og de nødvendige specialskoler, hvorved ønsket om
et større antal sejlende enheder indirekte modvirkes.

Alt synes derfor at tyde på, at en generel udnyttelse
af systemet vil give et dårligt resultat, og det rigtigste
må derfor være at lade hver tjenestegren undersøge
mulighederne for anvendelsen af systemet 10r hver
sit felt.

De mest iøjnefaldende mangler ved systemet findes
i de tjenestegrene, hvis effektivitet afhænger af et ud
præget »teamwork e. En kædes styrke afgøres af det
svageste led, og er der til stadighed et eller flere svage
led i kæden , bliver denne aldrig stærk. Der kan næv
nes masser af eksempler på, at denne regel i høj grad
er gældende for 'en del af tjenesten i flådens skibe, og
på, hvor uheldige resultater, udskiftninger af enkelt
personer på grund af sygdom eller andre tvingende
omstændigheder har haft for en eller flere af skibets
funktioner. Det synes derfor at være en dårlig politik
ligefrem at fremme disse uheldige tilstande.

Afslutning.
Søværnet har i de senere år lidt af store personel

vanskeligheder. En del af disse vanskeligheder er på
tvungne udefra ved gennemførelsen af en ikke i alle
henseender hensigtsmæssig personelordning. En nøje
re analysering af de forskellige uheldige forhold giver
imidlertid til resultat, at en del af disse ikke skyldes
ydre faktorer - i hvert fald ikke direkte - og at
meget kan forbedres indenfor de eksisterende rammer.
Når dette er sket, og når den eksisterende ordning er
udnyttet bedst muligt, vil der ligge større vægt bag
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eventuelle ønsker om en ændring og forbedring af de
lovfæstede personelforhold.

I denne og de to foregående artikler under samme
titel er ovennævnte forhold søgt belyst for så vidt an
går en enkelt side af søværnets personelvirksomhed.
Artikelrækken er afsluttet med et forslag til ændring
af forskellige uddannelsesmetoder, et forslag som dels
baserer sig på den eksisterende lovfæstede personel
ordning, dels forudsætter mindre ændringer i denne,
men som i intet tilfælde skal foregive at være den ene
ste effektive løsning.

Artiklen er tænkt som et diskussionsgrundlag; måtte
den som sådan bidrage til oprettelsen af et mere effek
tivt personelkorps og til en reducering af den util
fredshed , som i dag er meget følelig på mange tjeneste
steder.



Glimt fra Søværnet.
Ved kaptajnløjtnant P. E. Mosbech.

Tilbud om adoption.

Som det måske erindres blev motortorpedobåden FL YVE
FISKEN i august måned i år adopteret af Hørsholm kommune.
Adoptionen fandt sted i Rungsted havn. Der er nu fra Frede
rikssund modtaget tilbud om at adoptere motortorpedobåden
SVÆRDFISKEN, som herefter bliver nr. 3 i rækken af adopterede
motortorpedobåde.

Fielil Marshall Montgomery i København.

Field Marshall Montgomery (der er Deputy SACEUR) gæstede
i dagene fra den 22. november København for at føre forhand
linger med forsvarsministeriet og forsvarsstaben. I forbindelse
hermed aflagde Cl NC NORTH, General Sir Ceeil Sugden besøg
i byen, ligesom endvidere COMNAVNORTH, Vice-Admiral G. V.
Gladstone deltog i nævnte forhandlinger. Under sit ophold holdt
Vice-Admiral Gladstone et foredrag i Søe-Lieutenant-Selskabet
den 20. november med titlen »The Command Structure in AFNE
arter the German Rearmament«.

Dronning Elizabeth's besøg.

Forberedelserne til den engelske Dronnings officielle besøg
i København om bord på BRITANIA er nu påbegyndt. Besøget
finder sted i dagene fra den 21.-23. maj 1957.

Kaliberskydninger på Stevnsfort.

I ugen fra den 11.-17. november afholdtes pa Stevnsfort for
første gang kaliberskydninger med fortets mobiliseringsbesæt
ning. Skydningerne gennemførtes med moderne ildledelsesma
teriel og udelukkende som blfndskydning ved hjælp af radar.

Den 14. november overværede chefen for MAAG, Brtgadler
General Stayte O. Ross, ledsaget af Captain 'Villiam T. Dutton,
U.S. Navy Section, en del af skydningerne sammen med chefen
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for kystbefæstningen, kontreadmiral S. E. Pontoppidan, del' var
ledsaget af sin stabschef, kommandør J. A. Schou.

Det kan anføres, at skydningerne forløb fuldt tilfredsstillende.

Øvelse ltIix Master.

I dagene fra 21.-27. november afholdtes en øvelse med dæk
navnet Mix Master i den nordlige del af Kattegat samt Skager-ak,
Fra dansk side deltog motortorpedobåde, luftfartøjer og under
vandsbåde, medens England var repræsenteret ved H.M.S.
APOLLO.

I forbineise med opholdet i danske farvande aflagde APOLLO
besøg i Frederikshavn.

Kommandohejsning i U.S.A.

Overdragelsen af minestrygerne VILSUND og GULDBORG
SUND har nu fundet sted, idet de hejste kommando henholds
vis den 15. og 16. november.

Minestrygerne er de 2 sidste af denne type på det amerikan
ske våbenhjælpsprogram til Danmark.

Fregatterne på nye togter.

I slutningen af september l agde 1. fregatdivision bestående af
ESBERN SNARE og ROLF KRAKE ind på Holmen. Efter ud
skiftning af dele af besætningen p åbegyndtes en forskole, der
varede til medio november, hvorpå divisionen atter lagde ud og
påbegyndte nyt togt.

Den 24. oktober afgik kadetterne fra kadetsklbct, fregatten
HOLGER DANSKE, til Søværnets officerslwle for at påbegynde
den teoretiske uddannelse ifølge skoleplanen. HOLGER DAN 
SKE's besætning suppleredes samtidig med stampersonel og
værnepligtige, og en 4 ugers forskole afholdtes for den nye be
sætning.

HOLGER DANSKE lagde ud på togt den 23. november og ind
gik i 1. fregatd iviaion,



Boganmeldelse.

Rayner. D. A.: Escort.
The battle of the Atlantic.

(William Kimber, London 1955. 243 sider, ill.).

Commander D. A. Rayner. D.S.C. and Bar, V.R.D., er den ene
ste officer fra R.N.V.R., som under den sidste krig har været
chef for eskorteskibe i mere end 5 år.

Hans bog er skrevet som personalhistorie og handler hoved
sagelig om forfatterens oplevelser med atlanterhavskonvojerne
ombord i skibe, som han holdt af, fordi »hvert af dem havde 
forekommer det mig - en karakter så kompliceret og interessant
som en kvlndes.e

Forfatteren var chef for trawleren LOCH TULLA, Piouser
class korvetten VEHBENA, do gamle destroyere SHlKAHI og
W ARWICK, den nye destroyer HIGHLANDER og endelig korvet
ten PEVENSEY CASTLE, og hans skildringer fra disse skibe
virker ægte og karakteristiske, hvadenten han beskæftiger sig
med skibenes interne livelIer med deres reaktioner under veks
lende forhold fremkaldt af vejret og de pålagte opgaver. Hans
skildring af konvojen i Nordatlanten i januar 1944 huskes.

Interessen samler sig navnlig om kapitlet »The U-boat in the
Atlantlce, hvor forfatteren giver en letfattelig introduktion til
de taktiske problemer, som en eskortechef stilles overfor - set
med praktikerens øjne. I dette kapitel øser han af sine erfarin
ger.

Bogen giver tillige et værdifuldt, personalhistorisk bidrag ved
sine glimt af den dynamiske admiral, Sir Max Horton.

Bogen er udgivet af forfatteren til den officielIe, britiske sø
krigshistorie »Th e 'Var at Seae, Captain S. 'V. Roskill, D.S.C.,
R.N. , og den er forsynet med et stikordsregister.

P.W-T,
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