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'Ol Nytårsbetragtuinger.
I'eel cirsskittet 19.;;-.;8.

Af kommaudorknpta]n S. S. T'h os t r u p ,

Året 195i bragte ikke den ventede nye Iorvarord
ning, skønt det ved dettes begyndelse stod klart, at for
skellige ændringer af den gældende ordning var påkræ
vede, og at hurtig gennemførelse heraf af mange grun
de var ønskelig.

Ifølge autoritative udtalelser var det oprindelig
hensigten at lade et forslag til en nyordning komme
til behandling i årets løb , og der blev i de første
måneder af både de rådgivende militære stabe og det af
folketinget i sin tid nedsatte forsvarsudvalg udført et
- eller rettere videreført et allerede tidligere påbe
gyndt - stort, forberedende arbejde.

Den indrepolitiske udvikling medførte imidlertid
som bekendt, at den videre behandling af spørgsmålet
stilledes i bero allerede i forsommeren.

Årsagerne til de påkrævede ændringer af forsvarets
ordning er - som bl. a. påpeget i tidligere nytårshe
tragtninger, jfr. TfS 128. årgang - mange, dels følger
af den almindelige udvikling, dels hensynet til ind
trufne ændrede forudsætninger, og herunder vel navn
lig en nærmere behandling af det økonomiske grund
lag.

Det førnævnte forberedende arbejde omfattede bl. a.

T'idssk r. f. Sovæsen, 129. Aarg.



2 Nyt årsbetragtninger.

skitsering af opnåelige forsvarsstyrker indenfor visse
alternative økonomiske rammer. Arbejdet nåede så
vidt, at forsvarsudvalget - efter behandling af de af
de militære myndigheder udarbejdede skitser - ind
s til lede sig på at forelægge sin vurdering af disse til
hehandllng i folketinget, idet der efter sigende i ud
valget var opnået flertal for visse nærmere retnings
linier for forsvarets opbygning, uden at der dog i denne
forbindelse fremsattes noget endeligt forslag om en
okonomisk ramme. Meget i forskellige udtalelser ty
dede imidlertid på, at en størrelsesorden omkring det
da gældende årsbudget. d.v.s. ca. 950 mil\. kr., måtte
hetragtes som en sandsynlig mulighed.

Eventuel fastlæggelse af et budget af nævnte stør
relsesorden ville tilsyneladende kunne tydes som ud
tryk for ønsket om at opretholde forsvaret på det ni
veau, der under den tidligere opbygning var nået 
men også kun tilsyneladende.

Thi de siden 1954 gennemførte nedskæringer af
planlagte årsbudgetter har fortrinsvis ramt midler
til materielanskaffeiser og anlægsarbejder, hvorimod
s ty r kemål eller opnåede styrkerammer stort set har
været søgt opretholdt. Men dette vil i praksis sige, at
der - ikke mindst for søværnets vedkommende - er
opstået et i den forløbne tid voksende fornyelsesbehov
- med andre ord en ustabil situation. Bliver der f.
eks. fastlagt et budget af ovennævnte størrelsesorden,
må følgen derfor nødvendigvis blive en indskrænkning
af de oprindeligt angivne og delvis opnåede styrke
rammer, for at det i det lange løb skal være muligt
at kunne opretholde tidsvarende enheder - medmin
dre det viser sig muligt at opnå særlige aftaler om
yderligere våbenhjælp.



:'\ytårsbetrugtn iuger. 3

Konsekvensen af den indtrufne udsættelse af en ny
forsvarsordnings gennemførelse blev i første omgang,
at forsvaret endnu nogen tid er henvist til at leve
og virke under forhold, der som nævnt ikke hviler på
et sundt grundlag.

Imidlertid er arbejdet nu atter genoptaget, efter at
der i et særligt regeringsudvalg i den senere tid har
været ført visse forhandlinger herom. Resultatet af
disse forhandlinger synes at være, at den videre be
handling af det hidtil tilvejebragte materiale og hertil
hørende vurderinger skal afvente en yderligere ind
samling af oplysninger. BJ. a. er det meddelt, at de
militære myndigheder er anmodet om også at skitsere
en forsvarsordning indenfor en bevillingsramme på
850 mil!. kr., idet dette beløb dog ikke skulle betragtes
som bindende for noget parti.

En bevillingsramme på dette niveau ville betyde en
så drastisk nedskæring, at det utvivlsomt vil være van
skeligt for de militære myndigheder at udarbejde en
dertil svarende skitse uden særlige direktiver eller
nærmere angivne forudsætninger vedrørende reduk
tion af forsvarets naturlige opgaver. (Hvorvidt sådan
ne direktiver eller forudsætninger er meddelt forelig
ger ikke nærmere oplyst..)).

Det forekommer dog lidet tænkeligt, at der med
den hidtil førte og tilsyneladende stadig fastholdte
udenrigspolitik som grundlag skulle kunne samles
hred politisk tilslutning til en reduktion af nævnte
omfang.

.. ) Efter at nærværende betragtninger er skrevet, er der i dags
pressen fremkommet meddelelse om, at for-svarsstvrelsen, skal
have udbedt sig nærmere direktiver.

1"



4 Nyt år sb et rugtn luger,

;\Ien det er på indenerende tidspunkt ikke muligt
at forudsige, hvad det endelige resultat vil blive.

Stivel statsministeren som forsvarsministeren har i
løbet af det svundne år udtalt, at der med en nyord
ning af forsvaret næppe kunne regnes med nedsættelse
i forhold til det da gældende forsvarsbudget - snarere
antydedes muligheden for nogen stigning, hvilket alene
af hensyn til prisudviklingeu ville være naturligt.
Disse udtalelser kan vel nærmest tydes derhen, at der
tænktes på en åjour-føring i forhold til det eksisteren
de niveau - men dog indebærende en indskrænkning i
relation til den oprindelige målsætning, jfr. det tidli
gere antydede.

Medens der, såvidt det kan erindres, ikke fra politisk
side offentligt har været fremsat udtalelser til fordel
for en større forøgelse af forsvarsbudgettet med hen
blik på en genoptagelse af den i 1954 afbrudte udvik
lingslinie, er der som bekendt fra visse sider antydet
ønsker om væsentlige nedsættelser af nuværende ud
gifter; og som nævnt skal en sådan mulighed belyses
nærmere.

Alt taget i betragtning synes der således, hvad St~T

kernål angår, at måtte regnes med en nedadgående ten
dens.

Det turde være indlysende, at udsigterne til en
eventuel begrænsning af et efter militær vurdering i
forvejen beskedent forsvar må vække bekymring i
militære kredse - især under forhold, hvor den uden
rigspolitiske situation iøvrigt ikke har vist sikre tegn
på varig afspænding. Thi det står klart, at økonomiske
nedskæringer i større omfang end eventuelle af ud
viklingen gennem rationalisering muliggjorte besparel
ser først og fremmest vil rumme værnenes slagkraft
- og dermed begrænse forsvarets fredsbevarende egen-



Nyt ursbetrugtn inger, 5

skaber samt nedsætte dets evne til i påkommende til
fæ lde at løse sandsynlige kampopgaver.

Medens der som nævnt intet konkret kan siges om
eJet fremtidige okonomiske grun dlag, lader det sig
lettere gøre at anstille betragtninger over de faktorer,
som indvirker på det almindelige, ydre grundlag for
forsvarets og dermed i nænærende forbindelse særligt
søværnet s ordning. Det kan være på sin plads her at
soge enkelte h ovedlinier desangående skitseret, idet
der iøvrigt kan henvises til , hvad del' er fremført j

tidligere nytårsbetragtninger. (T.f.S. 126., 127. og 128.
årg.) .

Almindeligt grundlag (Ol' forsvaret.

Udenrigspolitisk er forholdet mellem øst og vest
stadig præget af en lang række modsætninger. l\Iange
af disse har periodevis medført en stærk spænding
og vil efter al sandsynlighed fremdeles kunne gøre det,
selvom der har været udfoldet Dg stadig udfoldes be
stræbelser på at hidføre en varig afspænding.

Den seneste udvikling pu raket- og kernevåbnenes
område har medført en vis ligevægt mellem de to blok
ke, hvorved det forspring, som vestmagterne, særlig
USA, besad med hensyn til de såkaldte gengældelses
våben, er forsvundet eller stærkt reduceret.

Derved er betydningen af de med konventionelle vå
ben udrustede styrker, omfattende almindelige sø-,
luf't- og landstridskræfter") , som mange - måske som
ofre for ønsketænkning har villet negligere, atter
steget, især indenfor særlige, strategiske vigtige områ
der. Det er »stående« styrker af denne art, som danner

*) Det skal understreges, at sådanne styrker klin være udru
s tede med taktiske atomvåben.
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en betydningsfuld bestanddel af det såkaldte »sk jold« .
Dettes opgave er i tilfælde uf angreb at modstå de før
ste fjendtlige fremstød og derpå fortsat sikre territori
erne og forsyningerne til disse. De konventionelle styr
ker har endvidere - evt. ved deres blotte tilstedeværel
se - den vigtige opgave at forhindre begrænsede kup
aktioner, der kunne stille andre magter overfor en fuld
byrdet kendsgerning. Vort lands beliggenhed er som
bekendt sådan, at fare for sådanne aktioner under
visse omstændigheder vil kunne være tilstede, hvilket
flere historiske erfaringer jo iøvrigt har vist.

Det er flere gange offentligt tilkendegivet, at dansk
udenrigspolitik bl. a. hviler på fællesskabet indenfor
NATO, hvoraf følger en forpligtelse til at bidrage til et
effektivt fælles forsvar.

De seneste retningslinier for NATO-samarbej det er
omtalt i en erklæring og et cornmunique, der udsend
tes ved afslutningen af Det nordatlantiske Råds mini
stennøde i december. Hvad NATO-forsvaret angår.
indeholder comrnuniqueet følgende:

" Sam t id ig med at forhindre en almindelig nedrustningsover
enskomst har Sovetlederne gjort det klart, at de mest moderne
og mest ødelæggende våhen, herunder raketter af enhver art.
er ved at blive indført i Sovjets væbnede styrker. Efter sov
jetisk opfattelse bør alle europæiske lande med undtagelse af
Sovjetunionen uden at afvente en almindelig nedrustnlng give
afkald p å atomvåben og raketter og holde sig til våben fra før
atomalderen.

Så længe Sovjetunionen fastholder dette standpunkt, har vi
intet andet valg end at forhl ive år v ågn e og sørge for vort for
sval'. Vi er derfor besluttet p il at opnå det mest effektive sy
stem for NATO's militære f'orsvar-sstvrke og vil i denne forbin
delse tage den allerseneste udvikling pil våhneries og teknik
kens område i betragtning.

Med dette m ål for øje har NATO hesluttet at oprette l agre
af atomammunition. som straks vil være til r-ådighed fol'
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alliancens Iorsvar i nødsfald. l betragtning af Sovjets nuvæ
rende politik på de nye våbens område har r ådet endvidere be
sluttet, at ballistiske mellcmdlstanccrakettcr skal stilles til
r-ådighed for den øverstkommanderende i Europa.

Om anbringelsen af disse lagre og raketter og om ordninger
for deres anvendelse vil der herefter blive truffet beslutning
i overensstemmelse med NATO's Icrsvarsplaner og i forståelse
med de direkte implicerede lande. NATO's militære myndighe
der er blevet anmodet om snarest at fremkomme med indstil
linger til rådet om disse våbens indførelse i det fælles forsvar.
Det permanente råd vil overveje de problemer, der rejser sig i
forbindelse hermed.

I erkendelsen af de frie landes stadig større indbyrdes afhæn
gighed har vi besluttet, at der ved organiseringen af vore
styrker tilvejebringes en nærmere koordinering for at sikre,
at hvert NATO-medlemsland yder sit mest effektive bidrag til
de af alliancen opstillede krav. En bedre udnyttelse af alli
ancens hjælpekilder og en større effektivitet indenfor dens
styrker vil blive opnået ved den størst mulige standardisering
og integration på alle områder, særlig med hensyn til visse
sider af luftforsvaret og søværnet, med hensyn til forsynings
tjenesten og med hensyn til styrkernes sammensætning og ud
rustning. Vi er blevet enige om at afholde en konference på mi
nisterniveau i begyndelsen af 1958 til drøftelse af de fremskridt,
der er sket på dette område, særligt i lyset af resultaterne af
årsoversigten for 1957.

Med hensyn til forsvarsproduktionen hal' vi i betragtning af
de allerede skete fremskridt besluttet at træffe yder-Iigere for
anstaltninger indenfor NATO til at fremme en koordinering p å
forskningens område samt med hensyn til den videre udvikling
og fremstilling af moderne våben, herunder balltsttske mellem 
di stanceraketter.

Spørgsmålet om, hvilke veje, der bedst vil føre til opn åel se

af en koordineret produktion af moderne "åben, som er nød
vendige for vore styrker, vil blive undersøgt som en hastesag.
De NATO-lande, hvis programmer allerede har n et frem
skredet stade, har tilbudt at lade deres allierede f del i vigtige
oplysnlnger vedrørende fremstillingsteknik og i deres forsk
ningsresultater for derved at anspore til en virkc1ig produktiv
indsats på forsvarsproduktionens område.e
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Disse udtalelser indeholder intet, som kan motivere
en reduktion af forsvarsstyrkerne, men peger tvært
imod på nødvendigheden af, at disse effektiviseres.

Overfor spørgsm ålet om placering af nye, langt
rækkende raketvåben har Danmark taget det stand
p unkt, at sådanne ikke ønskes opstillet på dansk terri
torium. Danmarks forsvarsbidrag ligger således inden
for de konventionelle styrker, der vel også i vort
område har størst betydning, ikke mindst med tanke
pil forhindring af ed. kupagtige overfald.

Communique'ets bemærkning 1> ••• den størst mulige
standardisering og integration på alle områder, særlig
med hensyn til visse sider af luftforsvaret og søvær
net . . .« er naturligvis egnet til at påkalde særlig op
mærksomhed. Selvom det i dagspressen har været
omtalt, at endog en sammensmeltning af den danske og
norske flåde kunne komme på tale, er det sikkert for
tidligt at anstille nærmere betragtninger om de mulig
heder, der rummes i nævnte udtalelse. Udover standar
disering af visse materiel typer skal det nok vise sig,
at de nærmest foreliggende muligheder for integre
ring vil være at finde indenfor kommandoorganisatio
nen.

I forbindelse med overvejelser om forsvarets opbyg
ning har der ofte med rette været udtalt beklagelser
over vort områdes manglende dybde i forsvarsmæssig
henseende.

På den anden side medfører landets geografiske ka
rakter visse forsvarsmæssige fordele, idet der med rig
tigt sammensatte styrker er mulighed for at tilrette
lægge et periferiforsvar, som vil kunne gøre et angreb
til et kompliceret og tidskrævende foretagende, og som
ved sin tilknytning til NATO netop vil kunne virke
p å den ønskelige, angrebsforebyggende måde.
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I denne forbindelse spiller havet omkring Danmark
en meget vigtig rolle, og det er at håbe, at de, som
skal træffe afgørelse om den endelige udformning af
dansk forsvars fremtidige struktur ikke glemmer eller
overser dettes betydning eller muligheder. Skulle dette
ske vil anden dansk forsvarsindsats være illusorisk 
og vort bidrag til NATO forfej let.

oraanisation.

Ved gennemførelse af en ny forsvarsordning kan
der, udover fastsættelse af det økonomiske grundlag
og af retningslinier for styrkernes sammensætning, for
mentlig blive tale om forskellige organisatoriske æn
dringer.

Foruden sådanne omlægninger indenfor søværnet,
som sket udvikling og indhøstede erfaringer har gjort
påkrævede, vil det være ønskeligt og naturligt, om de
ændringer, som i sin tid indførtes med nuværende
ordning uden hensyn til søværnets tarv og ønsker,
blev taget op til prøvelse. Der tænkes især på orlogs
værftets organisatoriske tilknytning til søværnet, offi
cersskolens, fenrikskolens og søkortarkivets placering
samt intendanturens ordning. Det bør her navnlig un
dersøges, om de i sin tid indførte ændringer på noget
område har medført fordele, som indenfor helheden
opvejer de vanskeligheder, der samtidig påførtes sø
værnet.

Flåden.
Det skibsmateriel, som for nærværende indgår i flå

dens tal, er opført på vedføjede liste over flåden (pag.
16-17) .

Den 2. februar 1957 blev korvetten BELLONA over
draget Danmark af amerikanske myndigheder, og med
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dette skib er alle de enheder, som hidtil er blevet til
delt søværnet indenfor rammerne af det amerikanske
program for våbenhjælp, indgået i flådens tal d.v.s.:

4 korvetter af TRITON-klassen (nybygninger ),
6 motortorpedobll.de af FLYVEFISKEN-klassen (nyb ygn inger ) ,
8 minestrygere af AARØSUND-klassen (nyhygrringer ) ,
2 minelæggere af BESKYTTEREN-klassen (omby g.LSMl

depotskibet HJÆLPEREN (ombyg.LSl\l)

Disse enheder, der sammen repræsenterer en værdi
på mere end 200 mil!. kr., d.v.s. en meget værdifuld
hjælp, er i årene 1953-57 overdraget søværnet som
supplement til de enheder, der i forvejen var til dis
position eller under anskaffelse for at bringe flådens
samlede styrke op mod en forud planlagt målsætning
- en målsætning, som dog trods våbenhjælp ikke
blev nået.

Den 20. februar søsattes undervandsbåden SPÆK
HUGGEREN på Holmen som den anden af de tre under
bygning værende enheder. Sammen med DELFINEN
forventes den at indgå i flådens tal i løbet af kom
mende år. Disse nye ubåde var oprindelig tænkt som
en forøgelse af ubådsstyrken med førkrigs-styrken,
der tale 9 - dog noget mindre - både som forelø
big målsætning. (Omregnet til tonnage ville de 9 før
krigsbåde nærlig svare til 5 af DELFINEN-klassen).

Som en konsekvens af den tekniske udvikling er
11 ældre minestrygere, der ikke længere opfylder de
krav, som stilles til moderne enheder af denne skibs
type, blevet omklassificerede til henholdsvis påtrouille
både (4) og bevogtningsfartøjer (7), idet de som s å

danne er anvendelige nogen tid endnu.

I løbet af 1957 er motortorpedobådene HAVØRNEX
HØGEN, RAAGEN og TAARNFALKEN, minestrygerne
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BOGNÆS og DYRNÆS samt orlogskutterne MAAGEN
og TERNEN blevet udrangeret, medens undervands
båden SPRINGEREN er tilbageleveret til den engelske
marine') .

For disse enheder er der endnu ikke påbegyndt er
statningsbygninger.

Siden 1954 er nu ialt:

7 motortorpedobåde,
5 minestrygere,
2 undervandsbåde og
2 orlogskuttere

udgået af flådens tal uden erstatning,

Sammenfattende kan flådens nuværende styrker
herefter angives således:

Fregatter 5
Korvetter 5
Kystjagere og patrouillebåde 12
Undervandsbåde l
Motortorpedobåde 17
Kystminestrygere 8
Lægtvandsminestrygere 9
Minelæggere 6
Bevogtningsfartøjer 7
Depot- og opmålingsskibe 4

Medens der i løbet af de foregående år har kunnet
opvises en å r lig forøgelse af flådens samlede skibs
antal, viser dette således nu en nedadgående tendens
på grund af manglende erstatningsbygninger.

Den siden 1948 skete genopbygning af flåden måtte
på grund uf den udenrigspolitiske udvikling først og

*) Desuden Cl' S:ELE:" tilbngeleveret medio januar d. å,
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Ircmmest tilrettelægges således, at der hurtigt søgtes
tilvcjchrugt cl i forhold til opgaverne strengt nødven
digt antal enheder. Derefter forudsattes en mere lang
frislet konsolidering gennem bygning af erstatnings
enheder.

Det lykkedes at forøge flådens skibsantal - omend
målsætningen ikke fuldt ud blev nået. Men de siden
1U5o! gcnnemførte budgetreduktioner betød en ud
sætteise af konsolideringen, og virkningen viser sig nu.

y dertigere et antal skibe nænner sig aldersgrænsen.
Sporgsm ålet om erstatning af forældet materiel er
derf'er cl af søværnets største problemer, og dets løs 
ning tåler ikke megen yderligere udsættelse. Thi det er
ved al untuge et sådant omfang, at der snarere li an
tulc s om nodvendigheden af en ny genopbygning og
ikke iværksættelse af en forsinket konsolidering.

s: vel i tidligere nytårsbetragtninger (TfS 126 ., 127.
og 128. årg.) som i dagspressen har spørgsmålet væ
ret herurt med understregning af dets alvor. Det sam
me go res i artiklen »Nogle tanker om flådens fremtid «,
der fremsættes andet steds i dette hefte.

F'l ådens udrustninger var i 1957 stort set af samme
om fang som i det foregående år, idet der dog i for
hindeise med de store ef'ter årsmanovrer fandt en he
tydelig stigning sted i en kortere periode, j fr. TfS 128.
årg. pag. 602. Herunder foretoges en række genindkal
delser af tidligere uddannet personel, og værdifulde
crfaringcr blev indvundet.

Den ret omfattende øvelsesvirksomhed har medvir
ket til en yderligere forbedring af personellets stan
dard, et lyspunkt, som m ft hilses med tilfredshed og
virke a nsporen de.
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I forhold til mange af de foregående år blev der
i 1957 gjort en forøget indsats indenfor stations- og
inspektionstjenesten. Foruden THETIS, som det meste
af året har haft station ved Færøerne og lejligheds
vis i Nordsøen, har NIELS EBBESEN og HOLGER
DANSKE opereret i sidstnævnte farvand og NIELS
EBBESEN tillige ved Grønland.

Dette er glædelige fremskridt, men endnu er indsat
sen på dette felt for ringe. Det samme kan siges om
sø opmålingen, som ganske vist gennemførtes i danske
farvande, men genoptagelse af den tilsvarende virk
somhed i grønlandske farvande savnes.

I forbindelse med omtalen af disse opgaver, der
indgår som led i udøvelse af dansk suverænitet, skal
der udtales en dyb beklagelse af orlogskutteren TER
NEN's tragiske forlis, hvorved dens lille, dygtige be
sætning omkom.

Kyslbefæstningen.

Årets nedskæring medførte en ikke ringe reduktion
af den mandskabsstyrke. som var planlagt uddannet
ved kystbefæstningen. hvilket igen måtte medføre be
grænsninger af beredskabet.

Dette er beklageligt og betænkeligt i betragtning af,
at kystbefæstningens enheder - omfattende såvel
skyts som varslings- og kommunikationsanlæg m.m.
- indgår som vigtige bestanddele i det maritime 10
kai forsvar, der formentlig bedst kan betegnes med
det gamle begreb »sødefension« .

En meget betydningsfuld sødefensionsopgave er det
søværts forsvar af vigtige havne og herunder kontrol
af redområder og tilstødende kystfarvand. Thi så
danne »nøgleom råder« vil bl. a. være udsatte for an
greb udført af særlig små kampenheder, såsom dværg-
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ubåde, sprænghåde, frømænd, søbårne sabotagegrupper
0.1. Disses muligheder for aktioner over relativt store
afstande er hlevet forøget med udviklingen, d.v.s. an
greb med liden indsats og mulighed for stort udbytte.

Med dette som baggrund er der tilstrækkelig be
grundelse for veludbyggede sødef'ensionsafsnit i mange
af vore vigtige farvandsområder - herunder ikke
mindst Københavns red.

Insiitutioner og etablissementer.

Del varede længe før der blev taget fat på de nød
vendige anlægsarbejder til søværnet, omfattende både
saneringer og nyanlæg. Men da arbejdet endelig blev
iværksat i større omfang i løbet af 1956, skred det
godt fremad, og denne udvikling holdt sig gennem
det svundne år. Mange af de tidligere stærkt følte
mangler vil således snart være afhjulpet til gavn for
de respektive institutioners virksomhed.

Ligeså glædeligt dette er, ligeså beklageligt er det
imidlertid at måtte fastslå, at denne gunstige udvik
ling fremstår som et grelt paradoks til den materielle
udvikllng, som begynder at aftegne sig indenfor de
operative enheder.

Slutbemærkninger.

Den forestående udformning af en ny forsvarsord
ning er en stor og betydningsfuld opgave for vore
politiske ledere.

Ved Det nordatlantiske Råds ministermøde i decem
bel' har NATO's medlemmer atter konstateret nød ven
digheden af et stærk t forsvar og tilsagt hverandre at
arbejde for en effektivisering af dette til fælles bedste.

En vurdering af den udenrigspolitiske situation fra
en strategisk synsvinkel giver ingen begrundelse for
en nedskæring af vort forsvar - tværtimod.
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Selvom vort bidrag til fællesforsvaret aldrig kan
blive stort, kan det indenfor det muliges rammer blive
nyttigt for helheden og dermed for os selv. Vort for
svars omfang må ikke være mindre, end at det kan
sikre os, at vi i givet fald kan være sikre på at få
den hjælp, som NATO-politiken bygger på.

Med de senere års forsvarspolitik som afskrækkende
eksempel må der ønskes en levedygtig ordning, som
tillader a-jour-føring gennem planlægning på lang sigt.
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LISTE OVER FLÅDEN
primo januar 1958.

Skibstype. antul enheder og navne S~~:lt ISI~~~;~'1 Armering

Fregnller (:i).
1I0LGEH DA:'\SI\E, NIELS EBBESEN 1943 1440 2-127 mm 1{;4-40 mm

;\Ik; Alu-våben
ESBEHN S1'\AHE, HOLF ImAI<E,
VALDEMAH SE.IH 1!141 1050 3 x 2-102 mm Lvk;

4-40 mm Mil; Alu-

norneiler (5) . våben

TIIETlS 1940 950 1-102mm I{;1-40 mm
Mil; A/u-\'åben

IlI~LLONA, DIANA, FLOHA, THITON 1954/55 800 2-76 mm Lvk ; 2-40
mm Mk; Alu-våben

[(ystja!/I're (2).

HUITFELDT, WILLEMOES 1!143 780 2-103 mm 1\;3 -40 mm
Mk; 1''1'; Alu-våben

Motortorpedobåde (17).

GLENTEN, GRIBBEN, .JAGTFALI{EN'l
HAVNEN,SI\ADEN, STORMFUGLEN, 1941 /43 100 1-40 mm ;\Ik; 20 mm
THANEN, FALI<EN, HEJHEN, J Mk; '1'1' 'Il
LOM~IEN, VIBEN

FLYVEFISI{EN, HA.IEN, 1 1-40 m m ~1I1; 20 m mHAVI{ATTEN, LAXEN, MAlmEL":N,
l

1954/55 110
SV.EIWFISI\EN Mk;TT

Patruljebåde (111).

BILLE, BUHL, HAMMEH, HOUI, )1 1946/48
I<HIEGEH, I{HABBE

SOIlESTEN, SØHUNDE:-.', SOLØVEN,) J
SOHIDDEHEN J 1!13842

Br"ogtllill!/.~f(Jrtojer (7).

ASN.ES, EGENÆS, HELGENÆS, } 1!140 43
LYNÆS,
STlGSNÆS, THELLENÆS, VORNÆS 1943

lIfillcstrygcre (17).

AAHOSUND, ALSSUND, EGEHN- l
SUND, GHONSUN~ GULDBOHG-
suxo, O~lOSUND, ULVSUND, 1954 /55
\ 'ILSUND

329 3-40 mm ~Ik;

Alu-våben

280 2-40 mm ;\Ik;
Alu-våben

120 1-400g 1-10 mm Mk

150 1-40 og 1·20 mm Mk

375 20 mm ;\11;
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Skibstype, antal enheder og navne
I

Søsat IStand., Armering IFartår dep!.

,SKØ, BAAGØ, ENO, FÆNO, } 1941 70 1-20 mm Mk 11IJORTØ, LYØ, MANO,

,LØRDYB, VEJ DYB 1941 21 9

lelæggere (6).
IESKYTTEREN, VINDHUNDEN 1945 e.740 4 x 2-40 mm Mk;

20 mm Mk; MM 13
.INDOHMEN 1940 614 1-75 mm K; 3-40 mm

Mk; MM 14
.ANGELAND 1950 310 2-40 mm Mk;

20 mm Mk; ~IM 12
.AALAND, LOUGEi" 1941 2;;0 2-20 mm MI,; MM 10

kabel både

ide (1 + s).
:TØREN, 1942 540 1'1' 13

, DELFINEN-Id. u. bygu., heraf 2 søsat

be til særliqe formål.

1geskib.
)ANNEBROG 1931 1130 14

sotskibe (2).
EGlR 1937 2620 2 x 2-102 mm K; (;·40

mm Mk l i
IJÆLPEREN 1945 c.740 2 x2-40 mm Mk 1:1

tnålinqnskibe (2).
IEIMDAL 1935 705 1-75 mm K; 1-40

mmMk 12
1REJA 1938 320 20 mm ;\Ik 9

ogskultere (23).
:KARVEN, TEISTEN 1952 130 20 mm Mk 9

ALHOLM-k!. 1945 c.70 20 mm Mk 9
5 P-k!'

utsporlfartejer,
lOLLÆNDERDYBET, KONGEDYBET
:LEIPNER samt diverse kuttere og
noterbåde

Tldsskr. f. Søvæsen. 129. Aarg, 2



This Ql1estion of Balance.
(From an address by Admiral Arlcigh A. Burkc, USN,

Cblef of Na val Operations, before the National War College,'Vashington,
D.C. 29. May 1957)")

The most important problem which confronts a
Chief of Naval Operations is to maintain a proper
balance hetween his nation's naval needs of today and
its naval needs of the future.

The problem of providlug for today is one of
maintaining, within the funds, personnel and equip
ment available. a Navy of sufficient strength and read
iness to do the job which the government requires of
lhe Navy today.

The problem of providing for the ful ure is one of
incorporating the new designs, new techniques and
new weapons needed to continue to do an effective job
in the fulure. This, too , has lo be done wihtin the
funds likely to be made availahle.

The problem in cach yearly naval budget is to
muintain the best balance between the needs of today
and the needs of the future.

How much should he spent on immediate readiness
and how much should he spent on future capabili
lies?

") ~Icddcles efter speciel tilladelse fra admiral Burke opn ået gen 
nem chefen for savsernet.
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Money, effort and people allocated to one do not
usually contribute to the other. It is therefore a
question of arriving at the best balance between the
two.

There are many factors which affect this balance.
These inelude such items as:

a. The funds which will prohably be available to
the Navy in future years .

b. The capabilities of" equipment and weapons of
potential enemies, those of today and those anticipated
for the future.

c. Technological advances likely to be possibIe in the
next few years .

d. The international situation, including actions
being taken by potential enemies, as well as relation-
ships with friendly countries. .

e. The current and prospective ability of allies to
assist in performing riaval tasks.

There are other factors which indirectly affect future
plans. Some of these are:

a. The growth of the national economy.

h. The number of scientists and engineers available
for the solution of naval problems.

c. The increasing cost of things.

About half af the U.S. naval budget, Ol' approxim
ately 5th billion dollars, is required to maintain
present forces .in immediate readiness.

For this arnount the U.S. Navy maintains a three
dimensional force of about 980 ships, 9,700 operating
aircraft, three Marine Divisions with their supperting
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air wings, and the necessary shore hased support
structure.

It is also necessary to maintain balance within the
category of immediate strength and readiness. All of
the many desirable characteristics eannot be optimized
simultaneously.

For example, when the international situation be
came a littIe more acute in August and September of
last year, the immediate readiness of the U.S.NavJ'
was increased. This was done by saiIing additionni
units so that two-third of the Navy was a sea, ready
for possihle contingencies.

At that time nobody was sure what would happen.
The Navy had to be in the best position to counter
possible hostile actions.

No one, of course, can know the effect this deploy
ment had on the situation at the time. It is quite cer
tain that fIeets cruising at sea rcady for action have a
sobering infIuence on potential aggressors, particularly
those who do not have fIeets cruising at sea ready for
action.

The U.S. Sixth Fleet was deployed to the Eastern
Mediterranean again when Jordan appeared to be
threatened. This deployment was necessary, it was ef
fective, and did the job that had to be done.

It was a source of great pride to all Navy people
that the fleets deployed quickly with their characteri
stic wiIIingness and efficiency,

There are other balances which are necessary in
achieving immediate naval readiness. The overseas de
ployment time for each type of ship has to bear a
satisfactory relationship to training time and overhaul
time. A balance must be maintained among the varions
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types of ships needed for the varions missions the Navy
may have to perform on short notice.

The U.S.Navy is called upon quite frequently. It is
well balanced in the kind ol immediate readiness need
ed today,

Achieving a good balance in immediate readiness is
much easier than determining the best balance for a
future Navy. The problem of the future is always one
of the most difficult ones confronting a Navy.

A serious error in estimating future balance would,
at the very least, result in large expenditure of funds
without an adequate return. It could cost the ability
to control the seas and to accomplish other naval
tasks,

Failure to achieve a good balance in developing a
future Navy could cost the security of a nation. Naval
leaders eannot afford to bc very far off in their prog
nostication.

In arriving at plans and programs for the future, all
technological features and all possibilities must be
taken into account. Adequate provisions lUUSt be made
for accomplishment of required tasks,

In addition to the normal organization of the V.S.
Navy Department, there are three separate groups
examining future requirements.

ane group is composed solely of officers with con
siderable experience and imagination. They study the
problem of devising the best possihle Navy for the fu
ture. They examine all ideas they can. They study the
threats which may face the nation in the future.

Another group is composed of civilian scientists who
approach the problem from a strictly analytical point
of view, They submit independent recommendations
as to what should constitute the Navy of the future.
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The Office of Naval Research also has as one of its
tasks the preparation of studies on the Navy of the
future.

In addition to these three groups, Ihe regular staff
of the Office of the Chief of Naval Operations and the
technical Bureaus also submit recommendations based
on their professional experience.

And finally, in order not to overlook any possibili
ties, the Navy sponsors a scientific advisory group to
obtain scientific views on various problems. For ex
ample, this last year a summer study group on anti
submarine warfare was sponsored.

All of these studies provide a continuous flow of
excellent ideas and recommendations. They provide
the basis of naval program for the future. Everything
possibIe is done to insure that these programs are the
hest that can be devised.

The U.S. Navy stresses versatility, not only because
this provides freedom of action, but because it re
presents economy. That is the reason each ship re
presents a balance among several desirable charac
teristics.

Ships of the Navy are designed to counter as many
enemy threats as possible and yet be fully eff'ective
ships, For eaxmple, a destroyer is a balance between
an air defense ship, an antisubmarine ship, and an
attack ship,

In order to carry out their tasks, destroyers must
be able to shoot down enemy aircraft, kill enemy suh
marines and attack enemy ships and installations.

Another aspect of this problem is technological ad
vance. This problem confronts all activities, military
and civilian. At what point should you stop research
and developrnent and go in to produetion ? At what
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point do you say :tT his is good enough - let's build
it «?

Technology is advancing rapidly in many areas. Mis
sile development is a good example. The Navy has
missiles of nearly all types in operation now. But the
problem of how fast to go arises here.

It is quite certain that two or three years from now
abetter missile of any type can be built than can be
built now. It is therefore necessary to strike a balance
between development and actual production.

Adequate numbers of missiles of the present t;ype
should be provided. At the same time, too many older
missiles should not be on hand when better missiles
become available in the future. This balancing process
goes on through all programs and in all areas.

Of course, if a nation could determine when a war
would start - it could gear its programs to fit that
time. But nobody except an aggressor knows when a
war might start.

Naturally there are special advocates of various
weapons within a Navy, as there are in all organi
zations,

For example, there are some good people in the U.S.
Navy who believe carrier aviation is not receiving suf
ficient support. They think, and with very good reason,
that more effort in carriers and carrier aircraft would
pay big dividends. This is good. This is healthy.

There are also proponents of submarines who state
that more submarines are necessary and that sub
marine construction should receive more emphasis.
These people are right, too. More submarines would
be very useful.

Enthusiastic rninesweeping people point out cor-
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rectly that potential enemies have a large stock-pile
of mines, that they are experts in mine warf'are and
that mine warfare would be waged to a great degree.
Therefcre, they reason, more emphasis should be
pluced an mine counter-measures.

There are advocates af seaplanes who point out
the adventages af senplanes. There are others, with
equally persuasive arguments, who stress the need
for more escart proteetion af convoys against air and
submarine attacks.

Our allies, of course, depend upan those convoys
for critical suppIies. Naturally. they are proponents af
convoy proteetion.

Actually, each one af these riaval tasks is very im 
portunt. Each has an effect an the others. For ex
ample, carrier aviation, submarines, mines, and sea
planes all partielpate in anti-submarine warfare, whieh
directly affects the safety af convoys, Many af these
forces also partielpate in air defense. They all contrl
hule to our attack capabiIity.

It is quite certain that the Navy eannot concentrate
an ane weapon, one method, Ol' an ane type af warfare
and expect to win,

Polen tia I enemies will consider many wuys af at
laining their ends, particularly those ways for which
one appears to be least prepared. Those ways must
he defcated, too.

So the problem comes down, as it does in most un
dertakings, to a question af balance, a balance between
extremes, and among extremes.

The task af the arrned forces af a free governrnent
is to render eff'ective support af national poIicy and
share in the common defense af the free world . A
govermuent can have freedom of action in foreign
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affairs only if its armed forces have many capabilities.
This requires balance.

How can free peoples achieve the best balance in
their armed forces within the resources made avail
able? That is the problem confronting all responsibie
people in the military and riaval forces today.

It is your problem, too,



Nogle tanker om flådens fremtid.
Af orlogskaptajn l. B. Rodholm.

Der er nu gået næsten tretten år siden Danmarks
befrielse fra den tyske besættelse, men endnu er der
ikke skabt fuld klarhed over den rolle i det danske
forsvar, som ønskes tildelt søværnet, eller om rammer
ne for flåden. Ganske vist lever vi for øjeblikket under
en forsvarslov, der er vedtaget adskillige år efter lui
gens ophør, men denne lov angiver intet konkret om
flådens størrelse, og hertil kommer endvidere, at be
villingerne til drift, vedligeholdelse og fornyelse af
søvæ rnets materiel nu gennem flere år er blevet ned
skåret uden saglig begrundelse og uden angivelse af,
hvad der skal ofres for at holde udgifterne inden for
de stadig sparsommere midler.

Det er givet, at en sådan situation - som flere
gange påpeget i tidsskriftet - ikke er holdbar, og
den nu siddende forsvarskommission skal du forment
lig også søge at råde bod på forholdet. Det vides ikke
hvordan, men man kan som søofficer have bange anel
ser, når man i dagspressen læser, at de samlede udgif
ter skal nedskæres, samtidig med, at såvel hær som
flyvevåben skal forsynes med nyt materiel, som sik
kert er dyrere i drift end det allerede eksisterende.
Det må frygtes, at det vil gå her i landet som f. eks. i
Sverige, hvor flådens andel i de samlede forsvarsud
gifter støt nedskæres til fordel for de andre værn, en
udvikling, som ikke alene strider mod de råd, der gives
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fra sømilitært hold, men paradoksalt nok også mod
udtalelser, der i de seneste 2 år er fremsat af frem
trædende - omend udenlandske - repræsentanter
for andre værn, som eksempelvis marskal Shukov og
feltmarskal Montgomery, som hævder, at s sømagt i en
eventuelt kommende krig vil blive af afgørende be
tydnings (Montgomery ) og at »f'l ådens rolle i en frem
tidig krig vil blive større, end <len har været i den
foregåendee (Shukov j ,

Man kunne se noget lysere på situationen, dersom
den danske flåde i dag var stor og højt teknisk udvik
let, således al man eventuelt kunne skære noget mindre
vigtigt fra og alligevel bevare det væsentlige af kamp
kraften. Men sådan er situationen jo som bekendt slet
ikke! Tværtimod er forholdet det, at de fleste af flå
dens enheder om få år vil falde for aldersgrænsen,
samtidig med, at alle søværnets planer om erstatnings
nybygninger, som for en dels vedkommende allerede
skulle have været igangsat, er blevet stoppet.

Dette tidsskrift er sikkert ikke stedet at fremkomme
med en omfattende udredning af flådens rolle i et
dansk forsvar. Der skal i stedet blot udtales det
ønske, at rette vedkommende må indse, at russerne
formodentlig ikke opbygger en flade af et kolossalt
omfang i Østersøen, blot for at lade den være tilskuer
til, at en eventuel krig afgøres med raketter, V-våben,
»Spu tnikeer og andre H åben e med mere publikums
tække end de »foræ ldedec skibe. Ligeså kunne det
være formålstjenligt , om det for alvor gik op for den
danske offentlighed, at NATO som helhed ikke dispo
nerer over et tilstrækkeligt antal enheder inden for de
skibstyper, hvor vi også kan være med, nemlig bl. a .
jagere og fregatter , samt at den engelske flåde ikke
mere er i stand til at lose de opgaver, som ulene De
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Forenede Kongerigers forsvar måtte stille den, hvorfor
man langt mindre kan forvente, at den skulle kunne
yde us større direkte hjælp i påkommende tilfælde.
Begge kendsgerninger er fremkommet i udtalelser fra
kendte amerikanske og engelske admiraler og er ikke
hlevet modsagt fra anden side.

~Ien kommissionen arbejder stadig med problemer
ne, og da intet er kommet frem om de tanker, der ha
ves om søværnets fremtid, må man indtil videre nøjes
mcd at fundere over, hvordun man kunne opbygge en
dansk fI: de i dag.

Opgaverne for en sådan flåde må være de samme,
som ndskillige gange har været offentligt omtalt, nem
lig invasions forsvar og bekæmpelse af fjendtlige en
heder, som søger at bryde ud af Østersøen, eskortering
af Forsyningsskibe til landet, minestrygning, patrulje
ring og overv ågning af farvandene, uddannelse af per
soncl samt i fredstid fiskcriinspektion og søopmåling.
(Opgavern e er ikke nodvendigvis omtalt i trangfølge
orden) . Ved valget af skibstyperne må der endvidere
tages hensyn til, at vi lever inden for rækkevidde af
ikke alene det russiske luftv åben, men også den russi
ske flåde , samt ut en vidtgående standardisering er
nødvendig af uddannelsesmæssige og økonomiske
grunde. Yderligere bur antallet af »h j ælpes k ihe« (d.v.s.
af ikke egentlige kamp-enheder) begrænses mest mu
ligt.

X år man ud fra disse forudsætninger søger at nå
frcm til skibstyper for en dansk flåde, kommer i alle
Illlu-lde skriveren af disse linier op på Il, nemlig ja
gere, motortorpedobåde, fregatter, patruljebåde, vedet
b åde ( = »bevogtn ings fa r tøj er « ) , uhi de, kystminestry
gere, lægtvandsminestrygere kabel minelæggere, depot
og andre hjælpeskibe samt opnu lingsskihe.
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I korthed bør de omtalte typer have følgende egen
skaber:

Jagere .

Artilleri: 4-6 stk. 120 eller 127 mm kanoner, samt 6-14 stk.
hurtigt- eller Iangsomtskydcnde 40 mm automatskyts (erstattes
evt. af 4-6 stk. 76 mm kanoner). Om nogle år kan der mulig
vis i jagere installeres fjernst~'rede raketter, men indtil disse er
udeksperimenteret, må i alle tilfælde vi sikkert helst afholde
os fra forsøg i den retning. Hovedarmeringen kan være halv
eller helautomatisk, i sidstnævnte tilfælde kan antallet af
kanonrør eventuelt formindses med ca, ~~. Godt rudurudatyr
(inc1. luftvarslingsradar), 2-3 stk. bl indskydningsanlæg, lette
AlU-våben, evt. dyhdebornber, og målsøgende AlU-torpedoer,
men ikke »norrnalee torpedoer. Skibene forsynes med mine
skinner og gives en aktionsradius mindst som HUNT-fregatter
ne i dag.

Flirt 32-36 knob, størrelse 2000-2500 tons standard. Ansl ået
middelpris ca, 90 mill. kr.

Som det fremgår af de skitserede egenskahcr, er AlU-våbnene
og torpedoarmeringen reduceret til fordel for et stærkt artilleri ,
hvilket forekommer at være logisk for et skib, de skal operere
i danske farvande. Farten kan altid diskuteres, bl. a. fordi den
bekostningsmæssigt spf ller en betydelig rolle, men til offensiv
mineudlægning og samarbejde med l\ITB kræves formodentlig
mindst 30 knob.

Det vil sikkert ikke være muligt at konstruere en jager med
de nævnte egenskaber på under 2000 tons (det har man i alle
tilfælde ikke kunnet i udlandet), og det vil efter min opfattelse
være uklogt at slå af på fordringerne. Herved må man nemlig
ofre egenskaber, som kan blive af vital betydning, og man vil
hos personellet fremkalde en erkendelse af materiel-underlegen
hed over for modstanderen, hvilket meget vel kan få alvorlige
moralske følger.

1Ilotortorpedobåde.

Denne type skal supplere jageren i den offensivt betonede de l
af flåden og må formentlig stort set besidde de samme egen
skaber som nu, eventuelt udbygget til at omfatte plads ombord
til et mindre antal reservetorpedoer samt mulighed for om
skiftning af armering efter behov.
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Arrnerlng e torpedoer (e vt . erstattet af kanoner) samt (som
MTB ) 1 stk. 40 mm og 1 stk. :.!O mm kanon. Farl ca. 40 knob,
størr-else ca , 110 t, stykpris 8 mill. kr.

Preuutter.

Arlilleri og radarudstyr som for jagere, dog eventuelt lidl
f:cnc kanoner og hl indskydningsanlæg, (l{rileriet m å være, al

Iregutten skal have et effektivt luftværn og kunne klare sig i

urt il lcrlknmpc mod fjendtlige skibe af op til jagerstørrelse).
(Aftagelige ) mineskinner. AIU-udslyr mere omfallende end i
jageren, evenluelt Squitl e. 1., suppleret med målsøgende A/U
torpedoer. Aktionsrudlus som for THETlS, Fart 22- -25 knob

(ved motordrift ), størrelse 1500-1700 tons, stykpt-is anslået Lil
i middeltal 45 rni l l. kr,

Fregatterne kan lage del i del direkte Invasionsforsvar, men

er løvrigt tænkt som rygraden i cskortetjcncsten, samt som
inspektionsskibe og skoleskibe i fredstid, Hertil er typen slkkert
velegnet, men uddannelse af moh tltsertngspcrsonct saml ved 
ligcholdel se af del kornpl icerede materiel kan i vor nuværende

s lt uut ton eventuelt vo lde vanskcl lghcdcr under den nævnte
Ircdst.ieneste. Disse nrohlcmcr m å dog kunne elimineres eller
s tu-rk t form in dskes ved al disponere over el pu s scn de antal af

typen, således al en torn mellcm skibene indhyrdes kan holdes.
ug man undg år herved al ofrc penge p å »r cnc« skolc - og inspek

t iun sskibc, som ikke besidder større kampkraft.

l '"Irulleb åde.

T)'I)('n er tænkt som en formindskelse af den nu eksisterende
korvet type. Artilleri: 2-4 stk. 40 mm skyts med luftvarslings

radar og el hllndskydnlngsanlæg. A/U-vllben: hedgehog og dyb
debomber. Fart 22-25 knob ved motordrift, størrelse 500-600
tons, Aktionsrudlus som for THITON-Idassen. Minesldnner. Styk
pris a n slåc t til 15 mill. kr, Patruljeb ådene m å være så sø

dygtigc, al de ka n holde søen selv i h årdt vejr, da de ellers
ikke kan anvendes efter deres bestemmelse,

Typen e r Iøvrlgt tænkt som el supplement li! Ircgutternc un
der eskor-tetjenesten og lian i freds lid anvendes til overv ågnings
ul( patruljetjeneste.

r ede/både (bevoylninysfarlojer).

Denne type er tænkt som en forbedring af den nu ekststerende
:'\:cs«-Id a sse, eventuelt med større sødygtighed. Armering 1 stk.
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40 mm og 1 stk. 20 mm kanon samt mineskinner (disse kan
evt. være aftagelige). Fart 20-25 knob.

Vedetbådene er tænkt anvendt til mere indskrænket patrulje
og bevogtningstjeneste, d.v.s, sadefensionsopgaver, samt til ten
dertjeneste etc. Stykpris ca. 4,5 mil]. kr.

Ubåde.
Indtil erfaringer med DELFINEN-klassen indvindes, må denne

klasse siges at dække typekravene.
Stykpris ved nybygn ing anslås til ca. 18 mill, kr.

Kystminestrygere.

Kravene til denne type dækkes af søværnets nuværende skibe
af »Sunde-klasscn, idet dog luftværnet om muligt forbedres
(eksempelvis ved installation af en 40 mm kanon som erstat
ning for eller sammen med den nu ombordværende 20 mm
kanon).

Stykprisen ved nybygn ing anslås til ca , 15 milI. kr.

Læatootulsminestnjqere.

Typekravene anses for at være dækket af den nuværende en
gelske »Ham« eller »Ley«-klasse. Prisen pr. enhed antages at
være 7 mill . kr.

Kabelminelæqqere,

Typen tænkes som en forstørret LANGELAND, h vor det for
øgede deplacement bl. a. Cl ' anvendt til større aktlousradius.
Anslået størrelse ca , 500 t., pris pr. fartøj 6 milI. kr.

Depot- og hjælpeskibe,

Af denne type er et skib tænkt som depotskib for ubåde, et
fartøj som depotskib for i\ITB og endelig et skib til særlig tje
neste på Grønland.

Depotskibene kan være p ca. 1000 t stykket, motordrevne,
armeret med 40 mm skyts og iøvrtgt udstyret efter ubådenes,
hhv. motortorpedobådenes behov.

Skibet til Grønland tænkes »m odell eret« over den amerikanske
»Cactu sc-kla sse, d.v.s, enkeltskrueskib med svære Iastegrejer, is
forstærkning etc.

Opm ålinasskibe.

Skibene af denne type er tænkt som moderniseringer af HEJi\I
DAL og FREJA, heri incl, motordrift.
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Efter bestemmelsen af de generelle typekrav opst år
det spørgsmål, hvor mange enheder søværnet må dis
ponere over af de forskellige typer. Hertil kan kort
sva res, at det ikke vil være muligt for Danmark - selv
med den kommende tyske og den nu eksisterende sven
ske flåde taget i betragtning ~ at erhverve, effektivt
anvende og vedligeholde så mange jagere, fregatter
o. s. Y., at vi kan drømme om ved flyvevåbnets hjælp
at opnå overlegenhed over eller hiat jævnbyrdighed
med den russiske flåde i Østersøen. Der kan altså ikke
fastsættes militært begrundede maksimumskrav til
den danske flåde, og opgaven reduceres derfor til nær
mere at overveje minimumsfordringerne.

Disse kan beregnes ved at gå ud fra de lagte for
svarsplaner og derudfra finde frem til det antal en
heder, som må være operative, den dag en krig måtte
begynde. Dette kan af mange selvindlysende grunde
ikke gøres her, og i stedet er derfor opstillet det krav,
a t ingen krigsmæssigt betonet enhed m å eksistere i et
mindre antal, end at

a. der konstant kan opretholdes et rimeligt bered
skab med typen, og

b. al en rimelig grad af slandardisering m. h. t. re
servedele elc. og uddannelse af personel kan opnås.

Det under b. nævnte krav har ikke alene betydning
for minimumsantallet af skibsenheder af en bestemt
type, men ogs å for udstyret af de enkelte skibe inden
for denne. Eksempelvis ville det i standardiserings
mæssig henseende ikke nytte flåden meget, at den
rådede over 4 jagere, dersom disse alle var af forskellig
oprindelse, som f. eks. amerikansk, engelsk, fransk
og svensk.

Ved fastsættelsen af de enkelte sskibstypem in i
rnumskrav « må man dog selvfølgelig også tage den
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pågældende skibstypes fredsanvendelse i betragtning
og så vidt muligt sørge for, at alle nødvendige eller
vigtige opgaver kan løses. Dette sidste hensyn må bl. a.
blive fremtrædende for fregattypen .

Ud fra de stillede fordringer kan følgende skema
Ollstilles over den ønskværdige minimumsflåde :

Skibstype IAntal IStykpris ISaml prisILeVetidl Fornyelses-
J J • pr. skib pris pr. år

Jager ... .. . .... 4 90,0 mill. 360,0 mill. 18 ål' 20,0 mil l.
MTB (;'1mB) .. . . 16 8,0 - 128,0 - 15 - 8,5 - c.
Fregat .. . .. ... . 5 45,0 - 225,0 - 20 - 11,2;; -
Patruljebåd . ... 6 15,0 - 90,0 - 18 - 5,0

Vedetbåd .. . . .. 8 4,5 - 36,0 - 18 - 2,0 -
Ubåd . .. . . . ... . 7 111,0 - 126,0 - 16 - 8,0 - c.
Kystmiucstryger 8 15,0 - 120,0 - - 15 - 8,0 -
Lægtvands-

minestryger .. 8 7,0 - 56,0 - 1;; - 3,75 - c.
Minelægger . ... . 5 n.o - 30,0 - 20 - r.s
Depotskib m.v ...) 3 10,0 - 30,0 - 20 - 1,5 -
Opmålingssklb .. 2 6,0 - 12,0 - 20 - 0,5 - C.

Fornyelsespris pr. år ialt ca, 70 mill. kr.
Under depotskibe m. Y. er medregnet et specielt byg

get skib til grønlandske farvande med isf'orstærknin
ger etc.

Det er næsten givet, at søværnet med den for tiden
herskende økonomiske situation i Danmark ikke kan
påregne at kunne ofre i gennemsnit ca . 70 mill, kr.
årligt på rene skibsnyhygn inger, selvom der vel nok
eksempelvis "il kunne spares relativt store beløb til
olieindkøb på driftsregnskaberne, den dag alle skibe
med undtagelse af eventuelle jagere er motordrevne,
en udvikling, der teknisk set er mulig.

Men da ovenstående skema kun berører det rent
teoretiske nybygningsbeløb, når »øn s k efl åden « en gang

Tj dssk r. f. So væsen. 129. Anrg, :I
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i fremtiden eksisterer, har det mere interesse at se
på, hvordan den nuværende danske flåde kan tænkes
tilpasset den her beskrevne version af det kommende
søværn, og hvormeget denne omdannelse vil koste in
den for det nærmeste åremål (en lO-årsperiode). Det
t'ølgende skema giver en oversigt herover.

SI;ibstype

.lngcr , . , , , , , , , , o o 4 4 360,0 mill. kr.
MTB (~II{B) . . . . li 11 16 10 80,0 - -
Fregat . .. , .. , , , GI) G :; s 225,0 - -
Patruljebåd . . . . 1G~) 123) G 2 30,0 - -
Vcdetb:id", . . , 74) 7 8 li 3G,0 - -
Ub:ld . . . . .. . ,. , 3S) O 7 4 72,0 - -
Kys tm inestryger 8 O 8 O 0,0 - -
Lægtvands-

minestryger , , 7 7 8 8 56,0 - -
;\linclægger , . ... 6°) O s O 0,0 - -
Dcpolskib m." .. . :! O 3 18) 10,0 - -
Oprnaliugssklb . , 2') O 2 O 0,0 - -
Samlet nybygningsomkostning i 1() ar . . . . . . . . . .. 869,0 mill. kr.

l) 3 HU;":T, 2 HOLGEH DANSKE, 1 THETIS.
~) 2 WlLLE;\IOES, 4 THITO!\, 6 ({HIEGER, 4 SOLOVEN.
:1) 2 WILLEMOES, 6 (\BlEGER, 4 SOLOVEN.
4) Næs-kl.
~) Heri kun medregnet 3 DELFIl"EN-ldasse.
O) Heri medregnet 2 BESI{YTTEREN-klassc. LINDORMEN og

LOUGEN-klasscn påregncs tjenstdygtige endnu 10 år på grund
af efter krigen foretagne omfattende vedligeholdelses- og for
nyelsesarbejder.

7) Begge nu eksisterende opm ålingsskibe påregnes tjenstdygtige
mindst 10 år endnu.

8) skib til særlig tjeneste til Grønland. Begge nu eksisterende
depotskibe påregnes holdt i tjeneste mindst 10 år endnu.

Som det fremgår af de to opstillede skemaer, vil de
årlige opbygningsomkostninger for den tænkte flåde
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overstige udgifterne til udskiftnings-nybygninger efter
endt opbygning, hvilket jo ikke er så mærkeligt, når
det tages i betragtning, at søværnets nybygningsvirk
somhed efter krigen har været meget lille.

Men hvordan man end vender og drejer de opgivne
tal, er det en sørgelig kendsgerning, at Danmark i de
nærmest kommende år sikkert ikke vil kunne ofre
hverken iD eller 8i mil\. kr. årligt på nybygninger til
flåden .

Følgelig må udgifterne reduceres, selvom de er
heregnet på basis af ~min imumskravC' . Dette kan ske
på 3 måder, nemlig

1. ved at nedsætte kravene til de enkelte skibstyper,
således at byggeomkostningerne pr. enhed bliver min
dre,

2. ved at nedsætte antallet af skibe, eller

3. ved at modtage en del af de ønskede fartøjer på
våbenhjælp.

Det vil - som tidligere omtalt næppe være tilrå-
deligt at følge den første udvej til at formindske nyhyg
ningsomkostningerne, idet de enkelte skibe herved
kvalitativt vil blive underlegne over for deres even
tuelle modstandere med de heraf følgende formindske
de chancer for heldigt udfald af en kamp, og personeI
lets moral vil uundgåeligt blive svækket af den under
legenhedsfølelse, der vil opstå.

Antallet af skibsenheder kan nedsættes ved at re
ducere de ansatte minimumsantal af fartøjer inden
for de enkeltet skibstyper. Dette strider mod idegrund
laget for »ønskeflåden« , men en lidt nærmere under
søgelse af spørgsmålet om minimumsantal kan måske
være formålstjenlig. Såfremt den nævnte metode skal
give reelle besparelser, må nedskæringerne fortrinsvis

3"
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gu ud over de større ug dyrere skibe, som f. eks. jagere
og fregatter. Sådanric nedskæringer vil have stor ind
virkning på fladens samlede kampkruf't, og man kan
hurtigt nå så vidt, at spørgsmålet om hcle den p ågæl
dende types eksistensberettigelse melder sig, Eksempel
vis kunne man reducere jagerantallet til 2, hvorved der
kunne spares i gennemsnit 18 mill. kr. om året i ny
bygningsomkostninger. Vcd at gøre dette ville man
løbe en risiko for, at den ene jager vur til eftersyn på
værft, medens den anden havde ny besætning om bord
den dag, krigen kom, og så ville de penge, der var ofret
på opretholdelsen af jagervåbnet gennem årene, være
spildt.

Rent bortset herfra ville søværnets oorioe omkost
ninger til jagervåbnet langtfra blive halveret ved en
nedskæring på 50 % af [ngerantallet, idet der bl. a.
må indkøbes og oplagres praldisk lait lige så mange
hasereservedele til 2 jagere som til 4, og der ville frem
komme et stort spild af arbejdskraft ved at skrive reg
lementer for og uddanne folk til 2 skibe, som adskilte
sig væsentlig fra alle øvrige enheder inden for flåden.

For fregatterne gælder de samme forhold som om
talt for jagerne, hvortil yderligere kommer, at der vil
fremkomme besværligheder merl inspektionstjenesten
og uddannelsen af befnlingsmandslcver, dersom fregat
våbnet reduceres,

Hvis man i stedet for nedskæring af antallet af
større skibe ville spare penge ved at reducere antallet
af mindre fartøjer, måtte man skære mange flere en
heder fra for at opnå samme besparelse, Men da for
holdet er det, at der i forvejen er ansat cl s å lille antal
af minestrygere, at en forsvarlig minestrygningstjene
ste i krigstid næppe kan udføres, og der ikke kan være
færre opmålings- og depotskibe, hvis disse skibstyper
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overhovedet skal opretholdes, kan man se bort fra dis
se besparelsesudveje (og desuden Irerng år det af ske
ma 2, at en bortskæring af specialskibet til Grønland
kun vil give en formindskelse af den årlige nybygnings
konto med ca. 1 mil\. kr. pr. år inden for den beskrevne
periode) .

Endvidere haves for øjeblikket alle de »regu læ r e«
minelæggere, som tænkes at indgå i flåden om 10 år,
s å her kan intet spares på nybygningerne. Tilbage
bliver så af _m ind re« skibe motortorpedobåde. patrul
jebåde, vedetbåde og ubåde. For såvel MTB som ubåde
gælder det, at der må disponeres over ret stort antal,
dersom typen overhovedet skal kunne udnyttes med
held i krig på grund af ringe udholdenhed og svag
armering, henholdsvis stor s splld t ld e på vej til og fra
havn samt ved hvil uden for operationsområdet. Følge
lig bør man ikke røre ved antallet af disse skibe, der
som det ønskes. at de respektive våben skal være ef
f'ektive i krigstid. Tilhagc hliver patruljebåde og vedet
både, men selv ved fuldstamdigt at se hort fra nyhyg
ningsvirksomhed på disse områder kan kun spares i
gennemsnit ca, 6,5 mil\. kr. om året, og selv dette
ringe beløb kan ikke tilnærmelsesvis opnås i virkelig
heden, da det vil blive nødvendigt at bygge noqle nye
skibe af de nævnte typer.

Alt i alt leder de her fremsatte betragtninger frem
til det synspunkt, at man - dersom en nedskæring
mtl foretages - hellere må bortskære en hel skibstype
end reducere an tallet af enheder inden for en eller
liere typer. Herved vil flåden ganske vist også miste
kampkraft i betydelig grad, idet der jo uvægerligt vil
forekomme opgaver, der enten slet ikke eller kun i
ringe grad kan løses, hvis der ikke rådes over de til
formålet beregnede enheder, men man undg år at for-
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øge de standardisering mæssige og uddannelsesmæs
sige vanskeligheder, og man undgår at ofre penge på
skibstyper, som alligevel ikke kan bruges effektivt,
når krigen kommer.

Det bliver ikke vanskeligt at vælge de skibstyper,
som i givet fald må udgå. Da der må stilles det krav,
at færrest mulige typer forsvinder for at opnå en
passende reduktion af nybygningsomkostningerne, i
forbindelse med, at der må bibeholdes muligheder for
miuelægning, minestrygning, farvandsoverv ågning
samt personeluddannelse, kan der kun være tale om
at lade motortorpedobådene. jagerne samt ubådene ud
gå, formodentlig med den anførte prioritet. Imidlertid
spa res der i lO-årsperioden kun ca . 8 mil!. kr. pr. år
ved alene at ophæve MTB-våbnet, så jagervåbnet må
sikkert følge trop. Herved fremkommer en samlet min
dre årlig nybygningsudgift på en, 44 mill. kr., hvilket
giver ca. 43 mill. kr, til rest i å r lige nybygningsomkost
ninger. Dersom heller ikke dette beløb kan opnås, er
der sikkert ingen anden udvej end også at angribe
uh ådsvåbnet, men her er der det særlige forhold, at
det i fredstid er nødvendigt at råde over et mindre
antal enheder for at kunne uddanne besætningerne P~I

de ubådsjagende skibe, idet det vil blive for dyrt og
ubekvemt at skulle basere sig udelukkende på uden
landske undervandsbåde til dette formål. Men ved at
se bort fra v åhnets krigsmæssige anvendelse kan man
sikkert nøjes med de nu under bygning værende 3 en
heder af DELFINEN-klassen, således at der inden for
IO-årsperioden spares ca. 7,2 mill. kr. pr. år til ny
bygninger, eller ialt ca. 51 mill. med 36 mill. kr. til rest.

Men resultatet af alle disse amputeringer vil uvæger
ligt blive et fald i kampkraft. som i givet fald kan
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blive katastrofalt. Det vil derfor være naturligt, at man
- inden man skrider til nedskæringer af s ønskefl å
dene - undersøger, om der stadig skulle foreligge mu
ligheder for at erhverve skibe på våbenhjælp, og i givet
fald hvilke. Ifølge forskellige avismeddelelser er der da
også sådanne undersøgelser i gang.

Det behøver næppe at understreges her, at det langt
fra er ligegyldigt, hvad vi får, såfremt våbenhjælp i
det hele taget ligger inden for mulighedernes grænser.
Ganske vist er det uhøfligt for en gavemodtager at
stille krav, men ikke desto mindre må det fremhæves,
at nye skibe til flåden bør være mere moderne og min
dre udslidte end de fartøjer, som de skal erstatte, samt
at gavefartøjernes egenskaber løvrigt må være sådan
ne, at skibene kan anvendes til de opgaver, som de
måtte komme ud for at løse i danske farvande. Des
uden skal nye skibe helst være således bygget og tilgå
søværnet i et sådant antal, at vore standardiserings
mæssige og uddannelsesmæssige vanskeligheder ikke
forøges.

Disse krav vil stærkt reducere udvalget af anvende
lige fartøjstyper. Ved en hurtig gennemgang af de nye

ste flådekalendere viser del sig straks, at af uden
landske typer, som uden videre kan akcepteres og
indgå i flåden, findes jagere, kystminestrygere samt
lægtvandsminestrygere. Hertil kommer, at specialskibet
til Grønland også kunne leveres på våbenhjælp, idet
den tænkte enhed er modelleret over den amerikanske
»Cactus«-k lasse, men det er "el tvivlsomt, om et ud 
præget :tcivil t« skib af denne art kan påregnes givet
os af USA.

For motortorpedobådene er forholdet derimod det,
at det danske søværn jo er det eneste i verden - bort
set fra det tyske - som anvender den tyske type fra
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luigens tid, og for fregatterne gælder det, at ingen af
de i dag i udlandet eksisterende f'regatklnsser har den
artilleriarmering, som her forudsættes nødvendig for
operationer i eller i nærheden af danske farvande.
Den klasse, som kommer nærmest, er den nye engelske.
PANTHER-klasse, men dels anvendes her et kanon
kaliber og ildledelsesmateriel, som endnu ikke findes
i fl åden, dels er nærluftværnet for svagt. Og endelig
har PANTHER-Idassen den i denne forbindelse meget
væsentlige mangel, at den er så ny, at chancerne for at
få et antal enheder af klassen foræret vel nok er me
get små.

Hvad ubådene angår, kun siges det samme som for
fregatterne, at de eneste udenlandske klasser, som
eventuelt kunne anvendes af os , er så nye, at vi næppe
kan få dem (og muligvis er disse enheder yderligere
således udstyret, at de vil falde helt uden for vor nor
male ubådsudrustning) . Patruljebåde i den ønskede
form eksisterer - så vidt det vides - ikke i dag i
moderne udgave, når der ses bort fra TRITON-klas
sens italienske og hollandske søsterskibe, og det sam
me gælder for vedetb ådene. For sidstnævnte type er
forholdet endvidere det, at typen er så billig og ukom
pliceret, at den vel nok med stor fordel kunne bygges
herhjemme.

Selvfølgelig vil situationen ændres afgørende, der
som U.S.A. genoptager »Off-Shoree -hygrrin gen af skibe
til allierede flåder , men denne mulighed er så usikker,
at den ikke er behandlet her.

Det ville imidlertid også være af meget stor betyd
ning, dersom det »blot« kunne påregnes, at alle de ja
gere og minestrygere, som vi behøvede ifølge den her
skitserede plan, kunne leveres os på våbenhjælp. Her
ved ville jo i gennemsnit spares 41,6 mill. kr. i den
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betragtede 10-årsperiode, hvorved der ville restere
45,4 mill, kr. årligt, som vi selv skulle udrede.

For os er denne sum ganske vist stadig meget stor,
men når man alligevel skal være ubeskeden og kræve
ind fra andre, findes der dog muligvis også en udvej
her. Sagen er jo den, at vore fregatter principielt bør
have samme slags artilleriudstyr som jagerne. Hvis
elet sku lle træffe sig så heldigt, at vi kan få j agere
på våbenhjælp fra USA, ville det måske være ulejlig
heden værd at undersøge, om det ikke kunne lade sig
gøre også at få leveret kanoner og ildledelsesmateriel
j »løs vægte på våbenhjælp, mod at vi selv bekostede
og byggede skibene, som det pågældende materiel
skulle installeres i. Herved ville spares en stor procent
del af prisen for en ny fregat, og en gavnlig standardi
sering ville være opnået. Der er den ulempe ved den
beskrevne fremgangsmåde, at det ikke ville blive de
nyeste typer materiel, der blev sat ombord i de nye
fregatter, men denne ulempe kunne dog Lil dels op
hæves af den lettelse i vedligeholdelsesarbejdet og der
med højnelse af effektiviteten , som en gennemført
s tanda rd iser ing ville betyde.

P å samme måde som for kanoner o. s. v. til fregatter
kunne forskelligt radio- og radarmateriel eventuelt le
veres på våbenhjælp til indbygning i skibe, som kon
strueredes og betaltes af Danmark, og også herved
kunne betragtelige beløb spares.

Om man fra amerikansk side ville gå med til et for
slag som her skitseret, er usikkert, men dersom vi ikke
får hjælp udefra, vil flåden næppe kunne holdes på
en rimelig standard.

Da intet er kendt om omfanget af de pengemidler.
som den danske stat i fremtiden kan og vil stille til
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rådighed for søværnet, er det umuligt at forudsige flå
dens størrelse, hvis forhandlingerne om skibe på vå

henhjælp skulle ende med et negativt resultat.
Men som situationen er med den i øjeblikket her

skende bevlllingspolitik, vil flåden i løbet af få år uden
våbenhjælp være uanvendelig til sit formål, simpelthen
fordi skibene udslides og forældes uden at blive erstat
tet af andre.

Såfremt bevillingerne nedskæres, vil flådens forfald
sikkert blive yderligere fremskyndet trods påtænkte
rationaliseringer, medmindre andre lande træder hjæl
peride til.

Ikke blot søværnets personel, men alle danske må
være interesserede i at finde udvej til at bevare en
effektiv dansk flåde, thi uden en sådan vil andre dan
ske forsvarsanstrengelser være nytteløse.



Fregatten NAJADEN's taktikk ved Lyngdr i 1812.
Av orlogskaptein Rolf Schcen.

»Norsk Sjofartsmuseumes Iroskernanns-undersokel
se av NAJADENs Hak på hunnen av Lyngors havn
sommeren 1957 ga fregattens tragiske skj ebne ny
aktualitet med diverse avisartikler til Iolge.

I »Ber lingske Aftenavis e for 20. juli 1957*) skrev
overlæge, dr. med. Ib Ostenfeld bl. a. folgende: »Det
har ofte undret mig, at Najadens heltemodige kamp
ikke har faat nogen plads i den almindelige nationale
bevidsthed. Den er traadt i skyggen af linieskibet Prins
Christians (CHRIST IAN FREDERIK's) berømte dods
kamp ... c

Denne uttalelse virket på oss norske noe overrasken
de. I Norge har nemlig kampen ved Lyrigor vært min
det og feiret så ofte, at iallfall undertegnede synes den
har vært heromrnet for meget. Den har stillet viktigere
begivenheter i skyggen, f. eks. konvoierobringen den
19. juli 1810, og - hva værre er - den er et skole
eksempel på, hvordan Norges skjærgård ikke skal bli
brukt.

Nettop denne side av saken diskuterte undertegnede
for en tid siden i all vennskapelighet med Fuldmægtig,
Solojtnant (R) Hannens de Lichienberq, som deretter
var så elskverdig å sende rneg Orlogskaptajn M.
Sclunidi's artikkel »F or fc lgelsen af NAJADEN til

,,) Manuskriptet til denne artikel modtoges primo oktober 195i,
men pladsforholdcne har ikke tilladt offentliggørelse før nu, Red.
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Lyrigor Havn 1812 « i »T' id ssk r if't for Søvæsen«, Hl48,
s ide +71-4i4.

Artiklen ga meg lyst til å trykke noen refleksjoner
vedrorende kampen og forspillet til denne. De lær

dommer, man hal ' kunnet trekke av NAJADENs sei
lads , har vel storst betydning for operasjoner i den
norske skjærgård, men en diskusjon omkring dem
Cl' av like stor interesse på begge sider av Skagerak.

Dct er kanskje med et visst vemod, man går til å

kritisere en mann som Kaptajn Hans Peter Holm, den
tapre sjef for NAJADEN, men historiens viktigste
for m å l er, at man skal lære av den, og her kan man
kan si med Kommander Jens Schou Fabricius i den
sa ng, han forfattet til Kaptajn Holms begravelse på
Lungesunds kirkegård den 2. november 1812:

»Forsyn ! Du alene leder
Ormens Gang og Heltens Hæd er.
Holm! dit kjække elskte Navn
Skal fremhringe Fremtid Gavn , . .«

Selve hendingene anses det ikke nedvendig å reku
pitu lcre. »Slaget ved Lyngor« er beskrevet av en lang
rek ke forfattere. (O. A. (h'crland: iH sider, C. F. 'Van
del: 31 sider, F. Beutlich: Il sider, etc. )

Folgeride tre punkter er av særlig betydning:

1. Beordringen av sjef for fregatten NAJADEN.
2. Kjennskapet til Norges skjærgård.
:-l . Den sjdmannsmessige og taktiske dyktighet.

tid pkt. 1. Fregatten NAJADEN var flunkende nytt,
f'låtens heste og mest moderne sk ip . Det sk u lle ope
rcre under vanskelige forhold, mot en Ilende, som var
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knusende overlegen på sjoen både med hensyn til
fart6yenes st6rrelse og antall, og som hadde veltrente
marinskaper og krigserfarne sjef'er. Bare den dyktig
ste kunne være god nok for NAJADEN, om hun skulle
klare å innfri de forventninger, man måtte stille til
flåtens f6rste fregatt etter 1807.

Kaptajn Holm var en anerkjent dyktig mann. Han
hadde med den forrige NAJADEN deltatt i affæren
ved Tripolis i 1797, vært ombord i orlogsskipet OL
DENBORG under orkanen i Taffelbay. 1799, tjenst
gjort i Vestindien og på Schelde. Norge kjente han
fra sin lange tjenestetid som innrulleringsoffiser i
Arendal, 1798-1804. Under krigen var han fra 1811
sjef for briggene i Norge og erobret som sådan den
britiske orlogsbrig l\IANLY.

Kaptajn Holms kvalifikasjoner skulle således være
i skjormeste orden.

Ad pkt. 2. Med hensyn til kjennskapet til Norges kyst,
så må det innr6mmes, at navigeringsmulighetene i
1812 ikke var så gode som idag.

Men for sin tid var de ikke dårlige. Strekningen
Nevlunghavn-Homborgsund, som innbefatter Lynger
avsnittet, var hydrograferet i 1798, og det »grovesk e
dratte for strekningen Langesundsfjorden-Christian
sand var utkornrnet i 1801. Til kartet var utarbeidet et
hefte med seilbeskrivelser og landtoninger i serien
»Oplysen de beretning for de si6farende til det spe
cielle kaart over den norske kyste, og det skulle ikke
være nødvendig for den krigserfarne sj6mann og sio
offiser Kaptajn Holm med hans stab av dyktige offi

serer å være så avhengig av losenes utsagn, som hans
rapport etter slaget gir inntryk av, at han var.

Han burde selv vært klar over, om NAJADENs 111:1-
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stctopper vistes ut mot havet over den lave Sandoy,
ved hvis vestside han hadde ankret med sin fregatt
og sine 3 brigger. (Beutlich er i tvil, mcn i henhold til
\ViIliam James ble enndog »th e must-heuds of several
vessels « - altså også briggene - :o sccn over the
rocks «). Og han burde se1\' ha kj en t Lyrigor så godt,
at han bedre kunne ha vurdert losenes anvisninger
rent sjomannsmesslg sett. LOLLAl'iDs grunnstotning
inne på selve ankerplassen må briggens sjef, Kap
lujnlojtnant A. Krieger, ta ansvaret for.

A cl 3. Men så kommer vi til det taktiske.

Det Kaptajn Holm ville, var selvsagt for enhver bris
å unngå kamp mellem hans egen 42 kanoners fregatt
(KAJ ADEN hadde 26 lange og 16 korte 18 punds
kanoner) og det mektige 68 kanoners fieridtlige 01'

logsskip (DICTATOR hadde 26 24 punds, 26 18 punds
og 6 9 punds kanoner foruten 8 32 punds og 2 18
punds karronader) . Det var for så vidt riktig, at han
Iorsokte å f'lykte. Men selv under Ilukten var det hans
plikt å Iorsoke å skade fjenden mest mulig, helst ode
legge ham. Fantes det noen mulighet for det?

Her tror jeg Tordenskield ville ha handlet ander
ledes enn Holm. Han ville ha utnyttet den norske
skjærgård.

Personlig kan jeg ikke glemme hvilket inntrykk det
gjorde på meg, da jeg i sin tid som kadett med panser
skip seilte gjennom de urene og krongIete Bastholm
og Ruholmsundene 2 il 3 n. mil vesten for Lyrigor.
Senere passasje med mindre farfoyer har dempet
vanskelighetslnntrykkct noe, men det kan neppe være
tvil om, at her, hvor det gjalt liv eller dod, seier eller
dod. for kaptajn Holm's styrke, var Ruholmsundet
stedet, hvor Holm skulle ha gått til handling.
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Med en manovre av det slag som Captain James
Pallerson Stemart på DICTATOR oyensynlig var me
sler i, kunne Kaptajn Holm på nordsiden av sundet
ha lagt sin NAJADEN h 'ers over dette, slik at det
fjendtlige orlogsskip ingen armen vei hadde fremover
enn rett inn i NAJADENs bredside, hvorimot DICTA
TORs stevnskyts hadde lite det skulle ha sagt. Under
en slik ild er det vanskelig å skjonrie, hvordan DICTA
TOR, selv med en Stewart som sjef', skulle ha kunnet
un ng å å lope på grund under vanskelige omstendig
heter. Våre brigger burde ha kunnet holdt de fiendt
lige s' danne borte. Våre kanonbåter vestenfor ville
ha hatt kortere veg til assistanse. Det kunne vært en
mulighet for å få el engelsk orlogsskip som prise,
hvu vi ellers under den syv år lange krig ikke klarte
å tao

!\len Kaptajn Holm seilte videre uten å forsoke seg
på noen dristig dåd. Han var hlitt overrasket nede i
Ha vefjorden. Vel fremm e i Lyngår klarte han frem
deles ikke å tenke taktisk - og ble overrasket på ny.

Oppankringen av fregatten NAJADEN og briggene
KIEL, LOLLAND og SAMS0E i Lyrigor kl. 20,45 om
aftenen 6. juli 1812 foregikk 6yensynlig uten det rin
geste hensyn til, at ankerordenen måtte være klar til
kamp. Losene hadde en stemmig oppgitt, at det nu

umulig for et fiendtlig orlogsskip åseile inn til
Lyrigor. Dermed basta.

!\len fienden kOI11 inn. Han gjorde den maIH1\Te,
Holm burde ha utfort ved Ruholmsund. Holms styrke
11'1 slik, al det ene Iartoy innen avdelingen dekket det
annet. NAJADEN kunne bare hruke en del av sitt
styrbords batteri. De tre brigger hadde tilsammen
bare tre små baugkanoner fri.

Det er ufattelig, at Kaptajn Holm ikke lot sine far-
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toyer kappe ankertaugene og holde videre ostover,
da han så DIeTATORs mektige skrog, dets ruvende
rigg komme inn på havnen. Forst da NAJADEN var
senket, ga han briggene ordre om å trekke seg til
bake, men da var det for sent. Bare SAMS0E under
sin nestkommanderende, Sekondlojtnant H. K. Chri
stie, greide å berge seg ut.

Etter noen eskadreoveiser i mellomkrigstiden sokte
den norske kommandor G. Clir, O. R. Gade å dunke
inn i sine offiserer disse ord: »Offiserene må venne
seg til å tenke taktisk l«

Det var på dette punkt Kaptajn Holm etter mit syn
tross sin mangeårige krigserfaring feilet under Lyngår
operasjonene i 1812.

Hans personlige heltemod er gått over i historien.
Hans energi og utrettelige virksomhed etter NAJA
DENs undergang kan stå som et eksempel for andre.
Hans tragedie var, at han ikke klarte å utnytte Norges
hoyt besungne skjærgård, Den lærdom hans triste
skjebne forst og fremst har gitt ettertiden er denne:

Oifiserene må venne seg til å tenke taktisk!

Tidsskr. r. Sovæsen. 129. Anrg.



En ufrivillig Urenlandsrejse i 1838.
Ved F'r i t s Hammer Kj ø l s e n .

At sysselsætte sig med personalhistorie er baade in
teressant og fængslende, inaaske ikke mindst naar det•drejer sig om egen familie eller indgiftede slægter.
Naar dertil kommer, at man ved et tilfælde finder
den samme tildragelse fra svundne tider beskrevet og
belyst af to personer, der begge har oplevet de samme
begivenheder, men tilfældigvis befundet sig paa øver
s te og nederste trin af den sociale rangstige, da begi
ven hedern e fandt sted, i dette tilfælde en skibsfører
og en skibsdreng ombord paa samme skib, maa det
s iges at være et baade sjældent og ejendommeligt til
Fælde.

I det følgende vil læseren stifte bekendtskab med et
par beretninger, som begge beskriver det norske sejl
s ki h FORTUNA's forlis under en sner storm i Nord
soen, da det i forauret 1838 var paa rejse fra Arendal
i Norge til Le Havre i Frankrig. Der skildres, hvorledes
besætningen under mærkværdige omstændigheder red
des af en dansk brig DER JUNGE MARTIN fra Flens
borg, der var undervejs fra Hamborg til Grønlandsha
vel for at jage sæler og hvaler. FORTUNA's besætning
blev ganske vist bjerget, men maatte meget mod sit
onske gøre den lange rejse med til disse fjerne nord
lige farvande, kun med det tøj man stod og gik i ved
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forliset. Ikke for nogen pris var nemlig hvalfangeren
til at formaa til at afbryde sin rejse for at anløbe en
norsk havn og sætte de skibbrudne i land, hvorfor de
først naaede hjem, da skibet langt om længe var for
hjemgaaende med fuld last.

Den ene af disse to beretninger foreligger i en, i go
tisk haandskrift sirlig nedskrevet redegørelse, som den
lille skibsdreng Johan Hiibner Holst Kløeker paa sin
faders foranledning nedskrev umiddelbart efter, at han
var naaet tilbage til sin fædreneby Arendal i juli maa
ned 1838. Den 10-aarige skibsdreng var pudsigt nok
hlevet sendt til søs med FORTUNA i haabet om, at
drengen derved skulle blive ked af sø livet, hvad imid
lertid alle strabadser og oplevelser til trods aldeles ikke
blev resultatet, idet han i 1841 blev søkadet og senere
søofficer i den norske marine. Beretningen er fundet i
1951 ved gennemgang af nogle familiepapirer, som er
havnet i Danmark hos min hustru og hendes søskende,
der gennem deres norske moder er børnebørn af sam
me Johan Kløeker.

Den anden beretning om det samme forlis og ufri
villige togt til Grønland foreligger trykt og er skrevet
af Premier-Lieutenant Hetting, efter at han med or
lov fra den norske marine havde ført koffen FORTU
~A, tihørende handelshuset A. og H. Dedekam i Aren
dal, da skibet forliste i Nordsøen. Bogen er udgivet i
Arendal i 1838 under titlen: »Besk riuelse over Pre
mier-Lieuienani G. F. Hettings Forlis i Nordsøen, hans
mærkværdige Redning, samt Gretullandsreise i Foraa
ret 1838. Fortalt af ham selu. c

Begge disse skildringer giver et stærkt indtryk af en
sejlskibssømands nøjsomme og utrolig haarde tilvæ
relse, som den formede sig ombord i datidens sejlskibe
og kan derfor have interesse som tidsbillede. Da Het-
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tings bog, skønt paa kun 100 sider er for omfangsrig
til at aftrykke in extenso i en tidsskriftsartikel, gengi
ves skibsdrengens beretning forsynet med henvisninger
og noter, som refererer til hans skippers, premierløjt
nant Hettings mere detaillerede redegørelse. For næ
sten alle begivenheders vedkommende er begge skil
dringer ganske overensstemmende og supplerer paa
en udmærket maade hinanden. Selvom drengens frem
stilling er mere summarisk, saa er den dog forbavsen
de velskrevet, naar man betænker, at han kun var 11
aar gammel, da han nedskrev sine eventyrlige oplevel
se r.

Transscription foretaget af mag. art C. Kjelseti fra
Johan H. H. Kleckers beretning om forliset i Nordsøen
med koffen FORTUNA i 1838.

»Min kjære Iader-) har tilladt mig Johan Hi.ibner
Holst Kløeker at tage til Frederiksværn for at prøve
ved Preliminair-Concurence-Examen at kunne være saa
heldig at blive søcadet, hvorfor jeg om sommeren 1837
kom en prøvetour tilsøes med hr. Premier-Lieutenant
Hetting af marinen, førende koffen »F or tun a « af Aren
dal og foretog jeg dermed en rejse til Amsterdam,
hvilken rejse gik meget heldig. Da jeg aldrig er søesyg,
men saa gerne vil tilsøes, fik jeg ogsaa tilladelse at
prøve paa at gjøre en vintertour med hr. Hetting i
marts maaned 1839, da coffen denne gang var bestemt
for Havre de grace, men paa denne rejse forliste vi, dog
vi bleve, ved Guds vidunderlige hjælp bjergede ombord
i en grønlandsfarer, efter at have i 4 døgn udstaaet
hnarde lidelser pau ' Taget af coffen »F or tun a« og
maatte vi gjøre rejsen med ad Grønland og Spids-
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bjergene for at fange hvalfiske og sælhunde. Denne
sidste rejse vil jeg søge paa at beskrive.

Tirsdagen den 20. Marts sejlte vi fra Arendal med
god vind indtil aftenen omtrent klokken 7 vi saae
Oxøe fyr omtrent 2y:! mile fra os. Det begyndte at
blæse mere og mere, og vi formindskede vore sej l til
enkelt rebet merssejl. Vi kunde slet ikke faae tændt
lys i nathuset, men vi styrede dog saa godt vi kunde,
indtil morgenen klokken 5 vi saae, at der var vand i
skibet, og inden 10 minutter var det fuldt af vand-) .
Vi kunde ikke engang fa ae saa megen tid, at vi kunde
faae bragt noget brød op i ruffen. Vi begyndte at heide
eller kantre mere og mere, saa vi maatte kappe vor
fokkemast, for at ikke skibet skulde kantre rundt.
Imidlertid kastede vi al vor dækslast. Da den var
kastet, vilde vi gaa ind i ruffen. Da jeg gik ind, holdt
jeg mig fast i Hetting, men da kom der en søe, og slog
mig udenbords, men Hetting og en af vore folk (ved
navn Thomas Thomassen) greb mig i haaret og slebte
mig ind i rufferi"}. I dette skrækkelige øjeblik sad vi
der i vand til knæerne uden noget at spise i to dage,
da vi saae land af Norge, som vi troede var Lister
landet, men den 3. dag begyndte tørsten at plage os
og en af vore folk (ved navn Lars Lind) vovede sig
ind i ruffen paa den anden side. Endelig kom han ind
med stor livsfare, og fandt et ølfad som ikke var bort
skyllet af søen, som bestandig slog ind. Han fandt og
saa en tønde med saltet kjød og en tønde med stokfisk.
Imidlertid slog folkene hul i veggen af ruffen, og vi fik
lidt øl , og vi spiste stokfisk. Folkene maatte imellem
kige ud om de kunne faa øje paa skibe. I denne til-

*) Denne ejendommelige oplevelse har været fortalt i fami
lien gennem tiderne og paahørt med en vis skepsis, indtil den
findes omtalt og bekræftet af Kløeker selv.
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stand sad vi indtil Fredag, da vi saae 2'de sejlere. Yi
hejsede et hvidt lagen op pua vor mesanmast, men
ingen af dem nærmede sig os. Vort haab begyndte at
dale mere og mere, da "i saae dem forsvinde for vore
øjne. Løverdag begyndte det at blæse mere, og vi maat
te sidde og holde paa taget af ruffen, da vi hvert øje
blik ventede den skulde falde ved søens slag, som be
standig slog over den. Nat til Søndag drømte Hetting
at vi skulde blive frelste. Han sagde derfor til en af
sine folk (ved navn Lars Lind), at han skulde gaae
ud og see efter land. Det var ganske mørkt, og han
kunde ingen ting see. Om morgenen, Søndagen den
25'de Marts klokken omtrent 10, stormen havde lagt
sig, gik en af folkene ud (ved navn Omund Larsen),
og han saae et skib, der kom sej lende ret paa os. Det
kom nærmere og nærmere, da det kom tæt ved os.
sendte det en slup ud, og vi bleve hentede ombord") .
Ingen af folkene fik tilladelse til at tage noget toj
med, undtagen styrmanden fik kastet sin kiste ned i
sluppen uagtet folkene i sluppen nægtede det. Det var
en grønlands farer, som skulde rejse til Grønland for at
fange hvalfiske og sælhunde, havde 9 slupper ombord.
Besætningen bestod af 50 mand, hvoriblandt Capitai
nen Ladevig Maeyn, styrmanden Joacim Ditmar, dok
toren Hr. Otto Chemtermon, 6 officerer, nemlig spek
sneider Jørgen Køller og hans medhjælper Joachim
Nienburg, harpunererne Simon Egers, Johan Wenberg
og Hans Hendriche Schytte, tilligemed baadsmanden
Wilhelm Winther samt de, som styrede sluggen.

Da vi kom ombord i fartøjet, som var en brig, kunde
vore folk ikke gaae, fordi de i -l døgn havde sadt i
vand -) . Vi fik derfor noget varmt øl med brod i, lidt
tvebak og smør. Vi maatte ikke spise meget, fordi doc
toren sagde, at det ikke var godt. Straks jeg kom om-
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bord i grønlandsfareren der junge Martin faldt jeg
magtesløs i kne paa dækket i blotte skjorteærmerne
og ikkun med en støvle paa og uden noget paa hovedet,
i hvilken kolde dragt jeg befandt mig ombord i naget
i de 4 døgn. Jeg ble,' nu straks afklædt, da jeg var
ganske vaad, Jeg laante klæder af den tydske kahyt
junge. Han lagde derpaa noget i kaminen, for at jeg
kunne faae varmet mig lidt.

Samme dag vi bleve bjergede ombord i den junge
Martin skrev Hetting nedenstaaende, i det norske.
tydske og engelske sprog, nemlig:

»Coff'en Fortuna, ført af lieutenant G. F. Hetting fra
Arendal, bestemt til Havre, sprang læk i nordsøen den
21'de. Mandskabet blev den 25'de bjærget af en grøn
landsfarer Capitain Maeyn, de junge Martin fra Ham
borg*) paa 58,30 N.B. og 3.30 L.øst for Greenwich.
Vi maatte fortsætte rejsen med til Grønland for siden
at vende tilbage igjen.

the junge Martin den 25'de Marts 1838.
G. F . Hettino, «

lagde samme i 3.de flasker og kastede dem i søen. Jeg
kunde godt mærke paa det tyske skibsmandskab, at
de gjorde nar af dette Hettings vistnok kloge forhold .
og det viser sig ogsaa af den Constitutionelle No. af
Morgenbladet No. og af Arendals Avisen No. gi af 2.de
af disse flasker bleve fundne og bragte vore slægtnin
ger og "enner efterretning om vor bjærgning næsten
2 maaneder forinden vor tilbagekomst til Arendal.
som var Tirsdagen den 24.de juli") .

Hetting bød Ludvig Meyn 200 Spd. for at sætte si g
og mandskab iland, men Meyn turde det ikke fol' ikke

*) Briggen kom fra Hamborg, men var hjemmehørende i
Flenshcrg.
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,It forsinke sin rejse"). Vi udstode megen storm og en
ulidelig kulde') paa vejen til og fra Grønland, men
briggen var godt udstyret og provianteret. Jeg havde
det godt i kahytten, hvor Hetting (der altid er saa god
mod mig) og j eg laae sammen i en køj eS), der rigtig
nok var meget knap og kold i det haarde klima, men
uagtet jeg intet havde at skifte med, manglede jeg in
let, da jeg spiste i kahytten med capitainen (der paa
grøn lan dsfa r er en kaldes for Commandeuren ) Hetting
doctoren, styrmanden og kahytjungen, der heed Jacob
Stuber, der var 17 aar gammel, altsaa var jeg den
yngste ombord.

Mine forretninger bestode ellers i at gaae tilhaande
i kahytten saasom stoppe commandeurens pibe og des
lige, skjænke brændeviin til folkene, undertiden kunde
jeg "el ogsaa være paa udkik i tønderne som i den
hensigt vare anbragte paa bramsalingerne, paa fore
og stortoppernev) , da ellers Hetting undertiden læste
navigation med mig, ga v mig franske leetioner og des
lige. Commandeuren lod til at lide mig godt, da han
foreslog mig at hlive hos sig og fare med skibet paa
Flensburg, hvor det hørte hjemme, men dertil var jeg
ikke bestemt. Den 15'de april, jeg fyldte mit ll'te aar,
tænkte jeg ret meget paa mine kjære forældre og søs
kende og takkede Gud for hans store barmhjertighed,
at vi saa vidunderligen var blevne bjergede.

Efterat jeg havde været noget ombord, gjorde jeg
hekjendskab med skibsmandskabet, da jeg havde væ
ret længere tid ombord begyndte jeg at tale tydsk med
dem, og da capitainen og Hetting talede engelsk i ka
hytten, lærte jeg ogsaa lidt engelsk. Tiden løb. Ende
lig kom vi først i april til lisen og redskaberne bleve
færdige. Sluppene bleve skurede rene. I hver slup 6
mand og knippelredskaber til at slaa sælhundene
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med. Naar sluppen skulde ud paa fangst om morgenen
raabte baadsmanden :li fald over alle«lO) det vil sige
at alle sluppene skulde ud paa fangst. Den første dag
fangede vi 1 sælhund, den anden 202. Den 20'de april
fangede vi 880 sælhunden). Hver mand havde sin
kniv. Naar sluppen kom til skibet blev sælhundene
opskaarne og kastede ned i rummet.

Paa Grønland var der og 9 engelske skibe og en
norsk skonnert fra Tromsøe ført af captain Alexander
Hvidt, der havde bare bønder til besætning, 10 N(?)
og 3 slupper, 7 tydske store skibe. Efterat vi havde
sejlet i lisen og slaaet sælhunde, hvoraf vi fik 4000,
begav vi os nord efter indtil Spidsbjergene for at faa
hvalfisk. Da vi kom imod Spidsbjergene 79 a 80 gra
ders N.B. bleve sluppene atter renskurede. Redskaber
ne til hvalfiskene vare harpuner til at stikke dem med,
og i hver slup var der 5 trosser eller liner og 5 landser,
redskaber til at stikke fiskene med, naar de have løbet
længe med harpunen i sig. De havde ogsaa store øxer
til at hugge fiskebenene med. Ligeledes store træstøt
ter med 4 spiger i enden til at lægge spækket paa, for
at det skulde ligge fast, naar de skære snoren af spæk
ket med disse store knive.

Efterat vi i en lang tid havde sejlet imellem lis
fjeldene, saa vi en fisk velte sig i vandet som et fjeld.
Sluppene blevafstrikkede. Da de havde roet et stykke,
kom den veltendes lige for stevnen af sluppen, da
skjød baadsmanden Wilhelm \Vinther fast med harpu
nen i fisken. Forud i sluppen havde de en liden rund
støtte hvorpaa linen bleve omkastede for at stoppe
fisken i det den løb, men de løb dog saa haardt at har
punererne maatte slaa vand paa støtten forud, for at
der ikke skulde gaae fyr i den. Efter at de havde løbet
længe, kom den op i vandskorpen, da den kom op
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blev den stukken med landser. Tilsidst toge vi trosser
ne ombord, og vi sejlte, men efter at hvalfisken havde
løbet i 3 timer, vendte den dog skibet hout, tilsidst
sprængte den sig ved at løbe, og da den var død rejste
en slup hen for at stikke en harpun fast og bugsere
den til skibet. Nu blev alt gjort færdig til at hejse fi
sken op. Da vi fik fisken paa siden, sejlede vi hen til
el stort Iisstykke, og der lagde vi os fast. Da vi havde
luglos fasl gik alle harpunererne ned paa fisken og
begyndte al skjære, Denne fisk var paa omtrent 40
løn der spek, og efterat vi havde faaet den ombord og
skaaren den i stykker sejlede vi fra lisen1:!) .

Efterat vi vare komne fra det lisstykke vi laae ved ,
bleve vi indesperret af lisen, og der laa vi fast i et stort
iisstykke, ved dette lisstykke laae vi i 2 dage og imid
lertid saae vi 4 iisbjørne, og vi skjød efter dem, men
vi traf ingen af dem. Da vi i 2 dage havde sadt imel
lem iisen, kom vi endelig ud, og dagen efter skjød har
puneer H. H. Suter fast med harpunen i en fisk paa
omtrent 160 tønder spek, vi lagde os atter fast ved et
stort iisstykke og hejsede den ogsaa ombord, vi kryd
sede nu langt imellem iisen, og ingen fisk fik vi at see.
Efter at vi længe havde krydset i iisen, lagde vi os
atter fast i et stort iisfjeld, som vi ikke kunne se over
fra briggens top. Fra dette lisfjeld saae vi en fisk og da
blev der raabt fald over alt, og da skjød lste harpurreer
Joachim Nienburg med harpunen fast i en fisk den
24. juni, og den blev hejset ombord, den var paa 140
tønder spek. Dagen efter den 25'de juni skjød harpu
neer Simon Egger fast i en fisk, der laa to slupper vagt
for at passe op, om der kom nogle fiske. Det var ganske
tykt, da han skjød fast i fisken. For at give tilkjende
at der var fast i en fisk hejsedes et Ilag op i banden.
og naar de saae det ombord hejsede de ogsaa et flag op
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ombord, men flaget i baaden kunde de ikke see fra
toppen, fordi det var ganske tykt. Folkene i sluppen
begyndte derpaa at skrige fordi de troede ikke de som
vare ombord kunde see dem. Endelig fik de dem at
høre og alle de andre slupper hleve afstrikkede. Ende
lig fik de saa hvalen og flere harpuner bleve indskjud
te i den. Da den var død bugserede de andre slupper
hen til skibet, og den blev hejst op, den var paa 130
tønder spek. Ombord i briggen havdes ingen bevæh
ning, men redskaber til at fange sælhunde og hvalfiske
med som var harpuner og landser til at stikke hvalfi
skene med, og kniphel til at slaae sælhunde og støtter
til at skjære spekket paa, og knive til at skjære sæl
hundene op med. Søfugle, som vi saae, var lom, og
røtjerts, som var rød under brystet og sort med hvide
vinger, og duer som vare sorte og hvide. Engang vi
sejlte imellem iisen kom der en brig drivende ned imod
os, da den kom nærmere, observerede vi , at den var
fuld af vand, det var en tydsker ved navn Capitain
Otto Mehlen førende briggen Hofnung fra Altona,
som var fætter til vor capitain. Da Meyn saa dette,
roede han strax hen til den og paa spørgsmaal om, hvad
der var paa færde, sagde han, at skibet var blevet
fuldt af vand, da de havde sejlet imod et lisstykke og
deraf var den bleven læk. Han fik derpaa sin tømmer
mand med ombord for at tætte den!:!).

Endelig blev den gjort istand til afsejling igjen.
Paa samme tid forliste ogsaa en engelsk brig, da den
sejlede imellem to iisfjelde, som dreve hen imod ski
bet, og da de kom tæt ved skibet, klemte de det ganske
fladt, saa masten faldt paa iisen, og briggen der heed
Epigraive sank. Engelskmændene fik saa megen tid,
at de fik sine slupper afstrikkede og fik lidt proviant,
men da de trættede om brændevinet, som de havde
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taget i kahytten, sej lede imidlertid nogle af dem hen
til andre skibe, hvorimod 3 engelskmænd vilde løbe
fra det ene lisstykke til de andre hen til skibene, men
de hleve liggende paa eet ilsstykke, som de dreve væk
med. Imidlertid lagde de sig til at sove, da de vare
drukne, de laa og sov i 36 timer indtil en iislænder fik
dem at see og troede, at det var 3 store sælhunde, strik
kede derfor sin slup af for at fange dem , men da de
korn tæt ved dem, sane de at det var 3 engelskmænd
som sov paa isen. De kom derfor ombord. En af en
gelskmændene sov imellem iisbjørne. De havde fanget
mange iisbjørne, og skindet af dem tog han og svøb
Le sig ind i og lagde sig imellem 6 iisbjørne. Han kom
siden ombord i et engelsk skib14 ) .

Hver aftcn holdtes pebet") undtagen naar briggen
var imellem iisen, for da arbejdedes der baade dag og
nat paa sælhu ndes og hvalfiskes fangst, thi der var
lyst bande dag og nat. Den 2'den juli sejlede vi hjem,
og hele skibsmandskabet b lev kaldet op paa dækket,
og der blev spurgt, om de vilde følge med hj em, hvil
ket altid har været brug forinden hjemsejlingen. Vi
hejsede derpaa flaget, og vi skjød 2 skud og alle fol
kene fik brændeviin. Vi sejlede nu med god vind hjem,
indtil vi kom paa kysten af Norge 2 mile fra næsset,
da briggen igjen hejsede flag. Da flaget havde staaet
en halv time kom lodsen ombord. Skibsmandskabet
var meget bedrøvet, da vi med ham rejste fra briggen,
især styrmanden, og vi raahte hurra 3 gange, som de
igjen besvarede OS15).

"ed hjemkomsten den 24'de juli erfarede jeg, at den
første underretning om coffens forliis ankom til Fre
deriksværn først i april ved nogle skibsfolk som havde

" / unl.lgclig ll!(cbc t «. (bøn) .
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været ombord i vraget, der drev 0111 i nordsøen og
bjergede min skibskiste, som jeg rigtignok nu har
faaet igjen, men alle mine kostbare bøger og det meste
af mit tøj er aldeles bedærvet af søevand. Ligeledes er
faredes, at de fleste troede, vi vare druknede, da det
varede saalænge nemlig omtrent 4 maaneder inden der
kunde erholdes efterretning om vor vidunderlige bjærg
ning paa grønlandsfareren og havde om ikke ved 2'de
af udkastede bouteiller erholdt efterretning derom ,
kunne man jo heller ikke, efter over 4 maaneders for
løb fra vi forliste til vi kom hjem, troe andet end at vi
vare borte. Et forhør som Hetting har ladet optage den
26'de d.m, i Arendal om coffens forliis, findes indført

Arendals avisen No. 9 for idag.

Arendal den 31'te juli 1838
Johan Klecker«.

Noter :
l ) Johan Klockers fader va r fh v. premierløjtnant ved den

va l der ske Skarpskyttebataillon, overkrigskommissær og toldin
sp ektør i Arendal Johannes Nicolai de Klecker, som fødtes 1788
i Frederikshald og fik sin første uddannelse i København. Da
krigen med England korn i 1807, gjorde han først tjeneste i
Det kongelige Livjægerkorps i København under byens belej
ring og deltog i alle korpsets træfninger med englænderne,
saaledes ogsaa i udfaldet i Classens Have den 31. august 1807 .
Han kom i 1808 tilbage til Norge, hvor han som fendrik i det
norske Jægercorps deltog i grænsekrigen mod Sverige 1808
09. Han blev kun 21 aar gammel udnævnt til ridder af Danne
brog i 1809 paa grund af sin deltagelse i krigen. (Iflg. nekrolog
over Johannes Nicolai de Kløeker i »Vestl a ndske TIdendee af
15 . marts 1862 ).

Følgende noter er uddrag fra bogen:
...Beskrivelse over Premier-Lieuienant G. F. Hettings Forliis

i N ordsøen, hans mærkværdige Redning, samt Grønlandsreise i
Foraaret 1838. Fortalt af ham selv,« Arendal 1838.

- Premierløjtnant Hetting vil i det følgende blive forkort et
til H.-
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") II. ski-iver paa pag. 5 Ull 6: »Scnc re ud paa Natten blæser
L~ set ud i Xat huset ; urider Bestræbelsen for at faac dette
lænd l, gf rerle Skihel meget, hvorved ~Icrsseilcl hlæste fra Raaen
olt Fu re -Stænge-Stagsei let fra Liget. \'i hleve derfor i denne
mørke Nat nødsagede til at lændse for Takkel og Toug . , .e
H, fortæl ler endvidere, at um murgenen var stormen tiltaget san
ledes med sne- ug haglbyger, at ingen kunne sendes til vejrs.
Da der viste sig vand i Iolkelukuf'et ug i kuhytten, hvor vandet
stod 2 tommer over dækket, hlcv pumperne bemandet og surrin
Itcrnc paa dækslasten kappet, Da sidbet imidlertid faldt tværs
i vind og sø ug sank dybere ug dybere, gav H. urdre til at
kappe masten, hvilket fil, sidbet til at rette sig noget, men
"nem e sky ll ede efterhaanden alt væk, Paa pag. 7: »Enhver
lti ordc nu Sit, furat holde sig fa st ved Roret eller Mesanr-iggen ;
men vi hlcve desuagtet uafladcl ig omkuldkastede af den vold
so m m e Sue, der med fr~'gtc1igt Raseric brod imod os. I denne
Karnp med Elementerne vilde vi vistnok være komne tilkort,
hvis vl ikke havde kunnet tage vor Tilflugt til Ruffen paa
Dækket, hvori vi fandt en Smule Lye mod den kulde Vind og
Snee, men Vandet slod imidlertid der sna høit, at det gik os til
I\næcrne« . , , Det lykkedes senere at f'aa mesanen hejst 4 å [)
fod up, hvilket forhindrede skibet i at blive kastet for meget
lva-rs, hvorved ruffet truede med at gua overhord, og nu: »stud
oS intct andet tilbage, hvorfor vi trøstigt maatte overlade os i
Fnrvyne ts Haand, ha aben de at dcttc, n aar dets Tid kom, vilde
sende os en Frelser-e.

:I) H. turde ikke lade mere end 4 mand vise sig paa dækket,
da det tredje skib nærmede sig, af frygt for at dette ogsaa
ville sejle for-hi, hvis man der ombord opdagede, at havaristen
havde hele 11 mand ombord, eller som H, skriver paa pag. 13:
Omendskjønt maaskcc ;'\Iange ikke ville kunne tænke sig nogen
~Iulighed i, at den ene Søernand skulde vilde forlade den Anden,
naar han seer, at han kan hjælpe, saa gives der dog destoværre
saa da n n e Tilfælde, Af disse ere imidlerttd ikke saa mange ind
trufne, men med Vished tør jeg alligevel sige, at Hol1andske
Skibe have ufte forbiseilet u lykkcl ige Søemænd uden at ville
hjælpe. Frygten for at det kunde være en Hollænder bestemte
rnig derfor til, ikke at lade mit ;'\Iandsl,ab vise sig i for stort
0\n ta l. e .

' ) FORTUNA's mandskab var saa udmattet ef'ter de udstaaede
strabadser, at flere maatte bæres ned i fartøjet og hejses op i
den danske grønl andsfarcr-. Takket være br-iggens læge, der
anvendte " Sa lve, Omslag og Kopsætn inge redde des nordmæn
dcnes Ih', og alle var kurerede efter 5 uger. »Hva d der forsin
kede deres Kuur saameget, var det kolde Klirnat, og at vi kun
fill Seil til at ligge paa og Seil til at brede over os, hvilket
ikke var t ilstrækkehgt for at bevare vore Legemer mod den
skrækkcl ige Kuldee (pag 17 ) , , . ;'lIen al1e reddede dog livet,
hvorfor H, skriver at: »De n Dag vi vare komne ombord blev
der om Aftcnen afholdt Gebeet, og vort Sind var hos os Allc,
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tor jeg sige, opfyldt af Taknemlighed til den evige, barmhjer
tige Gud, der saa underfuldt sendte os en Frelser i Nødens
Stund«. (pag. 18) .

5) For at skaffe underretning til Norge om FORTUNA's sør
gelige skæbne kastede H., som ogsaa fortalt af Kløeker, tre
flasker hver med tre sedler paa forskellige sprog overbord i
Nordsøen -lO mil af den jyske kyst med: »en inderlig Bøn til
Gud om at føre disse Flasker til et Sted, hvor man maatte op
dage dem,« (pag. 16 ). Selvom besætningerne rystede paa hovedet
heraf, viste denne flaskepost sig at være særdeles paalidelig,
idet familierne i Arendal knap to maaneder efter var under
rettet om forlis og bjærgning af deres paarørende gennem to af
de ilanddrevne flasker, (pag. 93).

O) :'Ilandskabet fik ingen hyre paa datidens hvalfangere, men
lønnedes kun med part i den udvundne tran. H. skriver ogsaa,
at han ikke bebrejder Capitain Meyn, at de rnaatte gøre rejsen
med til Grønland, thi »j eg selv maatte have handlet Hgelcdese,
(pag. 15 ). At FORTUNA's mandskab blev »rn cget modfaldne og
flere henfaldt i Fortvivlelsee, (pag. 19), da de hørte at de
sk ul le med til Grønland, er derimod ikke mærkul igt.

7) Saa godt som ingen personlige ejendele reddedes fra FOR
TUNA, og klæder kunne ikke faas i grøndlandsfareren. Herom
siges paa pag. 18: »Klæder af hvilketsomhelst Slags kunde man
ikke vente sig at erholde, da de der fare paa dette Farvand,
kun er fursynede med en eneste Skinddragt, de bestandig be 
holde paa sit Legemes . . .

S) Komfort var den 250 ts store brig DER JUNGE MARTIN
med sin besætning paa 50 mand, som de fleste koffardiskibe den
gang, fuldstændig blottet for, og at de skibbrudne maatte friste
livet under spartanske vilkaar Iremguar af følgende: »1 Tyd
sk øn dæk blev paa Styrbords Side opalugen en Bordstflning,
hvori hlev lagt nogle Seil, som sk ull e tjene mit Mandskab til
Køier, og for mig og Johan Kløcker, blev lagt nogle Seil i el
Skah, der siw ide tjene os til Seng. Hvilke Forandringer cre ikke
Xlcrme sket undcrkastet l For 5 Dage side forlode vi Fødelandet
med de bedste For-haabninger om en snar og heldig Reise;
istedet derfor sjunkne i Nordsøen, og derpaa reddede, for at
friste den sørgeli ge Skjæbne, at rnaatte gaae med paa en Nord
polsexpedition, blottede for de høistnødvendige Klæder l« (pag.
1!1). Provianten til briggens store hesætning plus de skibbrudne
ialt 61 mand, var imidlertid r igelig, ligesom de var »ovcrf'lø
d igen forsynede med Brændeviin, omendskjønt denne Artikel
paa disse Farvande mere skader end gavner.e (pag. 91).

O) H. fortæller ( p ag. 33), at »All e de Skibe, der fare paa
Gr ønlan d, bestandig have En paa Toppen for at holde Udkik.
Til dette Øiemed har man en Tønde, lidt lavere end en Mands
Høide, faslnaiet paa Stænge- eller Br-arnsal ingen, med et Hul
i den nederste Bund, hvorover der er en Lem, som aabner sig,
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n aar man vil op i Tønden, og som atter lukker sig nu ar deltc
Cl' sk eet ; denne Lem er over-spigret paa Inderstden mcd uldent
Tøi, for bedre at varme Fadderne pn a Udkiksmanden.e .. ,
»At staae paa Udkik i denne Tønde Cl' en meget stræng Post,
formcde1st den skrækkcltge Kulde og Blæst her næsten hestan
dig hersker.e

10 ) Naar sæler ellcr hvaler observeredes, lød Iwmmandoen:
»F al d I Fald overalt I" (pag. 34 ), hvilkct var tegnet til, at
mandskabet skulle bemande br-iggens 9 »Sch a lu pper-e og ro ud
i en angiven retning. - Det samme praj anvendes som bekendt
s tad ig til orlogs, f. eks. »Fa ld i darnpharknssen e og lign.

11) En andcn grønlandsfarer, nævner H., slog i to døgn ikkc
mindre end 4200 sælhunde ihjel , (pag. 31 ), ligesom det en
gelske skib EKLIPSE fik en fangst paa 5800 sæl Cl' og 20 hvaler
( pa g. 73 ), saa det er ingen under, at bestanden af disse dyr
cfterhaanden er stærkt reduceret. Hvad udbyttet angik, saa frem
guur det, at briggen DER JUNGE ~(ARTIN i 6 aar fra 1833 til
1839 med en middclmaadig fangst havde en indtægt paa
81,300 Mark Courant eller gennemsnitlig 13,550 Mark aarlig fra
medio februar til medio august. Dette bcløb skulle ganske vist
fordeles paa den 50 mand store besætning efter cn særlig og
indviklet takst, men eftcr datidens opfattelse var det dog en
god fortjeneste. (pag. 25 og 99 ). Hval - og sælfangerne, hvoraf
flertallet var danske og korn fra havne i Slesvig og Holsten,
foruden dog ogsaa cn del engelske, tyske og hollandske (pag.
46), sejlede som regel hjemmefr-a i februar-marts [Ol' at ga n
paa sælfangst i Grønlandshavet imellem storisen paa Grøn
lands østkyst 'og Jan Ma)'en samt helt over til Snitsbergen.
(pag. 26). Sælfangsten begyndte i april og varede til hegyndel
sen af juni, hvor Isskodscr-ne, som sælerne laa paa, blev mindre,
hvorefter det var vanskeligere at komme dyrene til livs. (pa g.
41 og 42). Da søgte sidbene mere nord paa, for at gaa paa
hvalfangst, som begyndte omkring 1. juni og varede til primo
juli, hvor tuagen satte ind. Grønlandshvalerne gik derefter saa
nordligt, at jagten blev for besværlig. og hvalfangerne paa dette
tidspunkt sejlede hjem.

l~ ) Paa pag. 58 fortælles om cn andcn hval, der i 8 timer
slæbte briggen med fu lde mærssejl og bramsejl op mod vinden,
herefter kastedes linen til spilds - der udløb ofte 3 å 4000
favne line, før hvalen blev træt - og efter 3 å 4 timers hiv
n i ng i gnngspi llet fik man hvalen langs sk ibss iden: »ganske død,
og hvad der endnu var det mærkværdigste, Harpunen udreven,
men Linen havde slaaet dobbelte Halvstik om dens Stjert.«
Naar man skulle ro efter hval, skulle man angribe den ret
forfra eller ogsa a ret bagfra og undgaa at komme tværs Ind,e
»th i Hvalens aine staa saaledes, at den ikke kan see ret forud
eller ret agterud, men kun ret h 'ers ud, og en Smule forlig og
agterlig; ...« ( pag. 59 ).
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l a) Lækagen hlev repareret ved, at briggen HOFFNUNG gik
over stag, og da den kom paa den anden bov, kom den udslaa
ede planke over vandlinien og kunne nu tætnes af tømmer
manden i en »Schaluppee som slæbtes langs siden. (pag. 36 ).

H) Om EPIGRAVE's forlis beretter H., at skibet ville forcere
imellem to isfj el de, men havde ikke fart nok og blev derfor
knust imellem dem. Den nederste del af skibet sank, mens den
anden del af master og hele rigningen faldt ned paa isen,
hvor ogsaa mandskabet reddede sig, da ingen var om læ. "Ved
alle saadanne Anledninger griber den Engelske Matros strax til
det kjære Brændeviin og søger i dette at drukne alle Sorger.e
(pag. 86) . Englænderne levede derefter tilsyneladende i bedste
velgaaende paa isen og forlystede sig bl. a. med boksning,
hvoraf saas »ken deli ge Spore paa flere af de , der bjærgedes
ombord paa DER JUNGE MARTIN. Andre undsattes af to ty
ske skibe, men tre s avnedes. Senere viste det sig, at de var
drevet væk paa en is skodse og havde tilbragt to fulde døgn paa
isen, indtil en hollænder, der sa a dem og troede de var »3 gamle
Sælhundee, sendte et fartøj ind for at slaa dem ihjel, men op
dagede da, at det ikke var sælhunde, men tre drukne engelske
matroser, som laa udstrakte paa isen og sov. De blev reddede
»en dskj øn t de vare angrebne af Kuldene, ( pag. 87 ). Baads
manden, der ogsaa savnedes ville ikke forlade resterne af sit
gode skib og blev som ene mand tilbage for at holde vagt ved
det, indtil søvnen begyndte at trykke ham; indsvøbt i et is 
bj ør-neskind lagde han sig derefter trygt til at sove, omgivet af
flere isbjørne, der mærkværdigvis intet ondt tilføjede ham.
Efter i et par døgn saaledes at have opholdt sig ene ved vraget,
blev han, hvad rimeligt var, ked af at " holde vagte og blev op 
taget af et andet sk ib . ( p ag. 87 ).

Ofte var isbjørnene dog mere farlige, især a ngreb de folk ,
der havde vovet s ig alene ud paa isen. H. fortæller saaledes om
en bjørn, der slæbte af med en matros, som aldrig blev funden .
En anden, der var gu aet ud paa isen, var heldigere, thi selvom
han blev taget og bortslebt af en isbjørn, saa forholdt han sig
ganske stille,e og da bjørnen havde slæbt ham et lidet Stykke,
Iod den ham ligge, uden at gjøre ham Noget og forlod ham.e
(pag. 73).

15) Om nordmændenes afrejse fra den danske hvalfanger,
meddeler H., at da de den 22. juli om aftenen endelig var kom
met ud for Lindesnæs, korn den norske lods ombord i sin lods
baad for at sætte de skibsbrudne i land. Da vejret imidlertid
blev daarHgere i løbet af natten, lod H. spørge om nogen heller
ville blive ombord, men alle ville med, trods risikoen ved at være
11 mand foruden 3 lodser i en lille 12 fods lodshaad i daar-l igt
vejr,

Efter en hjertelig og rørt afsked med Capitain ~Ieyn og han s
besætning, fik DER JUNGE ~IARTIN et trefoldigt norsk hurra,
som besvaredes fra briggen, hvorpaa nordmændene sejlede ind

Tidsskr. f. Søvæsen, 129. Aarg, 5
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mod den hjemlige kyst i en haad, hvis essing næppe var »tr e
Fingerbred over Vandet«, uagtet ballasten var kastet overbord l
»Da Søen var temmelig høi, og den svære Strøm bevirkede me
gen skad Sø, "ar der Resleo "ed Foretagendet; men ved Hjælp
af Aarer paa Siden og agterud, skare "i Søerne godt, og ankom
({I. IO om aftenen dygtigt gjennemvadskede, til Havnen Sviinøer
~~ ;\liil østenfor Lindesnæs.., skriver H. paa pag. 93. Her kom
alle til køjs, og han tilføjer: »Na a r man i 4 Maaneder kun har
lagt paa Seil, med sin tranede Pijæk til Hovedpude, og bestan
dil:t, formedelst Kulden, ikke kunnet aftage sine Klæder, og
heller ikke havt Noget at skif'te paa, er Hvilen ved at komme i
en god Seng, dobbelt vederqvægende.

Den 23de om Morgenen begave vi os med lettet Sind og med
Bøn til Gud om at finde Alt "el hjemme, paa vor Reise øst
efter, og ankom uden at noget hændte, del' er værd at omtale,
den anden Dag lykkelig og vel til Arendal.«

Biooraiiske data [or Johan Hiibner Holst Klocker.

Disse stammer fra udskrift af den norske »Søe
Etats Rulle«, fra C. J. Anker "Nordmæn d i udenland
ske Krige efter 1814 «, Kristiania 1889, og fra nekro
log i »Af't enposten « fra Tønsberg af 4. maj 1885. Op
lysningerne er fremskaffet ved velvillig assistance fra
bibliotekar ved marinens bibliotek, kommandørkap
tajn H. F. Kiær samt de norske militærhistorikere
Kommandør Bruusgaard., kaptein K. E. Kvam og or
logskaptein R. Scheen i Oslo.

.Johan Klocker fødtes i Arendal, Norge 1827, kom til
sos som skibsdreng i 1837 og -38, og var søkadet i
Frederiksværn fra 1841-48. Han udnævntes til sur
numerair secondlieutenant i 1848, kom i nummer i
1852, blev premierlieutenant i 1858, og capitainlieute
nant il la suite i 1870, samt lodsoldermand i Tønsberg
s. a. I 1874 fik han afsked i naade fra krigstjenesten
efter ansøgning af helbredshensyn og afgik ved døden
i Tonsberg 1885.

Som subaltern sooff'icer var Kløcker udkom mande-
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ret paa adskillige togter, saaledes med fregatten
FREYA i 1848 og 1862, med korvetten ELLIDA i 1853,
med korvetten ØRNEN i 1860, med fregatten ST.
OLAV i 1864 og med korvetten NIDAROS i 1866. I
1869 havde han chefskommando med dampkanon
baaden LOUGEN, som var paa togt til Finmarken.
Foruden denne søtjeneste i norske orlogsskibe gjorde
han forefaldende tjeneste i land i Frederiksværn, Hor
ten og Arendal og var her bl. a. adjudant ved de sø
militære korps, samt ekvipagemester paa Carl Johans
værftet.

Kløeker bestyrede Drammens og senere Grimstads
sømandsskoler i aarene 1856-67 og var derefter og
indtil 1870 navigationseksaminator i Kristlansands
Distriktet, desuden havde han ved forskellige lejlig
heder orlov for at fare til koffardis.

Den interessanteste tid havde Kløeker imidlertid
som ung løjtnant, da han gjorde tjeneste i Royal Navy
i aarene 1849-51. Han virkede ombord i fregatten
CASTOR som vagtchef og signalofficer, da fregatten i
juni 1849 afsejlede fra England for at tage station ved
Cape Town i Syd-Afrika fra august s. a. I februar
1850 krydsede fregatten langs Afrika's østkyst fra
Kap Det Gode Haab til Mozambique kanalen og senere
til Zanzibar for at bekæmpe den derværende stadig
blomstrende slavehandel. Fregatten anløb og inspi
cerede talrige pladser paa kysterne, og skibets land
gangskompagni opdagede og ødelagde bl. a. to større
slave-etablissement'er omkring Cap Delgade.

Paa Zanzibar og andre steder paa kysten var Klø
cker og hans britiske officerskammerater flere gange i
audience hos de stedlige regerende fyrster, der op
traadte med stor østerlandsk pragt og værdighed og i
al fald officielt understøttede englænderne i bekæm-
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Premierlteutenant i Den kgl. Norske
Marine Johan Hiibner Holst Kløcker,

en, 1862.

pelsen af slavehandelen. Da fregatten i juni 1850 maat
te gaa til ankers paa kysten og delvis lægge op paa
grund af en ondartet dysenteri-epidemi, der havde an
grebet en tredjedel af den 330 mand store besætning,
fik Kløeker tilladelse til at gaa ombord i H.M .S. DART.
Denne hurtiggaaende skonnertbrig var bedre end fre
gatten egnet til at løbe ind i alle flodmundinger og
smuthuller paa Mozambiquekysten for at jage slave
skibe eller opspore samlingsstederne for de slave
transporter, der udgik fra Afrika's østkyst.

Senere gjorde Kløeker tjeneste ombord i orlogs
dampskibet DEE, der ved Kafferkrigens udbrud i ja
nuar 1851 transporterede tropper, væsentlig hottentot
ter, samt kavaleri, der skulle bekrige kafferne, foruden
at skibet bragte forsyninger fra Cape Town til krigs-
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skuepladsen ved Buffalo floden. Den 31. maj gik Klø
ck er til sidst ombord i troppe-skruedampskibet H.M.S.
VULCAN for at afsejle til Europa. Med dette skib til
bragte han nogle interessante dage paa den minderige
ø St. Helena for i august at ankomme til Portsmouth,
og i september vendte han tilbage til Norge efter 2%
aars fravær.

Som følge af sin tjeneste i Royal Navy blev Kløeker
i 1862 dekoreret med den britiske medalje for Kaffer
krigen, ligesom hans engelske chefer skriftligt udtrykte
nogle meget anerkendende ord om løjtnant Kløckers
tjeneste ombord hos dem. Kløeker har skrevet en ræk
ke detaillerede og interessante rapporter hjem til den
norske marine om denne hans tjeneste i den engelske
Ilaade, som nu findes i det norske rigsarkiv i Oslo.



Søe-Lieutenant-Selskahets prisspørgsmål for 1958.

1. En studie over raketters mulige anvendelse inden
for et dansk søværn af nuværende omfang, idet
dog for skibenes vedkommende regnes med en
kelte enheder af jagers tørrelse ( ca, 2.500 ts. ) .

2. Hvorledes bør samarbejdet mellem søværn og
flyvevåben tilrettelægges for at sikre overvågning
af grænsefarvandene, kontrol af gennemsejlings
farvandene og det bedst mulige taktiske udbytte
af begge våbens indsats?

3. Hvis vort u-bådsvåben skal udbygges ud over de
3 nuværende enheder . bør m an da, og ud fra
hvilke synspunkter, foretrække u-både af lig
nende type eller flere mindre, lægtgående enhe
der (midget submarines) ?

4. Henset til udviklingen af taktiske atomvåben og
fjernstyrede våben ønskes en vurdering af sta
tionære kystforters betydning både som forter
og som lokalitet fol' »seawurd-defence-headq u a r
ters e.

5. Der ønskes en vurdering af, hvor OTC (officer
in-tactical-corrunand ) geografisk bør placeres
under en operation et begrænset farvandsom
råde.

6. En studie efter frit valg over et emne, der kan
have betydning eller interesse for søværnet.
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Ved besvarelsen af et eller flere ovennævnte pris
spørgsmål bør der lægges vægt på at gøre denne så
kortfattet som muligt, bl. a. fordi en kortfallet hesva
relse vil have mulighed for større udbredelse blandt
selskabets medlemmer.

Det vil således være hensigtsmæssigt, om man til
stræber at give besvarelsen et omfang, der skaber I1lU

lighed for optagelse som artikel i Tidsskrift for Sø
væsen eller evt. - hvis indholdet gør offentliggørelse
uhensigtsmæssig - for udgivelse af et særtryk, der
kun tilstilles medlemmerne. En besvarelse bør derfor
om muligt holdes inden for rammerne af 20-50 sider
i tidsskriftet. Besvarelsen bør om muligt indsendes i
7 eksemplarer.

Bestyrelsen undlader ikke at henlede især selskabets
yngre medlemmers opmærksomhed på de muligheder,
der gennem besvarelser af prisspørgsmål gives søvær
nets officerer for at fremkomme med tanker og me
ninger, som det måtte være dem magtpåliggende at få

drøftet og nøjere belyst. A. Møllgaard,

formand.

Meddelelse fra Søe-Lieutenant-Selskabet.

For prisafhandlingen »Om analyser af skibstrafik og
nogle praktiske anvendelser, blandt andet inden for
farvandsovervågningen e, der blev behandlet på selska
bets møde den 10. december 1957, har orlogskaptajn
H. M. Petersen fået tilkendt Søe-Lieutenant-Selskahets

medalje i bron~e. A. Mollgaard ,

formand.



Glimt fra Søværnet.
Ved kaptajnløjtnant S. Laub .

Ctiefen [or søværnets parol den 8. januar 1958.

Nytårsdag overbragte jeg Deres Majestæter Kongen og Dron
ningen søværnets hilsner og bedste ønsker for det nye lir. Kon
gen takkede og udtalte sin anerkendelse af søværnets arbejde
i det forløbne lir og bad mig overbringe Hans 1IIajestæts ønsker
om et godt nytår- til alt søværnets personel.

Der er i 1957 overgået søværnet en af de triste ulykker, som
man gør alt for at undgå, men som dog vil ske, sålænge skibe
og personel færdes pli havene og ikke mindst i arktiske far
vande,

Orlogskutteren TERNEN forliste den 26. januar p å Grønlands
vestkyst med tabet af 8 raske unge mennesker.

Den 4. september forliste motortorpedobåden HØGEN i Store
Bælt efter kollision, ol( herved omkom Konstabelelev Knud
Ingemann Thomsen.

Den 28. februar faldt søløjtnant Flemming Fliis over bord
fra minestrygeren GRØNSUND i Atlanterhavet.

Det er tragisk og gør et dybt indtryk hver gang, der går et
menneskeliv tabt, og ved orlogssklbes øvelser el' den risiko
til stede, selvom alle forsigtighedsregler iagttages.

Ved TERNENS forlis omkom:

Kaptajnløjtnant E. E. Olsen
Søløjtnant B. J. Jakobsen
Værnepligtig S. H. Sørensen
Værnepligtig A. Andersen
Værnepligtig P. A. Pedersen
Værnepligtig P. J. N. Svendsen
Værnepligtig G. K. Andersen
Værnepligtig B. F. Sørensen.
Vi vil ære deres og konstabelelev Thomsens og søløjtnant

FIiis minde og tænke på deres efterladte.
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I det forløbne år har værnene måttet fortsætte deres op
bygning og øve deres virke med uddannelse og øvelser under
stramme økonomiske kår.

Vi hal' i søværnet lagt vægt på så lidt som muligt at skære
ned på udrustninger og øvelser og at holde uddannelsen, også
på skolerne, så vidt muligt uberørt af nedskæringer.

Søværnets budget er i indeværende finansår på 164 mill. kr.;
men alle ved fra dagspressen, at regeringen vedr. de kommende
nye forsvarslove har fremsat tanken om et samlet budget på
omkr-ing 850 mill. kr. Dette vil for søværnets vedkommende
betyde en yderligere formindskelse af budgettet, hvor meget
kan på nuværende tidspunkt ikke siges; men selvsagt er det
de ansvarlige militære - forsvarschefens og værnschefernes 
opgave ved oplysning og klare argumenter at påpege konse
kvensen og det uøkonomiske ved de stadig tilbagevendende
forandringer og nedskæringer af forsvarets budget.

Hvad end resultatet bliver, er det vor opgave at f å det abso
lut bedst mulige ud af de økonomiske midler, der stilles til
vor rådighed.

Vi må fortsat yde vort bedste, ikke på nogen m åde give op;
der har været nedgangstider før, endnu stærkere end hvad nu
opleves, og søværnet kom igennem sådanne tider ved aldrig at
!'live op .

En væsensforskel fra tidligere og en styrke el' det, at vi nu
ikke står alene, men som medlem af Atlantpagten er en del
af en større helhed; men som alle andre skylder vi også hel
heden noget, og foruden det har vi vore særlige nationale op
gave, bl. a: i færøske og grønlandske farvande.

I åre ts løb er den anden af de på orlogsværftet hyggede
undervandsbåde, SPÆKHUGGEREN, løbet af stabelen, de 4 sid
ste minestryger-e hjemkommet fra Amerika og den sidste kor
vet fra Italien.

Af flådens tal er udgået 4 motor torpedobåde, 1 undervands
båd (SPRINGEREN, der for nylig blev tilbageleveret til Eng
land), 2 minestrygere, 2 orlogskuttere samt kutterne THYRA
og SVANEN.

For os er det ikke noget nyt, at ethvert skib, der indgår i
flådens tal, også en dag udg r, og derfor indgår er-statnings
spørgsm let for ældre skibe til enhver tid i alle planer og over-
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vejeiser om flådens fremtid. Jeg har ganske god fortrøstning
til, at de af vore orlogsskibe, der i løbet af de kommende
5-6 år udgår på grund af alder', vil blive erstattede af nyere
skibe inden for de rammer, som en kommende forsvarsordning
vil indebære. Der har i lang tid været arbejdet derpå, og jeg næ
rer stadig håb om, at resultaterne vil blive positive.

Personelforholdene er stadig stramme, for nogle personel
gr-upper endog meget stramme, Det medfører dels, at få kom
mandosteder og institutioner har personel nok, dels at man
hul' måttet pålægge en stor del af personellet tjeneste og ar
bejde betydelig over, hvad man må anse for normalt; dette
gælder ikke mindst søofffcerspersonellet, Men det er mig en,
glæde og tilfredsstillelses aller i år at kunne udtale min ufor
beholdne anerkendelse af det arbejde, der udføres inden for
søværnet. Og dertil kommer, at det personel, der udsendes til
skoler og kursus i udlandet, i så godt som alle tilfælde klarer
sig endog særdeles godt og normalt er blandt de første i deres
klasser, Det taler til ære for dem selv og også for de skoler,
hvorfra de er udgået.

Ligeledes er kystflådens skibe altid vel omtalte ved de fælles
NATO øvelser, danske orlogsskibe gør sig særdeles godt gæl
dende.

Den ringe del af personellet, der ikke kan tage disse mine
anerkendende ord til indtægt, vil jeg til gengæld lægge pii
sinde at tage sig sammen, arbejde bedre og forstå deres an
svar.

En befalingsmand - i alle grader - har altid et ansvar,
b lide for det materiel, han har at gøre med og i særlig grad
for det personel, der er ham underlagt, og jeg har ofte frem
hævet eksemplets betydning, både i og uden for tjenesten.

Med hensyn til de værnepligtige er der et stadigt tilbage
vendende forhold, jeg vil bede Dem tænke over, og gøre hvad
De kan for at afhjælpe.

Så godt som alle værnepligtige er glade for eksercerskolen i
Arresødal, trods de meget fremtrædende mangler ved lejren,
Når de så kommer derfra og fordeles på de forskellige tjeneste
steder, daler ofte fliden, interessen, glæden og disciplinen. Det
er mindst udtalt i skibene, men til gengæld ofte på tjeneste
stederne i land, særlig de større tjenestesteder, Arsugerne kan
vær-e mange og forskellige, men jeg vil hede Dem hver på
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Deres tjenestested have opmærksomheden henvendt på dette
forhold, og gøre hvad De kan for at forbedre det. De ved, jeg
vil hellere høre klager over for meget arbejde end over for
lidt; målet er selvsagt at finde en passende mellemvej.

Jeg vil nævne de genindkaldelser, vi havde i efteråret under
den store NATO øvelses. Det er første gang vi har haft gen
indkaldelser i søværnet, og det er mit indtryk, at de i enhver
henseende forløb tilfredsstillende.

Endelig nu i efteråret 1958 vil den nye eksercerskole, Aude
rødlejren, blive taget i brug.

Som det sikkert er d'herrer bekendt fra dagspressen, er det
min agt at afgå fra søværnet i indeværende år.

Årsngcn til min afgang, som jeg har overvejet i længere tid,
er den, at chefen for søværnet bør være fuldt på højde med
hensyn til sin arbejdskraft. Jeg har i løbet af indeværende år
beklædt denne høje stilling i 17 år, og jeg føler, at dette er
tilstrækkeligt, og at nye og yngre kræfter bør træde til.

Der har fra enkelte hold været fremsat den tanke, at min
afskedsansøgning stod i forbindelse med en ny forsvarsordning.
Dette er af indlysende grunde selvsagt fuldstændigt urigtigt.

Inden min afgang agter jeg at holde en særlig parol; men
jeg har villet nævne det for Dem i dag, da det nu har været
offentligt fremme.

- Til slut vil jeg ønske Dem alle et godt nytår for Dem og
Deres familier.

Meddelelse.

Kommandør G. de Lichtenherg har på Marineforeningens
vegne modtaget ct beløb på 3.500 kroner af direktør H. B.
Krogh, som repræsentant for Carlsbergs Mindelegat.

Gaven, der skal anvendes til indkøb af en kaproningsbåd,
betyder en kærkommen støtte for marineforcningen og befa
ligsmændene i deres bestræbelser på at give de værnepligtige
en god og sund fritidsbeskæftigelse.
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Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen, og W. W . Christensen

samt kuptajnløjtnant H. F.•Jensen.

Canada.
Ny fregat.

Fregatten DDE 236 GATINEAU el' blevet søsat 3/6 1957.
Del Cl' det 13. skib af 14 planlagte af SAINT-LAURENT-klassen.
;; Cl' for nærværende i tjeneste.

(Revue Maritime 8-9/1957.) HMP.

England.
N y ch ef for Home Eleet,

Admiral Sir William Davis, K.C.B., D.S.O. and Bar, er fra
1/1 1958 udnævnt til Commonder-in-Chief, Home Flect Lil af
løsn ing af Admi ral Sir John Eccles, K. C. B., K. C. V. O.

(T he Admiralty News Sumrnury) , HMP.

Freuul lcr uf BLA.CKWOOD-klu.~sen

Til dalo (l / 9 1957 ) el' følgende 8 fregatter af BLACKWOOD
klassen indg ået i f1.1dens lal:

Nuun :

HAHDY
DUNDAS
MUHRAY
I{EPPEL
PELLEW
(iHAFTON
HUSSELL
BLACKWOOD

Arstul :

1955
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1957

(The Adrnir'al i ty News Summary) , HMP.

lait Cl' nu alle 12 plunlagte fregatter af denne type søsat.

(Revuc ;\\aritime, sept. 1957). HMP.
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Skibsmateriet.

Fire nye robotudstyrede fartøjer af en type lidt større, men
ellers af samme udformning som DARING-jagerne, får navnene
DEVONSHIRE, HAMPSHIRE, KENT og LONDON. Robotarme
ringen vil komme til at omfatte SEA-SLUG.

Finland.
Første nybygninger siden krigen.

Helsinki. Data:
Den 16/3 1957 søsattes mineskibet KEIHXSSALl\lI fra værft

Deplacernent:
Dimension:
Armering:
Maskineri:
Fart:
Besætning:

360 tons
56 m X 7,7 m
Let A/L, dyhdehornher, 100 miner
2 MANN-diesel, 1600 Hli
15 knob
60 mand.

To MKB, VASAMA 1 og VASAMA 2, er indkøbt England,
hvor de er bygget af Saunders Roe. Data:

Deplacement: 73 tons
Dimension: 21,8 X 6 m
Armering: 2-40 mm LV, dybdehomher
i\laskineri: Napler Deltie, 5000 HK
Fart: 40 knob
Besætning: 12 mand.

Minestrygerne RIHTNIEl\lI og RYl\IXTTYLX er også indgået i
f l ådens tal. Data:

Deplacement:
Dimension:
Armering:
l\Iaskineri:

100 tons
31 m X 5,7 m
1-40 mm og 1-20 mm LV
l\Iercedes Benz, 1400 HK, KAl\IEV A-skrue.

(Sverigs Flotta 9/57). BMP.

Holland.
Skibsmateriel.

Jageren DRENTHE (5' af Al\ISTERDAl\I-klassen) er indgået
akti v tj eneste.
Hangarskibet KARL DOORl\IAN forsynes under ombygning

med vinkel dæk og dampkatapult. Endvidere vil Ilybeatykningen
blive ændret og blandt andet komme til at omfatte SEA-HAW K,
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H. J.

Italien.
Ubåc/sbygning.

Den Iørste undervnndsb ICI, der b~·gges i Italien efter krigen,
Cl' påbegyndt i Taranto. Den bliver på ca, 1000 t. og får navnet
GUGLIELl\1O l\IARCONI.

Japan.
Ubciclsbygning.

Den første undervandsbt d der hygges i Japan efter krigen
bliver den ca. 1000 t. store OYASHIO der hygges p1'l Kawasaki
værftet i Kohe.

Den urner-ikanske undervandsb åd ~IINGO er tidligere over
tnget under navnet ]{UROSHIO.

Spanien.
Overførsel af 2 jagere fra U.S.A.

De to amerikanske jagere CAPPS og DAVID W. TAYLOR er
offi cielt blevet overdraget Spanien den 15/5 som et lån på 5
ar. De er blevet omdøbt LEPANTO og ALl\URANTE FERRAN-

DIZ. ( Hevue Maritime 8/9-1957). HMP.

Tyrkiet.
t jugere erhvervet fru Englund.

En overenskomst er blevet underskrevet den 16/8 1957 i
Ankara af Tyrkiet og England, ifølge hvilken 4 engelske jagere
skal overføres til Tyrkiet for en pris af ca. 60 millioner kroner.
De 4 skibe er:

l\IlLNE
~IATCHLESS

METEOR
MARNE,

alle af l\IILNE-klassen, armeret med 11,7 cm kanoner som hoved-
armering. (Admir-al ity News Summary), HMP.

U. S. A.

Omdannelse af krydsere.

De to lette krydsere SPRINGFJELD og OKLAHOMA CITY vil
blive omdannet til GM-kr3'dsere, CLG-66 og CLG-9I. SPRING
FIELD vil blive udstyret med TERRIER, OKLAHOI\'!A CITY med
TALOS.
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Følgende G:\I-kr~'dsere er i tjeneste eller under udrustning:

BOSTON
CANBERRA
TOPEKA
PROVIDENCE
SPRlNGFIELD, alle med TERRIER
GALVESTON
LITTLE ROCK
OKLAHOMA CITY, alle med TALOS.

(U.S.N.LP . maj 1957). HMP.

Skibsmaleriel.

Følgende skibe er tilgået flåden:

RANGER (3' hangarskib af FORHESTAL-klassen), DD 941
DUPONT og DD 938 JONAS INGRAl\1 (formodentlig de to sidst e
jagere af FORREST SHERMAN-klassen der ikke fra starten for
synes med fjernstyrede våben (TARTAR » samt DE 1026 EVANS
og DE 1029 HARLEY begge af DEALEY-klassen.

Atomubåden SWORDFISH blev søsat i august måned.
De to sidste slagskibe, nemlig IOWA og WISCONSIN er begge

oplagt i løbet af efteråret. Det skal hertil bemærkes, at tanken
om at ændre disse skibe til basis for f'jer-natyrede våben ikke
er definitivt bortkastet.

Oplægningen af disse slagskibe foruden oplægningen af 8
jagere, 16 fregatter, 2 ubåde, 21 minestrygere og 12 hjælpefar
tøjer vil ikke blive opvejet af næste års nyudrustninger.

Flyvning fra ocean til ocean.

For første gang har fire flyvemaskiner fra amerikanske han
garskibe (2 F84 CRUSADER og 2 A3D SKYW ARRIOR) gennem
ført at starte fra et hangarskib (BONHOl\ll\l RICHARD) i Stille
havet og uden mellemlanding flyve over Amerika til et hangar
skib (SARATOGA) i Atlanterhavet.

Nedskæring af personelslyrken.

Reduktion i den amerikanske flådes militære personelstyrke
skal pr. 31. dec. 1957 udgøre 1635 officerer og 13365 mand.

Nedskæringen indenfor officerskorpset gennemføres således:
Reserveofficerer, der står foran hjemsendelse, hjemsendes 3

måneder tidligere.
Et stort antal reserveofficerer, der stod for forfremmelse
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i finans iu'et 1957 hjemsendes eller forbliver i den nuværende
grud.

Alle »rcser ve warrant offieel'se afgår Iru akt iv hjeneste.
Heserveofficerer, der er forhig ilet to gange, hjemsendes med

fire maneders varsel i stedet for ved finansårets slutning,
Det normale antalofficerspladser nedskæres indenfor samt

lige grader.
FOl' mandskabsgradernes vedkummeride udføres reduktionen

ved at hjemsende en stor del af personellet fem maneder før
beregnet, idet dog frivillige, der ønsker at fortsætte, kan få til 
ladelse dertil.

Kruvcne ved antagelse og kontruktforlængelse vil hl ive sat
01', medens rekrutteringsantallet vil blive sat ned.

Vesttyskland.
Øvelsesvirksomhed.

Den første nationale flådeøvelse »Seew ol f« fandt sted Iru 111.
til 23. juni 1957. Øvelsen gik ud p å at indøve samarbejde mel
lem enhederne. Der blev stillet taktiske opgaver som mine
str'ygni ng, konvoj sikring og forsvar mod i\ITB-angreb. Under
ledelse af Flotillenadmiral Ralf Johannesson i EIDE H deltog
:J minestryger-, 1 1\I'1'B-, 2 havneforsvars- og 2 skoleskibseskud
l'er, lalt 60 kamp- og forsyningsskibe i øvelsen, der begyndte i
Kiel og over vestlige Øster-sø og Kattegat atter sluttede i Kiel,
hvor der i nærværelse a f l ns pekteur der Marine, Y'izetulmiral

Iluyc afholdtes kritik, (Marine Rundschau) , Il .M.P.

Fl ådens ouersie ledelse,

Inspckteur der i\larine: Vizeadmiral Ruge.
Kornmandeur der Seestreitkråfte: Flotlllenadrnh-aI Johan-

nusson.
Befehlshaber der Seestreitkriifte Nordsee: Flotillenadmira l

Zenker.
Bcf'chlshaber der Seestreitkriifte Ostsee: Fiotillenadmiral

Gerlaeh.
Kommandeur der 1\Iarineausbildung: Kontreadmiral Ehrhardt.
Kommandeur der Flottenbasis Wilhelmshavn : Kapi tån z S.

Wolff.
Kornmandeur der Mar-ine-Ffieger Kiel: Kapitån z. S, Gaul.

C\ la r in e Hundschau }. H,M.P.



Orlogsflåderne ved årsskiftet J957/58.
Nybygningsvirksomhed siden 2. verdenskrigs afslutning.

Af orlogskaptajnerne H.M. Petersen og W.W. Christensen
samt kaptajnløjtnant H. F. J e n s e n.

Indledning.

Den tekniske udvikling under og navnlig efter kri
gen har ført til en betydelig forbedring af moderne
krigsmateriels præstationer og effektivitet. Fantasti
ske beløb anvendes af både vestlige og østlige stor
magter til yderligere at tvinge udviklingen frem og
gøre materiellet endnu bedre.

Dette medfører to meget vigtige konsekvenser: For
det første betyder det, at materieIlets effektive leve
tid bliver stadig kortere og for det andet, at det bliver
dyrere og dyrere. Som eksempel skal anføres, at i de
200 år, der gik forud for Napoleonskrigene, skete der
ikke større ændringer i skibskonstruktioner og skyts.
Armering og konstruktion af Hawkins' VICTORY i
kampene mod den spanske Armada var ikke ulig Nel
son's VICTORY i Slaget ved Trafalgar, og såfremt
Jørgen Vinds flagskib PATENTIA (Slaget ved Kol
berger Heide 1644 (havde eksisteret i 1801 ville det
sikkert stadig have haft en vis kampværdi på dette
tidspunkt. Modsat ser vi idag, at den tekniske ud
vikling er så uberegnelig, at et nyt orlogsskib faktisk
kan være forældet, inden det er søsat. Herhjemme be
høver vi som eksempel kun at pege på patruljebådene
af KRIEGER-klassen. Det bliver så meget vanskeli-

Tidsskr. f. Søvæsen, 129. Aarg. 6
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gere, da alle moderniseringsforsøg på forældet skibs
materiel som regel slet ikke medfører en effektivitets
forøgelse, der står i rimeligt forhold til de anvendte
udgifter.

Admiral John Fisher fremhævede ofte: »Ingenting
kan gøre et forældet skib moderne. Det går ganske
simpelt ikke. Der findes utallige eksempler på den
slags sløseri helt tilbage fra Noahs Arke. Som et andet
eksempel på, hvor hurtigt den moderne teknik går
frem, kan nævnes, at de amerikanske hangarskibe af
MIDWAY-klassen (45.000 t), der blev bygget efter
2. verdenskrig for en oprindelig sum af 100 millioner
dollars, nu er blevet moderniseret for 50 millioner dol
lars. (Se Yngve Rollof: »Vapen ut veck ling«. Kung!.
Krigsvetenskapsakadernien. Handlinger 1954, pag. 51).
Som eksempel på den accelererende prisudvikling for
talte generaldirektør Hugo Larsson, den svenske forsk
ningsanstalt, ved et foredrag for forsvarsakademiets
chefskursus 23/8 1957 (Ny Militar Tidskrift 9/1957),
al den 40 mm luftværnskanon, som blev anskaffet un
der den 2. verdenskrig kostede 65.000 kr. pr. piece.
På grund af inflationen ville den idag have kostet det
dobbeltte, altså ca. 130.000 kr.: men den helautomati
ske lv-kanon med samme kaliber, som er nødvendig
idag på grund af flyenes større hastighed, koster nu
i stedet 300.000 kr. for selve kanonen, hvortil kom
mer den nødvendige radar-ildledelse, som koster
800.000 kr. for 2 piecer. Udgiftsforøgelsen på grund af
den tekniske udvikling i fast pengeværdi bliver så
ledes fra 130.000 til 700.000 kr.

Del er imidlertid ikke nok at konstatere, at udvik
lingen har medført denne voldsomme udgifts forøgelse.
Vi må også se det andet faktum i øjnene, at materiel
let som ovenfor nævnt hurtigere bliver umoderne og



Orlogsllåderne ved årsskiftet 1957 /58. 83

derfor får kortere levetid. Nyanskaffelser må derfor
ske oftere end før, hvilket yderligere øger årsom kost
ningerne for materiellet.

Det er vel overhovedet tvivlsomt, at de normalleve
tider, man i mange år har regnet med for skibsmateriel
(se f. eks. T. f. S. 1956, pag. 15), er gyldige idag: f. eks.
regnes der med en levetid på 21 år for fregatter, kyst
jagere og korvetter, men det må vel ses i øjnene, at
vore egne kystj agere, trods flere moderniseringer,
næppe kan siges at opfylde minimumskravene for en
sådan skibstype.

De to hovedkonsekvenser af den tekniske udvikling,
der ovenfor er peget på, gør det vigtigere end nogen
sinde, at materielanskaffelser til forsvaret finder sted
efter en nøje gennemtænkt planlægning, ikke på
grundlag af det, den forventede fjende har idag, men
på grundlag af en prognose for våbenudviklingen i de
næste 10-15 år.

Da der her i Danmark for offentligheden kun fore
ligger meget få vidnesbyrd om, at en sådan systema
tisk-videnskabelig udviklende planlægning virkelig
finder sted, og da den i hvert fald ikke har sat sig
spor i sammensætningen og udseendet af vor flåde,
mener denne artikels forfattere, det er af betydning
at kunne give en oversigt over, hvorledes udviklingen
har været i udlandets orlogsfIåder siden krigens af
slutning. En sådan oversigt, hvor ufuldstændig den
end må synes - giver dog et fingerpeg om, hvad vi
kan forvente af morgendagen, og selvom vi desværre
herhjemme endnu mangler hele det Iorskningsappa
rat, der alene kan vurdere en sådan udvikling og på
grundlag af egen forskning stille den nødvendige prog
nose, så er det vort håb, at den opmærksomme læser
vil kunne anvende de her fremsatte oplysninger, når

6"
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han selv skal danne sig en personlig mening om vor
egen flådes udseende i de næste 10-15 år.

I det tidligere omtalte foredrag af generaldirektør
Hugo Larsson, F AO, sluttede han med at citere den tid
ligere svenske forsv.arsminister Per Edvin Skold, der i
en artikel i foråret i Morgentidningen i forbindelse
med diskussionen om anskaffelse af svenske atom
våben hævdede, at efter hans mening beskyttede man
ikke befolkningen fra atomvåbnenes virkning ved at
afstå fra at anskaffe dem. Skold fortsætter:

»At mit standpunkt er influeret af oplevelser under
sidste verdenskrig, forundrer vel ingen. Jeg fik den
gang et uudsletteligt indtryk af det svenske folks vilje
til at forsvare sig. Da faren bankede på døren, ban
kede det svenske folk også på min dør. Pacifister kræ
vede af mig, at forsvaret skulle blive stærkt i en hån
devending. De indkaldte rasede over, at deres udrust
ning var bristefældig, og at de ikke kunne bruge de
moderne våben, de havde fået i hænderne. Mødrene
skræmtes af sønnerne til at spørge, om deres børn
skulle sendes mod en fjende med dårligere våben end
denne havde. En forsvarsminister bør ikke have det
sådan engang til. e

At der er andre end Skold, der ikke gerne vil »h ave
det sådan engang til« skulle det følgende forhåbentlig
vise.

Her ses i tabelform udviklingen siden krigens af
slutning inden for de maritime stormagter samt hos
sådanne mindre nationer, det for Danmarks vedkom
mende kan have interesse at betragte.

I tabellerne er kun medtaget skibe, hvis konstruk
tion og bygning helt eller i væsentlig grad har fundet
sted efter afslutningen af den anden verdenskrig. Den
af nogle lande, bl. a. U.S.A. og England foretagne
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delvise fuldførelse af krigsbygningsprogrammet samt
de forskellige overførsler af krigs- eller førkrigsen
heder samt krigsbytte er således ikke medregnet.

Der er endvidere ikke skelnet mellem nationale og
våbenhjælps-byggeprogrammer.

Ved opstillingen er, hvor det har været muligt, hen
syn taget til såkaldte »h jælpeskibe«, en noget udefi
nerbar betegnelse, men en klasse skibe, der efter for
fatternes mening, henset til udviklingen under og
efter 2. verdenskrig (amfibiemæssig og logistisk), er
kommet til at spille en betydelig rolle og derfor ikke
kan forbigås "ed vurderingen af en flådes kampkraft
og potentielle muligheder.

Selvom der er anvendt megen omhu ved tabellernes
opstilling er forfatterne, der udelukkende som kilde
materiale har anvendt de officielle Ilådehåndbøger,
klar over, at unøjagtigheder og fejl kan være opstået.
Tabellerne må derfor mere betragtes som retnings
visende end som helt nøjagtige {acta. _

De af admiral Burke for nylig fremsatte retnings
linier for den amerikanske flåde :
- at skabe et marineflyvevåben af første klasse,

at få installeret fjernstyrede våben i samtlige
egentlige kampskibe,
at anvende atommaskineri i samtlige nye planlagte
skibe og
at fortsætte udviklingen af antiluftfartøjs- og anti
ubådsvarslingsudstyret,

giver sig tydeligt til kende i den af U.S.A.'s flåde fulgte
planlægnlngsllnie, og tilsvarende linier følges efter
hånden op i England og Frankrig.

Ser man bort fra de i tabellen medtagne enheder,
der er påbegyndt før eller under krigen, er det imid
lertid karakteristisk at se, at kun U.S.A. og Frankrig
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udviser programmer for bygning af egentlige kamp
skibe af krydserstørrelse eller derover og det endda i
meget ringe målestok i forhold til den kolossale ud
bygning af minestrygere og eskorteskibsgrupperne,
et forhold som naturligvis i stor grad er strategisk
afledet, men som også må ses som et resultat af de
kæmpemæssige økonomiske krav, en moderne flåde
stiller til samfundet af idag, et krav, der i realiteten
betyder, at en anseelig flåde af store kampskibe i dag
ikke kan opbygges uden en mærkbar forringelse af
den almindelige levestandard .



Oversigt overn)'bygningsvirksomhed siden2. verdenskrigs afslutning.

U.S.A.

e·)1 Klasse - ' -Antal IDePlace-1
Fart I Armering IBemærkningerment

.N CVAN 65 1 85.000 Robotter Byggel1957-61
FORRESTAL 6 60.000 34 8-127 mm, 100-150 fly, 1952-60

Regulus
LPH-1 1 15.000 25 12-76 mm, 25 helo, 1957-

1500 mand
DES MOINES 3 17.000 33 9-203 mm,12-127 mm, 1945-49

24· 76 mm, 1 helo
NORTH- 17.200 33 4-127 mm. 8-76 mm, 1944-53

AMPTON 2 helo
;N LONG 9.000 Talos + Polaris 1957- I

BEACH
WORCHES- 2 14.700 32 12-152 mm, 24-76 mm, 1945·48

TER 1 hel o
~65'JG 5.000 50

NORFOLK 5.600 34 8-76 mm, 8-20 mm, 1949-53
8-53,3 cm A/S T,
4-Wp.able

:J

} 21

4.800 36 2-127 mm, 2-76 'mm, + 1957
Terrier (evt. Tartar)

MITSCHER 4.800 35 2-127 mm, 4-76 mm, 1947-60
6·20 mm, 4-53,3 cm I

A/S T, Wp.able

G

} 31

3.000 38 Tartar 1957
FORREST 2.1150 38 3-127 mm, 4-76 mm, 1953 ·57

SHERMAN 4-53,3 cm A/S T,2 Hh.

TIMMER- 2.420 40 6-127 mm, 6-76 mm 1945-53
MAN

DEALY 17 1.450 26 4-76 mm, 2-53,3 cm 1952· ;
A/S T, Wp.able el.

n'"
Hh, DC

~A SSNA 597 1.300 1957-
iN SSGI'l 594 3 3.000 Polaris 1957-
~ SHARK 6 2.850 1956-
m THITON 5.450 1957-
~G HALIBUT 2.900 Hegnlus " 1957-
~ SARGO 3 2.400 1956- . -
'J SKATE 2 2.400 1957-
~ SEA WOLF 3.500 1952-56
'J NAUTILUS 3.180 ~ 952-54
-) Vedrørende typeforkortelser, se T.f.S. 1957, pag. 247 p.p,



88 Orlogsflåderne "ed årsskiftet 1957/58.

2

4

2

1
5

1
3

9
3

18emærknillArmeringIAntal ID:;~~~e-I Fart IKlasseType I
SSG GRAYBACI{ 2 2.200 20/18 Regulus Bygget 195:
SSA DARTER 1.720 /25 - 195,
SSA BARBEL 3 1.750 - 1951
SSR SAILFISH 2 1.990 2-53,3 cm T - 195:
SSK BARRACUDA 3 765 13/13 4-53,3 cm T - 194!
SS TANG 6 1.615 18/18 6-53,3 cm T - 194!
SST MACI<EHEL 2 250 IO/IO 1-53,3 cm T - 195:
AGSS ALBACORE 1.218 25/30 - 195'
X Xl midget l 25 15/12 - 195:

subm.
MSO AGILE 65 665 13,5 1-40 mm - 195'
MSC BLUEBIRD 43 370 14 1-20 mm - 195'
MSI MSI-55 2 120 10 1-20 mm - 195
MSB MSB·5 49 35 10 - 195
MHC BITTERN 4 285 15 - 195
SC SC-1632 6 100 20 2-40 mm, 6 miner - 195

(PGM)

PR USN 33 }~~i- 9 35 22 2-20 mm - 195
PR USN 21 nen 12 25 21 2 Mg - 195
PT PT-809 4 58 42 2-40 mm, 2-20 mm, - 194

DC <+ 4-53,3 cm T)
LSD THOMASTON 8 7.000 20 16-76 mm, 12-20 mm - 195
LST SUFFOLl{ 7 3.560 18 - 195

COUNTY
LST TERRE- 15 2.440 14 1-127 mm, 2-76 mm, - 195

BONNE 5-20 mm
PARISH

LST TALBOT 2 2.324 14 2-127 mm, 4-40 mm, - 194
COUNTY 30 tanks (500 mand)

IFS CARRONADE 1.500 14 1-127 mm, 4-76 mm - 195
8-127 mm raketter,

LCV LCU 1466 137 180 10 2-20 mm, 6 tanks - 195
AKD POINT 5.800 17 17-LC - 195

BARROW
AR XMAP-l 3.100 - 195
APA POUL 12.000 22 1-127 mm, 8-76 mm, - 195

REVER E 2 hel o
AP BARRETT 3 17.600 19 1500-2500 mand - 194
AI{A TULARE 3 12.000 22 1-127 mm,8-76 mm, - 195

4-20 mm
27 LC,l helo
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Klasse IAntal ID~~~~e-I Fart I Armering IBemærkninger

SURIBACHI 5 7.500 20 Bygget 1955-
ALSTEDE 3 6.914 16 - 1945-47
AKD-l 5.570 18 - 1956-57
AK 269 7.600 16 - 1956-57
ELTANIN 3 2.300BRT. 16 - 1956-57
MARINE 2 10.000 17 - 1945-46

FIDDLER
l 10.000 20 - 1956-

RIGEL 2 7.950 20 8-76 mm - 1955-
MAUMEE 4 10.000 18 - 1953·57
NEOSHO 6 11.600 20 2-127 mm, 12-76 mm - 1953-55
ALATNA 2 - 1957-

2 - 1957-
GLACIER 5.100 16 2-127 mm, 6-76 mm, - 1953-55

6-20 mm, 2 helo
COMPASS 2 12.000 22 2 helo -- -53

ISLAND
YP-654 8 56 10 - 1956

: CG 95300 20 100 21 3-20 mm - 1953-56
YMP3 540 10 - 1957

ENGLAND

el Klasse IAntal IDePlace-1 Fart I Armering IBemærkningerment

ARI< ROYAL 2 36.800 31,5 16-114 mm, 34-40 mm, Bygget 1942·55
(58) 110 fly, 4 helo

CENTAUR 4 22.000 28 26-40 mm,45 fly, 2 helo 1944-54
(HERMES

ikke fuldført)
GM-krydser 10.000
TIGER 4 9.550 32 4-152 mm, 12-76 mm 1942-59
COUNTY- 4 2.700 35 4-114 mm, 4-76 mm, 1957-65

klasse Seaslug, A/S Torp.
Limbo

DARING 8 2.610 35 6-114 mm,6-40 mm 1945·54
10-53,3 cm T, Squid
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IBemærkniArmeringI Antal I D~~:~e-I Fart IKlasseType I
FF WHITBY 11 2.000 30 2-114 mm, 2-40 mm Bygget 19l

12 -53,3 em A/S T,
2 Limbo, DC

FF BLACI{- 12 1.300 24 3-40 mm, 4-53,3 cm - 19/
WOOD A/S T, 2 Limbo, DC

FF SALISBURY 5 1.738 21 2-114 mm, 2-40 mm, - 19:
Squid

FF LEOPARD 5 1.738 21 4-114 mm, 2-40 mm, - 19/
Squid

FF EXETER 11 2.500
SS Atomubåd - 19/
SS PORPOISE 8 1.500 15/15 8-53,3 cm Torp. - 19!
SS EXPLOREH 2 780 /25 - 19 /
SS MIDGET 4 30 7/6 - 191
MS TON 109 360 15 1-40 mm,2-20 mm - 19~

MS HAM & LEY 94 100 12 1-40 mm - 191
pp DAHK 18 50 40 1-102 mm, 1-40 mm - 191

eller 1-40 mm,
4-53,3 cm Torp.

PP GAY 12 50 40 - 191
PP FOHD 15 110 18 1-40 mm eller 4-20 - 191

mm Squid, DC
PP BOLD 2 130 40 2-102 +1-40 mm eller - 191

1-40 mm, 4-53,3 em T
AI{ HESUHGENT 2 14.000 16 - 191
AK SOMEHSBY l 5.900 16 - 191
AO TI DE-klasse 3 15.000 18 - 191
AO SURF-klasse :I 7.600BHT. 14 - 191
AO EDDY-ldasse 8 2.300BHT. 12 - 191
AT DEXTEROUS 6 710 13 - 191
AT SAMSON 3 900 16 - 19~

AT CONFIANCE 3 760 13 - 19~

AA VIDAL 1.940 DC - l helo - 19~

BHITANNIA 3.990 21 - 19~
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IBemærkningerArmering

CANADA

IAntal ID~~:~e-I Fart IKlasse

BONAVEN- 1 (2) 15.700 24,5 8-76 mm +8-40 mm Bygget 1943-57
TURE + 34 ny

4 2.000
ST. LAURENT 14 2.000 27 4-76 mm + 2-40 mm -l - 1950-59

4-53 -3 cm A/STorp.
+ Limbo

BLUE 1 580 13 - 1952-55
THROAT

GASPE 14 390 16 1-40 mm - 1951-57
NAUADIO 650 14 - 1957-
BLUE 4 66 14 1-20 mm + Hh + DC - 1953-55

HERON
PRE 6 30 40 - 1952-53

PORTE 5 430 13 1-40 mm - 1950-52
C. D. HOWE 3.630 12 1 helo - 1949-50
d'lBEHVILLE 2 3.700 16 2 helo - 1951-
MONTCALM 2.000 - 1956-
LABHADOR 3.500 16 2-76 mm+2-40 mm+ - 1952-57

helo
SAINT 3 840 14 2-40 mm - 1953-56
BAFFI:-I BAY 3.470

~ I

FRANKRIG

e I Klasse I Antal I D~)~:~e-I Fart I Armering IBemærkninger

CLEMEN- 2 22.000 32 12-100 mm, ?-30 mm, Bygget 1955-60
CEAU 60 ny

COLBERT 8.300 32 16-127 mm, 24-57 mm, 1956-5'8
1 hel o

DE GRASSE 8.000 34 16-127 mm, 20-57 mm 1953-56
JEANNE 10.000 27 6-100 mm,12 hel o, 1957-

O'AHC 700 mand
1 5.000 Raketter 1958-

SURCOUF 17 2.750 34 6-127 mm, 6-57 mm, 1951-56
6·55 cm Torp, 6-55
cm A/S Torp eller Hh.



92 Orlogsflåderne ved årsskiftet 1957 /58.

IBemærkniArmeringIAntal ID~~~~e-I Fart IKlasseType I
DD I LA GALlS- 2.750 34 3-100 mm, 2-30 mm, Bygget 19l

SONNAIRE 6-55 cm Torp (A/S),
2 ATW

FF COMMEN- 9 1.650 25 2-100 mm, 2-30 mm, - 191
DANT 2-55 cm A/S Torp,
REVIERE ATW,l helo

FF LE PICARD 20 1.290 27 4(6)-57 mm, 2-20 mm, - 191
12-55 cm A/S Torp,
ATW, DC

SSN Q 244 1 5.000
SS DAPHNE 9 850 15/17 6-55 cm Torp. - 19!
A/S S ARETHUSE 4 400 13 /16 4-55 cm Torp. - 19!
SS NAHVAL 6 1.200 16 /18 8-55 cm - 19'
SS CREOLE 3 820 17 /10 10-55 cm Torp. - 19:
SS Q 224 3 30 - 19!
MS ALEUCO :-: 15 665 13,5 1-40 mm, DC - 19!
MS SIRlUS 38 360 15 1-40 mm, 1-20 mm - 191

eller 4-40 mm
MS ACACIA 31 370 14 4-20 mm - 19!
MS HAYONNAISE 6 390 Ili 2-20 mm - 19:
MS HAM 15 100 12 1-40 mm - 19:
PC L'AGILE 3 325 19 2·40 mm. 2-20 mm, - 19!

Hh, DC
PC L'ADROI1T 11 350 19 2-40 mm, 2-20 mm - 19:
PF P 759 12 65 28 2-20 mm - 19:
PF 46 245 13-45 Mg - 19,
LS 6 300 - 19:
LS TRIEUX 3 1.800 - 19:
LC L 994 2 42 10 - 19!
LC L 990 1 60 10 1-75 mm,2 Mg - 191
LC L 980 3 11i8 15 1-75 mm - 191
AK G1BOULI~E 3 575 11,5 - 19·
AN GRILLON 5 500 12 1-40 mm, 4-20 mm - 19!
AO LA SEINE 2 11.500 16 - 19:
AO LA HAlSE 3 4.300 15 1-105 mm, 14-20 mm - 19:
AO RUMMEL 3 630 12 - 191
AT HELlER I 2 900 12 - 191
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ITALIEN

7
5
7

5
4

B
B
1

IBemærkningerArmerlugIAntal ID~~~~e-I Fart IKlasse

IMPAVIDO 2.700 34 2-127 mm, 10-40 mm, Bygget 1957-60
2 rak. 2-53,3 cm A/S
T, ATW

IMPETUOSO 2 2.700 34 4-127 mm, 10-40 mm, - 1950-56
2-53,3 cm T, AT"':
DC

CENTA URO 4 1.6BO 26 4-76 mm, 2-40 mm, - 1952-56
6-45 cm Torp.
ATW, DC

CARLO 4 1.410 zs.s 2-76 mm, 2-40 mm, - 1957-59
BEHGA- a.sa,s cm A/S T,
MINI 2 rak., ATW, DC

ALBATROS 3 760 20 2-76 mm, 2-40 mm, - 1951-55
2 Hh DC, 60 miner

GUCiLIELMO BOO is.s 4-fi3,3 cm Torp. -- 1957
MAHCONI

SALMONE 4 665 is.s 1-40 mm - 19fi6-57
ABETE 37 370 14 2-20 111m - 1952-57
AHAGOSTA 20 120 13 1-40 mm - 1954-5
SENTINELLA 300 27 2-40 mm, Hh, 2 Torp. - 1951-5
~IC 4!JO 2 160 34 2-40 mm, 4-45 cm - 1954-5

torp.sstutlver, DC
ALICUDI 2 6BO 12 1-40 mm, 4-20 mm - 1953-5
STROMBOLI 2 4.32fi ra,s 1-100 mm, 2-4 - 40 mm - -195
CICLOPE 3 1.200 B - -194
AUSONIA 2 240 11 - -194
PROTEO 1 1.6B5 16 1-100 mm,2-20 mm - -195

HOLLAND

Klasse IAntal IDePlace-1 Fart Armering IBemærkningerment

DE RUYTER I 2 9.735 I 34 B-152 mm, B-57 mm, Bygget 1939-53
B-40 mm, DC

LIMBURG B 2.476 36 4-120 mm,6-40 mm, 1951-57
2 ATW, DC

HOLLAND 4 2.164 32 4-120 mm, 1-40 mm, 1950-54
2 ATW, DC
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Type I ({lasse IAntal IDePlaee-1 Fart I
ment Armering IBemærlmi

FF FHl~T 6 H40 15 1-76 mm, H-40 mm, Bygget 191
8-20 mm, DC

FF LYNX 1 7HO 20 2·76 mm, 2-40 mm, - 191
2 Hh, DC

SS DOLFIN 4 1.000 17/17 8-53,3 em Torp. - 191
!\IS ONBE\'- H HH5 13,5 1-40 mm, DC - 191

HEESD
MS Ny type IH ca. 100 - 191
MS DOIUWl\I 32 360 15 2-40 mm - 191
1\1S BEEMSTEH 14 370 14 2·20 mm - 191
pp BALDEH ;) 150 15,5 1·40 mm, 3-20 mm, - 191

DC
LL L 9531 7 55 10 2-127 mm - 191
AA SNELLlUS 2 1.090 15 1-40 mm, 2-20 mm - 19~

AA ZEEFAI{liEL 300 12 - 19~

AA DREG 4 40 10 - 191
AN CEHBEHUS H80 13 1-7H mm, 3-20 mm - 191
AT ORI{AAN 220 11 - 19'

JAPAN

Type Klasse IAntal IDePlaee-1 Fart Armering IBemærkniment

DD MUHASAME 2 1.800 32 3-127 mm, 2-76 mm Bygget 191
A/S-våben

DD ISONAMI 1.720 32 6-7H mm, 4-53,3 em T 191
A/S våben

DD AYANAMI 3 1.600 30 6-7H mm, 4-53,3 em T 191
2 Hh, DC

DD HAHUI{AZE 2 1.700 30 3-127 mm, 8-40 mm 191
2 Hh, DC

FF AlmBONO 1.070 28 2-7H mm, 4-40 mm 191
Hh DC

FF II{AZUCHI 2 1.070 25 2-76 mm, 4-40 mm 191
Hh, DC

SS OYASHIO 1.000 13 /19 4-53,3 em T 19!
NS EHIMO 630 18 2·40 mm, 2-20 mm Hh, 191

DC, miner
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Klasse IAntal ID::i~:~e-I Fart I Armering IBemærkninger

TSUGARU 950 ]6 1-76 mm, 2-20 mm Bygget 1954-55
DC, miner

ATADA 7 240 13 1-20 mm - 1955

HASHIMA 2 370 14 1-20 mm - 1954-55

401 4 42 20 - 1956-57

HAYABUSA 370 26 2-40 mm, Hh,DC - 1955-57

KAMOME 7 320 21 2-40 mm, Hh, DC - 1955-57

DAIO 2 750 15 1-76 mm, 2-20 mm - 1950

RHElBUN 19 450 15 1-76 mm, 1-20 mm - ]951-52

AWAJl 3 510 15 1-76 mm, 1-20 mm - 1949-50

TOKACHl 3 330 15 1-40 mm - 1953-54

KVMA 20 258 13 1-40 mm - 1950-52

AJISAI 50 230 14,5 6-40 mm, 4-20 mm - 1944-45

l. 50 42 1-114 mm, 1-40 mm - 1956

6007 3 100 32 1-40 mm, 4-53,3 Torp. - 1955-57

6001 6 75 30 1-40 mm, 4-53,3 Torp. - 1954-56

- 39 45-55 14-20 - 1951 -55

1.100 14 1-76 mm, 2-20 mm - 1956-58
MEYO MARV 630 15 - 1953·54
GINGA 500 11 - 1953-54

Klasse

NORGE

IAntal ID::i~:~e-I Fart I Armering IBemærkninger

LAAGEN 2 665 13,5 1-40 mm Bygget 1954-56
SANDA 7 370 14 2-20 mm - 1952-57
RAPP. 6 72 40 1-40 mm, 1-20 mm, - 1951-56

4-53,3 cm Torp.
VALE 2 500 12 8-40 mm, 6-20 mm, - 1945

miner
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VEST-TYSKLAND
Planerne for den fremtidige vesttyske flåde p åkalder sig opmærksomhed derve

de bygger på tyske krigserfaringer fra Østersøen gennem to verdenskrige. Forude:
anførte program, må forventes tilgang af mindre ub åde samt af marinel1yafdeli

Type I Klasse IAntal ID:;~~~e·1 Fart I Armering IBernærkn

DD ? I 8 2.200 38 4-127 mm, 6-75 mm, IBygget fra
5 '1'-53,3,2 SQUID,
LIMBO

FF ? 6 1.700 30 2·100 mm, 6-40 mm - .
2 SQUID, LIMBO

MM LINDAU 24 370 16 1-40 mm - -
MM 5:\1-1 20 200 21 - -
PT .JAGUAR 211 140 42 2-40 mm, 41' 53,3 - -
1'1' SILBERMOVE 6 109 43 . - 19

Sl'ERIGE
Som det frem går af nedenstående oversigt har nybygningsprogrammet efter I

tilstræbt en jævn tilgang af lette velarmerede enheder. Efterhånden som de ældre,
enheder udgår, erstattes disse af mindre, moderne enheder, der bærer tydeligt pr
de anstrengelser, man gør for at følge med udviklingen, dels ved videreudvikl
eksisterende våben, dels ved udvikling af nye.

Type Klasse IAntal/
DePlaee-' Fart Armering IBernærknment

DD LAPPLAND 2 2.600 35 4-120 mm, 2-57 mm. Und. by
6-40 mm,
8 1'-53,3, 1 robot

DD OSTER- 4 2.050 35 4-120 mm, 7-40 mm, Bygget I!
GOTLAND 6 1'-53,3

OD 2 2.600 35 4-120 mm, 2-57 mm, I!
HALLAND 6-40 mm,

8 1'-53,3, 1 robot

DD OLAND 2 1.880 35 4-120 mm, 7-40 mm, 1!
8·20 mm,
61'-53,3

SS DRA({EN 3 ? ? ? Und . b)'
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Klasse IAntal ID:~:~e-I Fart I Armering IBemærkninger

HAJEN 6 800 ? ? T.53,3 Bygget fra
1954-

3 både færd.

ARKO 12 270 14,5 2-40 mm Bygget fra
1957-

4 både færd.

HANO 6 270 14,5 2-40 mm Bygget 1953-54

PLEJAD 11 155 37 6 T-53,3 - fra 1954

PERSEUS 1 150 37 4 T-53,3 - 1950
T 32 - T 42 24 40 35 2 T·53,3 - fra 1950

ÅLVSBORG 1 2.000 20 ? Und. bygning
MUL 12 8 200 10,5 1-40 mm, miner Bygget 1952-56

SOVJETUNIONEN
edens alle vestlige stormagtsflåder efter sidste verdenskrig er blevet bygget op med

:arskibet som det centrale element har Sovjetunionen valgt at gøre sit marinefly
n, som består af 3000-4000 fly, fuldstændig landbaseret. Omend visse af de anførte

lier i nedenstående skema - navnlig antallet af enheder ved nogle af klasserne 
lages med forbehold, vidner dog det anførte nybygningsprogram om, at Sovjetunio

målbevidst og effektivt har skabt sig en relativ moderne flåde efter sidste verdens
i en periode, hvor visse andre stormagter tøvende har set tiden an.
vjetunionens nybygningsprogram har da også på flere områder direkte dikteret de

ige flådemagter til bestemte dispositioner i deres nybygningsprogrammer.

.e I Klasse . , Antarl DePlace-1 Fart Armering IBemærkningerment

SVERDLOV 16 15.000 34 12-153 mm,12-100mm, Bygget 1951-56
32-37 mm, 10 T-53,3,
140 miner

KOTLIN 24 3.100 38 4-100 mm, 16-37 mm, fra 1954
10 T-53,S, 70 miner

TALLlN 3.100 38 4-100 mm, 12-37 mm, 1954
10 T-53,3, 70 miner

SKORV 72-75 2.200 38 4-130 mm,8-37 mm, 1949-54
10 T-53,3, 80 miner

KOLA 12-24 1.500 31 4-100 mm, 4-37 mm, fra 1953

-- ._..............--- .. 3 T-53,3, ? miner

Tldsskr, f. Søvæsen. 129. Aarg. 7
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IBemærkniJArmeringIAntal ID:i~~~e-I Fart IKlasseType I
FF RIGA 36 1.000 28 3-100 mm, 4-37 mm, - -

2 1'-53,3, 50 miner
FF ALBATROS 3 920 30 8-20 mm,3 1'-53,3, - 194

20 miner
SS Z-kJ. 20 2000 /2900 20/15 10 T - fra
SS W-kl. 170 1100 /1600 18/13 6 T - -
SS Q-kJ. 60 650/800 18/16 3 T - -
SS M-V-kJ. 80 350/420 13/10 2 T - 194
MM 1'-43 120 500 18 4-37 mm - fra
MM 1'-301 150 150 14 2-37 mm - -
PC KRONSTADT ca. 200 300 27 1-76 mm, 2-37 mm, - -

ea.40 l DB
PT Flere klasser ? 45-55 - -

POLEN
Indenfor de seneste år er der tilgået den polske flåde et stadig større antal rus:

kampskibe.
Så sent som 15. december 1957 meddeles det officielt, at Polen som våbenhjælp

modtaget 1 russisk Skoryjager (polsk navn GROM) samt 4 russiske ubådsjagere
mentlig Kronstadt-Kf.). Bådene har fået følgende navne: ZWINNY, ZRECNY, GRO.
samt WYRTWALY.

Herudover er følgende enheder tilgået.
Sovjetunionen har i de seneste år i stigende grad set sig i stand til nt levere

allierede enheder fra sit nybygningsprogram.

IBemærknitArmeringIAntal ID:i~:~e-I Fart IKlasseType I
SS M-kJ. 6 350/420 13/10 2 1'-53,3 Ex-Russisl

MV-kJ.
MM Russisk T 43 4 500 18 4-.'7 mm Bygget fra
MM ALBATROSS 9 150 14 1-40 mm Ex-Russisl

T 301-1i
PC DS-kJ. 4 300 27 1-75 mm, 2-37 mm Ex Russis

Kron-
stadt k!

PT ? 6 50 40 Ex-Bussisl
ny klas
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ØSTTYSKLAND

99

'et er påfaldende ved den østtyske nådeopbygning så få enheder, der hidtil er mod
,t fra Rusland. Udover de 2 ex-russiske Rigajagere er nedenstående fartøjer alle
Ilagt og for en stor del allerede bygget på østtyske værfter.

Klasse IAntal ID~~:~e-I Fart I Armering IBemærkninger

DRACHE 4 10400 32 4·100 mm, 8-37 mm Byggetfra 1957
2 T-53,3, 'l miner

FALKE 'l 'l Planlagt
1-61 2 1.000 28 3-100 mm, 4-37 mm, Ex-russisk

2 T-53,3 50 miner Riga-kl.
KRAKE 9 600 18 1-85 mm, 10-25 mm Bygget fra 1957
HABICHT 12 500 18 1-85 mm, 8-25 mm Bygg. f. 1962-56
731-kJ. 24 120 17 2-25 mm Bygg. f. 1964-66

Oversigt over antal byggede enheder og tonnage samt
bruttonationalprodukt

Land I
Antal tons IAntal enh~der (standard)

(omtrentlig) (omtrentlig)

Bruttonational
produkt

(i milJ. $) 1954 I
Handels

flåde
MIIJ. BRT .

'J ET UNIONEN 1070 985.000 3
A. 320 930.000 355.600 26
,LAND 330 390.000 48.800 20
.NKRIG 260 235.000 43.800 4
~LAND 100 80.000 6.750 4
IADA 45 60.000 24.041 2
AN 180 55.000 20.200 4
,TT YSKLAND 85 45.000 34.800 3
LIEN 80 40.000 19.700 4
:RIGE 80 40.000 8.050 3
TYSKLAND 50 20.000
.EN 30 7.000 1/2

lGE 20 5.000 3.540 8
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Oversigt over bygning af vigtigere kampskibstyper

Land IH:~t~r'll{rYdSereI Jagere IFregatterI Ubåde Ist~;:

SOVJETUNIONEN 16 100 56 330 270
POLEN 6 13
ØSTTYSI{LAND 6 45
SVERIGE 10 9 18
VESTI'YSI{LAND 8 44
U.S.A. 7 7 55 17 40 16~

ENGLAND 7 5 12 44 15 20~

FRANKRIG 2 4 18 29 26 105
ITALIEN 3 11 1 61
NORGE 9
JAPAN 8 3 1 U
CANADA 1 18
HOLLAND 2 12 7 4 6S

17 34 226 191 432 I 101~

Kildemateriale: Diverse flådehåndbøger og tidsskrifter.

(Afslllttet 11/2 u



Sovjettiske rakettyper i dag.
Vcd orlogskaptajn H. M. Petersen.

Det sovjetiske flyvevåbens dagblad »SOVJ ETSKA
J A AVIATSIJA« bringer den 7.12.1957 en artikel
under overskriften RAKETVÅBNETS UDVIKLING.
Artiklen er skrevet af ingeniør, oberstløjtnant V. Glu
hoff, kandidat for de tekniske videnskaber, og giver
tilsyneladende Sovjets officielle inddeling af de for
skellige rakettyper, deres anvendelse, rækkevidde m.m.

Da det skønnes af interesse for tidsskriftets læsere
at få en oversigt over, hvorledes man i Sovjetunionen
betragter disse emner, bringes her en oversættelse af
artiklen.

RAI{ETVABNETS UDVIKLING

Videnskabelig-teknisk tema af ingeniør-oberstløjtnant
V. Gluhoff.

For tiden findes der en mængde forskellige typer af
raketter, der hver for sig adskiller sig ved

Forskellig målsætning.
Metoder i våbnets brug.
Konstruktiv form og
ved mange andre beskaffenheder.

Det taktisk-tekniske princip er grundlaget for opde
lingen af raketvåbnene, i overensstemmelse med hvil
ket alle rakettyper deles i 2 hovedgrupper:
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I. Raketprojektiler med starsted på jorden eller på
skibe.

II. Luftbårne raketprojektiler. der startes fra flyve
maskiner.

I. Jordbaserede raketprojektiler :

Raketprojektiler med start fra jorden deles i 3 klas-
ser: (se tegn. 1).

a. Ballistiske raketter.
b. Vingede raketter.
c. Flyvende projektiler.

Det er godkendt at kalde raketter for ballistiske,
såfremt den største del af deres skudbane ligner et
alm. udskudt projektils. De ballistiske raketter deles i:

1) taktiske, 2) langtrækkende og 3) interkontinentale.

1) De taktiske raketter er beregnet til direkte støtte
for hæren i frontområdet. Deres rækkevidde ligger
på ca. 80-100 kilom. fra udskydningsstedet. Skyd
ning med taktiske raketter foretages fra lette, be
vægelige opstillinger, der er anbragt på motorkøre
tøjer, pansertransportører, tanks og skibe.

2 ) Langtrækkende ballistiske raketter er beregnet til
bekæmpelse af objekter bag fjendens front i en
afstand af flere tusind kilometer. De ballistiske ra
ketter bliver i modsætning til de taktiske forsynet
med styresystemer, der giver dem en relativt høj
træfningsnøjagtighed. Disse raketter starter som re
gel lodret. Alt efter formålet kan de have konven
tionel eller en atom sprængladning. Ikke alene kan
artilleriet udstyres med ballistiske raketter, men
også skibe og undervandsbåde.



MDCIC~.MIlIIIØ

INTERKONTINENTALE PNC. I.

""- j': '>.,-

&'1JI'OTUOf~'\lE
ANTI-TANKS

I~l -~
lCPWJlAl'wa PAKETW CAMant'nI·c:~

BEVINGEDE RAKETTER FLYVENDE PROJEK
TILER

AAA-RAKET
, E1-fM'ftDØ

( :SYPC)

\"1 t·~)

ZlAnltDl"O
nUleTaWl

LANGTRÆKKENDE

5Ann~CT~~ECK~E PAKET~

BALLISTISKE RAKETTER

TA.KnNECKJofE
TAKTISKE



104 Sovjettiske rakeltyper i dag.

3 ) De interkontinentale ballistiske raketter er bereg
net til bekæmpelse af fjendtlige mål på afstande
over 8-10.000 kilometer. Som det er kendt fra be
retninger i »T ass« , er der i Sovjetunionen udviklet
interkontinentale ballistiske raketter, der kan sen
de en sprængladning til et hvilket som helst punkt
på jordkloden. Karakteristisk for de interkontinen
tale ballistiske raketter er disses store hastigheder
og højder. Dette besværliggør kampen mod dem for
luftværnets vedkommende.

h. Raketter, af hvilke der kræves stor nøjagtighed i
træfningen, er sædvanligvis udstyret med vinger, hvor
for de kaldes for bevingede raketter (se tgn, 1). Stør
stedelen af de styrbare luftværnsraketter (russisk for
kortelse ZURS) er 2-trins vinge-raketter. De er et af
de mest effektive midler i luftforsvaret og kan bekæm
pe flyvende mål under alle meteorologiske betingelser,
dag eller nat.

Til den bevingede raketgruppe hører ogs å de raket
ter, der er beregnet til støtte for hærstyrker, bekæmpel
se af tanks og bunkers, i en afstand af indtil 5 kilo
meter. Der fordres af disse projektiler en særlig stor
nøjagtighed i træfningen. Styringen af den slags raket
ter foretages i de fleste tilfælde ved hjælp af lednin
ger, hvilket tillader tillader at forenkle styresystemet
i selve raketten.

c) Fluoetule projektiler kan man strengt taget kalde
for raketter, hvis der i dem er indbygget en raket
motor. Størstedelen af de nuværende flyvende projek
tiler har som startmotor eller hastighedsbefordrer en
krudtraket, hvilket berettiger at kalde dette projektil
for raketter. Flyveprojektilerne er beregnet til be
kæmpelse af fjendtlige mål bag frontetn i en afstand af
ca. 10.000 kilometer.
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Som spnundladning kan anvendes både sædvanlig og
atom sprængstof. Flyveprojektilet bevæger sig hori
sontalt i en højde af 15-30 kilometer, og kun på det
sidste stykke af vejen går den over i en stejl dyk
kurve over målet. Projektilets hastighed overstiger ikke
3000 kilometer i timen, hvad der giver luftværnet mu
lighed for effektive modforholdsregler.

II. Luftbårne raketprojektiler:

Gruppen af luftbårne raketprojektiler (se tgn 2)
består af:

a. Styrbare bomber.
b. Flyvende projektiler.
c. Raketter til luftkamp og
d. Flyvetorpedoer.

a) Styrbare bomber (Sovjet-forkortelse UAB) hører
kun betinget til raketvåbnet, såvidt de ikke har mo
torinstallation. De er bestemt til at bekæmpe mål af
mindre dimensioner, vigtige i krigshenseende, og ud
skydes fra stor højde og stor flyvehastighed. Den styr
bare flyvebombe er forsynet med vinger, styreredska
ber og styresystem, som gør det muligt med stor nøj
agtighed at føre flyvebomber frem mod mål af mindre
dimensioner.

Nedkastning af de styrbare bomber fra de flyvema
skiner, der bærer dem, foregår gennemsnitlig i en mål
afstand, som ca. svarer til maskinens flyvehøjde. I den
ne afstand fra målet er bæremaskinen udsat for luft
værnets reaktioner. Derfor er brugen af den slags bom
ber kun formålstjenlig mod svagtbeskyttede mål.

b) Flyvende projekliler er beregnet til bekæmpelse af
fjendtlige mål, som er beskyttet af luftværnets mæg
tige organisation. Nedkastning af flyvende projektiler
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Ira bære-flyvemaskiner foregår i tilstrækkeligt stor
afstand fra målet. Flyvende projektiler har en raket
eller jetmotor, der sikrer projektilets bevægelse på
dennes bane. De flyvende projektilers hastighed er
som regeloverlyds. Styresystemer, som er anbragt i
projektilet, giver den en betryggende stor nøjagtighed
i træfningen, ved en relativt stor afstand fra mål.
Projektilets selvstændige anflyvning ligger imellem
150-1000 kilometer.

c ) Luft-kampraketter er store og små, styrbare (So
vjet-forkortelse VARS l og ikke styrbare (Sovj et-for
kortelse NARS) raketter, som er bestemt til afskyd
ning fra flyvemaskiner mod flyvende mål, flyvende
projektiler, spærreballoner, helikoptere m.m. Disse
raketter bliver fortrinsvis anvendt som bevæbning af
jager-fly, men kan også anvendes til bevæbning af
bombefly. Projektilets styresystem garanterer stor
træfningsnøjagtighed og gør dem til et udmærket og
effektivt middel i kampen mod luftm ål.

d) Fltjuetorpedoerne (Sovj et -for k or telse AT) er be
stemt til at bekæmpe flådens skibe, der er godt beskyt
tet af luftværn, f'ra en afstand af ca. 20-100 kilometer.
Flyvetorpedoen bliver for at forhøje dens afstands
virkning forsynet med en raket eller jetmotor. Type og
kaliber af sprængladningen bestemmes af målets ka
rakter. Flyvetorpedoens hastighed er sædvanligvis
overlyds, hvilket besværliggør modforanstaltninger fra
skibenes luftværn.

Så langt OBLT Gluhoff. De artiklen ledsagende, for
klarende tegninger af de enkelte rakettyper er oplysen
de, men vinder stærkt i værdi, når man sammenligner
dem med det fra revolutionsparaden i november 1957
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foreliggende billedmateriale. Her viste Sovjetunionen
for første gang officielt 3 rakettyper:

1. Den taktiske raket (fig. 1).
2. Den langtrækkende ballistiske raket. (fig. 2).
3. Luftværnsraketten (2-trins). (fig. 3).

Billedmaterialet for ovennævnte rakettyper viser, at
tegningerne i ovennævnte artikel er meget nøjagtige.
Man forledes derfor til at drage den konklusion, at når
3 af de i tegningerne anførte rakettyper er korrekt gen
givne, kan resten antagelig også være det. Endelig be
kræftelse herpå kan man dog først få den dag, Sovjet
frigiver flere oplysninger.





Meddelelser fra Søe-Lieutenant-Selskabet.

1. På det 174. forsamlingsårs første møde overdrog
Kommandør H. E. Foss til Søe-Lieutenant-Selskabet et
eksemplar af >Tidsskrift for Søvæsene's første årgang,
omfattende 4 kvartalshefter - alle i det originale, blå
omslag. Det første hefte bærer på omslaget årstallet
1826, hvilket bekræfter den hidtidige formodning om,
at tidsskriftets første udgivelse fandt sted pågældende
år - selvom den første årgang som helhed bærer års
tallet 1827.

Kommandør Foss meddelte, at han havde fået hef
terne ovedraget af orlogskaptajn P. Holck, der har
oplyst, at de i sin tid er fundet i familien Liitkens
ejendom Bellahøj i Brønshøj.

Nævnte sjældne eksemplar af tidsskriftets første år
gang - hvis overdragelse til selskabet hilstes med bi
fald af den tilstedeværende forsamling - vil blive an
bragt i søofficersforeningen i et træskrin, der er for
færdiget af træ fra linieskibet MARS.

2. På det 174's forsamlingsårs syvende møde fik sø
løjtnant K. E. A. Andersen overrakt en legatportion af
s Søløjtnant Gregers Bojesens Mindelegate for i februar
1956 med livet som indsats at have deltaget i rednin
gen af 4 unge mennesker, der befandt sig på en dri
vende isflage ud for Frederikshavn.

A. Møllgaard,
formand.



Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen, og W. \V. Christensen

samt kaptajnløjtnant H. F.•Jensen.

Sverige.

Resume af Forsvarschefens betænkning.

Det nye forslag til den svenske kr-igsmagts fremtidige ud
formning blev den 24/10 1957 offentligjort af ~B.

Intet af de 4 alternativer, som han havde fået til opgave at
undersøge, giver mulighed for at skabe et forsvar, som fuldt
ud opfylder den målsætning, som statsmagten har besluttet,
nemlig at hele landet skal forsvares.

Et bemærkelsesværdigt træk i hele betænkningen er den ned
vurdering af marinen, som har resulteret i forslag om en radi
kal nedskæring af de maritime styrker til fordel for flyvevåb
net og hæren.

Betænkningen er udfærdiget af den tidligere ehef for for
svarsstaben, generalmajor Akerman, med chefen for sektion I,
oberst i flyvevåbnet Myhrman som nærmeste medarbejder.

De 4 alternativer.

Efter det af forsvarsministeren givne direktiv har ~B under
søgt konsekvenser i de tilfælde, hvor forsvarsudgifterne ned-

skæres til •

95 % af udgifterne i nuværende pengeværdi af 1954-for
slaget
90 % af disse udgifter
85 % af samme udgifter

- nuværende udgiftsramme uforandret - uden hensyn til
pengenes konstante nedgang. Dette ville begyndelsen
medføre ca. 75 % af ovennævnte udgifter.

Fælles for alle disse 4 alternativer, der benævnes ADAM,
BERTIL, CESAR og DAVID, er, at de fremtvinger en nedskæ-

Tidsskr. f. Søvæsen, 129. Aarg, 8
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rIng af den nuværende organisation i både krig og fred. Dette
har betænkningen taget til indtægt for en ændret afvejning
mellem og inden for de 3 Ior-svarsgrene.

Ud!liftt'r 1958/5!l - 1960/61 (mill. kr.),

Hudgetår Forslag
for 1957 Adam Bertil Cesar

1958/59 2740 21i25 2560 2485
195!l/60 2810 2700 2590 2450
1960/61 2880 2740 2610 2450

I det store og hele betyder reduceringerne af udgifterne, at
effektiviteten formindskes meget hurtigt og relativt langt mere
end udglftsformlndskel sen.

Det bliver ifølge OB nødvendigt at formindske udholdenheden.
»Evncn til stor kraftudvikling i krigens indledende fase« skal
derfor gives prioritet fremfor udholdenheden under dens fort
sættclse,

For at tilgodese kvaliteten inden for krigsmagtens vigtigste
dele, må under alle alternativer fredsanskaffelser af erstat
ningsmateriel, reservedele, ammunition og drivmidler formind
skes i forhold til de nu anvendte normer.

~Iod denne baggrund er det efter OB's opfattelse desuden
nødvendigt at reducere sådanne styrker, som kun er beregnet
til forsvar mod afspærring. tiB indrømmer dog, at man ikke
kan se helt væk fra en sådan krigs- eller neutralitetssituation,
hvor begivenhedsudviklingen er så langsom, at selv afspær
ring bliver en følelig underkastelsesmetode. En sådan situation
er efter oB's mening ikke så farlig som det pludselige og vold
somme angreb. Styrker, som i første række er beregnet til
luft- og invasionsforsvar, kan jrå at tilpasse sig til de nye op
gaver. For at en sådan fremgangsmåde skal kunne blive effek
tiv fordres imidlertid også en stamme med føringsorganisa
tion til denne opgave, samt f'l ådestyrker, der er særligt egnede
til søfar-tsbeskyttclse.

I alternativ CESAR mener oB dog, at det er nødvendigt helt
at give afkald på flådestyrker, der udelukkende er beregnet til
denne opgave.

Vedrørende forsvaret til søs mener oB, at den militær-tek
niske udvikling fører mod en forskydning fra flåden til flyve
våbnet, og at denne må blive mere udpræget i de lavere alter-
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nativer. Mod denne baggrund bliver det efter OB's opfattelse
nødvendigt at afstå fra mulighederne at gribe ind med over
fladestyrker i en tidlig fase. Flådens opgave vil OB begrænse
til forsvar af området i nærheden af kysten og skærgårdene
samt minestrygning og kystbevogtning.

En anden generel konsekvens . a f de 4 alternativer er, at de
fremtvinger indskrænkninger i fredsorganisationen. Inden for
alle Iorsvarsgrcne, men frem for alt marinen, må man ned
lægge afdelinger og faste anlæg - i flere tilfælde endog redu
cere personellet - med alle de konsekvenser, som dette fører
med sig b åde for forlægningerne over hele landet og for per
sonellet.

I alternativ ADAM, d.v.s, nedskæring til 95 %, formindskes
krigsorganisationen med 10 % i hæren, med 50 % i flåden (virk
somheden indenfor invasionsforsvaret koncentreres til nordlige
Østersøen og Gotland. Begrænsede stridskræfter til beskyttelse
af importsfarten bibeholdes på vestkysten), med 40 % i kystar
tilleriet (visse batterier erstattes med kystrobotenheder, så
snart det bliver teknisk muligt ) og med 15 % i flyvevåbnet. An
tallet af flyvemaskiner formindskes med 40 %. I fredsorgani
sationen inddrages fem enheder i hæren og to flotiller i flyve
våbnet, men fremfor alt vil man foretage store nedskæringer
inden for marinen. Man vil de begrænse personel-, stabs- og
Iorvaltningscrguntsutlonen inde for marinekommandoerne med
hensyn til forandringen inden for enheder og opgaver. Uddan
nelsen koncentreres. I{A-forsvaret inden for visse områder af
vikles. En kystartillerienhed inddrages.

I alternativ BERTIL, d.v.s. nedskæring til 90 '70 bliver der
yder-Iigere nedskæringer i organisationen både i krig og fred.
Flåden formindskes med 60 % (virksomheden inden for inva
sionsforsvaret koncentreres til nordlige Østersø. Begrænsede
stridskræfter til beskyttelse af importsøfarten bibeholdes dog
på vestkysten) og kystartilleriet med 55 % (visse af batterierne
erstattes med kystrobotenheder, såsnart det bliver teknisk mu
ligt), medens hæren og flyvevåbnet begge formindskes med
25 %. Yderligere inddragninger af fredsenheder sker inden for
alle forsvarsgrene. Hæren mister syv enheder og flyvevåbnet
fire flotiller, og dertil kommer, at marinen yderligere reduceres.
Fremfor alt gælder dette kystartilleriet.

Ifølge foretagne operative studier bedømmes reduceringerne

8"
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i krigsorganisationen taget under eet at medføre bl. a. følgende
operative konsekvenser:

Stridskræfterne, der er afset til invasionsforsvaret, er blevet
9li reducerede, at det bør overvejes allerede til start at be
grænse opgaverne for forsvaret til de rent forhalingsmæssige
inden for landet i dets helhed.

I alternativ CESAR, d.v.s. nedskæring til 85 %, bliver der
yderligere nedskæringer pli alle områder. Hæren formindskes
med ca. 35 %, flliden med ca. 65 '70 og kystnr-tfller-iet med 55 %.
F'lyvevåhnet formindskes med ca, 25 % af antallet af divisioner,
medens reduceringen af antallet af Ilyvernaskiner- bliver 50 %.
Desuden indebærer dette alternativ, at tyngdepunktet i forsvaret
radikalt ferskydes til Ilyvev åbnet, Fredsorganisationen redu
ceres med ti hærenheder og fem flyve flotiller, medens marinens
fredsorganisation stort set kommer til at være i overensstem
melse med den, som er angivet for alternativ BERTIL, men en
yderligere mindskning er, ifølge OB, nødvendig først og frem
mest pil vestkysten,

Ifølge udførte operative studier bedømmes reduceringerne
i krigsorganisationen taget under eet at medføre bl. a. føl
gende operative konsekvenser.

Stridskræfterne afsat til invasionsforsvaret er så reducerede,
at der inden for hele landet kun kan føres et svagt forhalings
forsvar. Importbeskyttelsen - i lighed med hvad der foreslås
i alternativ ADAI\I og BERTIL - kan ikke opretholdes i dette
alternativ. Forsvaret opfylder end ikke med den videst og mest
fordomsfri fortolkning den af statsmagten i 1948 salte bestem
melses »a t angribere længst muligt skal forhindres i at få
fast fod på svensk jord, og at ingen del af landet må opgives
uden sejg modstand under forskellige former«. Forsvarets
fredsbevarende effekt er blevet alvorligt formindsket.

I alternativ DAVID, d.v.s. en konstant sum, bliver nedskæ
ringerne så store, at kun visse almene konsekvenser har kunnet
belyses. Som mulige løsninger anføres, at man enten kan kon
centrere forsvaret p å hæren eller på flyvevåbnet. Resultatet bli
ver imidlertid i begge tilfælde, at forsvaret får store huller,
og at forsvarsmulighederne nærmest bliver en kimære. OB anser
det for nødvendigt i dette alternativ at reducere marinen til
kun at omfatte kystbevogtning samt begrænsede søstridskræf
ter og kystar-Hller-i hovedsagelig inden for Stockholms skærgård.
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Den nuværende fredsorganisation inden for marinekommando
syd, vest og nord måtte i alt væsentlig inddrages.

Hvis statsmagten vælger dette alternativ, mil de militære
myndigheder have nye udgangspunkter for de opgaver, som
forsvaret skal løse inden for rammerne af vore neutralitets
politik.

En allerede i alternativ CESAR mærkbar følge af indskrænk
ningerne bliver, at man på ny må indføre kategortspaltntng,
d.v.s, befri selv fuldt våbenføre værnepligtige fra militær ud
dannelse i fred og dermed unddrage dem fra militær tjeneste
i krig.

Som sammenfattende bedømmelse har både OB samt chefer
ne inden for de forskellige forsvarsgrene om samtlige fire al
ternativer erklæret, at ingen af dem kan støttes, hvis man vil
holde fast ved den målsætning for kr-igsmagten, som blev givet
ved rigsdagsbeslutningen af 1948. Den manglende tilslutning
underbygges med tekniske og økonomiske betænkniger.

lt1iddelbeho/l {or truduet året 1!158/MI (milt, kr .• afrundede beløb).

Hær l'tfllrlnc Flyvev. Fæll," I Total

OB forslag 1957 1.040 460 1.042 1!J8
1

2
.
740

Bevilling 1!l57/5S") 916 -l30 789 175 2.310

Stigning 124 30 253 23 I 430

., Incluslve vedtagne lønforhøjclscr for Iorsvnrets pursom-l (ial t en ,
68 mlll. kroner)

Årsagrr ti! stiqninqen ,

Hu-r I ~Iurinc I Flyve,' , I Frelh's I Totnl

Løn- og prisstignin-
ger samt andre
automatiske stig-
niuger !J3 30 137 .J 264

Øvrige sligninger 31 116 19 166

Samlet stigning 124 30 253 23 430

Efter som intet af de firc alternativer kan understøttes, har
OB omarbejdet det forslag, som han afleverede i 1954, og
som hidtil har ligget til grund for arbejdet for 1955's forsvars
tilrettelæggelse. Omarbejdelsen betinges først og fremmest af
de alvorlige konsekvenser, som de fire alternativer indebærer
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for forsvaret. Det nye forslag benævnes »1957« og knyttes
formelt til forsvarets krav for budgetåret 1958/59. Selv i dette
forslag er det marinen, det går udover, og dens andel af for
svursudgif'terne presse ned fra 19 % til 12 %. En omnivellering
er således blevet foretaget i forhold til de resultater, som l)B
kom til for blot tre år siden.

Blandt de vigtigste punkter i forslaget er kravet om ens
artede materielplaner på lang sigt for alle Iorsvarsgrene, at der
allerede fra næstet budgetår bør oprettes en provisorisk ud
dannelses- og forsøgsenhed for luftværnsrobotter, og at atom
våben bør indgå i krigsmagten fra midten af 1960. Vort bered
skab må ifølge l)B øges gennem en yderligere teknisk fuldkom
mengørelse af vor luft- og grænsebevogtning. En forbedret ud
rustning skal give vore kampstyrker bedre slagkraft og bevæge
lighed.

Indenfor hæren kan bevægeligheden øges gennem yderligere
motorisering af visse enheder. Slagkraften kan forbedres bl. a.
gennem panserværnsrobotter.

Indenfor marinen går tendensen mere i retning af en let
tere flåde og mod et mere bevægeligt og mere slagkraftigt
skærgårdsforsvar. En formindskelse af marinen med 25 % p å
længere sigt vil l)B dog gennemføre.

Ved flyvevåbnet kan man gennemføre nyanskaffelserne af
moderne jager- og attackmaskiner. På længere sigt må dog
ifølge l)B antallet af kampfly formindskes med 20 % i forhold
til 1954-planen. Hvis luftbevogtningen og kampledelsen for de
flyvende styrker forberedes, kan flyvevåbnets kvalitet dog bibe
holdes.

OB understreger tilsidst betydningen af en fortsat planlæg
ning på langt sigt. En sådan planlægnig er allerede nu gcnem
ført i spørgsmål om anskaffelse af materiel. Med den nuvæ
rende prisudvikling og under hensyn til alle tekniske forbed
ringer er dog allerede nu bevillingerne for alle tre forsvars
grene blevet utilstrækkelige. Dette fører åbenbart før eller senere
til en bctalfngskrise, som indtræffer allerede i budgetåret
1958/59. Alene dette forhold kommer automatisk til at redu
eere vor krigsorganisation. Hvis ikke bevillingerne i fremtiden
bedre tilpasses efter udviklingen i pengenes værdi, kan vi ikke
få nye flyvemaskiner, orlogsfartøjer eller andet krigsmateriel.
Samtidig slides der på det materiel, vi nu har. Hertil kommer
den fortsatte stigning i alle løn- og personaleudgifter.
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Alt dette er år efter år foreholdt af de militære myndigheder-,
Selv rigsdagens statsudvalg har erkendt de ulykkelige konse
kvenser af denne udvikling. Afventningen af en afgørende be
slutning fra regering og rigsdag har dog forhalet spørgsmålene
helt fra 1954.

Den nuværende organisation med dens meget små marginer
er ved at blive alvorligt udhulet. Hvis ingen ændring foretages,
må næste skridt blive, at man lidt efter lidt foretager en endnu
større nedskæring af vor krigs- og fredsorganisation, hvis man
vil undgå en formindsket slagkraft også hos de enheder, vi
kan beholde.

Reservationer fra [orsoarsqrenene,

Cheferne for de forskellige forsvarsgrene har i særskilte be
mærkninger afgivet reservationer. Cheferne for hæren og flyve
våbnet har dog, uden helt at acceptere alle de forelagte syns
punkter, i alt væsentligt tilsluttet sig OB's opfattelse.

Marinechefens reservation gengives i sin helhed på efter
følgende sider.

Marinechefens reservation.

Særskilt udtalelse i anledning af OB's ,.Stud ie over forsvarets
udvikling (Udkast til prognose på længere sigt )«, den på grund
lag heraf foretagne betænkning »Krrgsmagtens udformning in
denfor forskellige udgiftsalternativer ifølge statsrådets og che
fen for forsvarsdepartementets anmodning af 21/3 1957 «,
samt det ligeledes på grundlag af studien udarbejdede forslag
benævnt »OB's forslag 1957 vedrørende krigsmagtens udvikling
og de på grundlag heraf fremsatte bemærkninger over de mili
tære myndigheders forslag til kravet for budgetåret 1958/59«.

(Ovennævnte udtalelse benævnes i det følgende -»st udien «,
»betænkningenc resp. »1957-lI.rs foralage) .

I den inddelte betænkning er anført synspunkter angående
og forslag til forsvarets udformning i den nærmeste fremtid.
Jeg kan tilslutte mig væsentlige dele af det anførte. I visse
tilfælde har jeg en noget anden opfattelse og i andre endelig
en helt anden opfattelse end den, som anføres i foreliggende ud
talelser. Det sidstævnte synspunkt gælder for marinens ved
kommende fremfor alt i spørgsmål om dets opgaver og mulig
heder for at løse dem.

Jeg skal ·i det følgende nærmere omtale visse vigtigere
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spørgsmål, hvor jeg har en heIl anden opfallelse end den, som
er anført i betænkningerne. Da jeg ikke havde lejlighed til at
dellage ved grundprincippernes udarbejdelse, og den tid som
deretter blev stillet til min rådighed, har været meget kort,
har en fuldstændig gennemarbejdning af materialet ikke kunnet
n å s.

En fr emtidig krigs sandsynlige natur:

Ifølge anmodningen skulle betænkningen som grundlag bl. a.
have en bedømmelse af en fremtidig kr-igs natur.

En sådan bedømmelse er foretaget og i korte træk gengivet.
Deraf fremgår, at visse grunde laler for, at krigen - for vort
vedkommende - bliver uf meget kort varighed, medens andre
grunde kan pege mod en mere langvarig krig. Jeg anser, at denne
grundlæggende faktor bør gøres til genstand for indgående
studier på højeste plan. Det er min opfattelse, at overvejende
grunde taler for den langvarige krig, og at man ved krigsmag
tens udformning må tage hensyn hertil.

Jeg skal ikke godkende studiens almene indstilling, som gen
nemgående præges af tanken på en kort krig. Den foreslåede
udformning af krigsmagten er nemlig, såvidt jeg har for-stået,
i all væsentligt baseret på den korte krigs krav. Krigsmagten
har således fået særlige muligheder for krafludvikling i den
indledende fase til fordel for evnen til udholdenhed.

For marinens vedkommende har delle grundsyn bl. a. med
ført, at beskyttelse af importsøfarten i studien er blevet tildelt
en alt for ringe betydning. Såvel i 1957-lI.rs forslaget som i
betænkningen er delle helt sløjfet. Jeg kan under ingen om
stændigheder godtage en ordning, som slet ingen muligheder
indebærer for at bevare beskyttelsen af den for totalforsvaret
og dermed for nationens fortsalle beståen helt nødvendige
importsøfart for ikke at tale om søforbindelserne med venska
belige nationer.

Tilsvarende synspunkter gælder i endnu højere grad an
gående mulighederne for at beskytte den betydningsfulde kyst
søfart, inc1usive søforbindelserne til Gotland.

Strategiske konsekvenser .af den vesttyske oprustning.

Den vesttyske oprustning som indebærer et betydeligt kraft
tilskud til NATO-stridskræflerne i de nordvestlige dele af det
europæiske kontinent, er - skønt omtalt i studien - tydeligvis
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ikke tilkendt nogen betydning ved udformningen af vort for
svar.

Oprustningen er dog en tydelig militærpolitisk realitet, som
ikke kan forbigås. Bl. a. turde den føre til sådanne omdispo
nertnger af Vestens ressourcer, at forsvaret af de overordentlige
betydningsfulde Østersøudløb forstærkes. Reaktionen har klart
kunnet spores bl. a. i den i den senere tid igangsatte aktion for
en »neutralisering« af Østersøen.

For vor del kan den vesttyske oprustning uden tvivl inde
bære en aflastning af forsvaret af sydligste del af Sverige.
Sydsverige kan ikke længere udøve samme tillokkelse som pri
mært angrebsmål under hensyn til de forøgede vanskeligheder
med at tiltvinge sig adgang gennem Østersaudløbene.

Ved et angreb pil Sverige må som følge heraf en invasion
mod melleste del af Sverige forekomme endnu mere sandsynlrg
end tidligere. Østersaudløbets ..ene strandfort« kan blive lettere
tilgængelig denne vej. Dette medfører, at vort forsvar i den
mellemste og nordlige Østersø samt Bettenhavet mil tillægges
øget betydning. Det er derfor tilrådeligt, at nødvendige marine
stridskræfter afses til forsvaret inden for dette havområde.
Dette bliver ikke tilfældet, hvis det nu foreliggende forslag gen
nemføres.

Hele dette spørgsmål må gøres til genstand for betydeligt
mere alsidige undersøgelser end det hidtil har været tilfældet.

Attack- og jagerflys muligheder for at overtage marinens op
gaver i forsvaret til søs .

Studien har med haggrund i våbenudviklingen helyst vanske
lighederne angående marinestridskræfternes operative mulig
heder. Modsvarende vanskeligheder for de øvrige stridskræfter
er blevet berørt med betydeligt lettere hånd. Fremstillingen
er derfor er forvrænget billede af forsvarsgrenenes muligheder.

l spørgsmålet om flystridskræfternes operative muligheder
i sakrlgen inden for den nærmeste fremtid har man desuden
ifølge min bestemte opfattelse draget alt for vidtgående slut
ninger. Dette gælder især virkningen af endnu ej gennemprø
vede våben samt de sandsynllge muligheder for med hensyn til
fjendtlige modangreb under ulige former samt vejrforholdene
m.m, at bringe f1y-stridskræfterne til indsats i søkrigen.

Man har ifølge min mening draget forhastede slutninger og
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fejlbedømt mulighederne ved at forskyde opgaver i invasions
forsvaret til søs fra marinestridskræfter til flystridskræfter.
Attackflyet kan ikke alene løse de opgaver, som pålægges dem.
Foreliggende forslag til udformning af vort invasionsforsvar
medfører, at dels virkning til søs bliver yderst tvivlsomt. Dette
medfører stærkt øgede muligheder for en modstander til at
udnytte vore herigennem skabte svagheder til at gennemføre
en kystinvasion.

Det anførte gælder i endnu højere grad jagerflyets mulighed
for at deltage i invasionsforsvaret til søs.

Selvfølgelig må det fremtidige kystforsvar til invasionsbe
skytteise udformes efter nye linier, når mindre fartøjstyper og
moderne tekniske hjælpemidler sætter sit præg på organisatio
nen. Skulle OB's forslag gennemføres, bliver marinen henvist
til hovedsagelig at kæmpe med snart forældet materiel, som
ikke er tilpasset fremtidens krav.

Afbalanceret forsvar - gennemhullet [orsuar,

Af studien fremgår, at Sverige behøver et alsidigt sammen
sat, d.v.s, afbalanceret forsvar. Dette kræves for at støtte vor
udenrigspolitik, SQm stiler mod alliancefrihed og neutralitet,
endvidere af hensyn til behovet under en begrænset eller lokal
krig og sluttelig for at hindre fjenden i at koncentrere sine
kræfter på et svagt punkt i vort forsvar.

Jeg deler denne opfa ttelse, men kan ikke godtage den modi
ficering, som gør sig gældende i studiens fortsatte behandling
af forsvarets udformning og fremforalt ikke den tydelige in
konsekvens i så henseende mellem på den ene side studien og
på den anden side 1957-års forslaget og betænkningen. I den
senere tid er marinestridskræfterne blevet nedskåret på en så
dan måde, at der er opstået et åbent hul i vort forsvar. For
slaget fører altså til et udpræget gennemhullet forsvar - det
afbalancerede forsvars modsætning. Dette har endog kunnet
konstateres i betænkningens slutbemærkninger.

Jeg vil her betone, at det efter al sandsynlighed ikke bliver
muligt under en krise at komplettere vort marineforsvar i
Østersøen med forstærkning udefra (med tanke på Østersølnd
løbets sårbarhed).

Jeg mener derfor, at Sverige bør eje et afbalanceret forsvar
med hensyn til tilgængelige ressourcer. Et sådant er under alle
omstændigheder et gennemhullet forsvar klart overlegent.
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Atomvdbnenes betydning.

I studien drages vidtgående slutninger med hensyn til fjen
dens optræden over for atomtruslen. Vort land Ur inden for
den nærmeste lO-års periode sandsynligvis ingen eller i hvert
fald alt for U atomvåben, for at vor besiddelse deraf væsent
ligt vil kunne påvirke en fjendes optræden. Ifølge min opfat
telse er imidlertid betydningen af atomvåben inden for svensk
territorium usikkert og dets værdi diskutabelt i hvert fald i
en krigs indledende faser.

Studiens bedømmelse har i alt for stor udstrækning på
virket udformningen af vort forsvar mod invasion.

Vurderingen mellem forsvarsgrenene.

Det har sin store interesse at studere forsvarsudgifternes for
deling på de forskellige forsvarsgrene i andre lande. Fordelin
gen angiver bl. a. den betydning, som man i vedkommende
land tillægger forsvarets forskellige komponenter. Vi kan ikke
tillægge vort militære sagkundskab så stor værdi, at vi helt
kan se bort fra, hvad der rører sig i de krigserfarne lande med
store erfaringer og overblik.

En undesøgeise i så henseende af fem aktuelle europæiske
nationer (Storbritannien, Frankrig, Holland, Norge Danmark)
viser - efter at beløbene er beregnet forholdsvis - at mltll i
nævnte lande tillægger marinen omtrent samme betydning som
vi for øjeblikket gør i vort land. Marinens andel af forsvars
budgettet udgør således i samtlige disse lande ca. 20 %. I den
grad tendensen m.h.t. forandringer i marinens andel i forsvars
udgifterne, kan uddrages, tyder det på, at marinens andel bliver
stort set uforandret eller noget stigende.
. Hvis noget af betænkningens forslag gennemføres, vil dette
resultere i, at den svenske marines andel efter nogle års forløb
vil være nedpresset til ca. 10 o/c og i visse tilfælde endnu lavere.
Virkningen siger sig selv.

Endog i 1957-års forslaget presse marinen af OB ned til en
ubetydelig andel af fursvaret - fra det nuværende 19 % til
13 %. En saglig underbygget begrundelse for så radikale omvur
deringer i forhold til den herskende situation er ikke blevet
anført, såvidt jeg har kunnet se. Dette er endnu mere bemær
kelsesværdigt ved den skærende kontrast, som den forudsatte
omvurdering udgør ved sammenligning med tendenserne såvel i
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udlandet som de resultater, OB kom til så sent som i efteråret
1954.

Et yder-ligere eksempel på den herskende opfattelse af dette
spørgsmål er den vesttyske oprustning. På grundlag af NATO's
sagkundskab, kombineret med betydelig tysk erfaring i spørgs
mål om sekrigsførelse i Østersøen skabes nu en vesttysk flåde,
hvis overvejende del indsættes i Østersøen, opbygget omkring en
kerne af et anseligt antal jagere. Samtidig anskaffes attackfly.

I studien anføres, at bedømmelsen er foretaget med hensyn
tagen til forholdene i andre lande. De afgivne forslag til vurde
ring mellem forskellige forsvarsgrene giver dog intet eksempel
på denne påstand.

Jeg hævder med bestemthed, at betænkningen m å omprøves
mod den her anførte baggrund.

Jeg kan heller ikke undlade i denne sammenhæng at henlede
upmærksomheden på den ringe gevinst for de øvrige dele af for
svaret, som opnås gennem den forudsatte nedskæring af ma
rinen, hvilket sker i en sådan grad, at udtrykket »r a ser inge må
anses for berettiget. For at bibeholde den af mig hævdede styrke
hos marinen, må ændr-inger i tildelingen til de øvrige forsvars
behov begrænses meget, 3-8 %. Furholdet kan endog udtrykkes
så ledes, at 25-60 % formindskelse af marinen giver blot 4
10 % forøgelse af det øvrige forsvar.

.Alternatine losnitujer,

I udredningen er der vedrørende alternativerne ADAM, BER
TIL og CESAR kun forelagt en vurdering.

Derigennem er, ifølge min mening, et utilstrækkeligt grundlag
blevet præsenteret for statsmagten til at træffe beslutning.

En omarbejdelse bør derfor ske, således at flere alternativer
fremlægges, i hvert enkelt tilfælde belyst med de operative
konsekvenser fol' vort lands forsvar. Herigennem stilles et mere
alsidigt grundlag til myndighedernes disposition.

Mit syn på marinens fremtid.

Marinestridskræfter fordres til invasionsforsvar samt til be
skyttelse af import- og kystsøfart. Der er intet forelagt, som

modsiger dette.
Marinestridskræfterne i invasionsforsvaret skulle dels med

virke til at forstærke kraftudviklingen i indledningsfasen, dels
give totalforsvaret muligheder til udholdenhed.
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Import- og kystsøfarten er nødvendig og må beskyttes.
Den planlægning og de overvejelser, som marineledelsen har

iværksat, tyder på, at marinen bør have omtrent samme rela
tive andel af forsvarsudgiften som i øjeblikket.

I særligt hemmeligt bidag angives - pli. baggrund af det ny
lig anførte - den styrke marinen bør have, udtrykt med nuvæ
rende fartøjs- og kystartillerienheder.

I løbet af den nærmeste fremtid bør marinen udvides efter
følgende hovedlinier :

a ) Alment:

Marinestridskræfterne tilpasses fortløbende den sandsynlige
udvikling af de angrebsmidler, som kan udnyttes i det farvand,
som omgiver os, samt de krav, som stilles til beskyttelsesfor
holdsregler med hensyn til ødelæggelsesmidlernes udvikling.
Robotvåben tilføres marinen, delvis som erstatning for artilleri,
hvorigennem mulighederne for at bibeholde eller forøge række
vidden og effekten af kampmidlet bevares trods formindskelse
af enhedernes størrelse og den større spredning som finder sted.
For flåden medfører dette en naturlig udvikling mod øget antal
af mindre enheder. Ressourcer for minestrygning kræves, lige
som minestrygere ikke bør undergå nævneværdige forandringer,
såvidt nu kan bedømmes. For kystartilleriet indebærer tilsva
rende udvikling en yderligere spredning af det lette artilieri's
kaliber. Stor vægt lægges pli. bevægelighed i skærgårdsforsvaret
og forholdsregler mod forskellige former for undervandskamp
midler.

b) Flåden

Spørgsmålet om erstatningsbygning af jagere eller tilsvarende
fartøjstyper bliver afhængigt af udviklingen pli. våbenområdet.
først og fremmest robotudviklfugen.

Bestanden af motortorpedobåde. ubåde og minestrygere bibe
holdes.

Antallet af fregatter øges dels gennem nybygninger, dels
gennem ombygning af ældre jagere.

Sø- og luftværnsrobotter indføres efterhånden.
Artilleri- og ildledelsesmateriellet udvikles med hensyn til

behovet for indsats mod små overflademål samt luftmål.
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'I'o r- pedum ute ri el let muderniseres. l\lindre torpedotyper ind

fures.
:\1 inemuteriel1et tilpasses tonnngeudvikl ingen.

c ) Kys/artilleriet.

Kys trobotbat ter-ler med stor sk udvidde opsættes som erstat
ning for nedlagte svære faste kystur tll lcrfbatterier.

Lette rohotbatterier erstatter delvis let artilleri.
Atf llcri - og rohothatteriernes muligheder for ut bekæmpe

hutigtgående mål i såvel mørke som dårligt sigt forbedres
yderligere, hvorimod nuværende bevægel ige luftværnskanon
butterier ornorganlseres til bekæmpelse af overflademål.

Enheder med automatiske Iuttværnskunoncr bibeholdes og
forsynes med forbedret sigte. og ildledelsesudrustning.

Søminemateriellet tilpasses efter speci al tormagens udvikling
og efter de øgede krav til hurtig udlægning,

Slagkraftige og letbevægelige kystjægerenheder oprettes. Kyst

urtil lerfets fartøjs- og bådmateriel tilpasses efter disse enheders
behov samt for at efterkomme kravene til hurtige forflyttel
SCl" af bevægclige enheder.

Sluibemærkninq :

Sum ind led n in gsv is anført, har jeg ikke kunnet iværksætte
en fuldstændig gennemarbejdning af OB's udredninger og for
slag. Den iværksatte granskning har dog klart vist, at forslaget
- ifølge min mening - ikke kan lægges til grund for en af

gørelse af Iorsvarsspør-gsmålet. Der er foreslået sådanne ændrin
ger i vurderingsprincipperne, at forsvaret vil blive et typisk
»Chuncefor sva r« , uforeneligt med den alliancefri pnl it.ik som

Sver-ige fører. Nogen iøjnefaldende gevinst eller' mere betyde
lige moderniseringer af forsvaret i dets helhed er ikke blevet
givet som kompensation, Endnu mindre har forsvarets struk
tur fået det fremtidspræg, som mere og mere genspejler sig i

nye orgnni satlonsformer, som nu prøves og diskuteres i mange
fremmede lande,

licie dette kompleks af spørgsmål må gøres til genstand for
en gnmdig omarbejdning, hvorved jeg får lejlighed til for ma
rinens vedkommende at fremlægge fuldstændige betænkninger
og øvrige synpspunkter,

(Marin-Nytt, nr. 3. 1957). H,IIl,P.
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Rulle over
Linieskibet PRINS CHRISTIAN FREDERIKs Besætning

i Kampen ved Sjællands Odde den 22. Marts 1808.
Af Kommandørkaptajn H. F. Kiær.

Den 22. Marts 1958 er det 150 Aar siden Kampen
ved Sjællands Odde mellem Orlogsskibet PRINS CHRI
STIAN FREDERIK og en overlegen engelsk Modstan
der - de to engelske Linieskibe STATELY og NASSAU
(ex HOLSTEN) - blev udkæmpet. Kampen maa be
tegnes som skelsættende i Danmark-Norges Søkrigs
historie, idet dette Skib var det sidste brugelige Or
logsskib af den tidligere saa stærke dansk-norske Sø
magts Enheder, der var tilbage herhjemme, efter at
Englænderne havde bortført vor Flaade.

Umiddelbart betragtet blev Kampens Udfald et Ne
derlag, idet Skibet gik tabt. Men dette Resultat kan
ikke undre i Betragtning af, at Kontakt med den over
legne Modstander, hvis 2 Linieskibe tilmed støttedes af
3 Fregatter, blev uundgaaelig.

Med Henblik paa en Vurdering af Kampen maa
PRINS CHRISTIAN FREDERIKs Opgave imidlertid
holdes for øje: Forhindring saa længe som muligt af
større engelske Enheders Adgang til Store Bælt, saa
ledes at den som Led i Krigsplanen igangværende
Troppeoverførelse fra Jylland-Fyn til Sjælland kunde
finde Sted uhindret. Opgaven løstes paa saadan Maade,
at de engelske Enheder blev trukket bort fra Store
Bælt, og de to engelske Linieskibe led under Kampen
saa meget, at de efter denne ikke var operationsdue
lige i 3 Uger.

Her er et af Søkrigshistoriens mange Eksempler paa,
at en tilsigtet Indsats vel kan føre til taktisk Nederlag
og Tab, men samtidig til Løsning af den stillede Op
gave i en saadan Grad, at Tabet kan accepteres.

Derfor kan Kampen betragtes som en mindeværdig

Tidsskr. r. Søvæsen. 129. Anrg. 9
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Begivenhed, under hvilken den dansk-norske Besæt
ning hævdede Flagets Ære i Overensstemmelse med
den gamle Fællesflaades stolte Traditioner.

Kampen og dens Forudsætninger er iøvrigt ofte be
skrevet (sidst i Tidsskrift for Søvæsen 1933 af Kon
treadmiral T. A. Topsøe-Jensen: Linieskibet PRINS
CHRISTIAN FREDERIKs Kamp ved Sjællands Odde
22. Marts 1808), men Skibets Besætning, der kæmpede
saa bravt, har beklageligvis hidtil været et ubeskrevet
Blad i Historiens store Bog. Nu - efter 150 Aars
Forlob - maa det være paa Tide, at disse norske
og danske Mænd bliver draget frem fra Glemselen og
Iuur deres Navne indskrevet i vor fælles Marines Hi
storie.

Naar det dansk- norske her fremhæves saa stærkt,
skyldes det, at Skibets Besætning var norsk-dansk, en
samlet Repræsentation for vor fælles Sømagt. Skibet
blev - efter afsluttet Kadettogt - i September 1807
udrustet i Christianssand i Norge, 11"01' det var oplagt,
og bemandet med helt norsk Besætning,

Det haarde Vinterliv ombord blev Grundlaget for, at
den Epidemi, der opstod, tog Overhaand, saa den ene
Tredjedel af Besætningen i Dagene fra 13. til 20. Marts
1808 maatte udskiftes i Helsingør og erstattes med
danske. Denne Epidemi, som af Samtiden kaldtes
Skibsfeber, varen Typhusart, der angreb haardt. Ved
Skibets Afgang fra Helsingør den 21. Marts var dets
Besætning saaledes 2/3 norsk og 1/3 dansk, og af de i
Kampen faldne var 46 norske og 17 danske. Chefen,
Kaptajn Jessen, maatte saaledes gaa i Kamp med en
Besætning, hvoraf den ene Trediedel var ganske uøvet,
ja mange af dem havde aldrig set en Kanon.

Ved Kampens Slutning satte Chefen Skibet paa
Land, og da de saarede og den øvrige Besætning var
bragt om Bord i de engelske Skibe, blev Vraget d.
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23/3 KI. 19 sat i Brand og sprang i Luften KI. 22. Ved
denne Lejlighed gik alle Skibets Papirer og deriblandt
dets Rulle over Besætningen til Grunde.

Krigsfangerne, herunder de saarede, førtes med de
engelske Skibe til Goteborg, hvorfra de haardtsaarede
blev hjemsendt til Danmark, og Resten, 371 Mand,
blev ombord i de tre Transportskibe REBECCA, SALLY
og MELBOURNE sendt til England, hvor de blev 'an
bragt i Prisonskibet BAHAMA ved Chatham, mens
Officererne blev sendt til Reading.

Af de 371 Mand, der som Fanger kom til England,
tog under Fangenskabet 34 Mand eller ca. 9.2 % Tje
neste i den engelske Marine.

En Række personalhistoriske Forespørgsler i Tidens
Løb har foranlediget, at Marinens Bibliotek tog Spørgs
maalet om en Rekonstruktion af Skibets Rulle op til
Behandling, og det er til 150-Aars-Dagen for Kampen
lykkedes at fuldføre dette Arbejde og paa denne Maade
hædre Besætningen og redde dens Medlemmer fra
Glemsel. Arkiverne rummer under forskellige Beteg
nelser de Dokumenter, som har gjort dette Arbejde mu
ligt, men det vil være nødvendigt at give en kort Over
sigt over r remgangsmanden ved Udskrivning og Ind
kaldelse af det faste og indrullerede Mandskab samt
over de Dokumenter, der vedrører denne Sag for at
muliggøre fremtidige Personalhistorikeres videre Ar
bejde i deres Søgen.

Flaadens Skibe bemandedes med Officerer, civilt
Mandskab, fast og indrulleret Mandskab, det sidste
svarende til de nuværende værnepligtige, samt som Re
gel med en Soldateske (Landsoldater).

Officerspersonellets Data og Udkommandoer fin
des indgaaende behandlet i den trykte Litteratur 
T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i
den dansk-norske Søetat 1660--1814 og den danske

!J'"



]32 Hulle over I'BIi':S CHIUSTIAi': FHEDJ-:IUKs Besætning

Suetut ]8]4-HI32. I-II. Kbh. 1935, - hvortil henvises
for dette Personels Vedkommende.

Den Del af Besætningen, der omfattede de mere bor
gerlige Bestillinger snusom Læger, Proviantforvaltere.
Skrivere, Styrmænd, Lodser, Kokke, Hovmestre, Tjene
re 111. 1'1. - ulmindelig kaldet Borgerskabet - var ikke
fast ansatte, men antoges til de enkelte Togter. Oplys
ninger om dette Personel maa søges i de saakaldte
Betjentbøger i Rigsarkivet. Disse Bøger giver som Re
gel ret gode Oplysninger om vedkommendes Tjeneste,
men oftest kun meget sparsomme Oplysninger om hans
personlige Forhold og Herkomst. (De i det følgende
nævnte Dokumenter findes - hvor intet andet er
nævnt - alle i Rigsarkivet ).

Det faste Mandskab, der i det væsentlige var bosat i
Nyboder, var inddelt i et gennem Tiderne skiftende
Antal Divisioner - paa det puagældende Tidspunkt
4 - der igen var inddelt i Kompagnier, hvorfra Mand
skabet udkommanderedes. SOIl1 et beskedent Supple
ment til den meget ringe Løn virkede det saakaldte
Frimandssystem. der tillod en "is mindre Del af Mand
skabet, efter Tur, at søge Hyre i Koffardiflaaden. Me
get store Dele af Divisionernes Arkiver er bevaret, og
deres Ruller giver ret fyldestgørende Oplysninger om
den enkelte Mands Personalia og Udkommandoer,
mens Frimændenes Udkommandoer maa søges i Ind
rulleringens Arkiv i de saakaldte Frimandsbøger.

Underofficerer af Artilleri- og Matroskompagnierne
findes i Divisionsrullerne, mens Tøjhusfolkene 
Overkanonerer. Kanonerer, Bøssemagere m. fI. - maa
søges i Tøjhuskompagniets Bøger.

Haandværkerne - Tømmermænd, Sejlmagere, Sme
de m. fl. - var som Regel faste Folk og findes i
Haandværkerstokkens Ruller, svarende til Divisioner
nes RuBel'.
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For det indrullerede Mandskab gjorde særlige For
hold sig gældende. Søindrulleringen hvilede paa For
ordningerne for Danmark og Norge af 1. Febr. 1770.
for Danmark af 8. Jan. 1802 og fol' Norge af 3. Juni
1803. Disse Forordninger fastsatte, hvorledes Udskriv
ningen skulle Ioregaa, og hvorledes Sørullerne skulde
Iøres i de Indrulleringsdistrikter (svarende til de nu
værende Udskrivnings kredse) , hvori Landene var op
delt. Danmark og Norge var hver - for Søindrulle
ringens Vedkommende - inddelt i 6 Søe-Enrollerings
Districter med hver sin Chef, nemlig:

Danmark. Norge.
Sjællands Distr. Frederikshald Distr.
Lolland, Falster og Bragenæs Distr.

Møens Distr. Christianssunds Distr.
Fyens Distr. Stavangers Distr.
østre Jyllands Distr. Bergens Distr.
Vestre Jyllands Distr. Trondhjems Distr.
Slesvigske Distr.

Distrikterne er i Tidens Lob noget skiftende. idet
man f. Eks. finder en Stiftsinddeling i Norge, hvor
Aggershuus Stift syn es at omfatte Frederikshalds og
Bragenæs Distrikter. I Krigsuurene omkring 1807-14
finder man Sølimitter ud skrevne til Flauden fra Hæ
rens Distrikter: 1. og 2. Sjællandske nationale samt 1..
2. og 3. Jydske nationale Distrikter.

Da Sørullerne er ført i København, i Landsdelenes
Søkøbstæder og i Amterne i begge Lande, kan det volde
nogen Vanskelighed at finde ud af, til hvilke Distrikter
disse Byer og Amter hører.

Sørullerne hestaar af Hovedrullerne (for det fuldt
tjenstdygtige Mandskab ), Ungdomsrullerne (for de,
der er for unge til at gøre Krigstjeneste) og Extrarul
lerne (for de ældre ) , og i disse Ruller optoges hele den
mandlige Kystbefolkning, sa m t de Folk, der var bosat
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indenfor en nærmere bestemt Afstand fra Kysternes
og Fjordenes Kystlinie, de saakaldte Sølimitter, alt ef
ter ovennævnte Forordningers Bestemmelser.

I Rullerne opførtes Mandens Navn - og ofte tillige
Faderens Navn - hans Alder og Fødested samt hans
Rullebetegnelse bestaaende af en Kombination af Tal
og Bogstaver (Systemet er noget forskelligt for Byer
og Sølægder, for Danmark og Norge), et Nummer og
et Patent Nummer, der fulgte ham under hans Tjene
ste og gjorde det muligt at finde tilbage til ham i
Rullen. Med Rullens Oplysninger vil det oftest være
muligt at finde ham i hans Fødesteds Kirkebøger.

For Danmarks Vedkommende er de fleste Søruller
bevaret, mens en Del af de norske synes at være gaaet
tabt, formentlig ved en Brand i Christianssands Arkiv,
hvor de opbevaredes.

Naar det indrullerede Mandskab skulde udskrives
til Tjeneste, tilgik der Distrikterne Ordre om det Antal
Mand, disse skulde stille, hvorefter Distrikterne ind
kaldte dem og sendte dem - ledsaget af en Udskriv
ningsliste - til Hvervningen (Wærhingen) , en Insti
tution, der oprettedes hver Gang større Indkaldelser
forestod.

Ankommet til Hvervningen indførtes hver enkelt
Mand i dennes Betalings- (eller Gage-) bøger, der paa
dette Tidspunkt førtes særskilt for hvert Distrikt. Her
fik han et Nummer, som - kombineret med hans Pa
tent Nummer - fulgte ham pua hans videre Færden.
I Gagebøgerne findes indført, hvilken Tjeneste han
har gjort, og hvad der tilkommer ham i Penge. Her
skal man altsaa bl. a. søge hans Udkommandoer til
de enkelte Skibe, Hospitalsophold o. l. Hvor Sørullerne
- som først begynder ca. 1800 - mangler, er Gagebø
gerne af overordentlig stor Værdi for Personalhisto
rikeren.
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Gagebøgerne er bevaret for en lang Aarrække haade
for Danmark og for Norge (indtil 1814).

Udkommanderedes Manden nu til et Skib eller til
anden Tjeneste, fulgtes han fra Hvervningen af en ny
Liste - Kommandolisten - hvor han er opført med
sit Nummer fra Hvervningen samt sit Patent Nummer.

Saavel Udskrivnings- som Kommandolister er beva
ret for lange Aarrækker i Ekviperingskontorets Sekre
tariats Arkiv.

Ankommet til Skibet indførtes Manden endelig i det
tes Rulle - Kommen og gaaen Rulle - som findes i
Skibets Proviantjournal med Kommandolistens Beteg
nelser samt med Dato for sin Ankomst til Skibet 
og senere for sin Afgang. Desuden findes for Skibene
en Mandtals- og Betalingsbog, hvor Besætningen er
opført kategorivis. og hvor den enkeltes Tilgodehaven
de er optegnet, men denne Bog har mere organisato
risk end personalhistorisk Værdi. Dog vil den sidste
kunne erstatte Proviantjournalen, hvor denne maatte
mangle.

De to sidstnævnte Bøger findes opbevaret for en lang
Aarrække,

Her skal eksempelvis anføres nogle af de Betegnel
ser, som findes i Skibenes Ruller:

Niels Mortensen, østre Jyllands Distr. 1808 Nr. 84,
Patent Nr. 148 af Nibe By, hvilket oplyser, at han skal
findes i det anførte Distrikts Betalingsbog for 1808 un
der Nr. 84, samt at han findes i Sørullen for Nibe By
under Nr. 148.

Peder Nielsen, 3. jydske nationale Distr, 1808 Nr.
432, Patent Nr. 67/71. Han skal findes i Distriktets
Betalingsbog for 1808 under Nr. 432, samt i Sørullen
for 3. jydske nat. Distr. under Lægd Nr. 67 (Als Sogn,
Hindsted Herred, Aalborg Amt) som Nr. 71.
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Skematisk Oversigt.

Sørullen

I
Udskrivningslister til Hvervningen.

I
Hvervningens Betalingsbøger.

I
Kommandolister til Skib eller andet Tjenestested.

I
Skih eller Tjenestesteds s Kom m cn og ganen Rullee.

Ved Hjælp af disse Arkivalier cr dct som nævnt
muligt at finde Hjemsted og eventuelle Oplysninger i
Kh-kebogerne for den enkelte Mand, fundet i et Skibs
Rul ler. eller at rekonstruere et helt Skibs Besætning,
hvor Hullen mangler, ved at gennemgaa Aarets Beta
tingsbøger og Kommandolistor.

Denne sidstnævnte Fremgungsmaadc er da ogsaa an
vendt til Opstilling af efterfolgcnde Hulle for PRINS
CHHISTIAN FREDERIK

Som Grundlag for Opstillingen af en Rullc over Or
logsskibet PRINS CHRISTIAN FREDERIKs Besæt
ning, som den var under Rampen ved Sjællands Odde
den 22. Marts 1808, findes i Admiralitetets Copibog
1807, fol. 1337 Skibets Bemandingsreglement for Tog
tet. I Higsarkivet findes Skibets Rulle fra Kadettogtet
samme Sommer. Man opnuar herved en Opstilling,
der svarer nøje til dcn tabte Rulles.

I Hiksarkivet i Oslo findes en norsk Afregningsrulle
for PRINS CHRISTIAN FREDERII{. ført i Christians
sunds Wærvings Contoir og afsluttet 31. Marts 1811,
af hvilken Marinens Bibliotek har en Fotokopi. Rullen
vil i det følgende blive betegnet Norske Rulle, forkor
let til NR.

Den Rulle, der i Prisonen blev ført over de danske
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Krigsfanger fra Skibet, findes ligeledes her i Fotokopi.
Disse Dokumenter, suppleret med Oplysninger fra
danske og norske Søruller og Gagebøger, danner
Grundlaget for Rullen, mens en vidtgaaende Kontrol
har været mulig paa Grundlag af de i Kildeoversigten
anførte Dokumenter.

Besætningens Størrelse var, efter samstemmende
Opgivelser (Bemundingsreglementet, Chefens og Næst
kommanderendes Rapporter) 576 Mand . Ved en om
hyggelig Gennemgang af alle de Oplysninger, det har
været muligt at samle, korruner man til 575, et Tal,
der ligger saa nær ved de officielle Angivelser, at man
vistnok maa blive stanende "ed det og opgive at finde
den sidste. Der er blandt de 1140 Mand i den ud
videde Norske Rulle saa mange, der kun komme i Be
tragtning, at dct vil være umuligt med Sikkerhed at
udtage 1.

Norske Hullc har 852 Mand , hvoraf en stor Del er
afgaaet fra Skibet før Kampen, ligesom den medtager
alle dem, der blev indlagt paa Hospitalet i Helsingør
i Dagene fra 13. til 17. Marts. Denne Rulle er som
nævnt suppleret med andre Oplysninger, hvorved dens
Tal er kommet op paa 1140. Denne Oplysning er nød
vendig for den, der søger i Rullen i Oslo. Det nævnte
Antal findes i Afskriften i Marinens Bibliotek. Heraf
er Besætningen udtaget ved en udstrakt Kontrol ved
Hjælp af de til Rnadighed stanende Dokumenter, som
er indsamlet fra Arkiverne i København, Oslo, Stock
holm, Gøteborg og London * ).

Man vil i Rullen finde enkelte Uoverensstemmelser
med NR, men man maa erindre, at denne delvis byg
ger paa Hukommelsen, idet den først er afsluttet 3

,,) Det hal' ikke været muligt i den nu trykte Rulle at medtage alle
Oplysninger, hvorfor den, der maatte søge yderligere personalhisto
riske Oplysninger i Rullen, henvises til Marinens Bibliotek, Overgaden
o. Vandet 62 B, København IC
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Aar efter Kampen, da de hjemvendte Krigsfanger og
Folk, der senere havde gjort Tjeneste andetsteds frem
satte deres Krav om Betaling for deres Krigstjeneste.
De, der er anført i NR med Nummer udover 852, har
formentlig faaet deres Tilgodehavende udbetalt an
detsteds, maaske i Danmark.

I Stadsarkivet i Christianssand findes i en Pakke
(No 370) et Læg »Bidrag til Orlogs Skibet Prinds
Christians Faldnes Enkers understøttelses Angåeridee
et »Regnskab over hidtil giorte Anvendelse af de Bi
drag, som ifølge Ss (Stiftamtman dens) Indbydelse
af 16. April 1809 ere skiænked til de ombord paa
Pr(inds) C(hristian) Qvæstede, samt faldnes Efter
ludte. e

Stiftamtmandens Indbydelse lyder som følger:

Indbydelse
til

hæderligen fortient Bistand
for

de under Orlogsskihets
Prinds Christian Frederiks ærefulde Karrip

Onsdagen den 23 Marts 1808
hlevne Enker og Faderlose samt Qvæstede.

Medborger!

Efter en mugelos Kamp uf 5 Timer blev Tvilling
rigets Orlogsskib Prinds Christian Frederik, bedækket
med Hæder og Blod, et Offer for en fiendtlig Over
magt af mere end fire dobbelt Styrke, og med tilgive
lig Vemodblandet Stolthed "ære det sagt: at næsten
hele Mandskabet bestod af Christiansands Stifts Ind
rollerede. der deels pan min Opfordring ved Krigens
Udbrud, deels ved de senere afholdte Soe-Sessloner,
frivilligen fremstode, sværgender at hævne deres lum
skeligen overfaldne Konqe og Fædreneland !
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Nordmænd l Indvaanere af Christiansands Stiftt ! !
som Kongedybets Helte af 2 April staae uudslettelig
indgravne i Tidens Aarboger, saa skal Kiæmperne fra
store Belts 23 Marts mindes evig og altid! og blev det
ikke vor skiorme Lod at deeltage i Hæderskrandsen
med hine Dages Ædle og Tappre, saa lad det vorde os
dobbelt Pligt, saavidt mueligt, at aftorre de mange
mange Taarer, som i dette Nu atter væde Enkers og
Faderløses Kinder!

Her i Byen modtager jeg selv med Taknemmelighed
de Gaver som ved denne Leilighed ydes paa Fædrene
landets Alter, og i den ovrige Deel af Stiftet skal her
til vorde givet Anledning, for siden at tilstilles Prinds
Christian Frederiks klække Chef Kapitain Jessen til
videre Uddeling efter de Oplysninger som Krigscem
missair Grung, med vanlig Velvillie for enhver god
Sags Frenuue har tilbudet sig at indhente angaaende
vedkommendes Trang og Ret til Understottelse.

For alt skal i sin Tid vorde aflagt offentligt Regn
skab.

Christiansand 16 April 1808.
Tlujqeson,

Blandt Bidragyderne findes eksempelvis »Caper
Skonnerten Hevnerene, hvis Besætning gav 61 Rdl.
3 Sko og Briggen LOUGENs Officerer og Mandskab
med 283 Rdl.

Regnskabets forskellige Bidrag er anført i Rullen
under: Yderligere Oplysninger.

Som et Kuriosum skal til Slut anføres, at det ved
Kg!. Res. af 9/4 1838 bestemtes, at det under Bygning
værende Linieskib skulde gives Navnet PRINS CHRI
STIAN FREDERIK. Den 3/12 1839 dode Kong Frede
rik VI , og 13/12 1839 blev Skibets Na vn ved Kg!. Res.
forandret til CHRISTIAN VIII. De to danske Linie-



140 Hulle over PHlNS CHHlSTlAN FHEDEHlI\s Besætning

skibe, som henholdsvis i 1808 og i 184H blev besejret
og udelagt ved Brand, har altsnu oprindelig samme
Navn .

.Jeg kan ikke slutte dette Bidrag til den fælles
dansk-norske Flaades Historie uden at takke mine
norske Kolleger Orlogskapteinerne Kaare Kvam og
Holf Schcen for den fortrinlige Hjælp og Støtte, de har
ydet mig, og den store Interesse de har vist mit Ar
hejde.

IULDEH.

Trnkte.

Dahlerup. H. u.. Linicsldhet PIUNS CHRISTIAN FREDERIKs
sidste Curnpagne i Aurcne 1807-08. 'l'Id ssk r , f. Søl'. 1839
og 1840.

Hæder-, ,I. v.: Dannuu-ks 1\I·jgs- og Pul i ti ske Historic fra Kr-igens

l ' dh r u d 1807 indtil Freden i Jonkiiping den H]. December
18f)!1. I-III ){bh. 18·n

Ca pi tu in ,Jc~sens Kampe ved Sjællands Odde ul( i Vcsttndlcn.
Il d l, a ~ t til Happort . TidsskI', f. Søl'. 18S:1,

Liitke n, O.: Peter Willemues. Khh, lS83.

'Vandel , C. F,: Sakrigcn i de d unsk-norske Furvunde 1807-lll!.
I\hh, 1915,

Eidern og Lirtkcn : Vur Sømagts Histor-ie. Khh, n. A.

Topsøe-Jensen, A.: Liniesidbet PRINS CHRISTIAN FHEDEHIJ{s
Kamp ved Sjællands Odde 22. 1IIarls 1808. T.f.S, 1933.

Burfod. H. B.: Vor Flaade i Fortid og Nutid. Kbh. 1941.

Vigeland, m . f'L: Norge pft havet . Oslo. 1952.

Utrukte. Riasurkinet,

Hcmaudf ngsrcgtemcn t Ior Tugtet. Adm. I\OIJihug 1807 . fol. 1337.

Divisionernes, Tøjhuskompugnicts Ol( Hnnndvu-rkerstokkens
Hullcr ug (;: Igehøgel',

Sa-Jndr-ul ler ingens Gagebøger.

Udsk r-ivn in gs - ug Kommnndolistcr. Ekv iperingskunt . Sekrctarint.

Admirnlitelcb indkomne Sager.
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Ekvipagckont. Referats Protokol.

Mandtalbog m 'er indlagte syge Søfolk pan Kvæsthuset. Sø
kvæsth, Ark.

Afskrift af »Kj øbenhavn s Tidendee Nr. 48, 1808, 3/6. Liste
over de faldne. (Den originale Liste er ikke fundet).

Kommissionen for kvæstede og faldnes Efterladte.

Landsarkivet for Sjælland.

Dagbog over de i Øresund- og Helsingørs Syge-Hospital ind
komne og udgåaede syge, begyndt 21/3 1796, da Hospi
talet første Gang modtog syge. (Øresundshospitalets Ar
kiv) .

Riksarkivet i Oslo.

Afregningsrulle for Linieskibet PHINS CHlUSTIAN FHEDERIK.

Afregningsbøger for forskellige norske Compagnier angaaende
Soldatosken til PHINS CHRISTIAN FHEDERIK

Krigsarkivet i Stockholm.

Kaptajn Jessens Fortegnelse over de af Besætningen, der kom
levende til Geteborg.

Landsarkivet i Goteborg.

Skrivelse i Landshøvdingens Arkiv ang. Krigsfangerne Gate
borg.

Public Record Oifice, London.

Krfgsfnngerulfen fra Prtsonen, Chatham.

HMS STATELYs Logbog med Liste over den Del af de danske
Fanger. der blev overført til Gateborg med dette Skib.
Denne Liste er dog af ringe Værdi, da den engelske Stave
maade af de danske Navne aabner Mulighed for alt for
mange Mlsforstaaelser.

Rapport om Kampen fra Chefen for STATELY.

Angaaende benyttede Forkortelser i efterfølgende Sider henvises
til Side 176.
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I.b· 1xo. Cuructecr Clusse, Div .
ell . Distr. IComp. ell. ,

Patent Sørull en Navn

Officerer og Kadetter

Captain Carl Wilhelm Jess

2 » Carl Adolf Rothe
3 Pr.Lln. Hans Top

4 Il Christian Lorentz
5 » Peter Willemoes
6 Sec.Ltn , Johan Wilhelm

Cornelius KJ
7 Il Jens Wilhelm Dah
8 Il Hans Birch Dahle
9 » Otto Ferdinand LI

10 Muunedsltu.
af Kadetkps. n .B.1808 61 Robert Braag

11 Il » 68 Hans Peter Tostru
12 Kadet Joachim Godske

Weider
13 Il Ferd inand Anton '
14 » Carl Frederik Lilli

15 Ltn, af Land-
etat Peter Abllgaard SI

Betjente og Styrmænd

16 Over Skibs-
Chirurg B.B.1808 35 Martini

17 Skibs Chir, B.B.1807 190 Christopher Besle
18 Under » u.a, 1808 91 Christian Frederik
19 Skibs Sccret. Chr.s. Torje Berntsen
20 Proviant

Forvalter B.B. 1807 10 N. Moller
21 Over Provi-

ant Skriver » 84 Kbh. By 185 n J uh annes Biested
22 U-Proviant

Skriver B.B.1808 290 Chr.s, By 10-00-752 Morten Bergendali
23 Over Styrrn, Chr.s, 99 Andreas Birck
24 2. Styrmand Sj. I{bh . B.y 130-B-1141 Michael .1. Bredahl
25 3. Styrmand Chr.s. 101 Chr.s B)' 8-x-539 .lørgen Danefær Bi
26 4. Styrmand » 102 » » l 0-U-672 Henrik Fordal Tru

(T
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I
Lb. IGnnen No.
iNR

Hjemsted I
AI- j Chntham

der 1ro~' 1 Afg.
Yderligere Oplysninger

7 ' /0 08 1098 Købeuhavn 44 Let sanret. Eng. Fangenskab
i Gilteborg

7 21/6 08 1099 » 41 Haardt saaret. Udvekslet

7 21/6 08 1100 » 31 Haardt saaret, Udvekslet. Mi-
stede det ene Ben

7 1102 » 29 Let sanret
7 22/0 08 1101 l) 25 Faldt i Kampen

7 1104 » 20 12/6 H/O08 R
22/s 08 1103 » 21 Faldt i Kampen

,7 1105 » 18 12/ 0 H/e 08 R

1106 » 19 Il/O 14/ 0 08 R

18 'h 08 1107 » 20 Adm. Ordre af Il/s 08
18 1108 l) 16 12/0 H/O 08 R Let sanret. Adm. Ordre af 11/308

1110 » 15 12/ 0 H/o 08 R

1109 Il 18 12/ 0 U/O 08 R
' / 0 08 1126 » 15 Død ombord i STATELY ved

Ulykkestilfælde

..", 08 1127 Faldt i Kampen- , ij

18 -t. 08 1112 Død af Sygdom i Gilteborg

17 2h 08 1113 28 Død i København 1884

18 10/6 08 1114 » 20 Død i Store Hedinge 1859

17 ./a 09 692 Norge 12/ 0 U/O 08 R Hjemkom fra Engl. Marts 1809

)7 sh 08 1111

)7 7/e 08 390 Død af Sygdom i Gilteborg

J7 24il2 08 131 Udvekslet
)7 81il 09 54 Chr.s, 23 12/0 14/6 08 R BlevOverstyrm.28/u07. Udveks.

l7 885 » 24 12/ 0 14/0 08 R

J7 8°/4 08 109 » 20 Død af Sygdom i Goteborg

07 26/0 08 119 » 20 Saaret H.H.~/608. Kv.K.28/6-'/0.
Dirn. 20/6 08. Mistede højre Ben
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l.h·1 CllnlclccrNo.
Clnsse, Uh' , IComp. ell. I

cll . Distr. Patent S.. rullcn Na vn

Jens Olsen Brodal
Chrlstiun Willurs

Mogens Lorentzet

Huns Peter Erich
Jens Bendtsen
Aanon Sørensen
Peder Andersen
Knud Svendsen
Gunder Thorklldi
Hans Hud
Pieter .lncohsen

Schmi
Lars Nielsen171 /184B.B.1807

B.B.1808 112

Underofficerer,Tømmei-mænd m.n.
Th.C. 1807 28

» 67

Hovmestre, Kokke, Ragere, T,jenere

Clir,s . 267 IManduls L. 4·E-169
Sj. 1500 l{bh.By 291·F-.

Chr.s.1807 360 Chr.s.By 3·Y·147
ø..J:)'II. 100 34
Chr.s. 444 Maudals L. 2-d-93

» 388 Chr.s,By 4-AA-23!J
.. B.B. 1807 128

Dragor Lods B.B.1808 li. NI'.

35 Helsingør »
36 Bekendt

Mund

27 Hovmester
28 Mester I{ok
29 Koksrnuth
ao Tjener
31
32
33
34

'")

37 O. Kun.
38 Kun.

39 li . Kan , 1. 1807 90 Rusmus Schou

40 2. 1807 1. Art. 8 Husmus Nielsen

41 U.Ii:un.Muth Chr.s.1808 104 Chr.s.By 6-U-356 Abruham Lursen

42 Il »
43 Km. Højbm. 1 1808
44 2. Bm. II

45 Sk.m. Chr.s.1808
46 .. )1

47 Bm.l\! . »
48 » »

103
1
5

106
107
207
105

Oddernæs 155-C-.

7
56
Chr.s.By 6-GG-393
Høevaag 9-A-.
Risaer By 2-F-26
Chr.s.By 5-f-283

Ole Chrlstophcrse
Hans Jørgen Niel!
Huns Olsen
Gustav Qvist
Hans Thorkildsen
Hans Henrichsen
Niels Alfsen UglUl

49 Km ,
50
51 Il

52 Il

53 l)

54 l)

55 )1

56 Over-Trn .

57 Tm.
58 »

»
Il

Il

l)

Il

1. Sj.nat.
Hv.st,

Sj.
Chr.s.

111 Chr.s.By 4-B·190
112 Mandals L . 5·g-236
114 Halsane 137-B-.
113 Hitteroe 7-H-.
109 Chr.s.By 9-BB.636
11O Sogne 149·P-.

1025 76/120
Tm. 1. Cl. 5

1640 l{bh.By 523·P-.
414 Chr.s.By 6-d-365

Andreas Andrease
Lars Johansen
Melchior Rasmus!
Jacob Nielsen
Hans Hansen
Carl Thomassen
Niels Jørgensen
Haagen Hermurise

Stav
Stephen Hunsen
Tønnes Torjesen

Tan
Ol NB. Skibskokken findes urder- Lb. Nr. 69
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IGasen I ~~: I Hjemsted IAl-I Chatham Yderligere Oplysninger
iNR der t~' 1 Afg.

7 26/2 10 191 Chr.s, 20 11/ 0 7/~ 10
7 8h 08 392 Udvekslet
7 4/0 09 60 26 12/0 2/009RN
8 18/10 09 904 Skagen 24 11/0 fl0/s 09
7 8h 08 180 Udvekslet
7 20/2 10 157 20 12/0 7/2 10
') 1097 Udvekslet fra Goteborg

8 2-J/ s 08 1116 54- II )I )I

8 21/s 08 1117 II )) ))

8 ' /s 08 1118 Død i Goteb. enken Anna Ca -
thrlne, søgte 2/ 0 08 om Pension

17 2lto 10 852 København 40 11/0 25/0 09 Udvekslet 25/0 09 I

17 2:>/8 10 846 Il 12/0 7/ 9 10 Hans Moder, Mette Maria, søgte
21/508 om Forskud p. hans Gage

18 25/ 8 10 847 » Regnskubsfører. Ikke fundet i
Chatham

22/s 08 870 )) Faldt i Kampen. Konen, Ane
Pension 2O/s 08.12 RdI.

17 22/ 8 08 91 HiUerøe 34 Faldt i Kampen. Enken fik
147 RdI. 5 Børn

18 8h 08 296 Sanret. Dim . sh 08
17 1119 Hegnskabsfører. Udvekslet
17 24/12 08 861
17 5/0 08 94 Sverige Undslap fra Goteb. Dim. 7/ 11 Os.
)7 o/s 09 269 Chr.s, 24 11/0 o/s 09RN
)7 20/2 10 13 Risøer 30 12/0 7/ 2 10
)7 22/ 8 08 488 Faldt i Kampen. Enken fik

66 RdI. 2 Børn
)7 20/5 08 64 Chr.s. 37 Undv. fra Gåteb, DI\I. Dim. % Os.
)7 2'J/ 3 08 202 Mandal Faldt i Kampen
)7 20/ 2 10 362 22 12/0 7/2 10
J7 8h 08 375 Udvekslet. DM. Dim. 6h 08
)7 26/ 2 10 494 Chr.s, 28 11/0 7/2 10
07 22/0 08 509 23 12/0 22/008RN
08 26/2 10 833 Seierby 35 11/0 7 2 10

25/0 09 885 København 56 12/s 25/6 09 Udvekslet
07 20/2 10 397 » 34 1% 7/2 10 Hørte til i Sundby Vester

07 26/2 10 92 Chr.s. 22 12/ 0 712 10
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Lb., Cnraetcer I ctosse, Div. ICIIIllP.ell· 1 Sørutlen NavnNo. ell . Distr . Putent

59 Trn. IChr.s. 118 W. 1\Iolnnd 19-M-. Jens Guttormsen

60 » » 119 W. Moland 24-E-. Rasmus Annonsei
lil )1 » 117 Chr.s, By 5-N-265 Peder Halvorsen

62 ). Anders Mattelias

63 II Christian Jansen
64 Sejllægger II 120 Chr.s, By 5·1\-2Ii2 Bernt Tellefsen
65 Bossesmed I I 126 Grimstad L. 55-X-. Jens Salvesen
66 Trompeter

og Barber .. 69 Chrislian Diderich
67 Matros og

Trompeter I 2 77 Frederik Hastrup
68 » 2 4 Overkom plet 86 Johan Jørgen Kam

6!1 Skibskok Chr.s. 121 Oddernæs 14l-P-. Omnnd Sørensen

Constabler af Divisionerne

70 Ih bef. Const. 1 2. art. 56 Clu-lstian Hasmust
71 II 1 l. art. 35 Huns Olsen Lynge
72 1/2 hef. Const. 2 2. art. 81 Frederik Ludvig

Billel
73 II 3 1. art. 48 Abraham Christia

F
74 Opløber 4 I. art. 31 Emanuel Rose
75 Sov . Const. 4 2. art. 12 Johan Adam

Matroser af Divisionerne

76 Iltbef. Matros 2 12 Frederik Petersen
Seh

77 l) 1 3 31-76 Niels Sivertsen

78 )l 3 1 13 Jens Andersen
Bornho

7!J Il 3 2 46 Lars Christiansen

80 1/2bef. Matros 3 2 55 Hans Peter Holst

8t » 3 5 55 Ole Hamborg

82 Sov .Opløber 4 6 76 Christian Carl Lar

83 II 4 4 75 Johan Frederik Re

84 Hugdreng 2 5 84 Christoffer Lorent:

85 » 4 4 88 JacobFrederikWil

t {1 bef. Matroser af Enrollermgen

8li Matros Chr.s.

1

178 1Arendal By 2-T-87 Aage Andersen

87 » » 1!J7 Halsaae 132-E-. Aanon Olsen

88 » Chr.s. 1!J5 Wullc n i-c-. Aanon Petersen
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IGnnen I I~~ I Hjemsted IAl-I Chatham Yderligere Oplysningerder Ank' l \Cg
1808 J .

7 'JJJ/2 10 528 Chr.s. 28 12/ 0 7/2 10
7 28/2 10 668 Lillesand 38 11/0 7/2 10
7 26h" 10 76 Chr.s, 36 12/0 7/, 10

(JOhlO) 933 » 24 12/0 7/2 10
939 » 19 12/ 0 7/10 08RN

7 26/2 10 74 » 41 12/0 7/2 10
7 26/ 2 10 621 Arendal 21 12/0 7/2 10

7 22/3 08 853 Faldt i Kampeu. NR kalder ham
Cortsen

7 22/8 08 856 Faldt i Kampen
7 24/ 3 08 866 København Døde 24/sORafsineSaarfra Kam -

pen. Konen, Ane Elisabeth, fik
Pension 25/3 08.12 Hdl.

7 26/ 2 10 510 Chr.s. 40 12/0 il, 10

7 22/0 08 875 København 26 11/0 22/0 08HN
7 11/6 08 860 Saaret. H.H.21/5.[{v.lC2O/5·1I/008

7 817 08 855 Udvekslet

7 20/2 10 1l4'.! » 25 »t; 7/2 10
8 26/, 10 843 Tronhelm 20 li/o 7/2 10 Frimand
8 26/2 10 845 København 40 12/0 7/2 10

8 8h 08 857 Frimand. Udvekslet
,8 22/ 0 Oll 868 Frimand. Faldt i Kampen

IR 20/2 10 717 Frimand. Formentl, udvekslet
18 20/ 2 10 783 Nykøbing 24 " /o 7/, 10
18 '1./6 09 863 København 28 12/0 2/0 09RN Frimand
17 .15 08 403 Undvegen fra Geteborg
17 26/2 10 841 » Il! " /o 7/2 10
17 26/2 10 837 )) 32 12/0 7/2 10 Sj.[)istr.1808 No.1050.Pat.5367
17 20/2 10 877 » 15 12/6 7/2 10
17 7lto 08 880 16 11/0 7lto08RN

17 26/2 10 41 Arendal 41 12/0 712 10
17 26/2 10 361 Mandal 28 12/6 712 10
17 20/2 10 365 Chr.s. 23 11/0 7/210
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Lb. I Conu·tccr Clusse, Uh'. ICamp. ell · 1 Sørullen NavnNo. ell. Dlstr. Potent

89 Matros )1 266 Fjære 55-A-. AasuId Petersen

!IO )1 Il 264 Øyestad 76-P-. Abraham Olsen

91 » Il 162 Mandal L. l-U-20 Anders Hansen

92 » » 237 Øyestad 77-.-. Anders Jørgensen

93 » Sj. 454 Kbh. 6670 Anders F. Lallerst

114 » Fr.h. 52 Anders Nicolayser

!IS » I Bragenæs 171 Anders Nielsen

96 l) Chr.s, 211 2-S-138 Anders Olsen

97 )1 » Sannichedal - Anders Olsen

98 » » 239 Fjære 41-a-. Anders Rasmusser

99 » Ø.•JylI. 73 Aalborg 1021 Anders (Christens

" Ski

100 Chr.s, 192 Eyde 31·0-. Anders Svendsen

101 » Fr.h. 54 Drøbak 1-5-9 Anders Sørensen

102 » Chr.s. 240 Landvig 52-0-. Arne Nielsen

103 » » 160 Oddernæs 154-a-. Bendt Nielsen

104 » » 222 Trornøe 65-Z-. Bernt Halvorsen

105 » » 143 W. Moeland 15-\, -. Carl A. Andersen

106 )l Fr.h. 48 Christen Andersei

107 » Ø.Jyll. 481 Randers 87 Christen Heilman

108 » » 99 Skagen 31 Christen Jensen
» Sim

1011 » 114 Vejle 11 Christen Johanser
» W

110 Chr.s. Høevaag 8-a-. Christian S. Jørge

111 » » 151 Chr.s. By 8-GG-549 Christian Tellcfsei
»

112 » 279 Segne 149-0-. Christian Torjussi

113 » Fr.h. 53 Drøbak 1-5 -17 Clement Clausen

114 » Ø.JylI. 46 Aarhus By 6404 Cornelius Sørense

115 » Chr.s, 199 Oddernæs 154-0-. Diderik Drengsen

lIli » » 187 Høevaag 9-G-. Endre Johannese

117 » » 449 Thanum 1-5 -35 Erik Hansen

118 » Bragenæs 177 Holmstrand - - 106 Erik Hansen

119 » Chr.s, Lim. Aggh .61 Thanurn 104 Erik Hansen Evig

120 II Chr.s. Spangereid 111 -R -. Erich Kløstelsen

121 » » 135 Søgn e 149-a -. Erik Olsen Stokel

122 » » 235 Fjære 38-G -. Even Christensen

123 » Ø.Jyll . 119 Ebeltoft 64 Even Olsen
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I Ganen I ~~: I
iNR

Hjemsted IAI- I Chatham
dcr Ank. , Af'

1808 H·
Ydertigere Oplysninger

e

k

7 3/ S 08 251 Saaret. H .H.21/5• ({v.IL 26/5_8/S08
7 08 245 Død af Sygdorn i Goteborg. Hans

Moder fil, 56 Rdl.
7 '.!.O/2 10 167 MandaI 45 11/0 i /2 1II
7 26/2 10 248 Arendal 28 11/ 0 i / 2 10
B 1/10 08 873 Kobenhavn 28 12/0 l ho08 RN
7 25/5 08 1012 Saaret,H.H.21/s.I{v.IL'.!.O/s_BOh 08.

Dim. '!:l/u 08
7 Sf; 08 976 Undveg. fra Giiteb. Dlrn. a/J 09
7 '.!.O/2 10 18 ø. Hisør 33 11/0 7/2 10
8 26/2 10 744 Kragerø 23 11/0 7/2 10
7 26/2 10 602 Arendal 18 12/6 7/2 10

8 "'" 08 891 Aalborg Faldt i Kampen- ,3
7 20/2 10 671 Edsund oll 11/6 "t« 10
7 '.!.O/2 10 723 Grimstad 16 12/6 7/2 10
7 22/a 08 616 Faldt i Kampen
7 28/2 10 292 CllI·.s . 26 1:l/6 7/2 10
7 20/2 10 540 Arendal 35 11/0 7/2 10
7 20/2 10 256 Chr.s . 23 11/0 7/2 10
8 20/ 5 08 1014 Moss Undvegen fra Goteborg
8 26/'.1 10 777 Randers 39 11/0 7/2 10 Gift. 3 Børn

8 26/2 10 750 Skagen 26 Ikke fundet i Chatham

8 26/2 10 817 Vejle 45 11/6 7/2 10 Gift
7 21/ 1009 635 Holmstrand 20 11/ 6 21/ IOO9RN?
-7 26/2 10 110 f. i Flekkefj.

1763 - Chr.s, 45 11/ 0 7/2 10
,7 21/6 08 344 Søgne Undveg fra Gotebol'g li/O 08
17 20/2 10 722 Drøbnk 46 12/0 7/210

'8 20/2 10 747 Horsens 44 11/0 7/2 10
17 20/2 10 291 Chl'.s. 29 12/0 7/2 10
17 22/3 08 639 Faldt i Kampen. Hans Forældr

fik 15 Rdl.
8 20/2 10 73!) l) 21 11/0 "t« 10
18 H /O 08 848 Undvegen fra Geteborg
8 942 Undvegen fra Giiteboq~

8 201e 10 701 Mandal 29 11/6 i ,'2 1O
7 20/2 10 345 Chl'.s. 28 11/0 i h 1()
7 2-~/a 118 593 Faldt i Kampen, Huns Moder li

56 Rd!.
8 26 '2 10 818 Ebeltoft 36 12/0 i / :) 10
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1.1,.\ Curncteer IClussc. Div. Icuml"clI' l Sorullen NavnNo , cll . Dlstr, Patent

124 Matros Bergen Frederik Rasmus!
12;' II Chr.s. 15(1 Søgnc 146-1"·. Gabriel Larsen

126 II )) 252 Øyestad 75-N ·, Gammel Christem

127 )) Chr.s. Lim. 18 Aggcrsh. Ottered 84 Halvor Isaachsen
128 Il Ø.Jyll. 101 Skagen 48 Hans Christcnscn
12!1 Il Sjæll, 816 I{bh. By 2l0·C-1!114 Hans Jørgen Giers
130 )1 Chr.s, 228 Fjære 35-M-. Hans Henrich Cire
1:11 SjælL 817 I{bh. By 163-1'-43(16 Hans Jensen
1:12 O.•lyll , 51i Banders 32011 Hans Jcnsen Bcch

1:13 )) Chr.s. 221 Arendal By 4-E-187 Huns Larsen
1:14 )) Ø .•lyll. 34 Skagen 156 Hans Michclsen
135 Il Chr.s. 83/l6n Fjære 33-1.- . Hans Nielsen
136 Il Sjæll. :i94 Kbh. By 7417 Hans Nielsen
137 Bragenæs 109 Iver Arnundsen O:

1:i8 Il (VCI·t Aauonseu
139 .. Bergen 31 Bergen .J. .lacob Gnruæs
140 n Bragenæs 78 1657 Jens Andersen

141 Chr.s , 208 Hisør By 2-H-128 Jens Christensen

142 )) 54 Holts 86-.-. .lens Jensen
143 II u 172 Mandal L. 6-Q·2611 Jens Kierulfl'

144 Il 232 Fjærc 3;;-1'·. Jens Gustav Norln
145 Il )) Tved 169-1'·. Jens Olsen

146 " 17ii Chr.s, By 2-1;-10;, Jens Poulsen Berg

147 )) O..lyl l. 64 Aalborg 6(j .lens Sørensen ({lil

148 )) Il 54 Banders 48 .Jeppe Ch r tstcusen
Da

149 1i3 Aalborg 32 Jeppe Iversen Hm

150 Il CllI'.s . Spangereld 11O-Co. .Iohn Aanonsen

l r. l " " 224 Oycstad /4.p. . Johannes Ausul scr

152 230 Fjære 35 -G· . Johunnes Erlands.

153 .. 270 Oyestad il-E· , John Jensen
Li.J. )) 157 Chr.s, By ll ·l' -ii(; John Larsen

155 "
Chr.s . Lim. 66 .Iohn Nielsen

156 )) Bragenæs 147 Strørnsø 147 .lo hun Olsen

157 I I CIII·.s. l;; ii Fjære 35 -H -. Johannes Ped erser
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.\ ILb. ,Gaaen No.
INR I

AI·I Chatham
Hjemsted der Ank. ,

1808 Arg.
Yderligere Oplysninger

D
O

O

O
O

O

O

O

fa/s 08 1041 Faldt i Kampen
'7 2/U 08 336 Saaret. H.H. 21/S' Kv.K. 26/s·2/11.

Kasseret '.!:J/ll OS
17 22/s OS 550 Faldt i Kampen. Hans Enke fik

25 94 Rd\. 3 Børn
IS 2/11) 09 S51 Tønsberg H/S t 1°1t00s Død i eng . Fangenskab s/s 09
IS IS/O 08 S93 Skagen 22 Undvegen fra Giiteborg
17 l /IO OS 391 Købenbavn 32 li /s lhooSRN
17 26/2 10 576 Formentlig udvekslet
17 '!'J/s 08 3SS Faldt i Kampen
IS 2°/2 10 S32 Kbh. aut.

f. Mariager 34 Il /s 7/2 10
J7 28/2 10 44 Arendal H Il/o 7/2 10
J7 4/ S 09 S94 Skagen 26 12/0 4/ S 09RN
lS 28/2 10 693 Grimstad 2S H/o 7/2 10
)S 28/2 10 S36 København Formentlig udvekslet.
)S 9S9 Strøruse Sanret. Hosp, 17/s OS, hvor han

var endnu sl h2 OS
OS u/s 09 892 Bragenæs 26 li/s o/s 09RN
S 2°12 10 745 Bergen 33 li/o 7/2 10
S 27/8 OS 990 Kragerc Saaret, H.H.21/s0S.Kv.l<.s!7.27/s.

Pension 1/0 08. 24 Rdl. Invalid
7 2°/2 10 14 Rise 36 Il /o 7/2 10
S sl /s 08 695 Død af Sygdom i Goteborg
7 '!'J/s OS 204 Faldt i Kampen. Hans Enke fik

104 Rd\. 3 Børn
7 1817 OS 5S3 Formentlig sanret og udvekslet
7 28/2 10 277 Moss 20 12/0 112 10

07 2°/2 10 57 Chr.s, 26 11/0 7/2 10
S 17ho 09 S49 Aalborg 50? H/o '!:3/0 09 Udveksl. f. Chatham.Gift.l Barn

OS 2°/2 10 749 Aarhus 2S 11/6 7/210
OS 2°/2 10 762 Aalborg 26 11/6 7/2 10
OS 28/2 10 711 Mandal 31 12/6 7/210
07 2°/2 10 ;;37 Arendal 4S U/o 7/2 10
07 20/ 2 10 579 Grimstad 22 11/5 7/210
07 235 Død af Sygdom i Gåteborg
07 '.!:J/4 09 133 Chr.s. 30 11/6 t Ih 09
07 8/0 OS 954 Sanret. H.H.21/:;.Rv.I<.20/s-8fsOS

Mistede det ene øje
OS 617 OS 991 Saaret. H.H . 21/s. Kv.K.26/:;_617

Rass. 717 08. Invalid
07 26/2 10 580 Grimstad 2S 11/6 712 IO
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'-b.I Ca ra c tec r I
Classe, Div. IComp. eu. , Sorullen NavnNn. el! . Distr. Polenl

J !i ll Matros Sjætl. 484 Kbh. 8409 Johan H. Schlllnho
J sn " Chr.s. 244 Ansvoldsnæs Sk o Johannes J. Stange
lIW )l Chr.s, 246 Flougstad 98-P-. John Wroldsen
161 " Ø..J~·II. 118 Ebeltoft 60 Jørgen Hansen

162 " Chr.s, 138 Chr.s, B)' 6-W\\'-407 Knud Andreassen

1Ii3 li 212 Rlsør By 2-1'-139 Knud Johnsen
164 li » 226 Øyestad 77-1'-. Knud Knudsen
165 Ø..Iyll, 107 Skagen 255 Knud Larsen Bødk
l lili " L.l.na t 9 Ribe 110 /63 a Knud Nielsen

167 li Chr.s. Spangereld 99 - - Lars Halkiersen

Hi8 " Fr.hnld 29 Moss 22 Lars Jensen

16!1 " Bragenæs 135 Aasgaards Strand Lars Larsen
170 Ø..Iyll . 103 Skagen 69 Lars Madsen

171 lo Sjæll. 811 I{bh. By 601 -1'-. Lars Madsen

172 " Chr.s. Chr.s. By 1-5-44 Lars Monsen

173 li 166 Manda! L. l-B·66 Lars Nielsen Kielse t

174 " li 202 Risor By 1-5·43 Lars Olsen

17 5 " Bergen 14 T ietze 269 Lars Chr. Sivertsen

176 li Ø..lyll . 122 Grenaa 37 Lars SteiTensen AnI

177 " l o 120 Ebeltoft 10 Lorentz Chr. Johan

178 Chr.s, 144 Fjære 56·C-. ~Iaus Andersen

179 " Sjæll. 669 [{bh. 6550 ~fads Petersen

180 1. Sj.nat. 1024 76 /11 !l Mads Frederiksen
Salt!

181 li Bragenæs 178 Mathias Jacobsen

182 I l Chr.s. 141 Oddernæs 154 - - Michel Pedersen

183 )l I l 335 Hisør By 2·Z-1H Mons Nielsen

1114 O.,J~·11. 43 Aarhus 29 Morten Jørgensen
Thier

185 » Chr. s. 205 Risør By 2-B·122 Niels Christensen

186 II 24!1 Øyestarl 73-1-. Niels Olsen

187 " I llra gcnæs 7!) Strømmen 1666 Niels Olsen Preuss
188 Chr.s. 169 Mandal L. 3-1-HI6 Olaus Omundsen
189 Il Risør By 2-Y-145 Ole Børresen
1!10 li li 130 W. Molnnd 18-F-. Ole Hørgesen
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\
Gnaen I ~~: I

iNR
Hjemsted

I
Al-I Chatham
der Ank' l \fg

1808 I.

YderlIgere Oplysninger

I 'J6/2 10 838 Kebenhavn Formentlig udvekslet
I 22/ 8 08 626 Faldt i Kampen
I 26/ 2 10 220 Arendal 32 1~/6 ' / 2 10
I 1317 08 896 Ebeltoft 26 Undv. m.fl, andre i uaben Baad

fra Giiteborg til Læsø.
I 26/ 2 10 96 Chr,s. 35 12/6 ' / 2 10
I 26/ 2 10 19 ø. Rise 28 11/ 6 ' / 2 10
I 26/ 2 10 247 Arendal 35 11/ 0 ' / 2 10
~ 26/2 10 753 Skagen 22 11/0 7/ 2 10
~ 26/ 2 10 819 Varde 26 11/0 ' / 2 10
s 26/2 10 698 Arendal 21 11/ 6 ' / 2 10
~ 26/" 08 1022 Sauret. H.H. 21/s. l{v.K.26/s. l{ass.

28/0 08. Mistede højre Arm
s 22/ 3 08 996 Faldt i Kampen
s 26/ 2 10 751 Skagen 36 12/ 0 ' / 2 10 Gift
7 26/ 2 10 398 København 40 12/ 6 ' / 2 10
B 26/ 2 10 719 Chr.ia 43 11/ S ' / 2 10
7 80/0 08 177 Formentlig udvekslet
7 2612 10 5 ø. Rise 25 11/6 '12 10
B 29/ 0 08 1042 Bergen 26 11/ S t 29/o 08 Hvervningen hur: Stavanger

Distr.
B 899 Anholt 33 Undvegen fra Gnteborg
8 22/ 3 08 900 19 Faldt i Kampen. Døbt i Trinit.

IC ({bh. 1789
'
/s

7 'r2/ 6 08 252 Chr.s, 34 12/6 22/6 08RN
8 ':111/0 09 882 Bornholm 49 11/ 0 23/ 0 09 Udvekslet fra Chatham.g.Anna

Christine Rønne

8 20/ 2 10 839 Saltbæk 28 11/ 0 7/ 2 10
7 81h2 08 999 Svelvlng 22 11/6 10/ 1009 Undveg fra Chathum
7 1517 08 294 Formentlig udvekslet
7 22/3 08 22 Faldt i Kampen. Hans ~Ioderfik

38 Rdl.
8 2°/2 10 746 Aarhus 39 11/0 7/2 10 Gift
7 8% 08 11 Saaret. H.H. 21/;,. Kv.K. :;%_80/ s'

Hjemsendto/g08. Hans Kone fik
66 Rdl. 2 Børn

7 1O/; 08 548 Haardt saaret. H.H. 'lIis. ({v.lC
26/0-1617. Pension 17h 08. 24 Rdl.

8 26/ 2 10 736 Svelvlnger 26 11/6 7/ 2 10
7 24/0 08 189 Formentlig udvekslet
7 26/ 2 10 21 ø. Rise 27 11/6 7/ 2 10
7 20/2 10 527 )) 24 . 11/0 7/ 2 10



154 Rulle over PRINS Cl-IH[ST[AN FHEDEIHl{s Besætning

Lh' l Curncteer

I
Clusse, Dlv, Icomp.ell . , Sorullen NavnNo. ell. Dlstr. Patent

I!II Matros Bragenæs 175 Ole Christ-Kilebal

192 li Chr.s. 58 Høev aag ol - - Ole EIlefsen

193 ) Chr.s. 247 Chr.s. By 12-E-835 Ole Hansen

194 ) Bragenæs Hornum - -- Ole Hansen

195 Il Chr.s. 319 Øyestad 72-G-. Ole Hansen

1!16 Il Chr.s, Lim. Aggh.46 Thanum 121 Ole Jacobsen

1!17 Il Chr.s. 227 Tromøe 67-[-. O[e Knudscn

198 )1 )1 258 Øyestad 75 - - Ole Knudsen

1!19 » 177 Chr.s, By 12-e-B58 Ole Knudsen Toftl

200 Il Øyestad 75-N- . Ole Madsen

201 li 134 Chr.s, By 1 [-x-803 Ole Olsen

202 lo Bragenæs 184 Aasgaardsstr. - - - Ole Olsen Sanne

203 CllI'.s . 133 Oddernæs lM-O-. Ole Andreas Pedel

204 "
)1 136 Chr.s, By 5-0-2!1I Ole Andr, Soclgam

205 142 Chr.s, By 11-1'-771 Ole Torjussen Bro

206 » Il 220 Arendal By 1-0-14 Omund Orrrundser

207 )1 II 190 W. Moland 20-B- . Osmund Omuudse

208 Il O..lyll . 109 Skagen 292 Otte Christophers'

209 li )1 89 Sæby 35 Palle Henriksen M

210 "
) ' 88 Sæby 11 Pa lle Jørgensen

211 I l Bragenæs Strømsø - - - Peter Antoning

212 li Il 176 Peter Christensen
Møl

2UI ) ' 3. J.nat. 434 67/90 Peder Erichsen

214 II Chr.s, 32/1411 Chr,s, By 12-C-831 Peder Gundersen

215 )) 209 Hisør By 2-~[ -132 PCdCl' Hunsen

216 Tronhjem 39 Peter Johunsen 1'\ )';

217 " Chr.s. Chr.s, By 11-F·762 Peter Nlelsen Hel d

218 )) Tronhjem Peter Husmussen

21!) li Chr.s. 132 Hurtmark 117-E -. Hasmus Olsen

220 )) Slesvig Syderballing 80 Husmus Pedersen

221 Chr.s. 15:-1 Chr.s, By 4-y -231; Hasmus Thornasse

222 )1 Il 582 Heincrt Hansen

223 II Tronhjem 2 Tron hjem 811 Syvert ~Ionscn
Syver ts
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. I Gasen I I~~ I I
Al-I Chatham

Hjemsted der Ank' l
1808 Afg,

YderlIgere Oplysnlnge r

e

e

d

k

k

o

7 22/8 08 1001 Faldt i Kampen. Konen, Mar-
grethe, Pension '1.3/3 08. 12 Rdl.

8 26/?, 10 712 Lillesand 22 Uh 7/9. 10
,7 ~Ø/2 10 140 Chr.s. 24 11/6 7/2 10
'8 26/~ 10 735 Holmstrand 20 11/6 7/2 10
17 26/2 10 238 Formentlig Udvekslet
18 26/ 2 10 738 Stavern 34 11/ 6 7/ 2 10
18 22/ 3 08 231 Faldt i Kampen. Hans Forældre

fik 15 Rdl.
17 26/2 10 244 Arendal 23 12/6 7/S 10
17 26/2 10 147 Chr.s. 28 u/ø 7/S 10 Født i Segne Sogn 1780
17 25/8 08 552 Sanret under Kampcn. Død.

Hans Enke fil, 20 Rdl. 2 Børn
17 uh 08 137 »

18 26/2 10 740 » 23 11/ 6 Zl/6 08RN

17 22/ 8 08 287 24 11/ 6 7/2 10 Faldt i Kampen. Hans Enkc li
43 Rdl. 3 Børn

)7 Zl/3 08 82 Faldt i Kampen. Hans Modcrli
15 Rdl.

)7 26/, 10 132 Mandal 20 12/ 6 7/2 10 DM.
)7 38 Sanret. H.H. 21/;;. K\'.IC 26/5 08
)7 22/0 08 664 Chr.s, 26 11/6 Zl/6 08RN
8 ~6/2 10 752 Skagen 30 12/ 6 7/2 10
8 20/ 2 10 828 Sæby 38 12/ e 7/2 10 Gift
8 17h 08 903 » 25 Undveget fra Gilteborg
8 26/2 10 741 Drammen 36 11/ 0 7/2 10

7 lU/o 08 1003 Snuret. H.H. ~1/5' Kv.lC 4h-
, Penslou 27/ 0 08.24 Hd!. Invali

8 26/~ 10 763 Aalhorg
Helherskov 24 11/ 6 7/2 10

8 26/~ 10 715 Chr.s, 20 11/ 6 7/S 10
7 26/2 10 15 O. Bise 20 11/ 0 7/ 2 10
8 2/ 0 08 1036 Tronhjem 33 Sanret. Hjemsendt. 2/0 08
7 22/3 08 499 Faldt i Knmpcn
8 26/2 10 825 ) 1 23 11/ 0 7/~ 10

07 11h 08 356 Sanret. HH. 21/s. ((\'.IC ~u/5-oh

Kuss. Pension 11h 08. 24 Hdl.
07 2~/1I 08 411 Syderballing Undvegen fra Gotcborg
07 20/2 10 72 Chr.s, 29 11/0 7/2 10
08 Hf; 08 968 Sanret. H.H. 21/5.Kv.lC 20/5.Pen

sion 11 f; 08 . 24 Bdl. Hans Ken
fil, 20 Hd!. 1 Barn

08 26/ '.!. 10 826 Tronhjem 25 11/0 7/~ 10

O
O
O
O
O
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Joh., Cnruclccr I
CIassr" Oh'. ICompv ell . Sorulluu NavnNIl . clI . Dlstr. Patent

224 Matros Chr.s, 263 Øyestad 76-t-. Stian Salvesen
225 li li Spangereid 100 -1.-. Svend P. Pedersen
226 II lt 147 Tved 169-G-. Svend Torjesen
227 li 214 Hisør By 3-F-246 Søren Thorsen
228 II Sjæl I.

1

819 Wandsøe 24-;\{-. Tallak Salvesen
22!1 Chr.s. Oddernæs 155·W-. Thomas Andreassi
2311 ). 154 Chr.s, By 2-E-73 Tellef Nielsen
231 Fr.lwlcl 49 Thore Jensen
232 li Chr.s . 189 Torje Nielsen

2a3 O..lyll. 55 Randers 7411 Truels DaIvitz
234 II Chr.s , 158 Søgne 141-A- . Tønnes Aanonscn
235 li 163 Mandal L. l-Y· 23 Tønnes Nielsen

236 II
1

1!l8 Mandal L. 4-(;·171 Tønnes Gunderscn
237 Brugenæs Hornum 1-5-16 Wilhelm Madsen

1/2 bero Matroser af Enrollerlngen

238 ~Inlros Chr.s, 294 I Høevaag 1-E-. Abraham Knudsen
239 II li Sogne Hl-B·. Andreas Aunonsen
240 Sjæl I. 341 Kbh. 3803 Andreas N. Amelin

241 Ch r.s, 29(; Oddernæs-Lås-G>. Andreas M. Anders
242 » Søgne 149-G-. Anders Benzen
243 Tronhjem 36 Tronhjem 6 Anders B. Bergosen
244 Slesvig 37 Sønderborg 58 Anders Christeuscr
245 » Bragenæs 136 Aasgaards Str. - - - Anders Jacobsen
24(; » Chr.s, 262 Øyestad 75-(j· . Anders Nielsen
247 » Ø..lyll. !14 Skagen 9 Anders Nielsen 0\'(

248 I\hh . A. 17 Khh . • - 151 August Schellcr
249 ) ' Brngenres 137 Bendt Rye

2[,0 CIlI·.s. :-118 Chr.s. By 10-11-681 Bendt Torkildsen
2[,1 II 327 W. Moeland 19-C-. Carl And. Olsen
252 II » 589 Christian Chr-istian
253 Brugenæs 188 Holmestrund - - - Christen Hansen
234 II Ø..lyll. 104 SImgen 148 Christen Hansen Hl
255 » Chr.s. 314 Mandal L. 3-Q-I 31i Christian Jergenser
256 II Brugenæs Helmestrund - - - Christcn Michelson
257 II CI1I'.s. I'" Holts 88-D-. Christen Olsen
258 Bergen 3!1 Bergens By 18-\'-. Daniel Johnsen
259 elll·.s. 321 T\'ed 169-E-. Ellef.1 ørgcuseu
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e

8

Yderligere OplysningerIAI- I Chnlham
Hjemsted der Ank' l

1808 Afl(.I Ganen I ~~: I
iNn

7 26/2 10 558 Arendal 37 12/6 7/210
B 20ft 09 699 l) 26 11/6 t 20ft 09
7 26/2 10 274 Formentlig udvekslet
7 26/2 10 29 Chr.s. 26 12/6 7/2 10 Født i Chr.s.1782
7 372 Død afSygdom i Giiteborg
7 26/2 10 297 Chr.s, 33 12/6 7/2 10
7 26/2 10 53 » 34 lI/e 7/2 10 Født i Stavanger 1774
8 1031 Formentlig udvekslet.
7 9h 08 1128 Sanret. H.H. 21/5, Kv.K. 3h-917.

Pension 17h 08. 24 Rdl,
8 26/2 10 778 Flensborg 40 lI/o 7/210
7 20/2 10 323 Chr.s. 34 li/o 7/2 10
7 ~/o 08 169 25 Faldt i Kampen. Født i Chr.s,

1783
7 21/0 08 192 Undveg fra GOteborg
8 20/2 10 734 Svelvinger 24 lI/O 7/210

7 26/2 10 265 Chr.s. 19 Il/o 7/210
7 26/2 10 324 » 24 11/0 7/2 10
8 14ft2 08 874 København Sanret. H.H. 2S/5_12/8. Kv.l<'17/8

14/12. Kass, 18/12 08.
a 26/2 10 289 Undvegen fra GOteborg
17 26/2 10 342 Chr.s. 24 Il/O 1/2 10
18 26/2 10 824 Tronhjem 25 11/6 7/2 10
'8 26/2 10 816 Sønderborg 21 11/6 7/2 10
'8 22/3 08 974 Faldt i Kampen
17 22/ 8 08 554 Faldt i Kampen
18 2612 10 806 Skagen 20 12/6 7/2 10
18 26/2 10 834 København 24 11/6 7/2 10
18 ~/6 08 978 Tronhjem 36 12/6 ~'2/6 08RN Kuldes i Chatham-Hullen: Car

pen ters Mate
17 26/5 08 121 Saaret, H.H. 21/5. til Kbh. 26/5 O
17 1°/5 09 656 Chr.s. 20 12/6 t 1/2 10
'8 8h 08 937 Saarel.l{ass.6!708.Mist. 3 Fingr
17 26/2 10 731 Bragenæs 22 12/6 7/2 10
18 26/2 10 754 Skagen 23 12/6 7/210
17 2612 10 188 Chr.s , 20 11/6 7/2 10
17 26/2 10 728 Bragenæs 18 12/6 7/2 10
17 18ft2 09 223 Chr.s. 19 12/6 18/1209RN
17 8h 08 531 Formentlig udvekslet
)7 22/3 08 685 Holmestr. 22 Faldt i Hampen
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Lb. I Carnctee r

I
Clusse, Di\' . ICamp. en. I Sørullen NavnNo. en . Disir. Patent

260 Matros Bragenæs 183 Elling Hansen

261 » Chr.s, 363 Øystad 76-H-. Ener Andersen
262 ). l) 306 Chr.s, By 7-h-461 Erich Hansen
263 302 Chr.s. By l-g-52 Gert And.•Jocums
264 » Chr.s. 309 Oddernæs 162-8-. Gunvald Aamund
265 » » 289 Oddernæs 163-F-. Gunder Hansen
266 l) » Tromøe 65-v-. Gunder Jenscn
267 l) 301 Søgne 149-L-. Gunder Olsen
268 » 365 W. Moeland 18-L-. Guttorm Halvorse
26!) Il 295 Høevaag 5-C-. Hans Abrahamser

270 Bragenæs 228 Huns Amorisen

271 " Il 194 Holmestr. - - - Hans Johan Hanss
272 l) O.•lyll. 91 Sæby - - - Hans Jensen
273 » CIII'.s. 20 Chr.s.137(; Hans Marcussen
274 » Bragenæs 186 Hans Nielsen
275 » Chr.s, Chr.s. By 8-QQ-558 Hans Olsen
276 » Fr.h. 42 21 Hclge Larsen
277 l) Chr.s. Spangereid 100-A-. Henning Larsen
278 » Sjæll. 143 Kbh. 7454 Henning Hask

279 l) Chr.s, 359 Øyestad 77-n-. Henrik Aanonsen
280 » O..Jyll. 116 Fredericia 21 Hcnrik Johansen
281 » » 74 Nibe 2 Ib Sørensen
282 » Sjæll. 650 Kbh. 2618 Jacob Andersen
283 » 3..J.nat. 393 88 /309 Jacob Jensen

284 » Slesvig 27 81 .Iens Bachstrøm
285 » Sjæll. 51 I{bh.2137 Jens Jensen
286 » 1. Sj.nat, 605 57/9 .Jens Larsen
287 » 3. J.nat. 144 21 /3 Jens Melsen
288 » Fr.h, Moss - - 21 Jens Olsen
289 » Chr.s. 283 Søgne 146-1{-. Jcns Olsen Hepsta
290 » Fr.h. 62 Jens Olsen
291 » Ø.•Iyll, 105 Skagen 189 Jens Simonsen
292 l) 2.•J.nat. 89 Handers Amt 12/18 Jens Sørensen Ørl;
293 » Chr.s, 293 W. Moland 24-U-. Johannes Anderse
2!14 » Ø..J)·II. 52 Handcrs 222 Johannes Andcrse

Fi
295 » Chr.s, Øyestad 77-b-. .John Christianscn
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IGnnen I I~J~ I Hjemsted I
AI- j Chnthnm
der t~' 1 Afg.

Yderligere Oplysnlnge r

r

e

, 22/0 08 983 Faldt i Kampen. Form. den El-
llng H., der kom til H.H. :!.1/s og
døde natten efter., 20/2 10 246 Arendal 24 11/0 7/2 10

7 20/2 10 102 Chr.s. 23 11/0 7/2 10
7 26/2 10 49 » 20 11/0 7/2 10 Født I Chr.s, 1789
7 20/2 10 314 Ranesund 20 11/0 7/210
I 26/2 10 317 Chr.s, 23 11/6 712 10
I 20/2 10 230 Arendal 21 12/6 7/2 10
I 20/2 10 343 Chr.s. 30 11/6 7/2 10
I 26/2 10 258 Lillesand 20 12/6 7/2 10
I (81II208) 267 Saaret, H.H. 2115. Kv. K.2015. Va

endnu paa Kv.IC 81112 Oll.
l 1817 08 985 Drammen Sanret. H.H. 'n /5• ({v.IC 20/5_1817.

Kass, Pension-t1708. Oød2/s1811
I 20/2 10 727 Bragenæs 22 12/6 7/210
~ 26/2 10 835 Kebenhavn 20 11/0 7/2 10
~ 948 Formentlig udvekslet
i 0/7 08 987 Ant. let saaret og udvekslet
i 22/s 08 112 28 Faldli Kampen.F.i Leiland1780
~ 7/6 08 1018 Saaret, H.H. 2115.Død 7/6 08
~ 2012 10 707 Chr.s, 36 11/6 7/210
3 'l:2/0 08 878 København 22 Faldt I Kampen. Frivillig Boed

i Brogade No. 3
i 2012 10 563 Arendal 20 12/0 712 10
~ 20/2 10 807 Fredericia 24 11/0 7/2 10
~ 'Jij/2 10 786 Nibe 24 11/6 7/2 10
~ 879 Formentlig udvekslet
3 20/2 10 788 Store Stein

Aalborg 18 12/6 7/2 10
i 9/S 09 930 Flensborg 21 12/0 9/a 09RN
~ 2012 10 827 Amager 29 12/6 7/6 10
~ 26/2 10 822 Jyllinge 23 12/8 7/2 10
3 20/2 10 805 Grønning 24 12/6 7/2 10
i 26/2 10 720 Chr.s, 21 11/8 7/210
i 20/2 10 337 » 38 11/8 7/2 l O
i 8h 08 1019 Udvekslet fra Giiteborg
7 26/2 10 757 Skagen 20 11/6 7/210
B 18/0 08 906 Helgenæs Udvekslet fra Giiteborg
7 26/2 10 263 Chr.s, 20 U/6 7/210

B 26/2 10 781 Grenaa 22 11/6 7/2 10
7 10112 08 562 Arendal 23 12/6 t 011208
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Lh'l Carnctccr IClasse, Oh' . IComp. ell · 1 Sorullen ~u'·1lNn. el!. Dlstr. Patent

296 Matros Tronhjem 46 Tronhjem 4-XO-. Johan Christian}
297 li Fr.h.

38 Moss 20 Jonas Jonassen
29/1 •• Chr.s. 317 Mandal L. 7-A-293 Johan Gotfrid Nev

2!I!I )I Ø.J :yll . 45 Aarhus 10 Johan Hantzau

300 )I Chr.s. Tromøe 66-HH-. Jørgen Andersen
301 II l) 326 W. Moland 16-E-. Jørgen Christoph,
302 )I Ø..lyll . 62 Aalborg 29 JørgenJørgensen :
303 )I Bragenæs 190 Holmstrand - - - .Jørgen Madsen
304 ., l. Sj .nat. 1017 Sejrø 76/37 Jørgen Pedersen

Kon]
305 )I Bragenæs 185 Holmstrand - - - Jørgen Wintzents
306 li Chr.s, 297 Oddernæs 161-G-. Knud Knudsen
307 Il li 286 W. Moland 20-N-. Knud Andreas Pet

308 li » 281 Chr.s, By 5-q-293 Lars Osmundsen
309 » 3. J.nat. 387 88/140 Lars Pedersen Ha
310 li Ø.J yll. 106 Skagen 248 Lars Smith Bak
311 l) Bragenæs Mads Hansen
312 l' l. Sj.nat. 789 33/62 Mads Jeppesen 0\
313 l) Chr.s. Fjære 45-C- . Mads Nielsen
314 II » 351 Fjære 38-M-. Mads Salvesen
315 I I l) Spangereid 99-M-. Michel Olsen
316 » Ø.J yll. 75 Nibe 3 Morten Christian

317 Il 2. .Lnat, 239 106/13 Niels Christensen
318 ), l) 176 73/2 Niels Espesen
319 ), Sjæll. 818 Kb h. By 178-E-. Niels Hald
320 li Fr.h. 60 Niels Hansen

321 li 2. •Lnat. 85 12/9 Niels Laursen Fej

322 li Chr.s, 344 Arendal By 1-Q-16 Niels Nielsen
323 li l. Sj .nat. 800 36/139 Niels NielsenTran
324 li Bragenæs 119 Drammen - -292 Niels Olsen
325 li Chr.s. 325 W. \toland 15-b-. Niels Proussen
326 li Ø.•lyll. 111 SItagen 338 Niels Svendsen
327 Il Chr.s, 383 Søgrie 141-Ø-. Niels Torgussen
328

1

li Bragenæs Fil tved L. - -19 Ole Andersen
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I Guncn I ~~ : I
i:-'H

Hjemsted I
AI- I Chatham
der ~s:i' 1 Afg.

Yder-ligere Oplysningcr

7 2~/2 10 378 Tronhjem 20 11/~ 7/'.! 10
l 22/ 0 08 1021 Mass Faldt i Kampen
7 6h 08 206 40 Saaret, H.H. 21/5, Kv.K. 26/5_0h-

Invalid. Pension ll h 08. 24 Rd!.
Hans Kone fik 40 Rdl. 3 Børn.
Født i Colberg1768. Død5/B1813

i 20/2 10 831 København 20 12/0 7/2 10 Var i 1807 udsk, i Præstø By.
Sj.Distr. m. Pat. No. 10

~ 26/2 10 697 Chr.s. 18 12/0 7/2 10
i 26/2 10 652 Lillesand 22 u /o 7/2 10
s 22/ 5 08 897 Løgstør 20 Ant. udvekslet, Hjems. 2lIh 2 08
7 26/2 10 729 Bragenæs 20 12/0 7/2 10

s 26/2 10 820 .Jylland 29 12/0 7/2 10
s 20/2 10 730 Bragenæs 24 12/6 7/2 10
7 26h21O 310 Antagelig ndvekslet
7 B/o 08 259 Sanret. l{v.l{. 26/s_28/0 08. Dim.

7/1108
7 26/2 10 84 Chr.s. 22 11/0 7/':!. 10 Født i Chr.s, 1786
B 2012 10 790 Aalborg 41 12/0 7/':!. 10
B '//.J/o 08 898 Skagen 22 12/0 Faldt i [{ampen
B 26/2 10 737 Svclvlnger 24 11/0 7/2 10
B 26/2 10 821 Sjælland 36 7/2 10
B 26/2 10 694 Arendal 20 12/0 7/2 10
7 20/2 IO 595 l) 24 12/0 7/2 10
7 2-2/ 0 08 367 Faldt i Kampen
B 26/2 10 785 Nibc

Sebbersund 26 11/0 7/2 10
8 20/2 10 779 Sødring 35 12/6 7/2 10
8 26/2 10 782 Holbæk 30 12/0 7/2 10
7 20/2 IO 389 Købcnhavn 40 12/0 7/2 10
7 Bf; 08 1025 Saarct. H.H. 21/5, Kv.!\. 0h·Bf;

Kass.I?h 08. Pens.I?h 08.24 Hdl,
Invalid

8 27/. 09 907 Helgenæs Sanret. H. H.21/5_12/S' Kv.ICl7 /s08
_27/s 09 . Kass. ?JJ1s 09

7 26/2 10 39 Slrining 30 12/6 712 10
8 26/2 IO 823 Helherskov l!1 12;0 712 10
8 2°/2 10 732 Drammen 22 Il/o 7/2 10
7 26/2 10 651 Lillesand 21 H/o 7/2 10
8 2°/2 IO 756 Skagen 21 1~/6 7'2 10
7 26/6 10 327 Lillesand 2!1 11 /6 7/2 10
8 26 ~ IO 829 Drøbak . 0 12/0 7/2 10

I
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Lil. I Cnrnctcer I
Classc , Div. Icomp.ell. l Snrullen ~u\'nNo. c11. Disll'. Patent

:129 Matros Chr.s. W . Moland 23-N-. Ole Andersen

3:10 l) )l 330 Bisol' B)' l-G-7 Ole Bentsen

3:11 )l )l 316 Mandal L. 4-K-174 Ole Bertelsen

:132 II » 29/436 Hulsnue 137-A-. Ole Johnsen
3:1:1 II Bragenæs 192 Holmstrand - - - OIc Hasmussen
334 )l Chr.s. 355 Fjære 46-E-. OIc Tellcfscn

,mi II )l 331 Risør By l-N-13 Peder Christophel
331; II 343 Øyestad 73-H-. Peder Gicruldsen
:1:17 li Ø.Jyll. 97 Skagen 19 Perler Jacobsen ){J

338 l) Chr.s. 339 Risor By 3-1'-259 Peder Johnsen
3:1!1 Bragenæs 182 Holmstrand -h-131 Peder Larsen
:140 )) Chr.s. Spangcrcid 101-A-. Peder Pedersen
:141 II Ø..Jyll. 86 Nibc By 213 Poul Jensen Dreie
342 » Slesvig 131 Slesvig - - - Poul Jørgensen
343 )l 2..l.nat, 163 71/11 Hasmus Pedersen
344 )) Chr.s. 354 Grimstad L. 55-0-. Samuel Ansuldsen
:l4f> II 378 Hocvang 12-G -. Syvert Bernsen

:146 li 2. J.nat. 164 Udby 71/12 Søren Pedersen
:147 II Chr.s, 303 Cbr.s. By 10-X-674 Søren Poulscn Tl'l
348 li )l 332 Risør By l-m-37 1 alluk Torkelsen
349 li » 285 Chr.s, By 10-PP-717 Tcllcf Buursen
:150 li )) 274 Chr.s. By 7-F-434 Tellef Tcllcfscn
:151 )1 )) 259 Øyestad 72-F-. Thomas Simonsen
352 )l 320 Øycstad 73-F-. Thor Olsen
35:1 II O..J)'II. 98 Skagen 24 Thor Thorsen
354 n Chr.s. 269 Chr.s. By 4-0-213 Torbjørn Pederset
355 )) )) 357 Oycnstad 72-u-. Torjus Jørgensen
:I:ili li )l Hoevaag 13-A-. Torjus Nielsen
357 )l » Sannichedal - - - Turkild Aanouseu
:1:.8 » )l 3:-17 flisør By 2-HH-178 Torkild Torjcscn

:l5!! 1 )l » 176 Chr.s. By 2-h-l 01 Tønnes Berntsen
3liO II » 345 Oustad 93-H-. Tønnes Tannesen
361 l) Sjæll. 63!) I{bh.6382 Wilhclm Hudorm

Søvante Matroser af Enr-oller-ingen

362 Matros Chr.s. 527 Trornøe 64-T-. Aanon Jensen
:163 » » 464 Høevung 8-G-. Aanon .Johnscn
364 )1 3. J.nnt. 435 (j7/!1l1 Anders Andersen
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r

e

e

8

Yderligere Oplysningerl
Al-I Chnthn m

der 1rd8'! Afg.
HjemstedI I

Lb. ,
Gallen No.

iNR

7 12/ 0 07 448 Saaret. H.H.21/5• l{v.IC sh. Va
der endnu S11t2 08.

7 26/ 2 10 1 27 Født i Grinsholm (?) 1781. Ant
undvegen

7 30/4 08 193 Saaret. Død 28/s08 i Goteborg
8 20/ 2 10 716 Mandal 20 11/ 6 7/2 10
7 26/2 10 726 Holmstrand 22 11/ 6 7/2 10
7 22/s 08 609 Faldt i Kampen, Hans Forældr

fik 20 Rdl.
,7 2% 10 3 ø. Risør 23 1% 7/2 10 Fedt i Risør By 1787
'7 26/ 2 10 539 Arendal 23 11/ 6 7/2 10
18 26/2 10 755 Skagen 20 11/6 7/2 10
17 20

12 10 32 ø. Rise 23 11/0 7/2 10
17 2/10 09 850 Holmstr. 30 12/ 6 2/ lOO9RN
18 26/2 10 706 Arendal 25 11/ 6 7/2 10
18 26/ 2 10 78!1 Nibe 24 11/ 6 7/2 10
17 26/ 2 10 410 Haderslev 28 11/ 6 7/ 2 10
18 sh 08 !l08 Udbye Antagelig udvekslet
17 26/2 10 623 Arendal 20 12/ 6 7/ 2 10
17 22/8 08 526 Faldt i Hampen. Hans Forældr

fik 30 n-u. 2 Born
18 26/2 10 780 Randers 27 12/0 712 10
li 22/s 08 120 20 Faldt i Kamperi. F.i Chr.s.178
17 26/2 10 6 ø. Hise 20 12/ 6 7/2 10 Født i Risør 1788
17 16h 08 127 Ant. udvekslet fra Gotcborg
li 5/ 6 O!l !l7 Owsand l!l 12/ 6 5/6 09RN Fodt i Aalcfjær 1788
li 26/2 10 237 Arendal 30 11/0 7/2 10
)7 26/2 10 242 )1 24 12/ 6 7/ 2 10
)8 3h 08 1130 Skagen 18 Ant. udvekslet fra GiHeborg
)7 20/2 10 68 Chr.s, 22 11/6 7/2 10 Fodt i Chr.s. 1788
li 26/ 2 10 241 Arendal 24 11/ 6 7/2 10
li 16/ S 08 645 II 27 12/6 10/ S 08RN
J8 26/ 2 IO 743 Flckkcroc 17 li/ O 7/2 10
l7 1/ 6 08 27 Død af Sygdom i Geteborg
07 26/2 10 56 Chr.s. 23 11/ 6 7/2 10 Født i Egersund 1782
07 26/2 10 371 Farsund 22 11/0 7/ 2 10
08 ::::/3 08 1032 København Faldt i Hampen

07 16/2 10 229 Arendal 21 12/ 0 7/ 2 10
07 2612 10 636 Chr.s, 28 1~/0 7/ 2 10
08 ah 08 910 Odde,

Aalborg A. Formentlig udvekslet
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I.h· 1 t:uructccr I
CIIISS(', Dtv, ICump, ell., Sørullcn NavnNu. cll . Dislr. Patent

365 Mall'os Chr.s. 408 Tved 172·E-. Anders Bendtsen
361i )1 3. J.nut. 1711 47/9 Anders Christense

kaldet Joh
367 )1 » 180 47/13 Anders Christense

31Hl )1 Chr.s. 467 Høevaug 9-1.- . Anders Corneliuss.

3li9 l' 3. .l.nat. 437 70/23 Anders Nielsen

370 li a. J .nat. 422 67/57 Anders Nielsen
Helher

:171 » 81 47/31 Anders Nielsen

372 li Chr.s. 431 Tromø 67 - - Andcrs Olsen

373 » 3. .J.nul. 383 83/101 Anders Husmussen

374 li O.Jyll. 79 Nibe 14 Anders Svendsen

375 )1 Chr.s, 397 W. Moeland 23-))-. Anders Sørensen
376 )1 310 Chr.s. By 8'0-531 Aslak Olsen
377 li )1 468 Høevaug 14-F-. Baar Rasmussen
378 » » Chr.s. By ll-E-811 Bendt A. Jørgenser
379 » O..Jyll. 95 Skagen 10 Boye Chr-istensen
380 Il Bragenæs Casper Lorentzen
381 l) Chr.s. 481 W. Moeland 23-H-. Christinn Aancnsci
382 » 3. .Lnat, 336 oll/58 Christen Christens
383 » » 397 88 /13 Christen Christens
384 » » 364 93 /24 Christian Jensen
385 » » Christen Jensen
386 » » 160 45/1 Christen Jensen
387 li li 376 88/32 Christian Diderich

John
388 li li 361 91/1 :. Chresten Nielsen

389 » li 372 99/19 Chresten Nielsen
3!/l1 li Chr.s. 429 Christen Nielsen
3!1l I » » 440 Sogn c 142-){-. Christcn Olsen
392 li li Wnllc 114-K-. Christopher Gunde
3113 » li 4113 Oyestad 75·n-. Duniel Pedersen

3114 li » 420 Chr.s. B)' 6-GG-393 EijelOlscn
395 li Fr.h. Elias Andersen
396 li Chr.s. 422 Chr.s, By 7-5-446 Elias Chrlsteuseu
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I
I Lb. , I \1 I ChnlhnmGanen No. Iljcmstcd s: 7~' 1 Afg .

Yderliw're Oplysnlngcr
iNH

18 26/2 10 520 Chr.s, 24 12/B 7/2 10

18 2612 IO !121 Skive 25 12/6 ' /2 J()

18 7h IO 911 Lundby,
Viborg A. 32 12/0 '1" 7h O!l

17 "" Oll li ·n Hocvang Faldt i Knmpen. Forældrene fil,- :1
86 Hdl.

18 20,:1 IO i74 Hcgedal,
119 12/0 1Aalborg A. 7/2 10

IB 2012 IO /lU Skagen 21 1~/0 ~'1/1 09 H:'oI

III 211/2 IO 912 Dornmerby,
Helborskov 27 1% 7/2IO

)8 2'2/0 08 234 Sanret. H.H. 21h. Kv.I{.~fl /s. Død
22/0 08

18 ~o 2 IO 7!)7 "alsted,
Aalborg A. 21 l"l / 721U-IO

III 22/a Oll R!lO Sebbersund :12 Faldt i Kampen. Konen, El s!',
Pension 23/3 08. 12 Rell. 1 Barn

17 26/2 IO 261 Drnbak 34 12/ 0 712 IO
17 20/2 10 lU7 CIII'.s. 22 12/0 712 IO Født i Chr.s, 17R5
17 2"/2 lU 6411 28 U/o 7/210
17 2012 10 138 Il 18 1210 '12 10
18 20/2 10 761 Skagen 21 12/0 ih 10

!l7!) Faldt i Kumpen
)7 ~'OI~ IO 667 Chr.s. 23 12/0 7/2 10
18 3h 08 !l13 Egense Antagelig udvekslet.

J8 211/2 IO 1102 Valsted 35 12/0 7/2 IO
)8 0/4 O!l 914 Tolstrup 18 12/0 to/4 09
J8 211/2 10 800 Skagcn 26 11/0 7/2 10
18 26 ~ IO !l15 Hald 3B 12/0 i/2 10

)8 18/u 08 916 Aalborg Snuret. HH.21 /5• l{v.I{.2U1S_J8/uOll
J8 8/7 08 !l17 Kyskovh us Sanret. H.H. 211s. 1{v.!C211/r._8j,.

Kass. Pension H/; OR
Jll 20/2 IO !1I8 1Valsted 34 12/0 7/2 10
Oll 20/2 10 798 København 32 12/0 7/2 10
07 20/2 IO 32!l Chr.s, 20 Il/o 7/2 10
08 20/2 IO 713 \VaIIc Sogn 25 li /o 7/2 IO
07 ::~/3 08 536 Faldt i Kampen . Model'cn fik

15 Rell.
07 20/~ IO !)3 Chr.s. 18 12/0 7hoos HN

22/3 OB 1015 Faldt i Kampen
07 20/2 IO nn 22 Form. udveksl. F. i CIII'.s. 1786 I
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l.h· 1 Curnctecr I
Clusse , Dl v, ICORlJl . clI· 1 Sorullcn Nnvnx», elI. Distr , Palent

:l!J7 Matros Chr.s. 526 Øyestad 75-i-. Elif Gieruldsen
:1118 » li 394 Sogne 143-0-. Erich Hansen
:l!)9 » Il 427 Chr.s. By 12-u-873 Friderik Tel1efsen
4UO » Il 413 Segne Li2 - - Gabriel Andersen
4UI li 3..l.nul. 31i6 93/58 Gregers Jensen
4U2 Il Chl ·.s. 426 Egersund SIt.239-V-, Gunder Aauonsen
4(13 li li Gunder Gunderser

4u4 Il 463 Hocvang 7-B-, Gunder Nielsen
4(15 li 405 Sogne 144-0-, Gunder Hasmusser
4U6 Il li 514 Grimstud L. 55-E-. Gunder Tellefsen
4U7 li li 385 Hartruark 123-0-, Gnndcr Torjussen
4(18 Il li 401 Oddernæs 161-1' -. Gunnuf Gundersen
4(I!) » l' 460 Tved 172-A-. Gunvald Olsen
-110 » » 433 T\'ed 171-A-, Haaver Tellefsen
411 li Brugenæs Luurvig By - - 41 Hulvor Nielsen
412 Il Chr.s, Spnngereid 105-A-. Hans Andersen
413 li Il ;;06 Fjære 46-C -. Huns Ouniclscn

I
4Jol li li 3!lli CIII'.s. By 3-y-172 Huns Gundersen

-115 Il Il Hans Hendriksen
411i Il li 432 Oddernæs 154 -c- . Hans Knudsen

417 li 3. J .nat. 423 67/58 Hans Nielsen
418 » 'l, .l.nat. 152 49/94 Hans Nielsen

-lUl » Chr.s. 273 CIII'.s. By 10-x-699 Hans Olsen

·120 Il Il Spangereid 103 -E-. Huns Pedersen

·121 Il Bragenæs Hclje Iversen

422 li 3. .l.nal. 193 :,1/14 Henrik Fr. Pløcn

423 li CIII'.s, 372 Mundal L. 1-C·27 Isuac h Johnsen

424 li Bragenæs Drammen - - - Jucob Knudsen

425 » Chr.s. 485 Oddernæs 154 - - .Jacob Larsen

426 Il 3.• J.nut. 439 14/29 Jacob Poulsen

427 )) Chr.s. 390 Lielunes 23-H -, Jacob Rasmussen

428 li li 434 Mandal L. 4-X-186 Jacob Sørensen

429 Il li 421 Chr.s. By 7-g-460 Jacob Sørensen

430 Il li 437 W, Moland 15-\'-. Jan Andersen

431 » » Jan Andersen

432 » 3, .l.nat. 395 88/22 Jens Christian
Christe

433 Il )) 265 10312 J ens Iversen

4:14 Il li 424 67/lil Jens Jcnscn, jun,
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Yderligere OplysningerI
Al- I Chatham
der Ank ' l Afg1808 .

HjemsterlI Ganen I ~~ : I
iNH

7 26/2 10 553 Formentlig udvekslet
7 2612 10 331 Aaveron 28 11/6 712 10
7 3h 08 150 20 Ant.snaretogudv.F.i Chr.s.1788
7 26/2 10 354 Chr.s. 17 11/6 7/2 10
8 26/2 10 815 Tolstrup 26 .12/6 7/2 10
7 26/2 10 382 Chr.s. 30 12/6 7/2 10

81/S 08 944 Oddernæs S. Sanret. Dod i Goteborg 31/8 08.
Hans Foræld. m, 20 Rd.

-7 26/2 10 634 Chr.s, 35 11/0 7/2 10
17 26/2 10 333 19 12/ 6 7/210
17 20/2 10 619 Grimstad 19 12/6 7/2 10
17 20/2 10 359 Chr.s. 20 11/6 7/2 10
17 22/3 08 309 » Faldt i Kampen
17 7ho 09 689 )1 21 12/6 7/ J009 RN
17 26/2 10 280 » 20 12/6 7/2 10
18 26/2 10 830 Laurvig 20 12/6 7/2 10
18 2% 10 704 Mandal 31 12/6 7/2 10
17 317 08 607 An t. ud vekslet.Tillæg som Kran

kenvægter '20/9 07- sh 08
)7 26/2 10 62 Chr.s. 17 12/6 7/2 10

20/2 10 946 Grimstad 22 12/0 7/2 10
)7 26/2 10 293 19 12/0 7/2 10
J8 919 Helberskov Formentlig udvekslet
J8 20/2 10 771 Langsund 39 12/6 7/2 10
07 1B/6 08 125 20 SaareLH.H.21h·Kv.K.26/s_1B/608

Født i Chr.s. 1788
08 20/OJ. 10 702 Manual 23 12/ 0 712 10

988 Drammen 41 11/6 23/0 09 Udvekslet
08 23/0 09 920 Fr.stadt 48 12/6 23/9 09 Udvekslet
07 26/2 10 503 Mandal 24 12/6 7/2 10
08 26/2 10 733 Strørnso 24 12/6 7/210
07 26/'2 10 295 Chr.s. 18 1OJ./0 7/2 10
08 26/2 10 809 Veile 31 12/6 7/2 10
07 2'1/'2 10 374 Chr.s. 18 12/6 7/2 10
07 26/2 10 1!l5 Mandal 24 12/ 6 7/2 10 Født i ~Iandal 1787
07 26/2 10 101 Chr.s. 22 11/6 7/2 10 Født i Manual 1786
07 26/2 10 255 Kebcnhuvn 21 11/ 6 7/'2 10

26/2 10 950 Chr.s. 20 12/0 7/2 10

08 26/'2 10 799 Valsted 26 12/6 7/2 10
08 26/'2 10 775 Kaldal 24 12/6 7/210
08 2612 10 766 Helherskov 28 12/0 7/'2 10

I
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1.1>·1 Curnctce r I
Clnsse , nr-. Icamp.cll · 1 Sorull en Navn1\.. cll. UlsIr. Patent

4:1:. ~hltros IChr.s, 495 Øyestud 77 - - Jens Jensen Berno
4:lli 3..l.nat. 425 67/62 Jens Jensen, sen ,
4:\i » )1 400 90/128 Jens Jensen
4:111 )l 394 88/12 Jens Nielsen
4:W » Chr.s, 140 Walle - - - JensOlscn
Hil 3. .Lnat. 380 88/55 Jens Pedersen MUl
441 » » 388 88 /144 Jens Rasmussen
442 II Chr.s.

1
368 Chr.s. B)' 8-n-51II John Aanonsen

44:1 Johannes Andersci
H ·l 416 Chr.s. By l-H H-5l1 Johannes Haagens

H fl » Juhan Hendrich
441i 588 John Jacobsen
447 II S. J.nat. 427 67 /64 Joen Jensen
448 Chr.s. Spungereid 104-;\1-. Johannes Johunser
44!J Bragenæs John Larsen
450 » I{bh. A. 1806 288 /261 .Iohn Nielscn
451 Chr.s. 425 Chr.s. B~' !l-LlA;4;; .Johanncs Olsen
452 Sjæll. Johan Frdr. Schuli
453 I I 3.• I.nat. 421 67/53 Jergen Christensen
454 » Chr.s. 373 Mandal L. 2-X-. Jørgen Erichsen
455 II » 137 Chr.s. By 10-1':-6:i7 Jørgen Jensen
456 Chr.s . Li m. i4 Lurkullen - - - I<jønnill Larsen
457 Chr.s. 404 Oddernæs 164 -L- . Knud Aanonscn
458 » » 457 n 'ed 169-S -. Knud Carlsen
459 )l » 505 Fjære 42-C-. Knud Jensen
461l II Bragenæs 18!l Knud Nielsen
461 II Chr.s. 428 Sogne 153-a-. Knud Aanonsen
462 » l ' 497 Fjære 35-1)-. I{nud Salvesen
463 » Chr.s, Lim. 68 Krogstad - - - Lars Hansen
4li4 Bragenæs Lars Poulsen
465 » 3.• I.nat. 367 9!l/45 Lyder Pedersen
466 )l » 385 88 /114 Mads Christensen
467 » Chr.s. 516 Øyestnd 7!l-E -. Mads OIscn

468 1 " 3..l.nut, 358 87 /211; Matthins Nielsen
46!1 » Nicis Andersen
470 » 431 67179 Niels Andersen
471 " 0 ..1)'11. 93 SIlagen 8 ;Ii iels Chrlstenscn

Frem
472 3. .Lnut, 438 14/23 Niels Hunsen
473 Chr.s. 436 Chr.s, By 11-;li-789 Niels Hansen
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IGanen I ~~: II iNH
Hjemsted I

AI' I Chuthnm
der Ank ' l \f,

1808 ' g .
Yderligere Oplysninger

7 ~0/2 10 696 Arendal 20 12/ 0 7/2 IO
8 20/2 10 765 Aalborg 25 12/0 7/ 2 10
8 26/2 10 812 Løgstør 16 12/ 0 7i2 IO
8 26/2 10 791 Valsted 20 12/0 7/2 IO
8 22/ S 08 700 Faldt i Kampen
8 20/2 10 803 » 20 12/0 7/2 10
8 26/ 2 10 795 )1 22 12/ 0 7/ 2 10
7 22/ S 08 493 Faldt i Kampen

895 Randers 24 11/0 7/2. 10
'7 24ft2 08 51 Undslap fra Gilteborg. Kom til

Kbh. 24112 08
931 Flensborg 29 11/0 7/2 10

18 3h U8 952 Saaret. Kasseret 1~/; 08
8 922 Helherskov Udvekslet
8 26/2 10 703 Chr.s, 20 12/ 6 7/2 10

22/ S 08 993 Faldt i Kampen
&h 08 872 Dragør 23 SaareLH .H.21/s.l<yJ{,2fl/s.tsho

7 26/2 10 116 Chr.s, 18 12/ 6 7/2 10
22/3 08 881 Faldt i Kampen

7 26/2 10 769 Helherskov 20 12/ 0 7/2 10
7 17/ 0 08 504 Mandal 19 12/ 0 t l1/o 08
7 20/2 IO 117 Chr.s. 44 12/0 tl« IO
7 26/2 IO 724 Lårkullen 20 12/ 6 7/2 IO
7 26/2 10 319 Chr.s. 20 12/ 6 7/2 10
7 20/2 IO 687 » 17 12/0 7/2 IO
7 2U/ 2 10 603 » 20 12/ 6 7/2 10
7 1/10 08 995 Halmstad 22 12/0 1/1008R!':
7 26/ 2 10 355 Chr.s, 23 12/ 0 7/2 10
7 26/2 10 575 )l 27 u /o 7/2 10
7 26/2 10 721 Fr.stad 21 12/ 0 7/2 10

1/10 08 998 Bragenæs 22 12/ 0 lho08H!':
8 211/ 2 10 813 Løgstør 35 12/ 6 7/2 1(1

8 ~>fJ/2 IO 794 Valsted 26 12/ ... 7/2 10
7 lho 09 568 Sanret. H.H. 21h-1/lOO!1. lnvalld

Hans Moder fik 38 Bdl.
8 26/2 IO 776 » 20 12/ 0 7/2 10

22/3 08 !123 Faldt i Kumpen
8 20/2 10 764 Helberskov 19 J2/ 6 7/~ 10

8 3h 08 901 Skagen Antagelig udvelislet
8 211/ 2 10 810 Lindum 35 12/ 0 7/s 10
8 2GJ~ 10 500 Chr.s, 38 12/0 7/2 10

o
O
O

O

O

O

O

O
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I.h·1 Curacteer I
Clusse, Div. IComp. ell· 1 Sørullcn Navn;';0 . ell, Distr. Patent

474 Matros 3. J.nat. 417 67/23 Niels Jensen
475 » » 428 67/65 Niels Madsen

476 » » 371 88/18 Niels Madsen
477 )l Fr.h. Niels Mikesen
478 » Ø..lyll. 84 l'\ibe 148 Niels Mortensen
47!) » 3. •Lnat. 433 67/89 Niels Nielsen
480 » )l 430 67/72 Niels Nielsen
481 » » 392 88/194 Niels Nielsen
482 )1 Chr.s, 486 Hisør By 2-e-150 NicIs Nielsen
483 » 3. .l.nnt. 332 41/49 Niels Pedersen
4114 » » 381 88/56 Niels Pedersen
485 II » 418 67/28 Niels Pedersen
486 )1 Chr.s. 477 W. Moland 1!loa-o Niels Chr. Svendse
487 II Bragenæs Niels WullTsen
488 » Chl"s. 386 Segne 145 - - - Ole Asbjørnsen
489 » » 443 ;\Iandal L. 5-Y-227 Ole Christensen
490 » » 447 Segne 152-0-, Ole Christensen
491 » » 487 Hlsør By 2-1'-162 Ole Frantzeri
492 » » 513 Fjære 45-C-. Ole Olsen
493 Il » 406 Segne -e- Ole Olsen

4!l4 » II 473 W.l\toland 19-0-. Ole Olsen
495 » » Ch r.s, By 7-1'-443 Ole Ouesen
496 » 424 Ole Ouesen
497 » )1 507 Fjære 46·F-. Ole Salvesen
498 » )1 525 Øyestad 80-Z-, Ole Turuldsen
49!! » » 374 Mandal L. 4-1'-155 Ole Torgrimsen Bl'
500 » l) 509 Fjære 47-B-. Omund Aanonsen
501 )1 Il 471 W. Moland 17-L-. Omund Andersen
502 » Mandal L. 1-E-5 Omund Terjesen
503 » 3. J .nut. 429 67/67 Otte Nielsen
504 » Chr.s, 415 Chr.s. Uy 1·GG·57 Otto Poulsen
505 » O.Jyl!. 102 Skagen 52 Otte Sørensen
506 » Fr.h. Wuløer > - 22 Peder Andersen
507 » Tronhjem 27 Tronhjem 1067 Peder Bollesen Val
508 » Ø.Jyll. 92 Skagen 4 Peder Christensen

509 » Chr.s, Peder Hansen
510 » )1 522 Øyestad 72-C-. Peder Hansen Høet
511 » » 129 Peder Olsen Hclda
512 » )1 403 10 ddernæs 164-H-, Peder Henrichsen
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IGnnen Ii~;~ I Hjemsted I
Al- I Chnthum
der Ank. , Arg

180H •
Yderligere Oplysninger

I 26/2 10 767 Hedegaard 21 12/0 7/2 10
~ 22/ 8 08 902 Helberskov Fnldt i Kampen. I Listen over

faldne ang . han fra 0.JylI.Distr.

~ 26/2 10 793 Valsted 36 12/ 6 7/2 10
26/ g 08 1027 Fr.stad 21 12/a 26/ g 08RN

3 20/ 2 10 784 Nibe 22 12/ 6 7/ 2 10
3 26/ 2 10 770 Rise 22 11/0 712 10
B 20/ 2 10 792 Helberskov 19 12/ 6 7/2 10
B 26/2 10 924 Valsted 26 12/0 7/2 10 Opg.i Listen fejlagtig som falden
7 20/ 2 10 25 Arendal 20 11/ 0 7/2 10 Født i Risør 1787
8 3h 08 926 Egense Formcntlig udvekslet.
8 ~'6/2 10 768 Hedegaard 19 12/ 0 7tJ 10
8 26/ 2 10 796 Valstcd 17 12/6 7/2 10
7 26/2 10 661 Chr.s. 20 12/0 7/2 10

22/ 8 08 1000 Faldt i Kampen
7 20/2 10 334 » 20 11/ 0 7/2 10
7 20/ 2 10 201 Mandal 19 12/ 0 712 10 Født i ~Ialmoe 1789
7 ah 08 353 Formentlig udvekslet
7 20/2 10 26 0. Risc 23 12/6 7/2 10 Født i Næss 1787
7 22/8 08 615 Ikke fundet død eller snuret
7 22/ 8 08 346 Faldt i Kampen. Forældrene fik

15 Rdl.
7 26/2 10 657 Chr.s. 31 1% 7/2 10
7 26/ 2 10 98 II 31 12/ 0 712 10 Født i Chr.s. 1778
7 18h 08 1140 Sanret
7 20/2 10 608 Arendal 22 l q j

7/ 2 10"'O
7 20/2 10 573 II 20 12/0 7/2 10
7 20/2 10 506 Chr.s, 38 1116 7/2 10
7 22/ 0 08 611 Formentl ig udvekslet
7 26/2 10 654 Lillesaud 18 li /o 7/2 10
7 20/ 2 10 163 Mandal 28 li /O 7/2 10 Født i Mandul 1779
8 20/2 10 773 Helherskov 19 12/0 1/2 10
7 8h 08 50 Anlul(clill udvekslet
8 20/2 10 758 Skagen 21 12/ 0 7/ 2 10
7 2iJ/2 IO 725 Fr.Stad 18 12/ 0 7/2 10
8 22/8 08 1035 Tronhjem Fuldt i Kurnpen
8 18/ 0 08 1129 Skagen Saaret. Kv.IC 4/6_18/ 6. Kassere

18/0 08
2"J/8 08 1086 Faldt i Kampen

7 22/s 08 544 Faldt i Kampen
7 22/ 3 08 966 Faldt i Kampen
7 318 Død af Sygdorn i Gåteborg

I

•
)

)

)

)

)

)

)

O

O

O
O
O
O

O
O
O
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Lh'l Cnractccr I
CI",sl', Div. IComp. ,,11,1 Surullcn XnvnNo. c ll. Distr. Patent

513 Chr.s.

1

490 Holts 85-E-. Peder .1cnsen
514 Brugenn-s Scheen - - - Peder Johnsen
515 .. Peder Johnsen
518 3. .Lna t . 39K Løgstør 90,1:!5 Peder Knudsen
:11 7 Chr.s. 438 Segne 147 - - Peder Johan Nico

518 .. 3. .l.nat, 432 67 /71 Peder Nielsen
51!1 Matros 3. .l.nut , 3611 9!1/7f; Peder Pullesen
520 li ). Peder Pedersen
;,2 1 :-168 93/K Peder Poulsen
52:! li l ' 384 88/1 O:! Peter Rasmussen
5:!3 O.•Iyl l. H Aarhus By 2:-17 Peder Sørensen H·
[,24 Fr.h. 69 Drøhuk 18 Poul Christophel's
fi2;l )1 Chr.s, 528 Oyestud 76-E -. Poul Jørgen Svenr
526 472 W. ;\Iohllld 11l-0-. Salomon Aslaksen
527 li O..lyl l. !!6 Skallen] 6 Simon Sørensen
5:!8 Il Chr.s. 382 W. Moland 18-.-\-. Sivert Aslaksen
5:!9 .. li 494 Oycstad 7:-I -D-. Svend Davidsen
:,:1lI li :I. .l.nut . 426 fi7/63 Soren .lenscn
531 li O..Iyll. ]08 Skagen 27 7 Søren Sørensen
532 CIII·.s. 391 Chr.s. By 8-~1~1 -554 Turuld Jensen
533

1'99
Fjære 37-F-. Turuld Zachurluscr

5:14 1 Risør By 3-hh-:!!!:1 Thomas Pedersen
53[, li :I . •l.nut , 386 88/] 34 Thomas Sørensen
[,36 Chr.s. Thor .lcnsen

537 li Il 42:1 Chr.s. BJ 7-U-HIl Thor Marcusseu
[,:18 )' 496 Tromø 67-LL· . Thore :\'ielsen Hyb

:.:-19 4]!! Chr.s. By 6-1\H-403 Torjus Svendsen
[,40 400 Oddernæs 1511-D-. Torkild Aanonsen

541 Illa Heevaag 5-))-. Tønnes Adrlanscn
:,42 Spangereid 105·E-. Tønnes Andersen -

54:1 3!!5 Segne ]46 - - Tønnes Larsen

544 lo 430 Tved ]69-H-. Tønnes Nielsen

545 li 402 Oddernæs ]61-H-. Tomles Pedersen

:,4fi 441 Mandal L. 1-X-2:! Tønnes Terjesen

i
Soldatesquen

547 Solda l r. u«. Even Askildsen

M8 Grenader :!. Lisl. .Iørgcn Omuudseu
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IGancn I ~~: I Hjemsted
i 1'11 I

AI- I Chnthuru
der Ank·1 Af"

18"8 " .
Yderllgcrc Oplysninger

8

r 26/ 2 10 221 Formentlig udvekslet
l ~'fl/2 10 742 Skien 19 1~/0 7/2 10

20/ 2 10 967 Chr.s. 25 12/ 6 7/ 2 10
l 26/ 2 10 811 Løgstør 18 12/ 0 7/ 2 10

I 20/2 10 340 Chr.s. 1!1 11/ 6 7/ 2 10
J 20/2 10 772 Helherskov 24 12/ 0 7/2 10
J 20/ 2 10 909 Astrup 36 12/ 0 7/2 10
~ 20/ 2 10 801 Aalborg A. Formentlig udvekslet
~ 26/2 10 804 Tolstrup 32 12/0 7/ 2 10
s 8h 08 928 Gjørup Formenttig udvekslet
~ 20/ 2 10 748 Aarhus 20 12/ 0 7/~ 10
~ 20/ 0 08 1030 Drobak 19 12/ 6 26/0 08 RN
7 26/ 2 10 556 Arendal 22 12/ 0 7/2 10
7 26/2 10 655 Lillesand 19 11/0 7/2 10
8 20/ 2 10 760 Skagen 19 12/ 6 7/2 10
7 2% 10 257 Ousund 24 12/6 7/ 2 10
7 26/ 2 10 534 Arendal 20 11/ 0 7/~ 10
8 22/8 08 929 Helbergskov Faldt i Kampen

20/2 10 759 Skagen 23 12/ 0 7/2 10
7 26/2 10 111 Chr.s. 20 11/0 7/2 10 Chcfstj .ogSignalg.F.iChr.s.1789
7 26/2 10 590 Grimstad 22 11/6 7/2 10
7 26/2 10 37 O. Rise 19 12/ 0 7/2 10
8 26/2 10 787 Aistrop 25 12/ 6 7/2 10

Foror08 972 Død af Sygdorn i Giiteborg
7 2% 10 100 Chr.s. 17 12/ 0 7/2 10 Født i Aaseral 1789
7 22/ 8 08 233 Faldt i Kampen. Forældrene fik

20 Hd!.
7 20/ 2 10 95 li 19 12/ 0 7/2 10
7 26/2 10 303 Kragerø 23 11/0 7/2 10
7 20 2 10 632 Chr.s. 24 12/ 6 712 10
8 20/2 10 705 Mandal 20 11/ 0 7/2 10
7 ~6/ 10 338 Chr.s, 21 11/0 7/2 10
7 20/ 2 10 275 )) 24 Uh 712 10
7 2"JIa 08 311 Faldt i Kampen. Forældrene lik

20 Hd!.
7 ~>fJ/2 10 Ili8 Mandal 36 11/ 0 7/2 10 Født i Chr.s. 1773

7 27/2 10 1045 Chr.s. 23 12/ 0 7/ 2 10 1806 som aMandsk.af-l 7.Lægd.«
overført til 62. Lægd .

7 27/2 10 1040 Frøllaud 26 1~/6 7/2 IO
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Lh.,
No . Cnrnctecr Classe, Div .

all , Disrr. I
Comp. ell.,

Pnlent Sorullen Novn

549 2. List. I Niels Trohnsen

550 Skarpskytte )) Willum Gullufsen

551 3. List. Ole Tronsen Ydes

552 Musketer II Tobias Evensen

553 )) TorcheI Stenerser

554 1. Mand. Erich Salvesen

555 Musketer l) Lev Levsen

556 Tumhour » Niels Andersen

557 » Tellef Guttormsen

551! Soldut 2. Mund, Gunder Christens

55!1 Mnsketer Il Jens Nielsen Lie
51iO » Il Jørgen Aauorrsen

561 Sold a t Il Knud Johnsen
Hadd

5l>2 Il ,. Lars Nielsen
563 Corporal Il Thorgrim Osmunr

M

564 Sold ut » Tos-kild Huug cnsei

565 2. Ned. Erich Hansen

566 Musk eter )) Hans Andersen

567 Il )1 Tergie Nielsen

568 Sold at 3. Ned, Axel Gundersen

569 Il Erich Salvesen
570 1. Raab. Hans .Ieuscn
571 Mnsl,eter li Jørgen Jensen

572 Soldat Il Lever Olsen
r,73 Il Svenning Halvorsc

574 )) Thomas Sørensen

575 )) Tergie Sørensen

I
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I I
Lb. j

Gnnen i~R I
Al- I Cha tha m

Hjemsted der Ank' l
1808 Afg.

Yderligere Oplysninger

'<Ih 10 1050 Chr.s. 29 12/0 1/2 10
21/2 IO 1051 Haddeland 25 12/0 712 IO

1052 Lyndal 22 12/0 24/0 08 RM
27/2 10 1054 Bigtion 26 12/0 27/2 10

1055 Quale 24 12/0 8/0 08 RM
27/2 IO 1056 Hodne 23 12/a 7/2 10
27/2 10 1058 Aousland 22 12/0 7/2 10

; 21/2 10 1059 Wedingeye 30 12/0 1/2 10 Ang. ogsaa at tilh. 2. Ned.
1061 Røros 29 11/0 8/0 08 HM

21/2 10 1062 Berrø 24 11/0 7/2 IO 1810.3. Ned.
':2/8 08 1063 25 Faldt i Kampen

,
1064 Dahlen 26 12/0 7/2 10 2. List.

, 21/2 10 10(;5 Mandal 26 12/0 7/2 10, 27/2 10 101;6 Chr.s. 24 12/0 27/2 10

22/3 08 1067 33 Faldt i Kampen
I 27/2 10 10li8 Mandal 23 1% 27/2 10 Saaret. Invalid. DM.
I 31h 08 10li9 Listoedevien 25 Sanret. H.H.21 /S_3h- Kv.IL8h-Sj8.

Invalid. Pens.l/8 08.24 RdI. D~1.
l 1070 Uglund 31 12/6 16/1008 RM
7 1073 Fløyestad 28 Formentlig udvekslet
l 27/2 10 1074 Wasbotten 26 12/6 7/2 IO
l 27/2 IO 1076 Formentlig udvekslet

22/s 08 1078 Møgtebnstad 20 Faldt i Kampen. Gift. 1 Barn
3h 08 1079 ) 23 Sanret. H.H. 21/s_8/7. ILKv. sh-

IO/ll' Pension 17/1108. Krebllng.
Født Kragerø 1785.

2712 10 1080 "'alle 36 12/0 7/2 IO

I
1081 Hole 23 Formentlig udvekslet
1082 Chr.s. 22 12/0 26/0 08 R:\I

10113 u 28 11/6 2~/0 08 RM

I
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FORKORTELSER
Stednavne uden Tilføjelse betyder Sogn

A. - Amt
B.B. - Betjent Bog
Brn. - Baadsmand
CI1I".s. - Chrislianssand Distrikt
Cornp. - Cornpagni
Const. - Konstabel
dirn. -- dimitteret
Dlstr, - Distr-ikt
Div. - Division
D.1\1. - Dannebrogsmand
Fr.h. - Frederikshalds Distrikt
H.H. - Helsingør Hospital
Hv.st, - Haundværkerstokken
J.nat. - .lydske nationale Distrikt (1., 2., 3.)
Jyll, - Jylland
Kan. - Kanoner
Kbh. - København
Km, - Kvartemester
Kv.K.- Søkvæsthuset i København
L. - Ladested (efter norsk Stednavn)
Lim. - Limit
List. - Listersiw Compagni (1 . ell. 2.)
Mand. - l\Iandalske Compagni (l. ell, 2.)
Ned. - Nedeneeste Compagni (l. ell. 2.)
NR - Norske Rulle
O.Kan. - Overkanoner
R. - Reading
Raab. - Raabygdelaugske Compagni (1. ell, 2)
Ildl. - - Rigsdaler
Rl\I - Royal Marine
HN - Royal Navy
Sj. (Sj æll ) - Sjællandske Distrikt
Sj.nat. - Sjæltandske nationale Distrikt
Sk, - Skibsrede (efter norsk Stednavn)
Slem. - Skibsmand
Slesvig - Sl esvigske Distrikt
Th.C. - Tøjhuscompagnict
Tm. - Tømmermand
Il.Kan. - Underkanoner
Ø.J,yll. - østre Jyllands DlstrIkt.



RiksfOrsvaret ilter i stopsleven.
Af kontreadmiral E. Sa m u e l s o n, formand i Kungl .

Orlogsmannasållskapet.

(Ved kaptajnløjtnant .1. B. Pr u n o v),

I Sverige som i Danmark er forsvaret under diskus
sion. Medens man herhjemme synes at vige tilbage for
en offentliggørelse af de militære stabes synspunkter
på forsvarets fremtidige art og struktur, bringes i Sve
rige både stabes og fremtrædende officerers synspunk
ter til almenhedens kundskab. Da dette forhold ikke
synes at have skadet forsvaret, men derimod ved en al
sidig belysning af dettes mange problemer at have
skabt forudsætning for dets effektivitet, burde det
svenske eksempel måske følges herhjemme.

Som eksempel på et indlæg, der ved sin principielle
karakter har interesse ogs å for os, skal her gengives et
foredrag af kontreadmiral E. Samuelson afholdt i
Kungl. Ortcgsmannasållskapet den 15. november 1957
og offentliggjort i Tidskrift i Sjdvåsendet, december
1957.

»Kungl. orlogsmanna Sållskapets formål er at følge
og arbejde for udviklingen af søkrigsvidenskaben så
vel som af søfarten i almindelighed til fædrelandets
gavn.

Tidsskr. r. Søvæsen, 12!1. Aarg. 12



1i8 Hiksforsvaret åtcr i stopsleven.

Når jeg nu nedlægger mit embede *), skal jeg i over
ensstemmelse med selskabets love og for at fremme
dets formål knytte nogle bemærkninger til de for ny
ligt fremlagte redegørelser om udformningen af Sve
riges forsvar.

Den behandling og den lavere vurdering af marinens
og da specielt flådens betydning, som disse redegørel
ser giver udtryk for, er desværre ikke nogen ny fore
teelses i forsvarsspørgsmålets histor-ie, For at finde
nogen parallel må man dog denne gang helt tilbage
til 1800-tallet, da centralforsvarsprincippet lå til grund
for vort forsvar.

Et tilbageblik på historien om Sveriges forsvarsplan
i den lange fredsperiode efter 1814 frembyder i denne
forbindelse meget af interesse. I sin skildring af flå
den i forsvarssystemet, en oversigt over sOforsvarets
udvikling i 1800-tallet, minder admiral Otto Lybech
om det fremadskridende forfald, som både hær og
flåde var udsat for i det 19 århundredes første halv
del. »Det var en tid af svaghed, som skyldtes såvel
en tydelig usikkerhed over for århundredets mange
omvæltninger i teknisk henseende - hvilket forår
sagede langvarige og ofte trøstesløse forsvarsdiskus
sioner som en på mange hold herskende tvivl om
Sveriges forsvarsmuligheder i det hele taget. «

Efter sammenbruddet i 1809 antog man det såkald
te centralforsvarsprincip.

På grund af landkommunikationernes udvikling,
industrialiseringens udbredelse og det svenske kyst
bæltes og Norrlands større følsomhed over for angreb
fremstod dette princip efterhånden som uholdbart, og
afviklingen af det påbegyndtes derfor i 1880'erne.

") som formand i solskubet (O. A.)
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Centralforsvarsprincippet benægtede ikke, at en
overskibning burde standses til søs, men eftersom man
antog, at vore ressourcer ikke var tilstrækkelige til
den hertil nødvendige flåde, måtte kræfterne samles
til lands og om fæstningsanlæggene ved Vattern. Me
dens Sveriges formente manglende evne til at holde et
tilstrækkeligt sø forsvar således oprindeligt udgjorde
den primære årsag til, at man greb til centralforsvars
princippet, så skiftede herefter opfattelsen således, at
netop eksistensen af dette princip overflødiggjorde den
søgående flåde. På denne måde forårsagede central
forsvarsprincippet, at søværnet forsømtes undtagen på
de områder, hvor det som et skærgårds- og indsøvåben
kunne indpasses i systemet.

Blandt den strøm af pjecer, som i midten af 1800- '
tallet blev udgivet for og imod centralforsvarssyste
met, bemærker man et arbejde om skærgårdsflåden
af daværende løjtnant Julius Mankell (»en infanteri
officere ) , hvori han henviser de søgående fartøjer til
Kattegats beskyttelse for handelen, medens han place
rer størstedelen af skærgårdsflåden ved Vaxholm * )

klar til at retirere ind på Målaren. Samme mand fore
slog i 1870, at flådens opgaver skulle begrænses til at
medvirke ved forsvaret af Stockholms og Goteborgs
skærgårde samt til at hjælpe hæren med at drage
nytte af vore store indsøer. Disse toner har ikke været
ubekendte også ved senere lejligheder.

Den i de nu fremlagte betænkninger indeholdte af
vejning indebærer, at flådens jagere og motorbåde
praktisk taget forsvinder, og at kystartilleriet redu
ceres betydeligt.

Fra omkring 1870 begynder man at få større forstå-

") ved indsejlingen til Stockholm (O. A.)
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else for flådens betydning og rolle i forsvaret, og et
nyskabelsesprogram ledte efterhånden til den søgående
flåde, som under unionskrigen, balkankrigen og begge
verdenskrige spillede en betydningsfuld rolle for opret
holdelsen af vor alliancefrihed, vor neutralitet og vor
handelsskibsfart samt for eksport og tilførsler af livs
vigtige fornødenheder.

I samme periode er opbygget et særligt kystartilleri
forsvar til beskyttelse af fl ådebaser, vigtige havne og
kys tstærkninger,

Dette forsvarsprincip, at landet skal holdes uden for
luigen og krigen uden for landet har med mindre
modifikationer siden været gældende. Et gennemgå
ende træk har det dog været, at søforsvaret hele tiden
har måttet kæmpe for sin eksistens, undtagen ved de
to verdenskriges udbrud, da man skyndsomst tilførte
forstærkninger i form af både fartøjer og befæstnings
anlæg, samtidigt med at organisationen udvidedes.

Så sent som i 1954 accepterede den da fremlagte
forsvarschefs-betænkning tanken om periferiforsvaret
og behovet for en effektiv søfartsbeskyttelse af landets
import. Nu - tre år senere - fremlægges et helt æn
dret forslag, i hvilket det maritime forsvar er ind
skrænket til en ringe del af landets forsvar. Man spør
ger sig selv, hvilke overvejelser inden for den militære
ledelse, der har dannet grundlag for en så radikal
ændring af afvejningen mellem de militære kompo
nenter.

Historien har en tilbøjelighed til at gentage sig. Og
så i dag befinder vi os i en periode af teknisk udvik
ling, fremadskridende industrialisering og øgede fi
nansielle bekymringer, som kan sidestilles med 1880
ernes. De geografiske betingelser for vor forsvarspoli
tik kan siges i princip at være de samme dengang som
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nu. Men til forskel fra dengang har vi nu rigelige er
faringer fra vor neutralitetsvagt under to verdenskrige
samt adgang til de tidligere krigsførendes erfaringer
og de dragne konsekvenser vedrørende krigsmateriel
lets udvikling og dets virkemuligheder både fra ver
denskrigene og senere lokale krige.

Det nye, som er tilkommet, er udviklingen uf atom
og brintvåben samt de nye kraftkilder, som atom
kraften åbner mulighed for, raketvåben og flyvevåb
nets hurtige udvikling med hensyn til hastighed og
våbenudrustning samt endelig udviklingen inden for
elek tronteknikken.

Man kan ikke overse, at denne udvikling ikke blot
er kommet flyvevåbnet til nytte, men at også marinen
har draget fordel heraf, og at kun en grundig og sag
lig redegørelse for disse omstændigheder kan lægges
til grund for en retfærdig bedømmelse. I modsat fald
overvurderes let visse faktorer, medens andre, der ikke
på samme måde falder i øjnene, undervurderes. En
skæv bevisførelse, der leder til misvisende resultater,
bliver også let følgen, hvis konkrete, aktuelle opgaver
stilles op imod fremtidsprojekter.

I fremmede flåder, som ikke har adgang til bombe
sikre fartøj stunneler eller kan udnytte skærgårds
områder til spredt forlægning af fartøjerne, anses den
bedste beskyttelse mod luftangreb at være at forlade
baserne og stå til søs, hvor der er frit manøvrerum, og
hvor skibenes luftværn har de bedste muligheder for
at virke. I forsvarschefs-betænkningen siges det, at de
på grund af lufttruslen stigende vanskeligheder for
flåden at operere til søs bør medføre, at flådens virk
somhed indskrænkes til visse kystområder, sandsynlig
vis på grund af interceptorflyenes ringe muligheder
for at samarbejde med søstyrker.
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Imidlertid er orlogsfartøjernes luftværn udviklet i
en sådan grad, at en moderne jager af f. eks. HAL
LAND-typen har kraftigere luftværn pr. enhed, end
hvad man kan finde omkring noget andet luftbeskyUet
objekt i landet.

Den tekniske udvikling skrider ubarmhjertigt frem.
Den tid er forbi, da vort landbaserede jagerfly kunne
beskytte vore fartøjer til søs. I dag er virkningsom
rådet for jagerfly allerede ved at indskrænkes til inden
for kystlinien, og den dag er måske ikke så fjern, da
jagernes virksomhed må indskrænkes til forsvar af
egne flyvepladser. I Storbritannien har man allerede
taget konsekvenserne af denne udvikling og har nu til
hensigt at afskaffe interceptorer og overgå til luft
værnsraketter. Orlogsskibe i USA bestykkes nu regel
mæssigt med luftværnsraketter, og det er kun et tids
spørgsmål, hvornår dette også vil ske i vore fartøjer.
I en sådan situation kan man sige, at orlogsfartøjerne
bliver uafhængige af luftjagerbeskyttelse og ydermere
vil kunne beskytte sø trafikken mod luftangreb.

Man må forudsætte, at en presumtiv fjendes orlogs
fartøjer får et tilsvarende kraftigt luftværn. Angreb
mod sådanne mål vil bibringe det operative flyvevåben
de største tab og vil derfor hurtigst påvirke dettes ud
holdenhed.

Der findes også andre problemer vedrørende flyve
våbenets virkemuligheder til søs, som ved en nøjere
belysning kunne pege i en anden retning end den,
forsvarschefs-betænkningen angiver. En konstatering
af dette forhold indebærer imidlertid på ingen måde et
forsøg på at undervurdere flyvevåbenets store betyd
ning og effektivitet, når gunstige forudsætninger for
dets virksomhed foreligger - en reservation, som iøv
rigt gælder for alle Iorsvarsgrene,
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Hvad angår transportkapacitet, kan man ved en
sammenligning mellem luft- og søtransporter konsta
tere, at selvom lufttransportkapaciteten absolut er
øget, udgør den dog endnu kun en ringe brøkdel i for
hold til søtransporterne. Invasion over havet er derfor
og vil sandsynligvis forblive at være den alvorligste
angrebstrusel. Selvom anvendelse af atomdrivkraft
i luftfartøjer en gang skulle blive mulig, og disse der
ved blive uafhængige af tilførsel af de store kvantite
ter flydende brændstof, som nu forudsætter søtrans
porter med store tankskibe, forbliver lufttransport af
tropper altid afhængig af adgang til anvendelige flyve
pladser på bestemmelsesstedet. Større invasions fore
tagender samt forsyningstransporter af tropper og
materiel efter en invasion må derfor sandsynligvis
lang tid fremover i hovedsagen føres frem over søen.

Marinen og flyvevåbenet er de to forsvarsgrene, som
opfylder de fordringer til højt beredskab og stor be
vægelighed, som må stilles, når det gælder om hurtigt
at møde en hastigt opstående konflikt og at sætte ind
på den del af kysten, hvor fjenden vælger at udføre sit
angreb. Man kan minde om, at kystflåden straks meld
tes kampklar ved krigsudbruddet i 1939.

Vore udrustede søstridskræfter er altid kampklare.
og vort kystartilleri kan i løbet af kort tid indsættes
i kampen. Hvis man ligesom forsvarschefs-betænknin
gen lægger særlig stor vægt på en stor og øjeblikkelig
kraftudvikling ved et konfliktudbrud, findes der derfor
intet antageligt motiv for at nedskære netop marinen.

Orlogsfartøjer medfører egne forsyninger og kan
holde søen i lange tider. De kan komplettere deres for
syninger på adskillige steder på vor lange kyst. Kyst
artilleriets forsvarsværker er for størstedelens ved
kommende beskyttet af klipper, og de er forsynet med



184 Hiksfiirsvnret åter i stopsleven.

forråd for længere tids virksomhed. Marinen opfylder
således kravet om udholdenhed.

En bedømmelse af den fremtidige udvikling har al
lid vist sig at være vanskelig, især hvis den omfatter
læ ngere tidsrum.

Lige siden flyvevåbenet for alvor kom ind i billedet,
har dets ivrigste fortalere gjort gældende, at over
fladefartøjernes tid var forbi, og at fly kunne overtage
flådens opgaver. Erfaringerne fra anden verdenskrig
viste, at tiden på ingen måde var moden hertil, men at
i stedet flåderne gennem samarbejde med flyvevåbenet
tilførtes en endnu større slagkraft.

Ved bedømmelsen af disse erfaringer bør man be
mærke, at de fleste vellykkede missioner af fly til søs
blev gennemført af marinefly, S0111 var særligt uddan
net og trænet til denne slags opgaver. De enige luft
stridskræfter tegnede sig for en langt mere beskeden
indsats i søkrigen.

Også da ubåden blev opfundet og efterhånden ud
vikledes til et anvendeligt instrument i søkrigsførelsen,
spåede man, at de store orlogsskihes epoke var slut.
Dette blev ikke tilfældet.

Heller ikke spådommen efter første verdenskrig om,
at ubåden havde udspillet sin rolle, var rigtig. Ubåds
krigen satte også under den anden verdenskrig de al
lieredes sejr på spil og bidrog gennem sænkning af to
trediedele af den japanske handelsflåde kraftigt til
besejringen af Japan. Ubåden går nu en yderligere
effektivisering imøde ved indførelse af atomdrift,
hvorved den bliver i stand til kontinuerligt at opholde
sig under overfladen og til at bevæge sig med høje
farter. Den udstyres nu alment med målsøgende torpe
doer og andre moderne våben. Også langtrækkende
raketvåben kan nu medføres på ubåde, og raketter si-
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ges endog at kunne affyres neddykket, hvorfor yder
ligere opgaver vil kunne pålægges ubåden i søkrigen.
Den kan anvendes i alt slags vejr og er uafhængig af
styrkeforholdet i luften.

De nu foretagne undersøgelser om afvejningen mel
lem forsvarsgrene beskæftiger sig alene med, hvad
man kan kalde for scen t ralforsvarsalt ern at ivete . De
baseres på en prognose om udviklingen indtil slutnin
gen af 1960'erne, på hvilket tidspunkt vort forsvar evt.
skulle kunne forsynes med atomvåben. At bygge helt
på en langsigtet prognose og regne med en effekt af
våben, som endnu ikke er udeksperimenteret eller eks
isterer, turde være meget vanskeligt. En eventuel ind
førelse af atomvåben og atomdrivkraft giver iøvrigt
ikke mindst marinen særdeles øget effekt, f. eks. med
hensyn til miner, torpedoer samt raketvåben, der af
skydes fra skibe og kyster, for ikke at tale om fartøj
ernes aktionstid til søs.

Selvom teknikken nu gør fremskridt i et hidtil
ukendt tempo, må man dog, uden at slippe de frem
tidige udviklingsmuligheder af sigte, nøje søge at
undgå det fej lgreb, at uden tilstrækkeligt konkret
grundlag rasere organisationer, som det har taget lang
tid, besvær og bekostning at opbygge, og som en dag
- måske før vi aner - vil behøves i fuld udstrækning.
Stadig har overfladestyrkerne opgaver, som ikke kan
overtages hverken af undervands- eller luftstridskræf
ter, men som vel kan lettes ved et ret afvejet sam
virke mellem de forskellige våbenarter. Man kan heller
ikke med tillidsfuldhed slippe de såkaldte kenven
tionelle våben, før deres afløsere er afprøvet og har
vist sig praktisk brugbare. Dette er et vidnesbyrd,
som historien har afgivet, og som sikkert vil vise sig
at gælde også i kommende tider.



186 Hiksfilrsvart't ilter i stopsleven.

Uanset hvilken omkostningsramme vort forsvar skal
indpasses i, må afvejningen forsvarsgrenene imellem
foretages således, at vi beholder et afbalanceret for
svar.

Den kraftige reduktion af marinens medvirken som
komponent i forsvaret af søterritoriet og det omgiven
de hav, som nu foreslås, kan ikke være sagligt motive
ret og kan derfor, hvis den skulle blive gennemført,
medføre skæbnesvangre konsekvenser for landet.

Det store principielle spørgsmål er imidlertid nu, om
vi skal opleve en tilbagegang til noget, som i høj grad
minder om de centralforsvarsprincipper, som anvend
tes for 100 år siden, eller om vi skal fastholde prin
cippet 0111 at holde fjenden uden for landet og beskytte
vor søfart, med andre ord et virkeligt periferiforsvar.«



Glimt fra Søværnet.
Ved kaptajnløjtnant S. Laub.

Aflevering af undervandsbådene SPRINGEREN og SÆLEN.

Den 19. november 1957 afleveredes undervandsbåden SPRIN
GEREN ved en enkel ceremoni i Garloch ved Clyde til ROY AL
NAVY, repræsenteret ved captain 3. submarine squadron (depot
skibet H.M.S. ADAMANT).

Medens det danske orlogsflag nedhaledes og White Ensign
hejstes på SPRINGEREN, paraderede besætningerne fra begge
skibe, idet et skibsorkester fra ADAMANT spillede de respek
tive nationalmelodier. Den danske marineattache i London over
værede begivenheden.

Den materielmæssige del af tilbageleveringen blev tilende
bragt hurtigt og gnidningsløst med stor assistance fra engelsk
side.

Undervandsbåden SÆLEN afleveredes ved en tilsvarende
højtidelighed den 16. januar 1958.

De to undervandsbåde har således gjort tjeneste i søværnet
i ca. 11 år, idet de begge udlåntes fra ROYAL NAVY i 1946.

SPRINGEHEN og SÆLEN efter sidste togt under dansk nag.



188 Glimt fra Sovsernet.

K/aryoring af DELFINEN-/dassen o

Det påregnes, at DELFINEN som den første af de nye både

p åbegynder prøvesejladser forliret 1!)58, medens den anden -

SPÆKHUGGEREN vil afvikle holværksprøver til cfteråret.

.')ot/e{ensionsafsnit Lanqcland oprettet,

Oprettelsen p fl prøve af sødefensionsafsnit Langelund (SDA
LAL ) 1. fcbruar 1958 må ses på baggrund af søværnskomman
doens ønske om at besidde så meget erfaringsmateriale som
muligt, inden de mere detaillcredc organisationsspørgsmål i
forbindelse mcd cn ny forsvarsordning bliver aktuelle,

Søværnskommandoen ønsker med den nye, territoriale ind
deling at finde frem til en ordning, som på en utvetydig måde
opdeler de nødvendige landbaserede organer dels i de rent ad
ministrative og for-synende, dels i de rent operative, hvllke sid
stc jo med hensyn til den operative kontrol må være så f1ek
siblc, at etableringen af et andet operativt kommandosystem
cnd det rent nationale (fredsmæssige), må kunne finde sted
uden varsel.

Til denne rent operative »familie« hører sødefensiosafsnit
tene, hvis antal, område og lokatlon først vil kunne fastlægges
cndellgt, når det fornødnc erfaringsmateriale foreligger.

Om sådanne nyetablerede sødefensionsafsnits indflydelse på
søværnets nuværende territoriale inddeling, er det endnu for
tidligt at udtale sig.

Uddannelse af fromænd isoværnet.

Medio juni 1957 påbegyndte søværnets dykkerskole (SDS)
uddannelsen af det første hold frømænd i søværnet. Eleverne
bestod udelukkende af fast personel.

Uddannelsen omfattede bl. a. følgende fag: dykkerteknik,
overftadesvamnlng, svømning og dykning med ilt- og pressluf't
apparat, padling med gummibåde, felttjeneste, h åndvåbenlære
og skydninger med håndvåben, sprængstoflære med praktiske
øvelser, fysisk træning, militær håndgemæng, kortlæsning og
orientering, sabotage, forcering af undervandshindringer samt
forholdsregler mod frømænd, sundhedslære m. m.

Som resultat af ovenstående kan nævnes, at eleverne ved
uvcrfladesvømning n åede op p å en distance af 10 km, ved un
dervandssvømning med ilt l å distancen mellem 3 og 4,4 km
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og ved dykning med pressluftapparat var største dykkedybde
40 meter,

Under kurset blev del' foretaget mineeftersøgning af land
gangsornrr det ved Rødvig, der blev benyttet ved BRO"'N JUG.
Under samme øvelse deltog eleverne ved flere angreb mod kyst
befæstrringsværker, og det kan således nævnes, at hele skolen
foretog et angreb mod middelgrundsfortet, hvor det lykkedes
to mand at trænge ind og uskadeliggøre operutlonsrummct,
ligesom det ved senere angreb Iykkedes at nedkæmpe to radar
stationer.

Under en senere kystflådeøvelse blevet angreb med held
gennemført mod 4 enheder ved undcrvaudssvømnlng, ligesom
frømænd landsat fra en undervandsbåd tilintetgjore en mobil
radars tation,

Desuden kan nævnes, at frømændene efter en drukneulykke
i Sejrebugten eftersøgte og fandt een af to savnede personer.

Grundskolen afsluttedes i Knngsøre med udgangen af no
vember måned, og december blev benyttet til afvikling af ele
vernes ferie.

6. januar påbegyndtes et minelære- og mineuskadeliggørelses
kursus som et fortsat led i personel1ets uddannelse. Minelæren
omfatte/o kendskab til de forekommende mine typer. Hele for
middagen benyttes til teori, medens eftermiddagen benyttes til
dykning, dels for at holde svømmetræningen ved lige, dels for
gennemgang af den konventionelle dykkerskoles lægtvandspen
sum. Hele kurset bliver af 3'Al måneds varighed.

Dykkerskolen har fra Dræger 'Verke i Tyskland modtaget en
ny dekompressionstank, som sætter skolen j stand til på for
svarlig måde at behandle dykkersyge personer. Tanken er så
stor, at man til denne kan benytte en teleskoptank, hvilket vil
sige en lille let, sammenskydelig tank, der kun vejer godt
100 kilo, og som kan tage et arbejdstryk på 3 atmosfærer. Denne
tank kan medbringes i selv små fartøjer, og i tilfælde af dykker
syge eller lungesprængning vil patienten kunne anbringes i tele
skoptanken, sættes under tryk, hvorefter teleskoptanken med
patient kan bringes ind i den nye dekompressionstnnk, uden at
trykket på noget tidspunkt nedsættes.

Vedrørende frømandsholdets fremtid kan der ikke oplyses
nærmere, men der er fra søværnets dykkerskole ønske om, at
der i 1958 vil blive oprettet en ny frømandsskole med Ir-ivfll ige
værnepligtige som elever.



Boganmeldelser.

Brassey's Annnol. The Artned Forces Year-Book, 1957.
(Udgivet af Rear-Admiral H.G. Thursfleld. William Clowes and Sons,

Limited, London.)

Det kan ikke undre nogen, at dette års Brassey navnlig er
præget af den engelske hvidbog og i det hele taget de nye
våbens indflydelse på taktik og strategi. I 30 velskrevne kapit
ler har lige så mange forfattere hver skabt sin lille brik, der
sammenlagt giver den interesserede læser et udmærket billede
af de problemer, der tårner sig op for politikere og militære
strateger og taktikere. For sidste gang Ur vi her atter en af
Jules Menlien's skarpe politiske analyser »Afler Suez in the
i\liddle Easte, Desværre døde denne fremragende skribent
London den 20. juli 1957, og han vil blive dybt savnet i
kommende Brusseirs.

De nye våbens indflydelse belyses p å forskellig måde og ud
fra forskellige forudsætninger af Renr-Admiral Thursfield i
»Defences Policy. A New Approach ?«, af Air-lIIarshal, Sir Ro
bart Saundby i »Defence in the NucJear Age«, af Major-General
Brnaier-Creagh i »Lim ited \Yar«, af Air Vice-lIIarshal \V. M.
Yoal i »Th e Evolution of Str-atcgic Bomhing«, af Group-Captain

Foxlcy-Norris i »The Changing Pattern of Air Defence«, af

"'. T. Gunston i »Guidcd Missiles« (med et glimrende oversigts
skema) og af »Ccn t ur ion e i »Defence : A New Look for NucJear
" ·ur«.

Desuden behandles »Forcign Navlesc af Vice-Admiral B. B.
Schofield og »Th e Commonweallh and Sen Power« uf Admiral
Dickens.

Udover delte behandles Suez-aktionen i 1956, Civilforsvars
problemer, Bjergningsorganisationen i Royal Navy, NATO, og
forskellige personelspørgsmål.

Af foranstående korte omtale vil Irerng å, at Brasscu slægter
sine forgængere på i alsidighed, og alle, der ønsker at følge
med i den hurtige udvikling, der sker for øjnene af os, bør
stoppe op og ved hjælp af denne fremragende håndbog søge at
danne sig et overblik. De timer, der anvendes herpå, er ikke
spildt. n. u. P.
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R. Steen Steensen: »Den nordlige Seoej«.

Erik Lundsgaards Forlag. 501 sider. Ill. Kortskitser. Kr. 32,50 hft.

Den række afhandlinger om Den nordlige Søvej, som forfatte
ren i årene 1954-56 offentliggjorde i tidsskriftet blev i slut
ningen af sidste Ar ajourført, udvidet, samlet og udgivet i bog
form.

Det meste af indholdet vil således være tidsskriftets læsere
bekendt.

Forelæggelsen af det samlede værk for en større læserkreds
må imidlertid hilses velkommen. Thi herved skabes mulighed
for en øget udbredelse af kendskab til et geografisk område,
hvis kommercielle og strategiske betydning må påregnes stedse
stigende.

Den omstændighed, at Danmark gennem Grønland har nabo
skab med den nordlige Søvej, gør de i bogen fremsatte, aktuelle
betragtninger særlig interessante og tankevækkende.

Th.
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Nærforsrar af Søværnets anlæg.
Af kaptajnløjtnant S. Sa ug m a n n.

Under ovennævnte overskrift bragte TIDSSKRIFT
FOR SØVÆSEN i december 195i en artikel af orlogs
kaptajn K. E. Bloch og søløjtnant K. E. A. Andersen,
hvilket har givet anledning til efterfølgende betragt
ninger:

Spørgsmålet om anvendelse af omhandlede tunge vå,
ben fra hæren til brug ved nærforsvar af søværnets
anlæg er yderst aktuelt, men må dog ikke tilsidesætte
den kendsgerning, at hvert eneste kystbefæstnings
anlæg råder over hårdtslående fladbanepjecer og di
verse luftværnspjecer, således at hærterminologiens
tunge våben kun behøver at indsættes som et supple
ment til disse våben eller erstatning, hvor disse er
engageret eller ikke kan anvendes af forskellige år
sager.

På indeværende tidspunkt, hvor fort efter fort har
strøget kommando, kan der formentlig ikke forventes
nogen større udvikling, medmindre beskæringen af
kystbefæstningen kunne bevirke mere kraft til de re
sterende værker og træningscentrer.

Orlogskaptajnen og søløjtnanten peger imidlertid
med deres artikel vedrørende tunge våben til søværnets
nærforsvar på et meget ømtåleligt punkt, hvorfor
spørgsmålet ikke bør lades upåagtet, da manglen på
omhandlede våben, som ikke er særlig personelkræ-

TIdsskr. r. Sovæsen. 129. Aarg. 13
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vende, kan vække en for moralen skadelig mistillid
til nærforsvarets effektivitet.

Et fort eller et lignende baseobjekt er et sårbart
punkt ved angreb fra land. Det er med udslettelse for
øje så udsat fra denne angrebsretning at angrebet fra
land i de fleste tilfælde vælges fremfor luftangreb, der
alt for ofte er usikre.

Når en angriber er lokalkendt og har mulighed for
at udnytte overraskelsesmomentet under dækning af
præcisionsild afgivet udenfor rækkevidde af utilstræk
kelige nærforsvarsmidler. kan et fort endog forholdsvis
let nedkæmpes med moderne våben.

I den af orlogskaptajnen og søløjtnanten foreslåede
uddannelse af kystbefæstningens nærforsvarsstyrker
er fremhævet:

Uddannelse
Uddannelse
Uddannelse
Uddannelse

skyttel] eneste
tunge våben
hus- og nærkamp
pionertjeneste.

Af disse discipliner skønnes det mere formålstjenligt
at lade hus- og nærkamp erstatte med patruljevirksom
hed i overensstemmelse med plan for uddannelse af
værnepligtige menige ved kystbefæstningen, da nær
kamp, som er ildkamp, kan indgå i skyttetjenesten. og
huskamp kun behøver at omfatte fortets indre forsvar,
hvilket f. eks. kan indgå i pionertjenesten.

Patruljetjenesten fremhæves her, fordi den i vor
helikoptertidsalder er mindst lige så vigtig til lands
som til søs.

Det er tillige bydende nødvendigt at skabe bevægelse
i vort nærforsvar, da dette ellers stagnerer og stivner;
og uanset hvor ringe en styrke, der stilles til søværnets
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disposition i dette øjemed, skal og må vor målsætning
være at bibringe hvert besætningsmedlem på et fort et
indgående kendskab til fortets perimeterområder. På
basis heraf og med fornøden ildstøtte fra de nævnte
tunge våben vil en underlegen styrke kunne opnå at
gøre sig gældende i nærforsvaret gennem samarbejde
mellem kærne- og perimeterforsvar. En fortbesætnings
lokalkendskab må i betydning sidestilles med en skibs
besætnings sømandsskab.

Lad hæren eller søværnets ved hæren uddannede in
struktører give den grundlæggende fodfolksuddannelse
og uddannelse i de tunge våben, men lad den lokal
kendte nærforsvarsofficer på stedet udarbejde grund
laget for fortchefens perimetertaktik.

Som motivering for at lægge "ægt på patruljevirk
somhed til fordel for den foreslåede uddannelse i hus
og nærkamp kan anføres, at patruljeformationen i
perimeterforsvaret tilvejebringer den nødvendige
spredning i kampområdet, samtidig med at den ved
ligeholder fodfolksuddannelsen, fremmer en virksom
ånd hos personellet og skaber grundlag for dets for
ståelse af problemerne i forbindelse med beskydning
af mål på land .

Gennem en hensigtsmæssig inddeling af fortets pe
rimeter i områder dannes arbejdsgrundlaget for peri
metertræning. Det inderste perimeterområde skal om
kredse hele fortet mod land, dets grænse skal gå uden
om de terrestriske objekter, der hindrer udsynet fra
batterierne. De øvrige områder lægges i sektorer uden
om dette. Grænserne skal være veje, gærder og mark
skel, hvor grupperne kan finde skjul eller dækning.
De enkelte områder må ikke være større, end at de kan
ornvandres på ca. 1 time, og de samlede perimeterom-

13"
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råders dybde skal svare til alm. morterbombardements
afstand.

Til belysning af patruljernes anvendelse kan efter
følgende trænings form skitseres:

1. trin.

Når perimeterområderne er fastlagt og patruljerne er udstuk
ket og bevæbnet, kan den taktiske træning iværksættes med det
samme, ved at patruljerne sendes ud på rekognoscering langs
hver-t område. Alle områder omvandres begge veje rundt med
det formål at lære besætningen områdets udstrækning og den
tid det tager at omvandre det, samt fra begyndelsen at vænne
alle til altid at færdes langs naturlige grænser i terralnet.

Patruljerne vænner sig under ornvandrlngerne til områderne
og beboerne til at se patruljerne. Der afholdes ind imellem
march- og konditions ture hver vej rundt om hele perimeteren,
hvis ydergrænser bør være mark- eller landeveje, Som afslutning
etableres en sammenhængende patruljebevogtning langs peri
meteren, hvorefter det hele bør gentages ved nat.

2. trin .

Patruljerne sendes ud enkeltvis hver sin vej om det inderste
perimeterområde. En mindre gruppe egnede (hårdføre) befa
lingsmænd under ledelse af en befalingsmand, del' fuldstændig
kender det inderste per-imeteromr åde, sendes ud for at genere
patruljerne med lette »ildoverfald«, skære imellem patruljerne
ud af området, og derefter tilbage i området for at vænne pa
truljerne til samarbejde og udnyttelse af terralnet.

Herunder vil normalt afsløres mangel på træning i at dis
ponere hos patruljeførerne, manglende lokalkendskab, men en
forbavsende interesse.

Patruljerne forstår herved nødvendigheden af at være helt
kendt med det indre af de fnrskell ige områder, som herefter
gennemvandres fra alle sider.

Da færdsel i det inderste perimeterområde aldrig må genere
nærforsvaret (kærneforsvaret) skal patruljernes udfaldsveje
ganske nøje være fastlagte, men for at give sanitetspersonel, or
donnanser o. lign. mulighed for at komme hurtigt hjem, skal
alle tilbageløbsveje prøves i dette område.
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Gruppeførerne skal under gennemgang af de forskellige om
råder have til opgave at finde de bedst egnede stillinger inden
for det enkelte område, hvorfra ild kan afgives til alle sider.

I dette øjemed sendes patruljerne hver sin vej ind i de enkelte
områder for på et tidligt stadium at blive trænet i at optræde
overfor en handlekraftig angriber.

Ved at lade patruljerne opgive målobjekter til fortet på basis
af ildlederkort bringes de til at føle sig i kontakt med og
støttet af fortet, hvilket må være perimetertaktikkens bærende
princip.

3. trin.

Patruljerne føres parvis til vejkryds eller punkter, hvor en
spærring kan etableres mellem to yderområder. I forbindelse
med spærringen indøves placering af panserværnsvåben, medens
resten af styrken trækkes tilbage i dækningspositioner. Mellem
disse positioner og spærringen indøves anbringelse af fodfolks
miner som dækningsfelter for patruljernes tilbageføring. Når de
respektive patruljer er fortrolige med etablering af en dækket
spærring, indøves hurtig tilbagetrækning ad hvert område med
Ildstøtte.

Under tilbugetrækning fordeles specielle perimetergrupper i
forberedte stillinger.

For at vænne disse perimetergrupper til at forstå deres be
tydning skal øvelsesmæssig besættelse af stillingerne følges
op af en fremrykning mellem disse for at efterprøve mulig
hederne for perimetergruppernes samtidige beskydning af mel
lemliggende mål.

Da perimetergrupperne har det sikreste overblik over fortets
bagterrainer, skal de af grupperne, hvori befalingsmænd befin
der sig, disponere over gruppernes signalmidler til fortet, således
at fortchefen derved kan lede sin ild i nærforsvaret og bevare
overblikket over situationen længst muligt.

Den anførte praktisk gennemførlige perimetertræ
ning af mindre nærforsvarsstyrker. højner disses mo
ral, understreger de tunge nærforsvarsvåbens nødven
dighed og giver en isoleret fortbesætning, der er vel
trænet i perimetertaktik, mulighed for at dæmme op
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for en overmagts angreb og derigennem opnå maksi
mal effekt af egne våben, før disse er under ild.

Etablering af et på tunge våben og patruljer baseret
perimeterforsvar vil nedsætte fortbesætningens sårbar
hed overfor beskydning med napalm-, raket- eller
atomgranater gennem den herved opnåede spredning,
samtidig med at en angribers sandsynlighed for at ud
nytte overraskelsesmomentet forringes.



Invasion ad Søvejen.
Af orlogskaptajn K. E. BIo c h.

Retningslinier for det danske forsvars fremtidige
opbygning skulle ifølge avisartikler være endeligt fast
lagte i løbet af foråret.

Det påregnes, at hovedvægten af det fremtidige for
svar lægges på Sjælland som den mest udsatte del af
landet. Dette vil medføre, at dansk forsvar primært vil
få karakter af en anti-invasionskamp.

Hvis en angriber vil sætte sig i besiddelse af vort
land, kan dette kun ske, ved at fjendtlige styrker land
sættes på dansk jord. Ved en invasion over kysten må
størstedelen af disse styrker - trods udviklingen på
det flyvetekniske område - komme ad søvejen, selv
om relativt store afdelinger samtidigt kan luftland
sættes. Det tunge materiel må føres i land over kysten
- på åben kyst og over ikke forsvarede eller erobrede
havne.

Invasionen over havet har altid været anset som en
vanskelig opgave at gennemføre. Under den 2. verdens
krig udførtes en række invasioner, hvoraf størstedelen
lykkedes. En forudsætning herfor var normalt, at her
redømmet i luften og på havet tilhørte den invade
rende.

Fremtidig invasionsteknik er vanskelig at overse.
Atomvåbnenes indflydelse må dog sikkert forårsage. at
fjenden søger forøget spredning under overfarten og
invasionen. Koncentrationer af en størrelsesorden som
ved Normandiets kyster kan kun tænkes benyttet,



200 Invasion ad søvejen,

hvis oget bevægelighed og ildvirkning hos de deltagen
de styrker skaber mulighed for at gøre koncentratio
nen kortvarig.

En sådan udvikling synes ikke at være umulig, ved
f. eks. at anvende stormbåde (bærep lan stypen ) med
høj fart og ved at anvende atomvåben som ildstøtte,
således at angrebsstyrken uden hindring hurtigt kan
spr edes efter landgangen.

Hvor en angriber fortrinsvis råder over I?ange og
lette fartøjer med relativ ringe fart, synes det mest
san dsynligt, at der vil blive anyendt spredt indsættelse
over en bred front, en art søværts infiltration. Forbin
delsen mellem disse brohoveder vil kunne etableres
ved hjælp af helikoptertransporteret personel.

Selvom en udvikling har fundet sted indenfor inva
sionsteknik og -taktik, må den 2. verdenskrigs erfa
ringer imidlertid være vort udgangspunkt på dette om
råde. Forsvaret mod invasion må opbygges som et dyb
deforsvar med en række bevægelige og faste ildpunkter
og hindringer. Kystforsvaret bør overalt, hvor det er
muligt, blive en kombination af:

fjernforsvar, indløbs- og strandforsvar og modangreb.

Dette kystforsvars effektivitet er meget afhængig af
en god efterretnings- og rekognosceringsvirksomhed
og ikke mindst af, at resultater herfra i fornødent om
fang når ud til de kæmpende enheder.

Fjernforsvarel' må allerede sættes ind, når fjenden
går om bord i landgangsfartøjerne. Det er væsentligt,
at flyvevåbnet og søværnet i forening når at få udført
deres del af kystforsvaret, inden fjenden anløber ky
sten. Transportdistancerne over Østersøen er imidler
tid korte, overfarten beløber sig således mange steder
til kun at vare en nat.

Hvis det drejer sig om et overraskende angreb, kan
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den tid, der er til rådighed for eget fjernforsvar blive
yderligere beskåret, hvis en politisk beslutning skal
træffes inden egne styrker kan få ordre til angreb.

Det vil imidlertid næppe være muligt for Danmark at
opbygge et tilstrækkeligt stærkt fjernforsvar til at af
holde eller forhindre en stormagt i at foretage en in
vasion af landet.

Fjernforsvaret kan dog ikke undværes, men der må
skabes mulighed for, at sø- og luftstyrker gøres min
dre sårbare ved f. eks. under beredskabsforhold at be
nytte andre baser end de normalt anvendte.

Fjernforsvaret vil yderligere kunne forstærkes af
moderne våben, der har en sådan rækning, at aktuelle
punkter i Østersøen kan nåes fra landbaserede udskyd
ningsapparater.

I indløbs- og strandforsvaret må kysten uden tvivl
betragtes som hovedforsvarslinien. Inden denne linie
er den angribende styrke mest sårbar. Det må generelt
give et bedre resultat at bekæmpe fjenden på havet end
på land.

På vandet er stormtropperne ved enhver invasion
den mest sårbare del af angriberens styrker, sammen
trængte i fartøjer med ringe beskyttelse. En vel rettet
granat kan bringe fartøjet til at stoppe eller synke og
samtidig uskadeliggøre en deling, kompagni eller stør
re styrke.

Efter landgangsøjeblikket ændrer situationen sig
hurtigt. De nyligt passive og let angribelige mål har
pludseligt opløst sig i et utal ildgivende enheder. Skal
samme resultat opnås, må hver enhed - geværskytte.
maskingevær, kampvogn - nedkæmpes hver for sig,
hvilket er en besværlig, tidskrævende og tabsbringen
de opgave for forsvareren.
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En generel opfattelse af omfanget af tab under for
skellige forhold kan fås af efterfølgende oversigt, som
omfatter sårede fra den amerikanske hær og marine
korps under operationer i den 2. verdenskrig.

Taktisk virksomhed
Antal Antal Antal sårede

operationer dlvistoner i % pr. dag

Angreb mod Ilyst..... . .. 8 :!4 11,04
Gennembrydning . . . . . . . . . il 16 i,14
Angreb mod havne og byer , 9 23 5,88
Angreb mod en forsvars-
stilling.. i 47 5,10
Angreb over vandløb. . . . . 7 43 5,02
Forsvar .. ..... . .. .. ... . . 8 63 2,73
gennemsnit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,19

I indløbs- og strandforsvaret bør alle tre forsvars
grene have etableret et nært samarbejde, som allerede
i fredstid må være fastlagt og gennemtænkt. Mangel
på samarbejde mellem de tre værn var en af de tyske
svagheder under Normandieinvasionen.

Danske styrker er imidlertid kun fåtallige i forhold
til den lange kyststrækning. Det vil derfor være nød
vendigt at dele denne op i ansvarsområder under hen
syn til de enkelte værns kampmuligheder og stræknin
gens egnethed som invasionsområde. Hvor mulighe
derne er mindre for sø- og luftstyrker, må stærke hær
styrker grupperes langs kysten til forsvar.

Forsvarsgrenene må sammen under beredskab op
retholde en effektiv bevogtning af hele vor kyst. Denne
bevogtning må have ensartet meldesprog og sende op
lysninger til en fælles central.

Den fjendtlige landgang skal, såfremt den er nået
helt frem til kysten, forhindres ved hjælp af artilleri
ild og hindringer, herunder mineringer. Ilden må bl. a .
kunne afgives fra spredte og vel beskyttede stillinger,
kystbefæstningsanlæg og betonbunkers nær kysten.
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Selv med moderne landgangsmateriel udgør hav
nene stadig værdifulde invasionsmål, og de må derfor
beskyttes i forhold hertil.

Såvidt vides er det hensigten i den nye forsvarsord
ning at foretage en videreudvikling af hjemmeværnet,
først og fremmest på Sjælland. Her kunne hjemme
værnet yde et værdifuldt bidrag til havneforsvaret,
hvis en del af de kanoner, som søværnet har fra de ty
ske batterier, blev opstillede i antal af 1 eller 2 i hver
havn og derefter overgivet til hjemmeværnet. Noget til
svarende har fundet sted i Norge for år tilbage, og er
faringerne herfra er gode.

Hvis en stormagt beslutter sig til at invadere vort
land, er det ikke realistisk at tro, at vi under alle
forhold gennem fjernforsvarog strandforsvar er i
stand til at forhindre dette, hvis f. eks. fjenden an
vender et tilstrækkeligt stort antal atomvåben som
ildstøtte for landgangen. Landgangsstyrken vil for
mentlig i begyndelsen danne mindre brohoveder, være
sårbar, desorganiseret og være uden tunge støttevåben
og forsyningstjeneste.

På dette tidspunkt har forsvareren en god mulighed
for at slå angrebet tilbage ved modangreb.

Dette modangreb må udføres af hærens feltstyrker,
og selvom det evn t. vil være muligt at få hjælp af tak
tiske atomvåben, er dette ikke fuldt ud tilstrækkeligt;
den enkelte soldat må nedkæmpes. Det vil derfor uden
tvivl være nødvendigt at have tilstrækkeligt stærke
feltstyrker grupperede i nærheden af kysten. Om denne
brug af hærens feltstyrker har der under og efter den
2. verdenskrig været megen uenighed.

I 1944 i Frankrig ville von Rundstedt ikke støtte
kystforsvaret. men ville føre den afgørende kamp inde
i Frankrig, hvorimod Rommel imod sine tidligere prin-
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cipper om bevægelig krigsførelse ville slå de allierede
på og ved kysten.

Erfaringerne må - trods den ene eller den anden
opfattelse - konkludere i, at det vil være formåls
tjenligt at skabe feltstyrker med en mobilitet, udrust
ning og uddannelse, der sætter dem i stand til at fore
tage afgørende modangreb på rette tid og sted. For
at dette kan virke hurtigt og uden indskrænkninger,
må een ansvarlig chef have beføjelser til at anvende
ressourcer også fra andre værn.

Kystforsvaret er ikke et enkelt værns problem, men
må planlægges og udføres af de tre værn i forening.
Hvis den nye forsvarsordning skulle indeholde en bedre
koordination af forsvaret i samarbejds henseende, vil
dette effektivisere først og fremmest det sjællandske
kystforsvar.



Bådsmandspibens oprindelse.
Af orlogskaptajn SP Janus Sørensen.

Fra den af Socony Mobil Oil Co. New York udgivne
publication THE COMPASS, marts-april 1957, er ta
get følgende uddrag om bådsmandspiben.

»Begravet et eller andet sted ligger det ubeskrevne
blad om bådsmandspiben, hvis skingrende, højt stemte
tone gennem århundreder har været en særpræget
maritim foreteelse.

Ved dens kalden har søfolk gennem tiderne sprunget
på utallige fordæk og ruf for at sætte eller bjerge
sejl, eller de er bleven beordret til deres opholdsrum
om læ for at skaffe eller sove. Det er muligt, at piben
eller fløjten allerede på et tidligt tidspunkt har place
ret sig som et »kommandoinstrumentc om bord.

Kloge historikere mener, at grækerne brugte en slags
pibe med højstemt klang på deres galejer, og at de så
ledes var skabere af bådsmandspiben. Ældre tiders op
tegnelser beretter, at bådsmænd gav signal til roerne
ved at blæse en høj, pibende lyd på et fløjtelignende
instrument. Historien beretter dog intet om, hvor vidt
det var første gang, et sådant instrument anvendtes.
Det er rimeligt her at betragte størrelsen og udstræk
ningen af den gamle græske marine, og tanken ligger
da nær virkeligheden.

I slutningen af det 13. århundrede hørte fløjten
med til en maritim officers udrustning og var som
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sådan et slags tegn på kommando. I datidens små
skibe var det bekvemt for en skibschef eller vagt
havende officer at give kommando fra poopen ved brug
af fløjten.

200 år senere var fløjten tilsyneladende indført i
alle søfarende nationer. De britiske arkiver giver i et
dokument dateret 1488 skildring af en attack mellem
engelske skibe og venetianske galejer udfor Isle og
Wight. Under fægtningen »the master of the galleys
ble", his whistle and beat to quarters with such effects,
that he succesfully frustrated the english attack«, Do
kumentet indeholder intet om, hvor vidt den engelske
kaptajn enten havde eller brugte en lignende fløjte.
Det er muligt, at fløjten på det tidspunkt endnu ikke
var almindelig benyttet i den engelske flåde, og at dens
indførelse først fandt sted på det tidspunkt. Det er
imidlertid kun et tankeeksperiment, idet der ikke fore
ligger nogen dokumentation, som man kan føre tilhage
til.

Noget tyder imidlertid på, at det øjensynligt var
kaptajnen, som gjorde brug af fløjten og ikke båds
manden -c.

En interessant vending i bådsmandspibens anven
delse er Lord Admiralens fløjte.

Den første autentiske brug af en sådan blev båret
af Lord Admiral, Sir Edward Howard omkring 1513.
I oktober 1515 bar Henrik VIII en fløjte under søsæt
ningen af en stor galej, som han døbte PRINSESSE
MARY. Denne meddelelse skyldes den franske ambas
sadør, som overværede søsætningen, og han skrev føl
gende: »Hen ry acted as pilot« og bar en guldbroderet
maritim uniform og en guldkæde, i hvilken der hang
en fløjte, som sblew nearly as loud as a trumpet«.



c

A: Dansk lløjte B: Engelsk oprindelse. C: Tysk oprindelse.

Signal for skafning og udpurrinq,

t langt, fint stød efterfulgt af tre gange: Lang. grov trille - kort, fint
ød og lang, grov trille, sidste gang efterfulgt af tre korte, fine stød.
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Historien beretter om en lignende fløjte båret af J ar
Ien af Southampton, admiral i den engelske flåde,
under en reception for Anne of Cleeves i Calais i 1536.
I et citat beskrives hans uniform, :t hvo r til han bar en
kæde, i hvilken der hang en guldfløjte besat med ædle
stene af stor værdi. e

Historien erindrer os her om den kendsgerning, at
en fløjte noget lignende vor tids bådsmandspibe blev
båret som æresbevisning af indehaveren af et embede
eller en kommando af Lord Admiraler fra Henry VIIIs
tid til dronning Elizabeth's.

»Overgangen i skibenes fremdrivning fra årer til
sejl har på den tid formentlig været den vigtigste fak
tor til at få lagt piben eller fløjten i bådsmandens
hænder. Da sejlmanøvrerne almindeligvis ikke var
mulig at gennemføre fra poopen alene, blev resultatet,
at piben betjentes af bådsmanden eller en af de øvrige
befalingsmænd. Dette menes at have fundet sted alle
rede på så tidligt et tidspunkt som i 1540, hvilket
fremgår af en beretning om BARBARES's rejse til
Brasilien. Her fastslås det, at quartermesteren - en
lavere underofficersgrad - ligesom bådsmanden var
beskæftiget med sejlene og havde en »fløj t e og kæde
af sølv«.

Det fremgår af H. G. Gårde's »Efterretnlnger om den danske og
norske Søemugt«, bind 4, at der i betalingsreglementerne af 1793
og 1816 findes opført 1 qvartermester og 12 chaluproere ved den
kg!. chalup. Denne var en 16-årers, bygget omkring 1780 af ukendt
bådebygger, omkring 1890 blev chaluppen forlænget med 12 fod
i Orlogsværftets b ådebyggerværksted.
Den har bl. a. været bcnyttet ved stabelal1ølminger på Holmen i
1894 (HE,JMDAL), 1896 (SI{JOLD) og 1918 (NIELS lUEL).
Qvartcrmesteren i chaluppen bar i en 3-dobbelt sølvkæde en meget
smuk, større sølvfløjte med nydelige ciseleringer på begge sider, og
til kæden var fæstnet en ret stor sølvplade med et anker, krone
og våben m.m., som vist på afbildningen.
Fløjten og kæden findes nu på murinemuseet.
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Tidsskr. f . Sovæsen, 129. Aarg. 14
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Hvorfor og hvornår fløjten blev kaldt bådsmands
pibe er ikke kendt, men det er formodentlig sket efter
hånden på en naturlig måde. Bådsmanden (eller høj
bådsmanden, skibets ældste matrosunderofficer) kom
med tiden til at beklæde en ledende underofficers
stilling. Som sådan var det bl. a. hans opgave at
kontrollere dækstjenesten og udstikke folkene til dag
ligt rutinearbejde. Med piben til sin rådighed var det
naturligt for ham at bruge den istedetfor at råbe af
sine lungers fulde kraft.

I begyndelsen var det kun en form for støj, men lidt
efter lidt begyndte han at frembringe signaler, der
dækkede over besætningens udførelse af forskelligar
tet tjeneste, mønstringer o. I. Igennem nært samarbej
de med de højere underofficersgrader blev fløjten
kendt som »piben hørende til bådsmandene eller ret
tere betegnet bådsmandspiben.

I vor tid benyttes bådsmandspiben kun i søværnets
skibe og på maritime kaserner. Dens skingrende op
mærksomhedssignal kan via et højttaleranlæg høres
overalt i et moderne orlogsskib eller på en kaserne,
det være sig, når der f. eks. pibes til mønstringer eller
ovelser, til flaget, til skafning o.s.v.

»En ting er sikkert, det stadig moderne instrument
er muligvis en af de mest interessante ting, der kan
gøres til genstand for undersøgelser vedrørende ma
rinetraditioner, og er utvivlsomt et instrument, der er
lige så gammelt som skibstjenesten selv. «

Det fremgår af ovenstående, at det ikke er muligt
helt nøjagtigt at tidsbestemme bådsmandspibens ind
forelse i de forskellige nationers orlogsskibe.

Vedrørende tidspunktet for bådsmandspibens indfø-
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relse i den danske orlogsflåde har en undersøgelse
heraf givet følgende resultat.

I kong Christian IV.s egenhændigt underskrevne
Krigs-Artikler dateret den 8. maj 1625 findes følgende
anført i § 55:

»Hvo som forsover eller forsømmer Pibe-Signalerne
(Siøfløjten) han skal første Gang straffes »t il Mastene,
anden Gang i Jern paa Vand og Brød, tredie og fjerde
Gang med at springe fra Raaen og kølhales eller høi
geree,

Det fremgår altså heraf, at der allerede på det tids
punkt har været anvendt fløjte til opmærksomheds
signal o. I. i skibene.

I H. D. Linds »Kong Frederik den Tredjes Sømagt
1648-16iO findes følgende:

sDet var paalagt Povl Klingenberg-) i 1654 som
Kongens Kommissær at antage sig Det ostindiske Kom
pagnis Sager, da de tidligere Bewindthebbere-) for
Kompagniet alle var døde. Det havde været Planen at
sælge Dansborg i Ostindien, enten til Ostindisk Kom
pagni i Amsterdam eller til Englænderne. Men da Un
derhandlingerne herom mislykkedes, og man intet
havde hørt derovre fra i lang tid, paatænkte Kongen at
ville sende skrivelser til Officererne paa Dansborg.
hvori de opmuntredes til at holde ud i Troskab mod
Kongen . Brevene afsendtes i Maj med 2 (hollandske)
Baadsmænd, som for 100 styk von Aktene) hver over
Holland skulle begive sig til Ostindien; de fik Sølv
snore og Baand til at hænge deres Søfløjter og Kors (?)
k 1 ) .

l) Poul Kllngenberg var admiralitetsråd.
~) Direktører.
3) Pjaster.
4) Rentekammerets betalingsprotokoller 1740 -61.

14'"
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Kong Christian V.s Søe-Artikler og Krigs-Rets In
struction af 27. marts 1683 har været genstand for en
undersøgelse, men deri findes intet nævnt om båds
mandspibens anvendelse eller omhandler noget om
fløj tesignaler.

I kong Frederik V.s Søe-Krigs-Artikel-Breve af 8.
januar 1752 omhandler ingen af de 979 paragraffer
bådsmandspiben eller dens anvendelse om bord. Artik
lernes § 474 indeholder en bestemmelse om, »at Quar
termesteren var ansvarlig for, at ingen af Folkene for
stak sig, naar Klokken lød til Bøn. Og ringedes der til
Skafning traadte en af Drengene efter Tur hen til
Stormasten og læste en kort Bordbøn, og da skulle
Quartermesteren i værende Tid holde Folkene til Stil
hed og Andagte.

Der er dog den mulighed, at skibsklokken har været
benyttet jævnsides bådsmandspiben. I vore dage pibes
der ikke til gudstjeneste om bord, men også her »lydes
der med skihsklokken e - det er således en gammel
hævdvunden tradition i flåden.

Et andet tilfælde i vor tid, hvor såvel skibsklokken
som pibesignal samtidig anvendes, er signal for brand
om bord. Pibesignalet efterfølges her af et avertisse
ment om, hvor slukningsarbejdet skal sættes ind.

Søkrigsartikelbrevenes Anhang indtil 1805 indehol
der intet om bådsmandspiben eller dens anvendelse
om bord i skibene, ejheller f. eks. ved faldrebshonnør
for såvel kongelige som andre højtstående personer.
Ceremoniellet omfattede kun, at skansevagten trådte
an og afgav honnør, samtidig med at der blev »s lået
en march« eller 1 til 3 »vir vler« på trommen afhængig
af, hvem eller hvilke honnøren blev afgivet for.

I »Inst ruet ioner og Reglementer for Tjenesten paa
de kgl. Skibe«, trykt i 1849, findes for første gang an-
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ført et reglement om bådsmandspibens anvendelse.
»Foran enhver Befaling, som af vedkommende Under
officer ved Commando skal bekjendtgjøres over hele
Skibet, gives: Det almindelige Opmærksomhedssignale,
Derefter følger signaler for: Alle mand op, udpurring,
skafning, faldreb, drenge at møde ved faldreb og feje.
Manøvresignaler for hale, løbe, tramp i dækket, fast,
opgå, brasning og topning af ræerne, og endelig sig
naler for at falde på et bestemt fartøj og signaler for
fore-, store- eller krydsmærs.

I bogen »P eter Tordenskjold«, udgivet i 1905 af
P . P. (Theodor Rumohr ) findes på siderne 47 og 52
b\. a. anført følgende: »- - Baadsmandens skingren
de Pibe lød e (i 1711 ). Historisk set er dette dog ingen
dokumentation, men utvivlsomt har bådsmandspiben
været anvendt i de kg\. skibe også dengang.

Såvel i den af kong Christian III i 1536 udstedte
»Ordenan tz for Admirals- og Aarlauffuisskibee, som i
de af kongen i 1555 udgivne »Arfik ler for Krigs-Ski
bene« samt den af kong Frederik II i 1587 udstedte
forordning om »Disciplin og Orden paa Holmene fin
des intet om bådsmandspiben.

Klinghergs samlede register i rigsarkivet »Kgl. Real
og Nominalregister over kongelige Resolutioner for
Søeetaten fra 1721-1778« og derefter de enkelte regi
stre for hvert år til 1865 er gennemgået, men der fin
des ingen henvisning til bådsmandspiben, fløjten,
s siøftøjten« eller signaler for sådanne.

Det fremgår således af ovenanførte, at første gang
bådsmandspiben (Siøfløjten ) og dens anvendelse i
den danske orlogsf'låde findes omtalt er i kong Chri
stian IV.s Krigs-Artikler 1625.

I handelsflåden bruges ikke bådsmandspibe, men
såvel skibsføreren som styrmændene benytter en al-
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mindelig signalfløjte - hvilket også er tilfældet med
den vagthavende officer i søværnets skibe - for un
der sejlads at hidkalde en af vagten til kipning af
flag, aflæsning af patentlog 0.1.

Vedrørende bestemmelserne for signaler med bådsmandspiben
med diagrammer visende anvendelsen af pibens fine stød eller grove
triller findes disse i »Marineministeriets Kundgørelse for Søværnet«
B. 12 - 1933 af 18. april 1933.
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Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen og W. W. Christensen

samt kaptajnløjtnant H. F. Jensen.

Canada.
Udviklingen af elektrisk kraft i jagere.

Skibstype bygget elektrisk kraft

ST. LAURENT 1931 140 kW, 115 Volt DC
TRIBAL 1940 580 kW, 220 Volt DC
ST. LAURENT 1954 1400 kW, 440 Volt AC
x 1960 2200 kW, 440 Volt AC

(Our Navy, nr. 6 1957). BMP.

Opmåling af Bellot strædet.

Den 21. august 1957 ankom H.M.C.S. LABRADOR, kendt fra
besøg i København, til den østlige indsejling af Bellot strædet
mellem Somerset øen og Boothia halvøen på 72°00 N og
94°00 W.

Fra tidligere opmålinger foretaget af LABRADOR sidste år
havde man erfaring for, at den østlige del af strædet med Mag
pie Rock var den vanskeligste. Fort Ross, en af Hudson Bay
Company's forladte handelsstationer på den sydøstlige kyst af
Somerset øen, var base under LABRADOR's intensive opmålin
ger af området.

LABRADOR's opgave var at finde en sejlbar rende gennem
det stormfulde 20 mil lange stræde. Dette lykkedes, man fandt
en rende med en mindstedybde på 50 ft. Om morgenen den 24.
august stod skibet under kommando af Captain T. C. Pullen
vestpå gennem strædet. Pejlbåden POGO afmærkede renden, og
to helikoptere recognoscerede forude. Ledemærker var tidligere
blevet sat op, og LABRADOR styrede sikkert forbi Magpie Rock
og var snart klar af den nordlige del af Boothia halvøen. De
første par mil gik gennem is, men derefter foregik passagen
uhindret, og LABRADOR gennemsejlede strædet på tre timer.

Om eftermiddagen samme dag foretoges opmålinger i Frank
lin strædet, hvorefter skibet vendte tilbage til Bellot strædet
for at etablere en permanent afmærkning.
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Den 4. september mødtes LABRADOR i James Ross strædet
med de tre nmcrlknnskc fartøjer STORIS, BRAl\IBLE og SPAR,
tilhørende U.S.C.G., der kom vestfra. De fire skibe foretog for
skel l ige opmålinger i området, og LABRADOR eskorterede de
tre arner-ikanske skibe gennem Bellot strædet, hvorefter disse
via Laneaster Sound og Davis strædet fortsatte til Boston, me
d ens LABRADOR fortsatte opmålingen.

Xlcdcns det er første gang, et større fartøj har passeret Bel
lot strædet, har såvel Hudson Bay Compariy's forsyningsskibe
som det canadiske politi's patruljefartøj ST. ROCH tidligere
passeret strædet.

(Lloyd's List and Shipping Gazette - 5.12.1957.)

l

H.M.P.

\
\ ........

'.

Kort, der viser Bellet Strædet mellem North Somerset og Boothia.
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England.

R.N.R og R. N.V.R . slultes summ en.

Ifølge m eddelelse fra det engelske admiralitet vil alle fl å
dens fri villige reserver blive sluttet sammen under navnet
Royal .Vaval Reserve.

De forskellige reserver, der skal sluttes sammen, er th e Royal
N uual R eserv e, ih e Royal Naoal Volunteer Reserv e, th e Royal
N aual Volunteer (Wire/e es) Reserve ( som skal udgøre telegra
fistafdelingen af den nye reserve) og the Royal Naval Volunteer
(Postal ) R eserve. Tre grunde til ændringen er behovet for re
servepersonel, der kan indkaldes til tjeneste uden yderligere
træning, forandringer som følge af den kommende ophævelse
af værnepligten samt nødvendigheden af at økonomisere med
udgifterne.

Alle flådens frivillige reserver vil tilhøre een afdeling uden
hensyn til deres tidligere uddannelse og ansættelse. Reorganise
ringen vil forenkle administrationen i fredstid og lette mobili
seringen, endvidere vil den muliggøre en bedre udnyttelse af
trænigen. Det vil også være muligt at forøge flådens begrænsede
muligheder for at træne de frivillige reserver ved at benytte sig
af offieerer fra handelsflåden, der er gået i land og har bosat
sig i nærheden af det stedlige hovedkvarter for Royal Naval
Reserve.

Den nye reserve skal først og fremmest dække behovet i
skibene. Officerer og mandskab vil blive tilkommanderet de for
skellige typer af skibe under hensyntagen til deres træning og
erfaring. De, der skal bruges til sø- eller landtjeneste, hvor en
sømandsmæssig uddannelse er nødvendig, vil danne grundstam
men eller gruppe A i den nye reserve. Denne vil blive kaldt
General Service Reserve og vil indbefatte mange af dem, der nu
gør tjeneste i sektionerne General Service og Patral Service af
R.N.R., R.N.V.R. og R.N.V.(W)R.

Træningen af de professionelle søfolk vil fortsætte som hidtil.
Frivillige fra fiskeindustrien vil fortrinsvis blive sat til mine
strygning og havnespærring. Uddannelsen til søs vil for gruppe
A's vedkommende foregå i mindre minestrygere, da den type
skibe byder på særdeles gode muligheder for almindelig træning
til søs i navigation, sømandskab, manøvrering og kommando
føring.
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En del økonomiske forholdsregler vil blive truffet, og det er
besluttet at indskrænke uddannelsescentret i Hull til udeluk
kende at omfatte uddannelsen af kommunikationspersonel. Man
håber, at officerer og mandskab, som ikke tilhører kommunika
tionspersonellet, kan acceptere den nye uddannelsesplan og være
villige til at blive i den nye reserve ved et af de andre uddan
nelsescentre. Disse vil som hidtil være i London, Bristol, Hove,
Liverpool, Newcastle, Southampton, Dundee, Edinburgh, Glas
gow og Belfast.

Den nye reserve vil bestå af flere officerer end den nuvæ
rende frivillige reserve (R.N.V.R.). Dette skyldes to faktorer.
For det første vil officerer fra handelsflåden stadig være nød
vendige i reserven, hvorimod der i krigstid ikke vil blive ad
gang for mandskab fra denne, da man vil have brug for dette til
at bemande handelsskibene. For det andet er behovet for offi
cerer af reserven større end for mandskab af reserven.

Frivilligt mandskab fra fiskeindustrien vil blive indrulleret
som hidtil. Frivillige fra det civile liv skal i begyndelsen for
pligte sig til at gøre tjeneste i en periode af fem år.

(Lloyd's List and Shipping Gazette 5.12.1957.) H.IIl.P.

Personel1ets fordeling på kategorier.

I finansåret 1957 /58 består personellet i Royal Navy af føl
gende:

Officers of Flag Rank
Officers o] Relative Flag Rank
Commissioned Officers:

Seaman Officers
Engineer »
Electrical »

Supply and Secretariat Officers
MediealOfficers
Dental »

Iristruetor "
Chaplains
Shipwright Officers
Wardmaster »

83
8

5.360
1.960
1.070
1.060

470
110
740
142
140

47 11.190
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Subordinate Officers:

219

Seaman Officers and Special
Branch Officers

Engineer Officers
Electrical »
Supply and Secretariat Officers

Petty Officers, Seamen, Juniors
and Apprentices:

Chief Petly Officers
Petty Officers
Leading Rating
Able Seamen and Equivalents
Ordinary Seamen and Equivalents
Juniors
Artificer Apprentices

Dertil kommer:

Royallllarines :

Commissioned Officers
Other

Womens Royal Naval Service:

Officers
Ratiugs

Queen Alexandra's Royal
Naval Nursing Service

1.150
300
160
170

11.900
13.800
15.700
33.800
11.900

5.800
2.000

Total:

670
9.370

270
3.100

1.780

94.900

107.870

10.040

3.370

220

lait:

(Navy Estimates 1957;58).

121.500

HMP.

Sovjetunionen.

Udnyttelse af solens strålevarme til fremskynding af sne- og

is-smeltning.

Ideen til at fremskynde sne- og issmeltning ved solens hjælp
fik man ved at iagttage en stærkt øget smeltning i områder,
der efter vulkansk udbrud var dækket af et lag aske. Fra 1951
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e r man i Arktis begyndt at udnytte denne erfaring til at fri
I:ø re skibe, der har overvintret i isen,

11110 - 11 foretog man en række forsøg på marker (Petsjora
Landbrugsstation), der p å lignende m åde blev dækket med et lag
aske, og n åede derved at kunne tilså markerne 2 uger før sæd
vanligt. Ved lignende forsøg på Karntsjatka, hvor man ud
strøede 10 centner aske pr. HA, opn åede man et forspring på
21 dage.

I det nordlige omr- åde af Dvinas munding strøede man i
1!153 60 tons sortfarvende pulver ud fra fl:r. 1955 udvidede man
forsøget og spredte 600 ton s affalds-støbcsand således, at der
Iwm 300-500 kg. pr. HA, idet man på de særligt vanskelige
steder iblandede kogsalt. Den således behandlede is forsvandt
15-20 dage før end på de omkring liggende områder. Omkost
n ingerne herved var kun 1/60 af, hvad den tilsvarende isbryder
hjælp ville have kostet.

Desværre har kun Lena- rederiet lige fra foråret 1955 anvendt
metoden til stadighed. I 19M1 foretog man ved udløbet af flo
den SANY JA]{HTAT i Lena en sortf'avning af isoverfladen om
kring skibe, der l å fastfrosne i isen. <I dage senere var den fuld
af vandpytter, skønt temperaturen var under O·. Det sker ofte,
at Isskrun inger i f'ludcrne sinker sejladsens begyndelse, øde
lægger skibene og er sky ld i ove rsvøm m elser . I foråret 1957 var
Isskruningerne ved Turukhansk i Jenisej så hctydel ige, at de
s in kede sej l adsen 8 dage udover det sædvanlige. Man anven
der i sådanne tilfælde sædvanligvi s bortsprængning af ismas
ser ne - en metode som er ovcrordcntllg kostbar - skønt
man kan forhindre dannelse af isskruninger ved hjælp af sort
farvning fra f ly, Det er fordelagt igst at foretage denne proces
30-35 dage, før floderne bryder op. I de nordlige og arktiske
områder, hvor solen varmer tidligere, kan man begynde 50 dage
for , idet man m å gentage mørkfarvningen i tilfælde af sne
storme. lIIetoden kan billiggøres ved f. eks. på de kunstige søer
kun at farve str-iber på 3-6 meters bredde. løvrigt har man
netop p å søerne haft glimrende resultater med issmeltning ved
hjælll af mørkf'arvning,

Erfaringen ViSCl', at knu ste kul slagger ug kulstøv med en dia
meler p å mindre end 1 mm for hver smådel giver det bedste re
sultat. Hvor man ikke har tilstrækkeligt med slagger, anbefales
det at blande dem med sand og bruge 100 gr. kul + 100 gr.
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sand pr. m2• Sod egner sig ikke, da den klumper. Efter sne
fald standser optøningen brat, men genoptages efter nogen tid,
idet isen begynder at smelte under snelaget.

( Vodnyj Transport 11/11 1957. ) W. W. L.

Verdens Handelsskibsfart.
Den samlede tonnagemængde er pr. 1/7 1957 110 mil!. BRT.

De største sldbsfartsnationer er i rækkefølge:

U.S.A. med 25,9 mill . BRT
U.K. » 2-1,0 » »
Norge » 8,5 » »
Liberia » 7,5 » »
Italien » 4,6 » »

Japan » 4,4 » »
Holland » 4,3 » »
Panama » 4,3 » »
Frankrig » 4,0 » »
Vesttyskland » 3,6 » »

Den samlede tanktonnage er øget særlig meget, idet den pr.
1/7 1957 er på ca, 30 mi ll, BRT.

De største tankskibsfUlder har:

U.!C med 6,0 mil!. BRT
Norge » 4,7 » »
Liberia » 4,1 » ,.
U.S.A. » 4,1 » »

Panama » 2,1 » »
Italien » 1,3 » »

(Norsk Tidsskrift for Sjøvesen ) , HMP.
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Nye perspektiver i minekrig.
Af kaptajnløjtnant P. Wessel-Tolvig.

»Deflniton is proverbially difficult, but etTort
to frame it tends to elicit fulness and precision
of cornprehension.«

(Måhan)

Minekrig defineres som den taktiske og strategiske
anvendelse af miner. Målet: at forhindre og begrænse
fjendtlige operationer, samt at beskytte egne søveje.
nås ved en materiel svækkelse af modstanderen gen
nem ødelæggelse af krigs- og handelsskibe. Den ma
terielle svækkelse eller truslen herom - opnås ved en
offensiv og defensiv anvendelse af minerne. Dette har
hidtil været minekrigens teoretiske alfa og omega.

Den ofte omtalte, hastige tekniske udvikling har
ændret mange grundbegreber - også minekrigens.

Begreberne taktik og strategi er vanskelige at ad
skille.

Clausewitz (1780-1831) hævder, at: »T aktikken
ifølge vor inddeling (er) læren om stridskræfternes
udnyttelse i kampen, og strategien læren om kampe
nes udnyttelse med henblik på at opnå krigens mål. e

Franskmanden Castex (1878- ) taler om: »St ra
tegi på begge sider af kampen, taktik under kampen,«
medens Mahan (1840-1914) sætter grænsen mellem
strategi og taktik der, hvor to fjendtlige styrker kom
mer i kontakt med hinanden.

Hvis man forsøger at trække en fælles skillelinie
mellem taktik og strategi på grundlag af disse defi-

Tidsskr. f. Søvæsen, 129. Aarg. 15



226 Nye perspektiver i minekrig.

nitioner, bliver det ved tidspunktet for kampens be
gyndelse. Minetaktik er følgelig læren om anvendelse
af miner i selve kampen, d. v. s. som kampvåben.

I tiden under første verdenskrig og i mellemkrigs
arene tænktes miner anvendt som kampvåben

1. kastet direkte foran fjenden,
eller

2. udlagt som kampfælder.

Betingelsen for, at de nævnte anvendelsesformer
kan bruges, er, at kampen er tilstrækkelig langvarig
til, at minerne kan placeres på fjendens opmarchrute
og armeres før fjenden når minespærringen. Over
raskeisesmomentet er dette taktiske billedes integra
tor, og et tilstrækkeligt langt tidsrum er overraskel
sesmomentets nødvendige forberedelsesgrundlag.

Russeren, professor, kontreadmiral N. Pavlovitsj
fastslog i juli 1956, at nogle af de forhold, der ». .. har
betinget en forhøjelse af den væbnede kamps dyna
mik og rejst kravet om en radikal revision af syns
punkterne for, hvorledes søoperationer skal forbere-
des og gennemføres . .. « er » flyenes hurtigt voksen-
de fart og operationsradius « ».. . og sluttelig den
forøgede rækkevidde, hurtighed og sikkerhed af kom
munikations- og rekognosceringsforbindelserne.«

Takket være flyenes voksende fart har det været
muligt i betydelig grad at indskrænke det »døde tids
rum e, d. v. s. tidsrummet mellem det øjeblik, fjenden
opdages, og til angrebet sættes ind mod harn.« . . , »Alt
dette har muliggjort en hurtigere udvikling og større
kraft i kamphandlingerne. e ... »Sagen er, at dybden
af den taktiske rekognoscering ved søslag ved slutnin
gen af førkrigsperioden er vokset fra 30-50 til 100
150 mil med tendens til yderligere stigning.«
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Såvidt Pavlovitsj, Han kan næppe modsiges i de ci
terede afsnit. Det må derfor fastslås, at tidsrummet
fra fjenden opdages, til minerne skal være lagt, er ble
vet væsentligt reduceret. Da udviklingen tillige har
medført, at minimumsarmeringstiden for moderne
minetyper af tekniske grunde er blevet meget væsent
ligt forlænget, har udviklingen ledet frem til et tak
tisk paradoks, der udelukker anvendelse af miner som
kampvåben. Taktisk anvendelse af miner er blevet en
absurditet og minetaktik et forældet begreb.

Minekrigens mål er uændrede; men den tekniske ud
vikling har præget dens midler: En offensiv og defen
siv anvendelse af minerne.

Ordene offensiv og defensiv betyder angreb og for
svar. Indenfor NATO lader man nu efter amerikansk
terminologi den anvendte teorietikette være afhængig
af, om udøveren har kontrol over lægningsområdet el
ler ej. Definitionerne er derfor blevet subjektive. Er
faringerne fra den sidste krig og den tekniske udvik
ling i efterkrigsårene viser, at det bliver vanskeligere
og vanskeligere at opretholde kontrol over et større
område i længere tid - at opretholde søherredømme.
De væsentligste faktorer, der har affødt denne udvik
ling, er luftstyrkernes øgede fart og aktionsradier, ind
flydelsen af fjernstyrede, langtrækkende raketter, ind
førelse af kernevåben, som betyder større slagkraft pr.
enhed og videreudvikling af radar og andre apparater
til hurtig, langtrækkende lokalisering af modstande
ren.

Udviklingen viser, at permanent søherredømme bli
ver vanskeligt at nå, søkrigens mål bliver derfor kun
opnåelse af lokalt, temporært søherredømme.

Derfor vil i fremtiden offensiv anvendelse af miner
- således som den defineres indenfor NATO - vinde

15"
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frem på bekostning af defensiv anvendelse. Denne ud
viklingslinie vil være mest fremtrædende i begrænsede
farvande.

Overraskelsesmomentet er den væsentligste be
standdel af begrebet offensiv. I minekrig kan over
raskeIsesmomentet nås med to indbyrdes afhængige
faktorer:

a. ved lægningen
b. ved teknik.

Den forøgede rækkevidde, hurtighed og sikkerhed af
kommunikations- og rekognosceringsforbindelserne
har i meget høj grad reduceret overraskelsesmomentet
ved lægning af miner fra overfladeskibe og flyvema
skiner. Afkortningen af det »døde tidsrum « fra fjen
den opdages, og til angrebet sættes ind mod ham, har
næsten umuliggjort lægning af miner fra overflade
skibe, medmindre opmarchruterne er meget korte og
udgangspositionerne fjenden ubekendt.

Flyvemaskiner har fremdeles mulighed for at lægge
minerne, men næppe uopdaget.

Kun u-både synes endnu at kunne udføre sådanne
operationer.

Kontrasterne mellem mål og midler i dette taktiske
billede bliver stærkere, jo nærmere fjendens baser ope
rationen skal udføres.

Minelægningsoperationer må ikke alene være nær
knyttede til den almindelige strategiske plan, men
skal udgøre en del af den. Enhver søfarende nation
har færdige planer for mineoperationer til iværksæt
telse ved krigsudbrud. Da tidsrummet til udførelse af
sådanne operationer som ovenfor nævnt er stærkt af
kortet, tidspunktet for deres udførelse politisk be
stemt, og stedet for deres udførelse historisk og øko-



Nye perspektiver i minekrig. 229

nomisk afhængigt, får løsningen af en sådan opgave
kupagtig karakter. Opgaven løses derfor bedst i freds
tid, hvilket betyder, at kontrollerede minespærringer
står foran en renæssance.

Lægning af kontrollerede minespærringer i fredstid
har vidtrækkende, folkeretslige perspektiver, der er
bestemmende for operationernes omfang.

Sådanne minespærringer er f. eks. lagt af Sverige.
(E. f. S. nr. 1/1958 pkt. 37-41).

Mineoperationernes tekniske overraskelsesmoment
har under og efter den sidste verdenskrig gennemgået
en hurtig udvikling, som er betinget af den moderne
tændsystemteknik. Småændringer i tændsystemer
nødvendiggør nye påvirkninger for deres udløsning,
eller med andre ord nye strygemetoder. Det tekniske
overraskelsesmoment er betingende for effektive mine
spærringers holdbarhed overfor rydningsforsøg.

Da offensiv anvendelse af miner vil finde større ud
bredelse i fremtiden, vil betydningen af det tekniske
overraskelsesmoment vokse tilsvarende.

Dette krav intensiveres, jo nærmere fjendens baser.
operationen skal udføres.

Atomgranater til taktisk brug har eksisteret i
flere år. For et halvt år siden offentliggjorde U.S.A.
billeder af atomdybdebomber. Miner med atomspræng
ladning må derfor i dag regnes som en realitet. Kon
sekvenserne heraf overfor minestrygning er endnu
uoverskuelige.

Resume.

Taktisk anyendelse af miner er blevet en absurdi
tet og minetaktik et forældet begreb. Minekrigens mål
er uændrede, men i fremtiden vil offensiv anvendelse
af miner - således som den defineres indenfor NATO.
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vinde frem på bekostning af defensiv anvendelse.
Lægning af miner fra overfladeskibe er en umulighed,
medmindre opmarchruterne er meget korte og ud
gangspositionerne fjenden ubekendte. Flyvemaskiner
har fremdeles mulighed for at lægge minerne, men
næppe uopdaget. Kun u-både synes endnu at kunne
udføre sådanne operationer. Minespærringer, som en
del af den strategiske plan, der iværksættes ved krigs
udbrud, vil i fremtiden i højere grad overgå til kon
trollerede spærringer udlagt i fredstid. Da offensiv an
vendelse af miner vil finde større udbredelse i frem
tiden, vil betydningen af det tekniske overraskelses
moment vokse tilsvarende. Miner medatomspræng
ladning må i dag regnes for en realitet med uover
skuelige konsekvenser for fremtidens minestrygning.



Ruslands Søfart under 40 års Sovjetstyre.
Af S. Edlinskij, kandidat i historisk videnskab (Central Scientilic

Research Iristitute of Sen-transport).
Uddrag af en artikel i »Morskoj nsi«, august 1957.

Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen og W. W. Christensen.

Indledende bemærkninger.

Den russiske handelsflåde er med ca, 3 milI. BRT
den 12. største i verden. Samtidig er det verdens mest
forældede handelsflåde, idet 40 % af skibene er mere
end 25 år gamle og mange har eksisteret i 50 år, et for
hold, der gør, at ca. 2/7 til stadighed er ude af fart.
I modsætning til den vestlige verden, hvis økonomi
i høj grad er baseret på en maritim vareudveksling på
800 milI. tons om året, er Sovjetunionens interesser
stærkt bundet til landets interne kommunikationssy
stem og kun i ringe grad til den oceangående søfart.
Tidligere betragtede kommunisterne ideen om herre
dømmet på havet som et kapitalistisk slagord, men der
er nu tegn, der tyder på, at de ledende i Sovjet er ved
at komme til en anden erkendelse og begynder at
skimte konturerne af Ruslands gamle drøm: at kunne
vise flaget på alle verdenshave. Ikke alene har man op
bygget en stor krigsflåde. men hånd i hånd med det
store riges tekniske, økonomiske og politiske offensiv
begynder man at kunne spore en fastere målsætning
for landets handels-maritime fremtid. Det gælder ikke
alene modernisering og udbygning af selve handels
flåden, men også bygning af nye havne, udbedring, mo-
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dernisering og automatisering af gamle samt en meget
stor udvidelse af værftskapaciteten. Den 6. femårsplan
(1955-60) forudser en forøgelse på 1.8 mill. tons for
uden erstatninger af forældede skibe, hvilket vil brin
ge den samlede tonnage op på ca. 5 milt, BRT og give
USSR en 4. plads i verden efter U.S.A., U.K. og Norge.

Mange af de nye skibe bliver store, f. eks. bygges en
serie tankskibe på 25.000 t dw. (nogle 47.000 dw),
hvalkogerier på 44.000 t deplacement og handelsskibe
på 7.500-10.000 t dw ,

Hele denne accelerende udvikling indgår i Sovjet
unionens storstrategiske planer og kræver et nøje
studium fra Vestmagternes side. Rusland er for første
gang i historien på vej til at blive en sømagt og dette
begreb vil også for Sovjet medføre helt nye proble
mer, ikke mindst hvad angår forsvar af de maritime
forbindelseslinier.

Da redaktionen af tidsskriftet finder det af betyd
ning, at disse forhold også bringes til tidsskriftets læ
seres kendskab af sovjetiske skribenter, har den ladet
foretage en oversættelse i uddrag af en artikel i sø
fartsbladet »Morskoj Flote , der uanset dens mangler
iøvrigt klart viser den betydning, man i Sovjetunionen
tillægger den handelsmaritime udvikling.

Før revolutionen var søfarten i hænderne på private
foretagender. 1917 fandtes der ialt 974 dampskibe og
105 motorskibe med en samlet tonnage på 865 tusind
BRT fordelt på 337 rederier, hvoraf mange kun ejede
l skib. De største rederier var: sDet Russiske Østasia
tiske Rederi «, »Det Nordlige Dampskibsselskab«, »Det
Forenede Transport AfS e, »Kau kasus og Merkur«,
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M/S LENSOVJET ex-tysk MARlENBURG .
lrt.: 6.200, bygget 1940 i Stettin, bygningen standset under krigen; efter

krigen færdigbygget i Wismnr.

»Archangelsk-Murmansk Expresrederi«. Statsejede var
kun 40 skibe af den »Frlvillige Flådee og 15 af det
Russiske Donau-rederi. Af samtlige skibe var kun 167
under 10 år gamle, 555 under 30 år og resten var æld
gamle. 67 % af skibene havde enkelt dæk og over halv
delen kun een kedel. 42,5 % var jernskibe, medens man
andetsteds ude i verden gik over til stålskibe. Kun 12,6
% var russisk byggede, og flertallet holdt kun en fart
på 8-10 knob. Skibene sejlede fortrinsvis i kystfart,
og kun 7 % af eksporten og 13 % af importen besør
gedes af dem. Rusland havde som følge deraf en årlig
udgift på 135 mill. rubler til fragt.

Under den første verdenskrig anvendtes de bedste af
skibene indenfor orlogsflåden. 70 store skibe sank,
så den arv, Sovjet ved revolutionen overtog fra tsar
dømmet, var såre ringe. For at redde resterne vedtoges
i november 1917 et dekret, som forbød salg af russiske
handelsskibe og annullerede alle siden revolutionen
foretagne transaktioner vedrørende overdragelse af
skibe til udlandet. Rederierne svarede med kapital-



234 Huslands Søfart under 40 års Sovjetstyre.

flugt. »Den Frivillige Fl åd ee- ) overførte således hele
sin likvide kapital på 40 mil!. i guld til Japan, så re
deriet stod helt uden midler. Bougeoisiet saboterede på
alle måder de revolutionære forholdsregler, og 26/1
1918 nationaliseredes handelsflåden.

18/2 1918 gik den tyske hær påny til angreb og ok
kuperede i løbet af marts-april Baltikum-området og
Finland. Allerede i april sluttedes imidlertid freden i
Brest-Litovsk, og russerne fik mulighed for at føre de
res krigsskibe og handelsskibe, der lå i Helsingfors, til
Lenirigrad. Trods overordentligt vanskelige isforhold
lykkedes det under ledelse af P. G. Kononov 56 fragt
skibe assisteret af isbryderen JERMAK og isskibet
KRETSJET (under kpt. Jankovitsj) at nå til Lenin
grad. 3 af disse skibe: SOVJET, DEKABRIST og
TRANSBALT kom til at danne kærnen i Sovjets han
delsflåde. SOVJET sejler stadig, DEKABRIST sank
1942 ved Bjørneøen, TRANSBALT sank i Japanske
hav 1945.

Der oprettedes en ho ved forvaltning for sø- og flod
transport (Glavvod ) , der lededes af en kommission på
5 medlemmer, og noget senere - i maj - en kommis
sion til udvikling af handelsflåden, som udarbejdede
et skibsbygningsprogram for 80 søskibe til 500 mil!.
rubler.

Borgerkrigen og de fremmede magters intervention
hindrede gennemførelsen af en del af planerne. 9/3
1918 landsatte USA, England og Frankrig tropper i
Murmansk, 2/8 besatte de Arehangelsk og bemægtigede
sig hele den nordlige handelsflåde. 5/4 startede okku-

1) Den såkaldte »Frivillige Flåde« oprettedes 1878 ved frivillige
bidrag med det formål at ophjælpe Ruslands handel og dets han
delsflåde. Ved krigsudbruddet 1914 disponerede den over 40 første
klasses skibe. Nogle af disse befandt sig under borgerkrigen i engelsk
og amerikansk havn og blev beslaglagt, nogle få blev ført bort af
de slagne hvidgardister i 1920. (Oplysningerne fra den store russiske
Encyklopedi).
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D/E D~EPHOGES.

Brt.: 5.494, bygget l!156 i Nikolajev.

pationen i Fjerne østen, idet japanerne, englænderne,
franskmændene, italienerne og amerikanerne gik i
land i Vladivostok med ialt ca. 150 tusind soldater og
beslaglagde havnen og de handelsskibe, som lå der.

I løbet af sommeren 1918 besatte tyske og østrig
ungarske tropper Krym, Rostov og Taganrog.

Samtidig med besættelsen af Estland (Reval 25/2)
og Finland (Helsingfors 12/4) havde tyskerne bloke
ret store dele af den russiske handelsflåde i Østersøen
og navnlig i Finske bugt. På den måde havde fjenderne
i 2 år alle havne med undtagelse af Petrograd og
Astrakhanj og næsten hele handelsflåden i deres hæn
der.

Partiet erklærede fædrelandet i fare og Lenin præ
gede løsenet: Alt for fronten. Da hvidgardisterne under
general Judenitsj gik mod Petrograd, var sømandsfor
bundet de første til at melde sig, og de opstillede to
troppeafdelinger. hvoraf den ene kæmpede mod Jude
nitsj, den anden på det Karelske næs.

I Arehangelsk sænkede besætningen på isbryderne
MIKULA SELJANOVITSJ og SVJATOGOR efter ordre
deres skibe i sejlrenden ind til Dvinas munding for at
spærre indsej lingen for intervenienternes krigsskibe.
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Der oprettedes flotiller med frivilligt mandskab i
Azovske og Kaspiske hav, på Volga og Djnepr, Dvina
og Amur.

1920 oprettedes i Sortehavet til kamp mod General
Vrangels styrker en flotille af isbrydere, bugserbåde og
kuttere, 10 skibe blev udrustet som kanonbåde, nogle
andre som batterier med 100-150 mm kanoner. Denne
flotille sænkede mange kanonbåde og ødelagde flere
landgangsfartøjer.

Søfolkene meldte sig besætningsvis til den røde hær,
og skibene skaffede forsyninger frem til hæren, land
satte tropper, evakuerede civilbefolkningen etc. Lenin
anså det for overordentligt vigtigt, at søfarten kom i
gang, ikke mindst for at dæmme op for hungersnøden.

1920 var Vrangel endelig slået, og resterne af hans
hær spredtes til udlandet. Et hårdt slag var det for
handelsflåden, at de flygtende tog skibene med, så de
gik tabt for landet-) , Noget tilsvarende skete i Fjerne
østen. Sovjetunionen havde på den måde kun rådig
hed over 14,5 % af før-revolutions tonnagen - for
største parten skibe i Petrograd havn eller Kaspiske

2) Blandt de hjælpeskibe, som sammen med dele af den russiske
orlogsflåde i 1920 via Konstantlnopel afsejlede fra Sortehavet til
Bizerta for at stille sig under den franske flådes beskyttelse, var illg.
en artikel i »Naval records« nr. 45 af november 1957 - et tidsskrift,
der udgives i Amerika af tidligere tsaristiske officerer - følgende:

Bjergningsdamperen S/S TSJERNOMOR
T /B HOLLAND
Skoleskibet SVOBODA

De armerede isbrydere :
lL.IA 1IIUBOMETS
DZHIGlT
GAJDAlI1AK
VSADNlI\
Værkstedsskibet KRONSTADl
Kultrnnsportskibct FOROS (Dall and)
Passagerskibet SIS I{ONSTANTIN . som havde flådeofficerer

nes familier ombord; hvorvidt disse skibe er leveret tilbage
vides ikke,
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MIT K RSK.
Brt.: 8.229, bygget 1957 i Rusland.

hav. 20,8 % af skibene var såkaldte kirkegårdsskibe,
som enten måtte afskrives eller til hovedreparation.

Efter sejren blev Dzerzinsky i april 1921 udnævnt
til kommissar for trafikvæsenet. Et af kommisaria
tets første betydningsfulde skridt til afhjælpning af
valuta- og hungersituationen var udrustning af den
første Kara-ekspedition, hvor 16 fragtskibe i konvoj
under isbryderledsagelse førte 11000 tons korn og
pelsværk fra Jenisej til europæisk Rusland, 1921 kom
også trafikken i de øvrige havne i gang og nåede føl
gende omfang (ang. i tusind tons) :
Hvidehavet Sortehavet Azovske hav Kasplske hav

24,0 56,3 120,0 3172,8

lait

3373,1

Udenrigshandelen opretholdtes af sDen Frivillige
flåde«, som blev underlagt kommissariatet for uden
rigshandel. Omfanget af transporten i 1921 var iaIt
748,6 tusind tons.

I 1921 gik Sovjetunionen over til NEP-politikken
(den nye økonomiske politik). I Glavvod's sted opret
tedes Gostorgflot (Statshandelsflåden ), hvis øverste
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ledelse var centralforvaltning for 4 rederier: Nord
lige rederi, Baltiske rederi, Sortehavs-Azovske rederi og
Kaspiske rederi. 1923 udskiltes Kaspiske rederi af
Gostorgflot som et særligt Aktieselskab, og 1924 blev
Gostorgflot, som nu kun omfattede 3 rederier, sluttet
sammen med den s F r lvlllige f'låde « til een organisa
tion: Sovtorgflot.

1923 tog man fat på reparation af handelsskibene.
En særlig kommission (Epron ) tog sig energisk af
hævningen af sunkne skibe. Efterhånden som værf
terne kom i stand, gik reparationsarbejderne fremad,
og skibene kom i drift. Den første femårsplan (af
1925 ) satte fart i arbejdet. Ifølge den skulle 215 skibe
med en samlet tonnage på 697960 brt, hvoraf 201 fragt
skibe, 13 bugserbåde og 1 flydedok blive færdige i lø
bet af femårsperioden.

Derudover var man i forvejen på Lenirigrud værft
i gang med at bygge 4 tømmerskibe hver på 3040 brt,
2 fragt- og passagerskibe og 1 tankskib.

1926 havde Sovjetunionen 623 damp-, motor- og
sejlskibe med en samlet tonnage på 203,3 tusind brt.
Kun 1,3 % af skibene var på private hænder. Gennem
snitsalderen var høj: il,2 % af skibene havde sejlet i
20-30 år eller mere, og man blev nødt til at chartre
3 udenlandske skibe til trafik i Sortehavet. Byggepla
nerne blev derfor udvidet med bestillinger på skibe fra
udenlandske værfter.

1927 kom de 4 første nye tømmerbåde i drift, der
efter påbegyndtes bygning af tankskibe, malmbåde og
passagerskibe til Krym-Kaukasus-ruten. I perioden
1925-32 leverede russiske værfter ialt et par snese
skibe. Samtidig begyndte russiske fabrikker at bygge
skibsmotorer på indtil 2700 hk.

Efterhånden genopbyggedes havnene. Før revolutic-
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nen var der i Rusland 111 havne og registreringspunk
ter, og mange af dem var blevet totalt ødelagte. Man
manglede midler, så det gik kun langsomt, men 1926
var ødelæggelserne i det store og hele afhjulpet, og
havnenes tekniske standart i nogen grad hævet. I lø
bet af 1. og 2. femårsplan (1928-32) og (1933-37)
blev der bygget nye kajer, og lastningsarbejderne me
kaniseredes.

Mod slutningen af første femårsplan havde søfarten
nået et sådant omfang, at der måtte oprettes et særligt
kommissariat for søfart. 1932 udskiltes endvidere for
valtningen af den Nordlige Søvej som en særlig organi
sation.

Tabel 1 viser tilvæksten af handelsskibe i løbet af 1.
og 2. femårsperiode samt de første 3 år af 3. femårs
periode.

lait I Russlsk værft I BYIlllet og I Anden
købt i udlandet oprindelse

:rummet lnste- laste- Iaste- laste-
skibe kapnettet skibe kapacitet skibe kD~Dcitet skibe k~ncitet

(NRT) i (NRT) i (NRT) i ( RT) i
lusind tons tusind tons tusind Ions lusind tons

nårs-
de
1-32) 136 452,8 66 186,6 44 201,6 26 64,5
nårs-
de
i-37) · 139 502,6 36 178,2 90 307,1 13 17,3
uårs-
de
1-40) 16 56,8 10 37,7 4 12,3 - -

Skibenes fart og lastekapacitet øgedes stadig. Fra
1932-37 steg således farten 13 %. Seriebyggede skibe
vandt i stigende grad indpas, således 5 serier små tøm
merbåde (21 skibe), 4 serier middelstore tømmerbåde
(15 skibe), 3 serier store tømmerbåde (12 skibe), 10
fragt-passagerskibe af typen »Sever «, 6 fragt- og pas-
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sager-m otorskibe, der sattes ind på Englandsruten, 6
fragt-motorskibe til ruten Østersøen-Sortehavet. En
særegenhed ved de fleste nybygninger er, at de er
specielt indrettede og forstærkede for issejlads. Sø
registraturen har udarbejdet særlige regler for disse
skibes konstruktion og indført en tilsvarende klasse,
hvis betegnelse er »Lc og »ULe .

1939 oprettedes Kommissariatet for Handelsflåden,
som den samlede handelsflåde blev underlagt. 1/1
41 opgjordes denne til at omfatte 862 skibe med en
samlet lastekapacitet (NRT) på 1809791 tons. Maskin
kraften på samtlige skibe repræsenterede ialt 726,2 tu
sind hk. Tank- og isbryderflåden var vokset betydeligt.
løvrigt besørgedes godstrafikken fortrinsvis af skibe på
1000-8000 tons.

Sovjetunionen havde på det tidspunkt 16 rederier.
Det største var det Fjernøstlige rederi med 84 skibe
(lO % af det samlede antal) på ialt 344800 tons, (20
% af den samlede tonnage). En fjerdedel af hele han
delsflåden lå i Kaspiske hav og hørte under 3 rederier.

Efterhånden udskiltes tank-rederierne: »Sovtan ker e

(Sortehavet), »Kaspt an ker c og »Rejd-tank erc (begge
i Kaspiske hav). I Vladivostok og Arehangelsk oprette
des arktiske rederier. De tidligere privatejede skibs
reparations-værksteder i Odessa, Petrograd, Riga, Ba
ku og Arehangelsk udvikledes til store teknisk velud
rustede værfter, der kunne påtage sig enhver art repa
rationer.

1941 skete der et betydeligt fremstød, idet de nord
lige have indgik i det normale sejlområde. Indlem
melsen af Estland, Letland og Litauen havde givet
SV rådighed over store nye havne: Tallinn, Rlga ,
Klajpeda, Liepaja og Ventspils, og i Sortehavet fik
man havnen Izmail. Yderligere var de nye havne Be-
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lomorsk, Sovjetskaja Gavanj, Dickson, Tiksi, Pro
videnija samt Kamysh Burun ved at være færdigud
rustede. De gamle havne fik nyt materiel, kajpladsen
udbyggedes og blev forsynet med portalkraner.

Omsætningen var vokset ca. 1% gange i sammen
ligning med 1913, en tilvækst der navnlig faldt på
kystfarten.

Trods fremgangen påpegede den XVIII'de parti
kongres en række mangler og angav midlerne til en
bedre udvikling, men krigens udbrud 22/6 41 hin
drede gennemførelsen af direktiverne.

Lige fra krigens første dage spillede handelsflåden
en vigtig rolle og løste vigtige forsyningsopgaver i
Østersøen, Finske bugt, Barents, og Sortehavet samt
på krigsskuepladsen i Stillehavet. Under belejringen
af Leningrad, Odessa og Sevastopol sikrede handels
flåden forbindelsen bagud til re sten af landet, og den
Kaspiske flåde opretholdt aktivt forbindelsen til Sta
lingrad under tyskernes angreb . Al udenrigs militær
og handelsforbindelse med de allierede skete jo ad
søvejen, og sø-fl åden gennemførte enhver art militær
transporter af troppestyrker og materiel. En del af
skibene overgik til orlogsflåden, men hovedmassen
sorterede stadig under sørederierne, som gennemfør
te deres arbejde i nært samarbejde med stabene i de
pågældende frontafsnit. Selvom 50 skibe gik tabt,
og sejlads i Østersøen og Sortehavet efterhånden ind
stilledes, var transporten på handelsflåden i krigens
2 første år af betydeligt omfang.

Transporten lå i 1943 med hensyn til tonmil bety
deligt over niveauet fra 1940, og dette holdt sig til
slutningen af krigen. - Udenrigssejladsen tiltog, og
russiske skibe førte i løbet af krigsårene over 10
millioner tons levnedsmidler, våben, udrustning og

Tidsskr. f. Sevæsen. 129. Aarg, 16
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medikamenter til hjemlandet fra havne i USA, Eng
land, Afrika, Iran m. fl. Tilvæksten i tonmil forklares
delvis ved, at russiske skibe med last fra USA til
Hvidehavet måtte lægge kursen højt nord om langs
Spitzbergen og Aleuterne.

Krigens forløb, som udviklede sig forskelligt i de
forskellige områder, satte også på forskellig måde sit
præg på transporten. Det Nordlige og Murrnansk-re
deriet blev stærkt hæmmede i deres virksomhed. I
Østersøen var de tiloverblevne skibe blokerede ved
Leningrad og kunne kun sejle indenfor trekanten
Leningrad - Kronstadt - Oranienbaum. Transpor
terne blev som følge deraf ringe af omfang, men til
gengæld spillede de en vigtig rolle ved Leningrads
forsvar og siden ved det endelige fremstød mod ty
skerne, som skete fra Oranienbaum. I 1940 var trans
porternes omfang kun 5,2 % tonmil sammenlignet
med 1940.

Skibe fra Sortehavsrederiet, Azovske rederi, »Sov
tanker« og Sotsji rederi blev forenede under Azov
Sortehavsforvaltningen (T sj abu ) og fik i krigens før
ste år den opgave at evakuere byerne ved kysten.
løvrigt deltog de i krigsoperationerne og kunne først
1944 begynde at genoptage deres normale transport
virksomhed. I 1944 var omfanget af denne i tonmil
dog kun 3,3 % sammenlignet med 1940.

I Kaspiske hav fandt næsten ingen kamphandlin
ger sted, og transporten fortsatte efter nedenstående
skema. Det lave tal for 1942 forklares ved de vanske
lige sejlforhold for flodskibene, som havde til følge,
at »Ka spt an ker e's skibe midlertidig ikke blev modta
get i Astrakhanj .

Tabel 2 viser transport af fragter i det Kaspiske
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område under krigen (tonmil angivet i % sammen
lignet med 1940).

1941

96,5

1942

59,1

1943 1944 1945

91,5 102,2 63,0

Tabel 3 viser den voldsomme stigning af transpor
terne i Fjerne østen under krigen (tonmil angivet i
% sammenlignet med 1940).

1941

132,0

1942

204,0

1943

650,0

1944

702,0

1945

630,0

Fra 1943 indtil krigens slutning gennemførte det
Fjernøstlige rederi alene over 70 % af den samlede
transport indenfor søflåden.

Krigen til søs bestod af en ustandselig kæde af
større og mindre kamphandlinger, hvori søfolkene
tog aktivt del. Til de vigtigste transportoperationer
hører evakueringen af Riga, TaIlinn, Hangø, Odessa,
Nikolajev, Kherson, Sevastopol og havnene ved Azov
ske hav samt transporterne fra Nordkaukasus til
Krasnovodsk.

Handelsflåden deltog i kampoperationerne ved Tal
linn, Moonsund, Oranienbaum, Odessa, Sevastopol,
Feodosija, Kertsj og Novorossijsk. Murmansk- og Ar
khangelsk-skibe sikrede kummunikationslinierne for
sovjettropperne på Fiskar-halvøen, og i Fjerne østen
deltog handelsskibe i befrielsen af Port Arthur, Sa 
khalin og KuriIlerne.

Under konvojsejladsesn sammen med de allierede
skibe udviste russiske søfolk stort heltemod. Hjem
landet vil aldrig glemme sådanne kaptajner og meka
nikere som Smirnov, Duve, Vislobokov, Goronenko,

16*
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Gerasirnov, som faldt enten i kamp mod fjenden eller
under transport af krigsmateriel, Andre, der udmær
kede sig under farlige rejser, forfulgte af undervands
både og beskudt fra fly, var kaptajnerne Afanasjev,
Gavrilov, Levtsjenko, Zagorodnev, Ismailov, Stsjeti
ni n, Moskalenko, Voronin, Kasjantsjuk, Schanzberg,
Kalaste.

Et skib, der særlig udmærkede sig, var STARYJ
BOLJSHEVIK, hvis besætning i 6 døgn forsvarede sig
mod fjendtlige fly og selv klarede at slukke en brand,
der opstod som følge af en fuldtræffer, hvorefter det
sejrrigt vendte tilbage til Sovjethavn med sin værdi
fulde last af krigsmateriel.

I Finske bugt forsvarede 7 mand af KAZAKHSTAN's
besætning deres skib mod fjendtlige fly, fik slukket
en brand ombord og repareret skaderne, således at det
til sidst lykkedes at føre skibet, der var i drift mod
den fjendtlig besatte kyst, i havn ved egen maskin
haft.

I Sortehavet var S/S F ABRITSIUS under ledelse af
den unge kaptajn Grigor gentagne gange udsat for
angreb fra tyske torpedobåde og stukas,

I Fjerne østen tilbageviste handelsskibe ofte fjendt
lige fly-angreb og tilføjede endog fjenden tab. 5/1
1942, da SHAKHTER deltog i landsætning af sovjet
tropper på Kertsj-halvøen, nedskød besætningen en
»Heinkel - 111«. Besætningen på TAGANROG under
ledelse af kapt. Zajtsev nedskød under et japansk
luftangreb på Vladivostok et fly over byen.

Maskingeværskytterne på det kaspiske skib TSJIT
SJERIN beskød et fjendtligt fly, der bombardere de
russiske skibe, så det styrtede brændende i vandet.

Under landsætningen af sovjettropper fra et land
dangsfartøj i Feodosia mødte handelsskibene. bl. a.
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M/S KALINlN, et fly-angreb med ild fra deres kano
ner og maskingevær og forsvarede ikke blot sig selv,
men dækkede landgangen og nedskød flere tyske fly.

I havnene koncentreredes i de år militært gods, vå
ben og ammunition, der ankom landgangsfartøjer, og
der blev troppestyrkerne indladet. Derfor var de ofte
genstand for bombeangreb og beskydning. Det gælder
Odessa, Leningrad, Tallinn, Kertsj, Feodosij a, Novo
rossijsk, Kamysh-burun og andre. Under tilbageto
get var havnefolkene de sidste, der forlod havnen, og
de var de første, der kom, da fjenden blev forjaget.
På skibsreparationsværfterne måtte ingeniører og me
kanikere arbejde dag og nat for at reparere skibene
efter kampene. Navnlig udmærkede ingeniørerne Vol
kosh, Bogatyrev og Smyka sig.

I krigsårene led den russiske handelsflåde svære
tab. lalt mistedes 363 skibe med en samlet tonnage
på 697188 tons. Deraf blev 69 beslaglagt af tyskerne
i krigens første dage, 230 blev sænket og 64 led ska
der. Navnlig Østersøen og Sortehavet led store tab.

Af Sovjetunionens 52 europæiske havne og 110 an
løbssteder blev 24 havne og 67 anløbspunkter besat af
fjenden. De blev næsten alle ødelagt. De største hav
ne: Odessa, Novorossijsk, Nikolajev, Kertsj, Feodo
sija, Riga, Tallinn, Liepaja og Ventspils var helt ude
af drift. Leningrad og Murrnansk havne var alvorligt
skadede. De okkuperende tropper ødelagde flåden, hav
ne- og værftsindretninger efter en speciel plan, der
meddeltes i en ordre fra Militærkommandoen. Trans
portforetagender skulle ødelægges i bestemt række
følge og ikke først ved tilbagetog, men i god tid.

1085 højtkvalificerede søfartsspecialister omkom
under krigen under udøvelsen af deres pligter, men
trods tabene stod Sovjetunionen efter krigen med er-
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farne og stålsatte folk, og tabene i tonnage blev del
vis kompenseret ved indkøb af skibe i udlandet. 1.
januar 1945 havde USSR 533 handelsskibe med en
samlet tonnage på 1697 tusind tons.

Efter krigsårene ventede et kollossalt genopbyg
ningsarbejde indenfor handelsflådens rammer. Den
fjerde femårsplan 1946-1950 tildelte søfarten en vig
tig rolle m.h.t. udvidelse af handelsforbindelserne
med udlandet. Der måtte derfor skabes en ydedygtig
handelsflåde, hvilket igen medførte store kapitalin
vestermger.

Kapitalinves termger
rb.).

søtransportvæsenet (i mil!.

Beløb i mill. ru.

lait. . • • . . . . .. . . . ... . .
Dcraf: Havne .

Værfter .
Sklbsbygning .

1
2. Iemårsplun 1 3. fem ...rs p ta n I ~ . femilrsl'lall

(1934-1938) (1939 - 1943) (l94(j -l!I:;U)

772 982 2665
130 172 960

45 137 833
250 400 500

Under den 4. femårsplan erhvervede SU skibe med
en samlet tonnage på 600 tusind tons. Havne og skibs
reparationsværfter blev genopbyggede. I Fjerne østen
gik genopbygningen af havnene hånd i hånd med
bygning af nye havne, begge dele i overensstemmelse
med den moderne tekniks resultater. Ved slutningen
af femårsperioden var der bygget 3 nye skibsrepara
tionsværfter i Østersøen og Sortehavet, og repara
tionsværfternes samlede produktionskapacitet var dob
belt så stor som i 1940. Det samme gælder tilnærmel
sesvis for antallet af dokker og slips. I 1950 havde den
således moderniserede søfart en godsomsætning på
21,4 milliarder tonmil * ) , næsten dobbelt så stor som

"} Ca. l 0/0 af verdens samlede transportpræstation til søs . O.A.
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i 1940. Passagertrafikken nåede op på 163 mill. pas
sagermil.

Den 5. femårsplan bragte en radikal vækst i tonna
gen for passager-, fragt- og hjælpeflåde. Nye skibs
typer kom på højde med tidens krav. Sovjetværfter
begyndte at bygge tankskibe og Ministeriet for Sø
flåden udarbejdede en videnskabeligt begrundet plan
for et skibsbygningsprogram. Takket være seriebyg
geriet bringes det store antal typer ned .

Nedenstående tabel 4 belyser udnyttelsen af tør
last- og tankskibene i sammenligning med førkrigs
tiden:

1940 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Middel produktionstal [or l ton j l døgn (i tonmil)
for tørlastflåden 25,1 44,0 46,2 47,2 49,1 52,9 52,0 54,2 58,0
for tankflåden 70,7 68,6 73,4 54,3 72,5 80,2 98,1105,1 103,0

Gennemsnitsfart lastet (i mil)
for tørlastflåden 175 188 192 197 199 201 203 203,7 209
for tankflåden 211 213 216 215 221 233 246 247,6 256

Procenten af udnyttelsen af lastningskapaciteten
for tørlastskibe 50,4 58,9 57,8 56,9 57,7 60,6 58,0 60,5 60,4
for tankflåden 49,3 51,3 52,6 53,9 52,6 55,9 59,7 61,9 56,1

Procent [or den tid tonnagen udnyttes
for tørlastskibe 28,6 39,6 41,5 41,9 42,9 43,5 44,1 44,0 45,9
for tankflåden 68,0 62,6 64,8 64,0 62,5 61,6 66,9 68,6 71,6

Gennemsnittet for den vejlængde 1 ton af lasten tilbagelægger (j mil)
for tørlastflåden 518 1024 971 898 912 928 917 924 1010
for tankflåden 351 361 377 365 348 474 660 794 805

Gennemsnitsnormen pr . døgn under lastninqsarbejder
for tørlastflåden 338 458 496 523 527 557 583 589 613
for tankflåden 6224 5697 6264 5877 6049 5116 5206 4888 5470

Nedgangen i den daglige gennemsnitlige norm for
lastningsarbejder indenfor tankflåden skyldes, at
tankskibene er begyndt at transportere soja-bønner in
bulk som returlast.
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I løbet af den femte femårsperiode flyttedes trans
porten fra indenrigstrafik til verdens-handelsvejene.
Dermed var det første skridt gjort til at øge indtæg
terne for søtransporten for så vidt angår fragten.

I tabel 5 angives det standpunkt, som den voksen
de fragt- og passager-trafik nåede 1956.

1913

Arten af transport (indenfor 1929 1910 1950 1955 1956de nuvær,
grænser)

Fragt (mill. tons) . . . 15,1 9,1 31,2 33,7 53,7 57,7

Passagerer
(mil!. mand) ..... 3,7 1,5 3,1 3,2 6,7 8,2

Under den femte femårsplan skete en yderligere
udvidelse og genopbygning af de vigtigste europæiske
og fjernøstlige havne. En betydelig udvikling i skibs
reparationsværfternes kapacitet opnåedes ved ind
førelse af moderne metoder.

Direktiverne fra den XX-de partikongres.

Ifølge disse skulle omsætningen indenfor sø trans
porten i 1960 sammenlignet med 1955 være øget 2,1
gange, hvilket ville udgøre 78,1 tonmil. Planen for
udsætter en udvikling af eksport- og importtranspor
ten, en øget vareomsætning mellem Sortehavshavne
og Fjerne østen og ligeles en voksende transport ad
den Nordlige Søvej.

I den sjette femårsperiode vil Ministeriet for Sø
transport få en samlet tonnageforøgelse for tørlast
skibe på 1140 tusind tons og for tankskibe - på 460
tusind tons. Passagerflådens kapacitet skal sige med
198 tusind HK, og bugserflådens - med 230000 HK.
Forøgelsen i den 6. femårsperiode bliver 1,8 gange så
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stor som i den 5. Russiske værfter har fået til opgave
at bygge store tankskibe, tømmerskibe, passagerskibe
og andre. Dette byggeri er allerede i gang. Henimod
slutningen af perioden bliver atomisbryderen LENIN
færdig. Et sådant opsving er kun muligt som et resul
tat af det kommunistiske partis generallinie, der går
ud på en fortrinsvis udvikling af den svære industri.

I løbet af den 5, og 6. femårsperiode er der bygget
en serie tankskibe af typen KAZBEK med en lasteka
pacitet på 10000 tons. Den Kaspiske flåde er blevet
forøget med en række lavtgående tankskibe af typen
OLEG KOSHEVOJ.

Også Nikolajev-værftet bygger store tankskibe. I
1956 kom tankskibet KRASNOVODSK (Iastekapacitet
16000 t) i fart.

Hig. den 6. femårsplan skal der bygges en række
tankskibe med en lastekapacitet på 25000 tons. Dis
ses dimensioner bliver: største længde - 201 m.,
bredde - 26,4 m, dybgang lastet - 10,3 m, fart ca.
20 knob, hovedturbinens kapacitet - 19000 i. HK.

Efter krigen er der på russiske værfter bygget en
del diesel-elektriske skibe. Desuden har Sovjet bestilt
mange skibe i udlandet. Finland har leveret 3 diesel
elektriske isbrydere: KAPITAN BELOUSOV, KAPI
TAN VORONIN og KAPITAN MELEKHOV. Holland
ske værfter har bygget en serie diesel-elektriske tør
lastskibe af typen LENA, beregnet til sejlads i is.

De mange nye isbryderskibe vil muliggøre en vi
dere udvikling af det arktiske område og af undersø
gelser i Antarktis. De skibe, der kommer til i den
sjette femårsperiode, udmærker sig ved større øko
nomi, deres motorer og skibsmekanismer er moderne,
således at de kan holde en større fart.

Gennemsnitsfarten for tørlastskibe skal stige 15 %,
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for tankskibe - 10 %. Mange skibe vil blive moderni
serede og ændret til flydende brændstof. Dette i for
bindelse med en radikal modernisering af driften og
nedsættelse af liggetiden i havnene samt bekæmpelse
af ballastfart skulle medføre en betydelig forbedring
i skibenes kapacitet.

I denne femårsperiode skal skibsfarten i Fjerne
østen fremmes. Tsjukotka, Kamtsjatka, KuriIIerne,
Sakhalin og Primorje besejles regelmæssigt af fragl
handelsskibe som RUSJ, ILJITSJ, AZIJA, SIBIRJ
og andre. Nylig el" det slore pasagerskib SOVJETSKI.J
SOJUZ (deplacement 30000 l) overgået til Fjerne
østen.

I de sidste år er nogle specielle, nyudrustede turist
skibe sat ind på ruter omkring i Europa og mellem
Odessa og Leningrad.

Særlig kendt er M/S POBEDA, og i 1957 er M/S
GRUZIJA kommet til.

I løbet af 1956 og 1957 er der gjort et stort arbejde
for at forlænge perioderne mellem reparationerne og
for brændselsøkonomi.

I de 1Y:! år, der er gået af 6. femårsperiode er an
tallet af klassificerede skibe steget fra 49,2 % til
64,4 % og antallet af betinget sejldygtige og utilfreds
stillende skibe bragt betydeligt ned. Femårsplanen har
til mål en forøgelse af produktionskapaciteten på -10
% og en sænkning af omkostningsniveauet på 26 % .

Kommunikations- og radionavigationshjælpemid
lerne på skibene skal moderniseres: Radarstationer,
gyrokompasser, ekkolod, elektrolog, radiopejlere vil
blive installeret i vidt omfang, og efterhånden som ud
viklingen skrider frem indføres automatisk styring,
automatisk løsning af astronomiske opgaver og andre
beregninger, diapositive mikrokort o.s.v. Hånd i hånd
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med udviklingen af de moderne hjælpemidler går for
bedringen af de gamle enkle styrmandsapparater. De
ledende havne skal nå et højt teknologisk stade, så
ledes at man kan regne med, at den komplekse me
kanisering ved år 1960 vil være ført op til 65 % i
alle sovjethavne.

Samtlige grene af de maritime videnskaber har un
der Sovjetstyret nået en bred udvikling. De maritime
problemer behandles i sådanne videnskabelige insti
tutioner som Instituttet for komplekse transport
problemer i USSR, Søflådens Videnskabelige centrale
forskningsinstitut, Det centrale videnskabelige forsk
ningsinstitut for driftsøkonomi i Søflåden, Det arkti
ske videnskabelige forskningsinstitut, De højere sø
fartskoler i Leningrad, Odessa og Vladivostok og Odes
sa Ingeniør-institut for søf'låden.

En betydelig indsats i forskningen m.h.t, søfart og
transport er gjort af D.A. Lukhmanov, V. L. Poz
djunin, V. G. Bakajev, N. N. Zubov, A. P. Justsjenko,
H. Ju. Rybaltovskij, B. P . Khljustin og A. N. Krylov.

Der er skabt et net af undervisningsanstalter, der
uddanner personel til handelsflåden. I Tsar-tiden
fandtes der ingen højere søfartskoler. Den teoretiske
undervisning er nær forbundet med praktisk uddan
nelse. Ved hjælp af brevskoler gennemføres en vidt
gående uddannelse uden afbrydelse i det produktive
arbejde. Udviklingen i handelsflåden, havnene og
værfterne sætter sit præg på havnebyerne, som bliver
kulturelle og tekniske centrer i landet. Der bygges
udmærkede klubber, sygehuse, børnehaver og navnlig
boliger.



Boganmeldelser.
Macintijre, Donald: »Juiland«,

Evans Bros., Ltd., London 1957, 210 s. iII.

;\!ed baggrund i en oplevelse med en »m idsh iprnan«, der intet
vidste om »Jyllandsslaget« har Captain Donald Macintyre
D.S.O. & 2 Bars, D.S.C., R.N. (Retd.) skrevet en bog om dette
meget omdebatterede slag for at give den yngre generation en
lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med dette, som han
betegner det, slagskibsæraens betydningsfuldeste søslag.

I en let læselig og fængslende fremstilling af slagets forhisto
rie, hovedpersoner, udvikling og efterspil foretager forfatteren
en krf tisk gennemgang af de dispositioner på længere og kor
11'1'1' sigt, der dannede baggrunden for dette et af søkrtgshisto
rIcns, hvad den deltagende tonnage angår, største søslag, og
konkluderer, at ingen vandt; men at den tyske høj søf'l åde på
grund af begivenhedernes udvlkl ing blev den labende på læn
gere sigt, mens admiral Jellicoe pit den anden side havde haft
alle chancer for ved forkerte dispositioner i de afgørende situa
tioner at kunne blive det, s1\ at sige øjebl ikkel igt,

JUTLAND støtter sig, hvad selvfølgelig er, på en stærk be
nyt telse af tidligere mere eller mindre officielle værker om
samme emne, og de talrige skitser har en tydelig lighed med dem,
del' ledsagede »The Riddle of Jul1and « (Langhorne Gibson &

.LE.T. Harper, Cassell 1934 ), men i modsætning til sidslnævnte
bringes der i den nu foreliggende bog et an tal fotografier af
hovedpersoner og begivenheder i slaget, hvoraf vel særligt bille
derne af slngskibseskadrcrnc til søs virker imponerende.

Man kan ikke undlade at bemærke, hvorledes tidsafstanden til
begivenheder og personer bevirker, at krltikcn af disse bliver p å
en gang blidere og skarpere, blidere i sin realitet, fordi der i
ringere grad tages parti, men skarpere i sin form, for så vidt
angår påvisning af vitterlige fejl, fordi de pligældende ikke
længere kan blive fornærmede. Og fejl i signalprocednre, i fjern
kending og i taktisk og strategisk konsekvens påviser forfatte 
ren i massevis.

Ikke mindst herved bliver bogen nyt tig læsning, der må an
befales alle unge søofficerer og alle andre interesserede, som et
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H.-H. W.

H. F. K.

meget værdifuldt supplement til deres kendskab til dette stadig
interessante emne.

SJdbbygning.

Forlaget Robert Laet i Burg Bez, Jl!agdeburg, der for kort
tid siden udsendte en gengivelse af: af Chapman's »Arch itec
tura Navalis l\Iercatoria« (anm. her i Tidsskr. Aug. 1957 ) har
nu udsendt 4 andre Publikationer af lignende Art, nemlig:

Schiffsrisse zur Schiffaugeschichte:

I: Holliindische und Deutsche Schiffe 1597 bis 1680, 8 s. + 17
Plancher.

II: Englische und Amer-ikanische Schiffe 1577 bis 1810, 18 s. +
11 Plancher.

Hanseschiff um 1470. 3 store Tavler.

Admiral Paris. Souvenirs de Marine, 6 s. + 26 Plancher.
Disse 4 Publikationer bringer i let tilgængelig, handig og

overskuelig Form en Rigdom af Oplysninger med Linie-, Rig
niugs-, Sejl- og Detafltegnin ger, baade for den skibsbygnings-In
teresserede og for Modelhyggere. De 26 Plancher af Admiral På
ris's Værk er udvalgt som en god Repræsentation for dette Stor
folioværks 240 Plancher.

Det smukke Udstyr og den klare Gengivelse giver den histo
risk interesserede en god lejlighed til nærmere Studium af
disse, paa Grund af deres Størrelse ellers vanskeligt tilgænge
lige Værker.

Dudleij Pope: »73 Norih, The Batile of ihe Barenis Sea.«
Weidenfeld and Nicolson, London 1958. 320 s. ilI.

Som bekendt beordrede Hitler i begyndelsen af 1943, at alle
tyske overfladeskibe større end jagere skulle hugges op. Det
drejede sig om 3 slagskibe, 2 Iomrneslagsklhe, 3 tunge krydsere
og 6 lette krydsere. Det var en af krigens afgørende beslutninger,
der hermed blev truffet, en beslutning, der bl. a. fik Storadmiral
Råder til at trække sig tilbage i protest, hvilket bragte Donltz
frem som den tyske marines chef.
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H.M.P.

;\Ien hvad var den egentlige anledning til denne krise i tysker
nes flildepolitik, der satte endeligt punktum for drømmen om
en ny tysk Hochseeflotte?

Det var slaget i Barents Havet, hvor Captain R. St. Vincent
Sherhrooke vandt Victoria Cross ved med kun 4 jagere at afslå
et angreb fra en overlegen tysk styrke, bestående af lomme
slagskibet LOTZOW, den svære krydser HIPPER og 6 jagere mod
konvoj J\V51B til l\Iurmansk, og det er dette slag, som Dudley
Pope ved hjælp af både tyske og engelske kilder og i fuldt sam
arbejde med Admiralty og Admiral Sherbrooke på en mesterlig
måde har beskrevet i denne bog. Pope anvender en tredimen
sional betragtningsmåde, idet han belyser slaget, dets forspil
og følgerne fra taktikerne på stedet, både de engelske og tyske,
samt fra hovedkvartererne i land.

I et forord skriver Admiral of the Fleet Lord Tovey, C-in-C
Home Pleet, 1940-43: »The Battle of the Barcnts Sea was one
uf the finest exarnplcs in either of the two World War-s of how
to handle destroyers and eruisers in action with heavier forces.
Captain Sherbrooke saved his convoy by go ing straight in to
attack his far heavier enerny, using his guns to what damage
they co uld but relying on his torpedoes, the real m enace to the
heavy ships, to deter them from closing the convoy.«

Det tjener til forfatterens ære, at han på en yderst levende
milde lader sine læsere tage del i dette slag. Navnlig er beskri

vclserne fra de engelske eskorteskibe ONSLO'V, OBEDIENT,
OR'VELL og OBD URATE fremragende, og man får den største
sympati med den tavse skikkelse på ONSLO'V's bro, manden der
efter at have modtaget sit lands største hædersbevisning i krig,
fra s in sygeseng. næsten blind, sendte sin besætning et budskab,
der fortalte, at udmærkelsen var en anerkendelse til dem alle,
ikke til en enkelt mand.

C. E. Lucas Phillips: »Imperieis sentier«.

Hirschsprungs Forlag. København 1958. 227 sider. Kortskitse. Over
sættelse af Escape of the Amethyst ved Nils Andersen.

Denne bog indeholder beretn ingen om den såkaldte Al\IE
THYST affære, der i sin tid vakte opmærksomhed verden over.
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Fregatten .HIETHYST blev i foråret 1949 under besejling af
Yangtze-floden på vej til sin station ved Nan-king taget under
beskydning af kinesiske feltbatterier tilhørende kommunist
hæren. Beskydningen, der forårsagede alvorlige skader og tab af
menneskeliv om bord, skyldtes en misforståelse; men prestige
hensyn fra kommuniststyrkernes side medførte langvarige og
vanskelige forhandlinger om sagen, medens Al\IETHYST holdtes
blokeret på floden. Skibet lå her under vanskelige forsynings
mæssige forhold i mere end 3 måneder, indtil det under kom
mando af Lt, Cdr. J. S. Kerans foretog et overraskende og vel
Iykket udbrud.

I bogen skildres såvel baggrund som hændelsens forløb på
grundlag dels af officielle dokumenter dels af dagbogsnotater
fra og samtaler med implicerede. Skildringen klarlægger i en
keltheder de indviklede opgaver og utallige vanskeligheder, som
chef og besætning stilledes overfor, og aftvinger beundring for
den sejge udholdenhed og det mod, der vistes.

Oversættelsen lider, hvad det maritime angår, desværre af en
del skønhedsfejl. Dette har den til fælles med mange andre
oversættelser af maritime tekster fra de senere år til be
klagelse for interesserede læsere blandt søens folk.

Th.
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Bjergningen af motortorpedobåden FLYYEFISKEN
efter dennes kollision med motortorpedobåden HØGEN

i Store Bælt den 4. september 1957.

Af orlogskaptajn J. O. Frederiksen.

Siden sSprlngerbådenese glansperiode, nærmere
betegnet tiden omkring 1. verdenskrig er der såvidt
vides ikke forekommet noget tilfælde af bjergning af
synkende orlogsskib til søs ved søværnets egen foran
staltning, og det skønnes derfor at kunne have inter
esse for tidsskriftets læsere at blive gjort nærmere be
kendt med denne sag.

Bjergningsaktionen er beskrevet så detailleret som
muligt med henblik på, at de erfaringer, der er gjort
i dette tilfælde, kan anvendes, hvis en lignende situa
tion skulle opstå i fremtiden. Fotografierne til artiklen
er venligst udlånt af orlogsværftet, ligesom rapporter
fra de to motortorpedobåde og søværnets skibs- og
maskininspektion sagen vedrørende har været stillet
til forfatterens disposition. Tegningerne er udført af
ark. Carla Jurgensen.

Den 4.sep. 1957 kl. 0305 befandt 1. Fregatdivision
(FGD 1) (ROLF KRAKE og ESBERN SNARE) sig
i Store Bælt (Rute 28 pkt. 12) for nordgående Forma
tion 1, fart 12 kno Vind NW-3 Sø-2. 4. krigsvagtsgrad
(1 skifte på vagt - krigsbemanding på bro samt i
plot og på signalbro - havaritjeneste tilrigget. del
vis bemandet). »Seri al 19« i øvelse STRIKE AHEAD

Tidsskr. f. Sevæsen, 129. Aarg. 17
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var lige afsluttet, og divisionen var under forlægning
til farvandet nord for Sprogø, hvor »Serla l 20« skulle
finde sted umiddelbart efter. I samme farvand be
fandt sig kystjageren HUITFELDT og patruljebåden
HOLM samt 7 motortorpedobåde. Alle enhederne hav
de været i engagement i »Seria l 19 « og var på vej nord
på til næste »ser ia1«. KI. 0307 modtoges på MTB com
mon frequency »Emergen cy Collision« og umiddelbart
efter »E m ergen cy this is FLYVEFISKEN I have been
in collision with HØGEN - switch on navigationaI
lights - HØGEN is sinking FLYVEFISKEN is not in
immediate dangere. Der var ingen position i signalet,
men ROLF KRAKES (RK) plot udgjorde kollisions
stedet til at være 6 sml. NØ for Lohals, hvilket var ca.
3 smI. fra FGD's position.

RK ændrede kurs til 240 fart 18 og stod ned mod
det formodede kollisionssted. ESBERN SNARE (ES)
blev beordret til at holde gående i ruten indtil videre
(for at undgå unødvendig sejlads i ikke minestrøget
område). Motortorpedobådene GRIBBEN og TRANEN
befandt sig umiddelbart på kollisionsstedet. Da der
var en del skibslys i farvandsområdet, blev GRIBBEN
kl. 0315 beordret til at markere med Verys Light. Af
standen til kollisionsstedet var da ca. 1,5 sml. Sam
tidig med at RK ændrede kurs for at gå til assistance
blev redningsbådsbesætningen pebet til mønstring, og
hvalbåden gjordes klar til udsætning, samtlige naviga
tions- og signalprojektører blev tændt og extra ud
kigge udsat for at observere evt. svømmende i vandet,
ligesom farten ved nærmeIse af kollisionsstedet blev
nedsat.

Besætningen blev purret (se note l). Havaritjene
sten klargjorde pumpe- og afstivningsmaterieI. Lægen
klargjorde sanitetsgrej. KI. 0321 ankom RK til kol-
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lisionsstedet og fandt FLYVEFISKEN og HØGEN i
en situation, der er søgt gengivet i fig. 1. De to bådes
besætninger stod for største partens vedkommende
på FLYVEFISKEN, der lå oven på HØGEN. RK's
hvalbåd blev sat i vandet og hentede et hold ombord;
de sårede var taget ombord i TRANEN, og nogle bjer
gede var taget ombord i GRIBBEJN fra en af HØGENs
flåder. Det var på dette tidspunkt ikke muligt at få
klare oplysninger fra FLYVEFISKEN og HØGEN om,
hvormange der savnedes, hvorfor ES blev beordret til
at optage eftersøgning efter evt. savnede og løsrevne
flåder. RK blev, medens dette fandt sted, manøvreret
i en sådan position, at dens agterende befandt sig
40-50 m fra havaristerne. Det var indlysende, at mu
ligheden for at bjerge HØGEN var yderst tvivlsom,
idet den faktisk var trykket delvis under vand. En
forespørgsel til FLYVEFISKEN, om hvor stor skade
denne skønnedes at have under vandlinien, gav ingen
pålidelige oplysninger. Det var hensigten, hvis FLY
VEFISKEN havde rimelig chance for at kunne flyde,
at få denne til at forsøge at bakke af, evt. hale den
af, således at det blev muligt at få HØGEN langs si
den først og derefter at få FLYVEFISKEN langs den
anden side, idet det derved ville blive muligt at bruge
RK's transportable pumper effektivt, samtidig med at
bådene kunne støttes, eventuelt »bæres« langs siden
i et par wirebugter for og agter.

Dette spørgsmål løste sig desværre for HØGENs
vedkommende, idet den sank ca. kl. 0325 (4 minutter
efter at RK kom tilstede) på pladsen 046 Hov fyr 4,1
i 17 meter vand. En skydepilk, der var klargjort
straks, da man så havaristerne, blev udlagt fra RK.

Det viste sig nu, at FLYVEFISKEN tog meget vand
ind, idet stævnen sank ca. 1 cm i minuttet. ES var
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kommet til stede og havde hentet et hold bjergede fra
FLYVEFISKEN i sin rednings-båd. Disse bj ergede,
samt de af GRIBBEN og TRANEN opsamlede, blev
alle afleveret i RK, der på dette tidspunkt havde givet
ordre til, at alle bjergede skulle afleveres ombord hur
tigst muligt, således at man kunne få en sikker op
gørelse over evt. savnede.

Samtidig med at RK's hvalbåd hentede de sidste be
sætningsmedlemmer, der ikke var strengt nødvendige
for FLYVEFISKENs bjergning, blev slæbeforbindelse
etableret med Gunline (se note 2). En 24 mm wire
blev ført over, og FLYVEFISKEN halet langs RK's
styrbords side. Denne var i forvejen blevet :o polst r et «
med fendere, hvor motortorpedobåden skulle ligge (se
note 3) . KI. 0342 var FLYVEFISKEN langs siden og
RK's 2 Ellehammerpumper (50 tons i timen pr. pum
pe) og 2 elektriske undervandspumper (40 tons i ti
men pr. pumpe) blev sat ind. Det var helt klart, at en
bjergning kun kunne gennemføres med held, hvis det
var muligt at slæbe FLYVEFISKEN fortøjet langs si
den og med agterenden i sejlretningen. Ved denne
fremgangsmåde ville man opnå, at slæbetrykket blev
elimineret på den beskadigede del af skroget, forski
bet. En slæbning på traditionel vis med stævnen i
sejlretningen ville selv ved brug af lækmåtte i den
givne situation være dømt til at mislykkes (se note 4).

Med de muligheder for bedømmelse af situationen,
der forelå, måtte man gå ud fra, at alle vandtætte skod
foran forreste maskinskod var kompromitterede. Ha
varitjenesten såvel i FLYVEFISKEN som RK satte
derfor ind på at forstøtte dette skod, således at det
havde en rimelig chance for at kunne holde. Dette var
FLYVEFISKENs maskinbesætning, endnu imens de
to både lå sammenfiltret, gået igang med under an-
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vendeise af det medgivne havarigrej. men der mang
lede diverse dele såsom træ, kiler og passende værk
tøj for at kunne udføre forstøtningen effektivt. Dette
materiel blev, da båden korn på siden af RK, stillet
til rådighed herfra. FLYVEFISKENs hjælpemaskiner
var intakte, og båden var derfor selvforsynende med
kraft, således at belysning og lænsepumper kunne
holdes igang, FLYVEFISKEN havde sine 2 lænsepum
per (12 tons i timen pr. pumpe) igang. Disse udførte
sammen med de af RK anvendte pumper (kapacitet
tidligere angivet) en total udpumpning på ca. 204 tons
i timen. Under slæbningen trimmedes FLYVEFISKEN
ved at skifte ca. 5 tons brændstof fra forreste brænd
olietank til agterste. Det må formodentlig være denne
trimning, der var skyld i, at man under slæbningen
lettede FLYVEJFISKENs stævn ca. en fod, idet det er
ganske utænkeligt, at indstrømningen gennem de un
der vandlinien værende lækager skulle være mindre
end de ca. 204 tons som de forenede pumper kunne
yde. Naturligvis foreligger den mulighed, at lækagerne
ikke har haft fri indstrømningskapacitet på grund af
løs aptering o. l. der flød i de vand fyldte rum.

Fastgøring af båden blev foretaget som vist på
fig. 2.

1. Slæberen: Styrbords forreste fortøjningswirer
(24 mm X 100 m, absolut brudgrænse 38 ts) blev
manet fra bakken ned på stb, sidedæk og lagt i
bugt omkring foden af 40 mm affutagen i FLYVE
FISKEN. Tampen blev taget ombord igen, og øjet
lagt over styrbordspullert på agterkant af bakdæk
ket i RK. Den løbende part af bugten blev halet
tot og sat fast således, at begge parter bar lige
meget. Et forhold der ikke ændredes under slæb
ningen, idet bugten skrænsede frit om affutagen.
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2. Stroppen: Agterste fortøjningswire (samme førlig
hed som slæberen) blev anvendt således, at en bugt
med øjet som inderste part blev lagt under stæv
nen på FLYVEFISKEN og ført på plads under
bunden ved hjælp af hager. øjet blev lagt over
styrbords pullert på agterdækket i RK. Løbende
part af bugten blev halet tot under stadig tilribben
og sat fast således, at trykket såvidt muligt blev
ens på begge parter. En svær fender blev anvendt
som strø, hvor bugten lå over dækskanten i borde.

3. Agterfortøjningen: Bagbords agtertrosse (40 mm
X 225 m) blev anvendt, idet tampen blev ført ud
igennem kæben i RK 's agterende - igennem
stævnkæben på FLYVEFISKEN og sat fast på
dennes bakpullert. Hensigten med agterfortøjnin
gen var dels at holde stævnen ind langs siden, dels
at lette evt. bakmanøvre for RK.

4. Spring. En af FLYVEFISKENs trosser (24 mm
X 75 m) blev anvendt, således at tre slag blev
lagt mellem stb's pullert på RK's sidedæk og stb's
pullert på FLYVEFISKENs agterdæk. Hensigten
med springet var at holde FLYVEFISKEN fast
langs siden af RK dels under slæbningen og dels
under havnemanøvre. Springet blev derfor ikke
lagt, før der var gået an i slæberen.

KI. 0430 begyndte slæbningen mod Korsør med en
fart af ca. 5 knob. FLYVEFISKEN lå under slæbnin
gen således, at agterenden var løftet ca. 1 fod ud af
vandet, og stævnen var ca. 3 fod over vandoverfladen.
Stroppen stod tot, men uden særlig hård belastning.

Mens klargøringen til slæbning blev foretaget på
dækket, arbejdede sanitetstjenesten med de sårede,
hvoraf en var hårdt såret med chok og indre kvæstel
ser (en maskinist fra HØGEN, der havde været i
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klemme, da den ene motor blev slået af fundamentet
ved kollisionen), og 4 lettere sårede; disse havde alle
flænger forskellige steder på krop og lemmer og be
handledes med syning eller klemmer. De bjergede blev
betjent med tørt tøj, varme drikke og delvis lagt in
terimistisk til køjs. En optælling, umiddelbart efter at
alle bjergede var bragt ombord i RK, viste, at MS
321226 Knud Ingemann Thomsen fra HØGEN sav
nedes. Efter de oplysninger, der forelå, var der ingen
tvivl om, at han ikke var gået ned med HØGEN, idet
han var set i live i vandet efter kollisionen.

KJ. 0355 var der fra RK afsendt signal til Kystflå
den med de oplysninger, der forelå sagen vedrørende.
KJ. 0405 modtog RK ordre til at være aTC for red
ningsarbejdet. ES og motortorpedobådene beordredes
til at fortsætte eftersøgningen af den savnede maski
nist.

Bugseringen gik planmæssigt, og k!. 0708 ankom RK
til Korsør og fortøjede ved østkajen med bagbords side
langs kajen, idet FLYVEFISKEN ikke kunne slippes,
før en nærmere undersøgelse og evt. nødtørftig tæt
ning af lækagerne under vandlinien var foretaget.
Ved ankomsten var ambulancer klar til de sårede, og
havaritjenesten fra HJÆLPEREN mødte og overtog
ansvaret for det videre arbejde med FLYVEFISKEN.
Civilforsvaret mødte med en 60 tons pumpe, og
HJÆLPEREN mødte med flere Ellehammerpumper
og frømænd.

Søværnets skibs- og maskininspektions (SMI) re
præsentant kom til stede kl. 0835, og på det tidspunkt
»hang« forenden af FLYVEFISKEN i stroppen. (Der
var omkring dette tidspunkt noget besvær med civil
forsvarets pumpe). Lækmåtter blev af frømændene
anbragt over de to største lækager, efter at udragende
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stykker af bord i stævnen var fjernet. RK's pumper
blev, efterhånden som FLYVEFISKEN lettede, fri
gjort.

Efter forhandling med Lilleø skibsværft blev bed
ding gjort klar. KJ. 1230 var FLYVEFISKEN lænset
så meget, at den nærlig lå på normal vandlinie, og
slæbning til Lilleø blev foretaget af GRÆSHOLM og
HJÆLPERENs motorbåd. Som nærmere omtalt i note
4 sank båden under denne slæbning ned til samme
dybgående, som den havde før lænsning til normal
vandlinie var begyndt. (Der var stadig 3 transportable
pumper igang) . .

Det herved opståede trim forårsagede en del van
skelighed ved anbringelsen på beddingsvognen, således
at assistance af frømænd var nødvendig. Kl. 1800 stod
FLYVEFISKEN på bedding og følgende skader blev
konstateret af SMI's repræsentant:

»Underende af forstævn, køl fra vandlinien og ca.
5 m agterefter med inderstævn, stævnknæ og 4 å 5 m2

klædning var knust og splintret eller manglede fuld
stændig.

Om sb. mellem spt, 42 og 46 var de 3 lag klædning
afrevet fra et stykke under VL og op til hoveddækket.
Diagonalkryds af aluminium samt spt, 42 til 46 og
alle langskibsvægere af træ var delvis bortsprængt.
En større deformation i fenderlistens højde fandtes
ca. 2,5 m agtenfor stævnen om sb.

I baksdæksiden sad fastklemt en aluminiumsdel fra
motortorpedobåden HØGEN, mark. spt, 31-32. Såvel
sb som bb skibsside havde større eller mindre knus
ninger spredt over en væsentlig del af forskibet. Nåd
derne i klædningen trådte tydeligt frem overalt. Om
bb - spt. 47-49 - fandtes en større knusning ca.
0,75 m under fenderlisten .
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Fig 3.
FLYVEFISKEN på LiIleø værft.

Stævnen.

Indenbords var kollisionsskoddet afrevet under dør
ken, og 4-6 bundstokke og spanteender var flået løs
og stærkt deformeret.« (Se fig. 3 og 4.)

Der blev foretaget midlertidig udbedring af de her
omtalte skader, og FLYVEFISKEN var den 9. septem
ber 1957 klar til at blive bugseret til Holmen for en
delig reparation. HØGEN blev hævet af Svitzer og
bragt til Nyborg; men den, ar i en sådan tilstand, at
reparation ikke skønnedes at kunne betale sig.

Som nævnt i indledningen har de to motortorpedo-
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bådes rapporter været til forfatterens disposition. Det
er interessant ved gennemlæsningen af disse rappor
ter at konstatere, at begivenhederne indtil kollisionen
er meget nøje gengivet, hvorimod det i nogen grad er
sparsomt med oplysninger om, hvad der skete efter
kollisionen; bl. a. bør der gives omhyggelige oplysnin
ger om, hvorvidt der er sårede, et forhold, der f. eks.
kan have sin betydning ved eventuelle ulykkesforsik
ringssager. (Den hårdtsårede maskinist er forøvrigt
kommet over uheldet uden men).

Den savnede niaskinkonstabelelev 321226 Knud In
gemann Thomsen omkom, og kollisionen fik således
desværre et dødsoffer.

Det er iøvrigt næppe for meget sagt, at alle i denne
episode implicerede fandt det såvel glædeligt som ufat
teligt, at selve kollisionen ikke krævede flere ofre.

Det vil ikke være rigtigt at slutte denne beskrivelse
af bjergningen uden at nævne, at besætningerne fra

Fig. 4.
FLYVEFISKEN på Lilleø værft.

Styrbords side.
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såvel motortorpedobådene som fra RK udviste den
største ro, iver og interesse under hele aktionen. Dette
faktum er i og for sig kun, hvad man bør kunne for
vente af vel uddannede besætninger; men det bør erin
dres, at kollisionen indtraf på et tidspunkt, hvor en
hederne var igang med en række anstrengende øvelser,
og for motortorpedobådsbesætningernes vedkommen
de var forbundet med en uhyggelig oplevelse.

Note 1.
Udpurringer: Dette problem har to sider:

1. Hvem skal purres.
2. Hvordan purrer man mest effektivt.

ad 1.

ad 2.

Med et skifte på vagt har man tilstrækkeligt
mandskab til at besætte alle faste poster - red
ningsbådshesætning, udsætning af fartøjet, og i
denne situation extra udklgge, For at kunne fore
tage nogen form for bjergning - assistance med
havaritjeneste m. v. skal man desuden bruge
samtlige til rådighed værende befalingsmænd 
alle befarne - hele havari tjenesten (herunder
sanitets- og kabystjeneste). Man må yderligere
påregne at skulle bruge personel til hejsning af
fartøj - manen af wirer og trosser (kun spil på
bak). Kort sagt, man har brug for hele besætnin
gen i første omgang, og man kan så efterhånden,
som situationen tager form frigøre overflødigt
personel.

Den mest effektive form for udpurrrng er at slå
klart skib. Men i den foreliggende situation var
denne form ikke ønskelig. Hvad ville der nemlig
ske. - Besætningen tørner ud, surrer køjer (nød
vendigt af forskellige årsager), ifører sig fuld
kampudrustning. indtager klartskibsposterne. Ved
at surre køjer spildes unødig tid. Ved at iføre sig
kampudrustning bliver den enkeltes bevægelser
hæmmede. Ved at indtage klartskibsposterne op
står en masse unødig afløsning. Poster, der alle-
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rede er instrueret, skal evt. geninstruercs, eller
man skal i alle tilfælde overbevise sig om, at
overlevering er givet korrekt.

Udpurring blev foretaget ved over ordreanlæg
get fra broen at varsko overalt i skibet »Giv agt
motortorpedoblldskollision, alle mand rejse ud af
køjernee, Dette blev gentaget to gange. Det var
forbløffende at se, hvor hurtigt der blev reageret,
specielt når man ved, hvor ofte ordrer om på

klædning o. 1., der har været varskoet over ordre
anlæg med behørig piben før ordrens udgivelse,
har »svæ r t ved at blive hørte.

No le 2.
»Gun lin c«, Afstanden til havaristen var for stor til at kaste

ende kunne anvendes, og overføring ved fartøj skønnedes uøn
sket, hvorfor »gunlinee blev anvendt. Første skud fejlede, idet
linen ikke løb ud. Der var tidligere p å togtet brugt »gun l ine«
i ca. 10 tilfælde, og alle skud havde virket. I alle disse tilfælde
var det nye liner, der blev anvendt. Linen i dette tilfælde var
en brugt genopspolet line. Om det er årsagen til s fej lskuddet«
skal ikke kategorisk påst ås ; men næste skud var igen med ny
line, delte skud virkede, og forbindelsen blev etableret.

Note 3.
.4ffendringen: Der er i artiklen anvendt ordet s pcls tr et«, og

riet er med fuldt overlæg, idet faktisk alt, hvad der fandtes
ombord af fendere blev taget i anvendelse. Det er på sin plads
her at omtale de ureglementerede gummifendere (gamle bil
dæk). Et gammelt truckdæk (ca, 125 cm i diameter ) klædt med
28 mm brandgods var ganske uforligneligt i denne situation,
specielt i sammenligning med de reglementerede kajfendere,
der er så hårde i »Hj er tete, at de på enheder med tynde plader
eller spinkel klædning gør mere skade end gavn. Der var som
følge af denne s polstr-inge ingen skader på skibssiderne for
årsaget af slæbningen.

Note 4.
Lækm åttes Da FLYVEFISI{EN var klargjort til slæbning,

blev det fra denne forestået, at man salte lækmåtte ud.
Delte skønnedes imidlertid at være tidsspilde i den fore

liggende situation, idet havariet i stævnen, var af en sådan ka
rakter, at stumper af bord stak vinkelret ud fra skibssiden.
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Disse stumper blev forsøgt fjernet med hager fra dækket; men
de sad urokkeligt og skulle for at fjernes saves væk af en mand
udenbords. Anvendelse af lækmåtte uden at fjerne disse stum
per var umulig, idet den overhovedet ikke ville kunne ligge an
mod skibssiden. Lækagen om sth ved chefens lukaf var ikke
lokaliseret og en anvendelse af lækmåtte der, hvis lækken havde
"æret lokaliseret, havde ikke haft videre betydning, idet slæb
ningen med agterenden i sejlretningen ville bevirke, at måtten
ville stå som en ballon ud fra skibssiden. At denne påstand
ikke var grebet ud af luften bevistes senere på dagen i Korsør
havn, hvor man ved hjælp af frømand anbragte lækmåtten
korrekt, derefter slæbte i stævnen med det resultat, at båden
nær var sunket i havnen, fordi lækmåtten gled ud af stilling.
Sikkerheden i denne aktion var lagt på den som strop beteg
nede wire. En nærmere uddybning af dennes fuktion vil måske
derfor være på sin plads.

Det er i artiklen anført, at planen oprindelig var at tage
HØGEN på den ene side og FL YVEFISI\EN på den anden side
af RK. - Ville en sådan plan have nogen rimelig chance for
at kunne gennemføres?

HØGEN var i en sådan tilstand, at den var nærlig vandfyldt
(mal flød) . En fuldt udrustet motortorpedobåd repræsenterer
en vægt af 127 tons, men ved nedsænkning i vand til malflyd
ningstilstand vil den ifølge foretagne skøn og beregninger
repræsentere en vægt af ca, 80 tons. 2 wirestropper (af den an
vendte førlighed) en for og en agter anbragt på pullerterne på
Huntf'regattens agter- og sidedæk vil med enkelt part tage en
hrudbelastning på 38 tons pr. stk., ialt 76 tons. Det vil derfor
være nødvendigt at lægge de to stropper dobbelt, hvorved man
får en samlet brudbelastning på 152 ts, Dertil kommer så den
dobbelte slæber af samme førlighed. Der vil således være en
rimelig chance for at kunne »bære« båden. lIIed en båd på hver
side bliver der ikke noget krængningsproblem, men kun spørgs
målet om nedtrykning. Nedtrykningen skulle blive ca, 1 me
ter, hvilket vil sige, at fregatten får et fribord agter på ca,
60 cm. Et andet problem er stroppernes tryk på siden af motor
torpedobåden. (Sammentrykningsfaren) , Hver strops tryk på
ydersiden af motortorpedobåden er udregnet til at være ca.
22 tons, og et sådant tryk skønnes bådens diagonalbygning støt
tet af tværgående skod at kunne modstå; selvom stropperne for-
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synet med strø vil kunne foranledige srnåhavarfer, er dette
denne forbindelse af underordnet betydning,

Den aktuelle situation var derimod således, at der kun var
en båd, der ikke var vandfyldt, men skønnes at have indeholdt
ca, 20 tons vand i den vandfyldte del af skroget. Stroppen re
præsenterer stadig en brudbelastning pli 38 ts., det vil sige,
at der, med enkelt part som anvendt, var en rimelig sikker
hedskoefficient. Krængningen fik ingen hetydning, idet den ud
gjorde ca , 5 grader; men da Huntfregatterne som følge af et
magasins særlige beliggenhed normalt har en krængning pli
ca. 2 grader til bagbord, blev den virkelige styrbordskrængning
ca, 3 grader. Anderledes ville det have set ud, hvis det var en
malflydende blid (ca. 80 ts.) der var tale om. Krængningen
ville da være blevet ca, 16-18 grader.

En forudsætning for s åvel den aktuelle som den tænkte
situation er imidlertid, at vind og sø ikke er over 3-4, idet
ryk forlirsaget af hugning under slæbningen ganske ændrer
stroppernes mulighed for at holde, og de her til grund liggende
betragtninger for disses vedkommende vil da være ganske an
derledes. Ligeledes vil indtryknings- og andre havariproblemer
opstå ,

Som ovenfor redegjort skønnes det, at man under gode
vejrforhold og i en rimelig afstand af havn eller strand vil
have en mulighed for at gennemføre en bjergningsaktions med
held.



Kaptajn Oluf Aarestrup: En foregangsmand.
Ved kaptajnløjtnant K. Alsen.

Den 3. oktober 1959 er det halvtreds år siden, kom
mandoen blev hejst i den første danske undervands
båd DYKKEREN. Båden var den 13. september 1909
ankommet til Holmen fra sit byggested , det italienske
værft FIAT-SAN-GIORGIO i Specia. Her var kølen
blevet strakt i dette forår for et halvt århundrede
siden, efter at det danske marineministerium havde
modtaget det italienske værfts tilbud om bygningen.

I firserne og halvfemserne søgte den alsidigt be
gavede danske søofficer, professor, dr. techn. og senere
captain U.S.N. G. W. Hovgaard at skabe interesse i
Danmark for »Undersøiske bådec; men æren for, at
man herhjemme oprettede et u-bådsvåben så tidligt
som i 1909, tilkommer ene og alene den mand, der var
selvskreven til at blive DYKKEREN's første chef, pre
mierløjtnant i marinen Oluf Aarestrup.

Allerede i 1901 begyndte Aarestrup at arbejde på
undervandsbådes indførelse i det danske søværn. Gen
nem afhandlinger, foredrag og artikler i tidsskrifter
og dagspresse kæmpede han for gennemførelsen af
sine ideer, og medens forsvarskommissionen af 1902
var nedsat, holdt han foredrag i denne samt for fi
nansudvalget om undervandsbåde.

Takket være sin enestående energi og en klippefast
tro på undervandsbådens enorme betydning i evt.
fremtidige søkrige vandt han - efter 6 års forløb 
sejr over datidigt bagstræv. To verdenskriges under-

TIdsskr. f. Søvæsen. 129. Aarg, 18
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vandsbådsindsats retfærdiggjorde denne fremsynede
og begavede officers tanker med forfærdende tydelig
hed.

I foråret 1933 skrev daværende orlogskaptajn
F. A. H. Kjølsen til tidsskriftet en interessant artikel
»Vore undervandsbaade igennem 25 Aare (T. f. S. 104.
årgang, maj 1933). I denne artikel, der var foranledi
get af 25-året for indgåelse af kontrakten om bygnin
gen af den første danske u-båd, lader forfatteren
Aarestrups indsats vederfares fuld retfærdighed.

Som en optakt til vore undervandsbådes 50-års dag
synes det nærliggende på indeværende tidspunkt at
mindes DYKKEREN's første chef, og gøre det ved at
lade ham selv berette om sin virksomhed i årene 1901
- 1912. En kopi af Aarestrups beretning findes som
et skattet klenodie i undervandsbådsafdelingens gamle
st ambog for søofficerer. Desværre er skrivelsen, som
her bringes in extenso, uden »hovede, hvorfor en nær
mere tidsbestemmelse ikke er mulig, men efter al
san dsynlighed er den sk revet i slu tn ingen af året 1912.

Undervandsbådenes Udvikling i vor Marine.

Den første herhjemme, der slog til Lyd for Under
vandsbaade var Professor Wm. Hovgaard, der saavel i
Skrift som i Tale søgte at vække Interesse for dette
Vaaben dels i officielle og dels i private Kredse.

Det lykkedes ham dog ikke at skaffe den nødven
dige Kapital til at realisere sit Projekt, men hans
Skrifter blev kendt og paaskønnet i Udlandet, bl. a.
har Ingeniør Laubeuf overfor mig udtalt, at Hov
gaards Aafhandlinger havde været ham til meget stor
Nytte ved Udarbejdelsen af Projektet til den første
Submersible. -
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Hovgaard blev af Marineministeriet sendt til Arne
rika for at studere Hollandbaadene hos The Holland
Torpedoboat Co., men Rejsen var for saa vidt en Skuf
felse, som Firmaet optraadte meget reserveret overfor
Hovgaard og ikke tillod ham Adgang til Baadene, -

I 1902 blev Undervandsbaadsspørgsmaalet behand
let af en stor Kommission paa Værftet, der foreløbig
begravede Sagen med den Motivering, at dels var de
daværende Typer ikke tilstrækkelig udviklede til at
man turde anbefale dem og dels var vore Farvande
paa Grund af Dybdeforholdene ikke særlig godt eg
nede til Sejlads med Undervandsbaade, Disse Udtalel
ser tiltraadtes af hele Kommissionen med Undtagelse
af Kommandør A. P. Hovgaard, der tog Afstand fra
dette Standpunkt gennem et Særvotum.

Medens dette stod paa, havde jeg i Vinteren 1901
1902, da j eg var med VALKYRIBN i Vestindien, gen
nem en amerikansk Skibschef forskaffet mig en In
troduktionsskrivelse til The Holland Torpedoboat
Compatuj, da Spørgsmålet Undervandsbaade interes
serede mig, og da det forventedes, at VALKYRIEN
paa Hjemrejsen skulde anløbe New, York. - Dette
blev dog opgivet, saa der blev ikke noget af Besøget,
men ved min Hjemkomst tog jeg kraftigere fat paa
Studiet af Undervandsbaade gennem det Materiale,
der kunde skaffes tilveje fra Tidsskrifter o. 1. -

Paa Grundlag af disse Studier besvarede jeg en
Prisopgave om Undervandsbaade og holdt forskellige
Foredrag.

I 1905 satte jeg mig i Korrespondance med de to
eneste Firmaer, der dengang tilbød Undervandsbaade
nemlig: The Electric Boal Co. ( ti d ligere Holland Tor
pedoboat Company) og The Lake Torpedoboat Co.,
begge i Amerika. -

18"
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Samtidig anmodede jeg Marineministeriet om Støtte
til en Tjenesterejse til Amerika, men da Forhandlin
ger ad diplomatisk Vej om at opnaa Tilladelse for en
Officer til at se de amerikanske Baade var afslaaet,
blev Tjenesterejsen opgivet, men jeg fik efter Anmod
ning Orlov med Tilladelse til at rejse ud for at se,
hvad jeg på egen Haand kunde faa at vide.

Rejsen fandt Sted i Foraaret 1906 og strakte sig
over godt 2 Maaneder. Paa Ud- og Hjemrejsen besøgte
jeg Vliessingen, hvor Eleclric Raul Compuny byggede
en Baad til den hollandske Marine. Ved Velvilje fra
Chefen, daværende Løjtnant Koster, fik jeg Lejlig
hed til paa Udrejsen at bese denne Baad og paa Hjem
rejsen at deltage i nogle Prøvefarter.

I Amerika besøgte jeg Electric Rauls Hovedkontor
i New York og The Fore River Shipbnldinq Co. i Bo
ston, hvor Selskabet lod sine Baade bygge; her fik jeg
Lejlighed til at studere de nyeste Typer og erholdt
Arrangementstegninger af de Baade, der var under
Bygning. -

I Washington besøgte jeg Lake Compagniet og stu
derede Tegninger til dette Firmas Baade.

Paa Hjemrejsen tog jeg fra Vliessingen til Kiel,
hvor jeg fik Adgang til at se de Baade, der byggedes
paa Germaniaværftet til den russiske og tyske Marine
efter Tegning af den franske Ingeniør d'Equevilley.

Kort efter min Hjemkomst besøgte jeg Mr. Lake i
Berlin, hvor han havde et Kontor for Konstruktion af
Undervandsbaade. -

Samme Efteraar besøgte jeg sammen med Under
direktør Adolph paany Værftet i Vliessingen og deltog
i nogle Prøvefarter med Baaden. Endvidere besøgte
jeg paany Germaniaværftet og deltog i Prøver med en
Baud.
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I Vinteren 1907 besøgte jeg under et Privatophold
ved Rivieraen Værftet Fiat San-Georgia i Spezia og
paa Hjemrejsen et Værft ved Rotterdam, hvor Inge
niør Laubeuf, der var traadt ud af den franske Marine,
opholdt sig og udarbejdede Projekter til Undervands
baade.

I Sommeren 1907 besøgte jeg paany Germaniaværf
tet sammen med Underdirektør Rasmussen, og om Ef
teraaret besøgte jeg alle Værfter sammen med nuvæ
rende Kommandør Jøhnke og Underdirektør Adolph.

Alle disse Rejser havde kun yderligere bidraget til
at styrke min Opfattelse af, at Undervandsbaade var
et Fremtidens Vaaben, der kunde blive til uvurderlig
Nytte ved vort Forsvar, og jeg Iod derfor ikke nogen
Lejlighed gaa tabt til at slaa til Lyd for disse Baade
dels gennem Artikler i Dagspressen og i Tidsskrifter
og dels gennem Foredrag i saavel militære som civile
Foreninger. (2 Foredrag i Forsvarskommissionen) .

Imidlertid var Marinens Nybygningsbudget kun
lille, og man var bange for at anvende de knapt til
maalte Midler til, hvad man delvis betragtede som et
Experiment. -

Jeg var derfor klar over, at skulle der anskaffes en
Baad, maatte det være en meget billig Baad, som paa
en eller anden Maade kunde lempes igennem, og ved et
af mine Besøg paa Germaniaværftet fik jeg dette
Værft overtalt til at tegne en lilIe ren elektrisk Baad
og tilbyde den til Marineministeriet til en saa lav Pris,
at Tilbudet maatte virke tiltrækkende.

Dette opnaaedes ogsaa, og Forslaget passede I. C.
Christensen saa meget desto mere, som han af politi
ske Hensyn gerne vilde ind paa at bygge Undervands
baade, hvilket var en Imødekommelse af Venstres
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Krav om et rent defensivt Forsvar, men han var hid
til blevet skræmt af de høje Priser.

Nu var der en Lejlighed til at faa en forholdsvis
billig Baad, og da der samtidig ved Salg af udran
gerede Skibe var blevet nogle Midler disponible, be
sluttede Ministeren med Tilskyndelse af Departe
mentsdirektøren (Kofoed-Hansen) at fremsætte For
slag om Anskaffelse 'af en Undervandsbaad fra Ger
maniaværftet. - En Henstilling fra min Side om og
saa at indbyde andre Firmaer til at deltage i Konkur
rencen blev afsla:aet.

Da netop paa dette Tidspunkt nuværende Komman
dør Schou og Konstruktør Hecquet skulde foretage en
Tjenesterejse til Fiume, Spezia og Frankrig for at stu
dere Torpedo- og Minevæsen, fik jeg Lov til at ledsage
dem for at studere de nyeste Fremkomster paa Un
dervandsbaadenes Omraade, men med udtrykkeligt
Paalæg om ikke at berøre, at vi skulle bygge en Un
dervandsbaad, da man havde bestemt sig for Gerrna
niaværftets Tilbud som fuldtud tilfredsstillende. 
Dette stemmede ikke overens med mine Anskuelser,
da der tværtimod var flere Ting ved Germaniaværf
tets Projekt, som jeg var alt andet end begejstret for.

Da jeg derfor kom til Fiume, hvor Løjtnant Koster
fra Holland var blevet Direktør for den Undervands
baadsafdeling, som Whitehead havde oprettet i For
ening med Electric Boat Company, meddelte jeg, hvil
ke Fordringer vi stillede til en Baad og bad om, at et
Tilbud maatte blive sendt til Marineministeriet, og det
samme gjorde jeg i Spezia og hos Creusot, hvor Lau
beuf nu var blevet ansat.

Resultatet blev,at disse Tilbud indkom, og da jeg
kort efter min Hjemkomst af Ministeren blev anmodet
om at give Møde i Ftnansudvalget for at give Med
delelser om den Gerrnaniabaad, vi agtede at anskaffe,
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benyttede jeg Lejligheden til at meddele, at vi nu og
saa havde faaet Tilbud fra andre Firmaer, og at nogle
af de tilbudte Baade syntes 'at være bedre end Germa
niaværftets, men ogsaa noget dyrere. - Ministeren
blev meget vred herover, men Resultatet blev, at alle
Tilbudene blev taget op til Behandling ved en Kom
mission paa Værftet (1907).

I Kommissionen var der Enstemmighed om, at det
bedste Projekt var Whiteheads, men Prisen var saa
uforholdsmæssig høj, at dette Tilbud maatte lades ude
af Betragtning.

Det næste i Rækken var Tilbudet fra Spezla, og da
det ved Forhandling lykkedes at trykke Prisen ned til
Germaniaværftets, blev dette Tilbud modtaget og Baa
den sat under Bygning i Spezia i Foraaret 1908. -

Da jeg paa mine forskellige Rejser havde erhvervet
ikke ringe Indsigt i de forskellige Baades Bygning,
anmodede jeg om at maatte være tilstede i Spezia fra
den første Begyndelse for at kunne gøre ogsaa mine
Erfaringer frugtbringende ved Udførelsen af Tegnin
gerne.

Da selve Bygningen af Skroget begyndte, blev Un
dermester Juel fra Orlogsværftet sendt til Spezia for
at kontrollere Skibbygningsarbejdet, og da han rejste,
blev Marineingeniør Heller sendt derned for at for
blive, indtil Baaden var færdig. -

Da jeg i Foraaret 1909 blev syg, kom Kaptajn Rech
nitzer ned sammen med Underdirektør Adolph for at
overtage Tilsynet, og da Baaden, samtidig med at jeg
paany meldte mig rask, netop var færdig til Prøve,
forblev jeg dernede for at deltage i disse sammen
med Overelektroingeniør Schledermann.

Efter Prøverne blev Baaden under mit Tilsyn slæbt
til København af Svitzers Damper KATTEGAT.

Under mit Ophold i Spezia foretog jeg flere Rejser
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dels til Fiatfabrikken i Turin og til Officine Galileo i
Florents og dels til Maschinenfabrik Augsburg-Niirn
berg for at studere Dieselmotorer til Undervandsbaa
de. Endvidere foretog jeg en Rejse til Fiume, hvor jeg
sammen med Konstruktørerne paa Whiteheads Værft
udarbejdede Tegninger til en Baad med Dieselmoto
rer, der kunde passe for vore Forhold. -

Et lignende Projekt fik jeg udarbejdet af Fiat inden
min Afrejse fra Spezia, saa 'at vi straks ved DYKKE
REN's Hjemkomst kunde tage den næste Type under
Overvejelse. -

Ved DYKKEREN's Hjemkomst blev jeg Chef, Rech
nitzer Næstkommanderende og Heller Ingeniør, sam
tidig indrettedes en Transportbaad til Depotskib.

I Begyndelsen havde vi en Del Vanskeligheder med
Baaden, idet den var daarlig afbalanceret og Tankene
ikke rigtig proportionerede, og dette medførte en Del
Mistillid til Baaden, men efter at disse Mangler var
fjernede, og nogle Angreb saavel mod stilleliggende
som mod bevægelige Maal havde været vellykkede,
slog Stemningen om til Fordel for Undervandsbaade,
og det besluttedes at opføre 2 Baade paa det kommen
de Aars Budget. -

I Mellemtiden var Løjtnant Bonde blevet tilkom
manderet som Elev.

Til de nye Baade blev der atter indhentet Tilbud
fra Whitehead, Fiat, Creusot og Germaniaværftet, og
efter at Tilbudene var diskuterede, foretog jeg paany
en Rejse til Berlin, Jena, Niirnberg, Fiume, Spezia,
Turin, Hagen og Kiel for at diskutere Projekterne og
se de nyeste Baade.

Resultatet var, at Whitehead erholdt Ordre paa
1 Baud med en Bestemmelse i Kontrakten om, at en
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tilsvarende Baad maatte bygges paa Orlogsværftet.
Motorerne til Baadene bestiltes i Niirnberg. -

I Foraaret 1910 afrejste jeg til Fiume, hvorefter
Kaptajn Rechnitzer overtog Kommandoen over Under
vandsbandsstationen.

Til Assistance ved Tilsynet med Bygningen, ud
sendtes Marineingeniør Hauschultz, som senere blev
sendt et Aar til Niirnberg og i denne Tid afløstes af
Marineingeniør Heller. -

Under Opholdet i Fiume foretog jeg flere Rejser til
Niirnberg, Jena og Hagen for at inspicere Motorer, Pe
riskoper og Akkumulatorer, og endvidere overværede
jeg i Sommeren 1911 sammen med Kaptajn Rechnit
zer nogle Prøver i Vliessingen med en af Whitehead
hos Scheldeværftet bygget Undervandsbaad til den
hollandske Marine.

I 1911 blev yderligere 2 Baade til Marinen bestilt
hos Whitehead og samtidig blev 2 sat under Bygning
paa Orlogsværftet. -

Medens Baadene var under Bygning, var flere af
Værftsautoriteterne nede for at inspicere Arbejdets
Gang.

Et Par Maaneder før Prøverne skulle begynde, ud 
kommanderedes Juel-Brockdorff som Næstkomman
derende i Baaden, og til selve Prøverne ankom Under
direktør Adolph og Overelektroingeniør Schledermann.

Da Forbrændingsmotorerne ikke var færdige, blev
Installationen af disse udskudt til Baadene var kom
met til Danmark, og Prøverne foretoges udelukkende
under elektrisk Drift.

De to første Baade blev færdige i Løbet af Foraaret
og Sommeren 1912 og blev derefter slæbt til Danmark
af Svitzers Bjærgningsenterprise, medens jeg rejste
hjem over Land.
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Imidlertid havde jeg indsendt Ansøgning om at
måtte træde udenfor Nummer og efter at have instru
eret den første Besætning, 't raadte jeg ud af Marinen

den 1. September 1912. - O. Aarestrup.

Oluf Aarestrup blev født 2/12 1871 i København
som søn af overlæge, professor Andreas Theodor Aare
strup og hustru Maria Frederikke Franciska, f. Bang.

Han blev kadet 1889, sekondløjtnant 1893. Var i
1896-97 med fregatten FYEN til Vestindien og blev
premierløjtnant det følgende år. I 1901-1902 var
Aarestrup påny i Vestindien, denne gang med kryd
seren VALKYRIEN, som på dette togt bragte hjælp
til Martinique efter det vulkanske udbrud 8/5 1902.
Han blev kaptajn i 1909 og modtog samme år Ridder
korset af Dannebrogordenen i anledning af sine for
tjenester ved indførelsen af u-båden i søværnet.

Men Aarestrup fik efterhånden averston mod det
politiske spil om forsvarssagen, der var imod hans
handlekraftige natur, og han søgte derfor uden for
nummer i efteråret 1912.

I 1912-14 var han direktør i Eleciric Boat Co, i
Paris. Under sikringsstyrken 1914-15 var han sous
chef ved Flådens Overkommando. Aarestrup blev 1915
- 18 bestyrer af Dansk Kulbureau og medlem af be
styrelsen af Transatlantisk Kompagni, for hvilket han
blev direktør i årene 1918-23. Han søgte sin afsked
i 1918. I årene efter 1923 virkede Aarestrup i Dansk
Riffelsyndikat. Han blev Dannebrogsmand i 1926.

Kaptajn Oluf Aarestrup døde den 16. april 1942
og blev begravet på Garnisons Kirkegaard den 20. april
1942.
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Meddelelser fra udlandet.
Ved orlogskaptajnerne H. M. Petersen og W. W. Christensen

samt kaptajnløjtnant H. F. Jensen og søløjtnant S. Vedel.

England.

Skibsmateriel.

Hangarskibet VICTORlUS er efter endt ombygning blevet klar.
Deplacementet er forøget til 30.000 tons og ændringen består i
installation af vinkeldæk, dampkatapult. nyt elektronudstyr
samt en omarmering til 6 dobbelte 76 mm AL og 6 40 mm Bofors
kanoner.

GM jageren DEVONSHIRE blev køllagt i september 1957.
Jageren TROUBRIDGE ændres til A/S fregat.

U-bådene NARWHAL og CACHALOT (3. og 4. af PORPOISE
klassen) blev søsat henholdsvis den 25. oktober og 11. decem
ber 1957.

Fregatten BLACKWOOD hejste kommando den 22. august
1957. 4. fregat af LEOPARD-klassen, JAGUAR søsattes den 30.
juli 1957. Fregatterne EASTBOURNE og TENBY indgik i aktiv
tjeneste i november og december 1957 og fregatten ROTHESAY
søsattes i december 1957 (WHITBY-klassen) ,

Fregatterne WIDEMOUTH BAY, LOCH QUOICH, LOCH GLEN
DHO og minestrygerne MOON og MARY ROSE er solgt til op
hugning.

Fragtskibet SOMERSBY er købt af den engelske flåde til for
syrringsskfb.

Fhjmnteriel,

Flytypen DRAGON RAPID udskiftes med helikoptere af typen
'VESTLAND WIDGEON, der foruden piloten kan medføre -4
passagerer. Den engelske flådes nye hangarskibsbaserede atom
bombefly SUPERl\IARINE N 113 SCIMITAR opgives at have en
aktionsradius på 240-430 sml med følgende hastigheder:

Ved havoverfladen Mack 0,98
I 11.000 m højde Mack 1,00.
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I december 1957 blev kølen lagt til den første fregat i en ny
TRlBAL-klasse, skibet vil få navnet ASHANTI; yderligere 4
skibe af denne klasse er bestilt pli. engelske værfter (GURKHA,
MOHAWK, ZULU. ESQUIMO).

Den første MTB af BRAVE-klassen, BRAVE BORDERER er 7.
januar 1958 søsat fra Vesper Ltd's værft i Porchester, Der op
lyses intet om farten og deplacement, øvrige data er:

Længde:

Maskiner:

Bevæbning:

Besætning:

30 m, bredde 8 m

3 Bristol Marine Proteus Gasturbine hver 3500
hk, nettovægt pr. hk er kun 726 gram.

1 stk. 40 mm Bofors eller
4 stk. 53" torpedo eller
2 stk. 53" torpedo + 1 stk. 8,4 cm pjece.

3 officerer og 17 mand.

Slagskibene ANSON, DUKE OF YORK og KING GEORGE V
hugges nu op.

Krydserne JAMAICA og SUPERP er overført til reserveflåden.
Den engelske hvidbog om forsvaret i 1958 angiver, at det

er hensigten til stadighed at holde 4 hangarskibe udrustede:

1 i det Indiske ocean,
2 i Middelhavet eller Atlanten og
1 disponibel specielt for kommandotropper udrustet med

helikoptere.

Helikoptere skal Iøvrigt også i andre hangarskibe til en vis
grad overtage A/S opgaverne fra Iwnventionelle flytyper.

S. V.

Frankrig.

Skibsmateriel.

Hangarskibet CLEMENCEAU blev søsat den 21. december
1957. Kølen til den franske flådes kadetskoleskib, helikopter
hangarskibet JEANNE d'ARC er nu lagt. Skibet ventes færdigt
i 1961 til afløsning af den nuværende skolekrydser af samme
navn fra 1931. Det nye skib er beregnet pli at kunne medføre
12 helikoptere af en ny type, der er større end Sfkorski-S 56
(3 tons last eller 26 mand), og som er forsynet med reaktions
motorer.

Krydserun COLBERT påregnes ændret til GM-krydser.
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U-båden ARETHUSE blev søsat i Cherbourg den 9. november
1957.

Fregatten COMMANDANT RIVIERE blev søsat i Lorient den
5. oktober 1957.

Den sidste af 38 minestrygere af SIRIUS-klassen, ETOILE
POLAIRE er leveret. H. J.

En atomubåd, Q 244 er under bygning i Cherbourg.
Fregatten LA VANTURE vil ligesom tidligere år foretage

fiskeriinspektion ved Grønland, Island, New Foundland, Barents
havet og i Kanalen i løbet af 1958.

s. V.

Grækenland.
Ubådene DOLPHIN og PIPI NOS (ex britiske VENGEFUL og

VELDT) er leveret tilbage til England den 9. deeember 1957.

S. V.

Holland.

Fregatten JAN VAN BRAKEL og u-båden 0.21 er udgået af
flådens tal. H. J.

Indien.

Krydseren NIGERIA er overtaget fra den engelske flåde un-
der navnet MYSORE den 29. august 1957. H. J.

Indonesien.

Korvetten PATTIMURA, bygget på Orlando-værftet i Livorno,
har hejst kommando; denne korvet er næsten identisk med
TRITON-klassen.

Endvidere har Italien på Ansaldoværftet i Genua bygget 2
destroyere på 1300 tons til Indonesien.

s. V.

Italien.

Krydseren GARIBALDI vil muligvis få ændret sin armering
til dobbelt TERRIER-batteri agter, 2 dobbelte 135 mm AlL
kanoner af ny type, og 8 enkelte 76 mm AlL kanoner af samme
type som den i korvetterne anvendte.
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H. J.

H. J .

AVP 28 DYSTER BAY er overtaget fra den amerikanske flåde
under navnet PIETRO CAVEZZALE.

Deplacement 1766 tons
Maskinkraft 6000 HK
Fart 18 knob
Armering 1 stk. 127 mm AlL

5 stk. 40 mm AlL
H. J.

Japan.
Jageren URANAI\II, der søsattes den 29. august 1957 fra

Kawasaki værftet i Kobe, indgik i aktiv tjeneste i januar 1958.
Fregatten SHIKINAI\II blev søsat 25. september 1957.

Jugoslavien.
Minestrygerne D 25, D 26 og D 27, bygget i Frankrig på »off

shore« programmet, blev overtaget af den jugoslaviske flåde
den 10. september 1957..

Norge.
Kurvetten NORDKYN (ex britisk BUTTERCUD ) er

et privat firma og skal om b ygges til hvalfanger-skib.
solgt til

S.1'.

Pakistan.
Krydseren DIADEM er ov ertaget fra den engelske

navnet BABUR den 5. juli 1957.
fl åde under

H. J.

Sovjetunionen.
Den 5. december 1957 søsattes ved Krylov-værftet i Leningrad

det førs te atomdrevne overfladeskib i verden, den i russisk
presse og radio meget omtalte atomisbryder LENIN.
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Ifølge meddelelse fra TASS er LENIN på 16000 dplts., 134
m lang og 28 m bred, maskineriet skal udvikle 40000 HK og give
skibet en fart på 18 knob i åben sø.

Vicedirektøren for den sovjetrussiske atomenergikommission
N. A. Nikolajev udtaler til bladet »Tr ud e, at brændstoffet, der
skal bruges i LENIN's reaktor, er let beriget uran indesluttet i
en beholder af en zirconiumlegering. Reaktoren bliver af samme
type, som findes i den amerikanske ubåd NAUTILUS. Varmen
der udvikles i reaktoren, overføres til det primære kredsløb,
fra hvilket det igen overføres til det sekundære kredsløb, der
driver turbinerne. Selve systemet, der driver turbinerne, er på
denne måde fuldstændig isoleret fra den radioaktive del af ma
skineriet.

Pladsen og vægten, der er sparet ved at indføre atommaski
neri, er brugt dels til et større maskineri dels til forstærk
ning af skroget. Den oprindelige plan, efter hvilken besætningen
skulle bo i et- og tomands lukafer, er blevet forkastet; i stedet
bliver indrettet 2 store banjer til besætningen.

Til chef for LENIN er udpeget kaptajn Pavel Akimovitsj
Ponomarev, der har 16 års tjeneste i isbrydere bag sig og blandt
andet deltog i undsætningen af Tsjeljuskin-ekspeditionen.

Selve søsætningen voldte ifølge russiske bladmeddelelser store
tekniske vanskeligheder; hvori vanskelighederne bestod nævnes
intet om, men man må antage, at pontonerne, der var anbragt
for og agter under stabelafløbningen, har noget at gøre med
disse vanskeligheder.

(Lloyd's List and Shipping Gazette 6/12 1957
Sovjetskij Flot 7/12-1957) W. W. C.

Raketundersøgelser afde øvre atmosfæriske lag i Arktis og Antarktis.

I Sovjetkomiteen for gennemførelse af det internationale geo
fysiske år er det blevet meddelt, at der i ~rktis og Antarktis
foretages udforskning af atmosfærens øvre lag ved hjælp af
vertikalt opsendte raketter. Sådanne undersøgelser foregår fra
det arktiske videnskabelige undersøgelsesinstitut på Heiseøen
i øgruppen Franz Josefs Land samt fra den antarktiske eks
pedition på D/E OBJ.

Observatoriet på Heiseøen ligger på en position 80.37 N 
58.03 E og er oprettet 1957 i forbindelse med det geofysiske år.
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Fra november 1957 er der herfra opsendt 6 meteorologiske ra
ketter. Den første raket sendtes 4/11 kl. 1055 mod zenit. Under
farten skiltes rakettens hoved, der indeholdt apparaterne, fra
kroppen, og holdt sig 40 minutter svævende i luften, idet det
langsomt dalede til jorden med en faldskærm. De apparater,
der var monteret i hovedet var: elektrotermometre til måling
af temperaturen og varme- og membran-manometre til måling
af modstanden og luftens tryk. Måleresultaterne meddeltes til
jorden ved hjælp af radiometrisk apparatur.

De følgende raketter var udrustet på lignende måde og blev
opsendt på følgende tidspunkt: nr. 2 - 16/12 57 kl. 0735, nr.
3 - 21/12 57 kl. 0740, nr. 4 - 19/1 58 kl. 1145, nr. 5 - 10/2
58 kl. 1145, nr. 6 - 18/2 58 kl. 1610. Ved den sidste opsendelse
hindrede kraftige radioforstyrrelser til tider den telemetriske
registrering.

Den første raket-opsendelse fra OBJ skete 31/12 1957 kJ.
0910 i Davis-havet, i området ved det sydpolure arktiske obser
vatorium »Mirnyj«. Apparaturet var af samme art som i Arktis,
og målingerne meddeltes på samme måde til jorden.

Efter rakettens flugt blev hovedet fundet og leveret tilbage
til ekspeditionen. De følgende raket-opsendelser skete fra OBJ,
efterhånden som skibet trængte frem ad sin rute langs det ant
arktiske fastland mod øst fra »Mirnyj «,

Den anden raket sendtes fra en position 65.26 S - 120.32 E
den 20/1 58 kJ. 1615,

Nr. 3 fra 67.44 S - 147.12 E den 1/2 58 kJ. 1717
Nr. 4 fra 69.49 S - 161.52 E den 9/2 58 kl. 1600

Gennem resultaterne har man for første gang fået oplysnin
ger om temperatur- og trykforhold i mellemstratosfæren i Ark
tis og det østlige Antarktis.

Der vil blive foretaget videre opsendelser af raketsonder fra
OBJ og fra Heiseøen.

Materialerne fra undersøgelserne er for tiden ved at blive
bearbejdede.

(Fra en meddelelse fra Sovjetkomiteen for gennemførelsen af
det geofysiske år)

(Vodny] Transport 15/3 58.) W. W. C.

'I'tdsskr. f. Søvæsen. 129. AarK. 19
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Sverige.

1. marts 1958 modtog den svenske marine sine 2 første heli
koptere, der er af typen VERTOL 44A. De er anskaffet efter ind
stilling fra den i 1956 nedsatte Marinens tielikopterkomite.
De 2 første helikoptere skal senere på året suppleres med yder
ligere 2 af samme type, disse maskiner vil danne 1. helikopter
division, der ventes fuldt udbygget i 1960.

Opgaverne vil i første række være ubådsjagt, minestrygning
og transport af kommandostyrker. Som sekundære opgaver næv
nes ambulanceflyvning, SAR-tjeneste samt almindelig transport
flyvning.

Vertol 44A kan bære 20 mand eller 2400 kg.
Max hastighed 203 krnyt
Marchhastighed 163 km/t
Brændstofforbrug 285 l/t ved 163 km/t
Aktionsradius 300 km. S. V.

Tyrkiet.

10 minestrygere af BANGOR-klassen
rikanske flåde.

U.S.A.

er overført fra den arne-

H. J.

Det engelske Iandingsspej l, der anvendes på amerikanske han
garskibe tillægges grunden til, at ulykkespromillen ved landing
på hangarskibe er gået ned fra 2,4 til 0,98.

1957 forøgedes flåden med 27 skibe:

hangarskib RANGER
1 atomubåd SEAWOLF
6 jagere: DAVIS, JONAS lNGRAI\I, MANLEY, DUPONT, BI

GELOW, BLANDY.
7 Eskcrtcjagere, 12 minestrygere samt hjælpefartøjer og am-

fibiefartøjer.
I 1958 vil 17 af disse nye fartøjer indgå i flådens tal:
1 hangarskib INDEPENDENCE,
5 atomubåde: SI{ATE, SWORDFISH, BARBER, SARGO, og

SEADRAGON
2 konventionelle ubåde GRAYBACK og GROWLER.
s jagere.
2 eskorteskibe.
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2600 tons
36 knob

4 enkelte 100 mm A/L aut.
6 enkelte 40 mm A/L
5 torpedorør + A/S våben.

tidligere U2367) indgået i aktiv tjeneste

USA har nu 30 hangarskibe i aktiv tjeneste og 4 under b;yg
ning, heraf 1 atomhangarskib. Af atomubåde er 3 i aktiv tje
neste og 18 under bygning eller projekteret.

S. V.

Skibsmateriel

Kølen til hangarskibet CONSTELLATION blev lagt i september
1957. Kølen til atomkrydseren CLGN 149 (eller 150) blev lagt den
2. december 1957.

Jageren DD 942 BIGELOW er indgået i aktiv tjeneste i no
vember 1957, og DD 945 HULL er søsat i august 1957 (FORREST
SHERMANN-klassen) .

Fregatten JOSEPH K. TAUSSIG er indgået i aktiv tjeneste i
september 1957 og fregatten BAUER i november 1957.

Atomubåden SSN 533 SARGO blev søsat 10. oktober 1957 og
SSN 589 SCORPION hlev køllagt i samme måned.

H. J.

Vesttyskland.
3 jagere af en serie på ialt 8 (evt. 12) er beordret hos Stiilcken

værftet i Hamborg.

Deplacement
Fart
Armering

U-båden HECHT (U2
den 2. oktober 1957.

Kontrakt er afsluttet med Abeking und Rasmussen i Vege
sack om bygning af 20 hurtiggående minestrygere. Første skibe
skal være i tjeneste inden eet år. Deplacement ca. 200 tons,
urnagnetiskc, 2 dieselmotorer, Voith-SchneiderpropelIer, radar
og fart over 20 knob.

Vesttyskland har den 17. januar 1958 i Charleston i U.S.A.
overtaget jageren DD 515 ANTHONY på et lejemål, der løber
5 år. Jageren skal stationeres i Kiel.

H. J.

På BLOHlII & VOSS skibsværftet i Hamburg er et sejlskole
skib til den vesttyske marine bestilt; skibet vil få navnet
GORCH FOCK.

19"
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Deplacement 1600 tons, st ålskrog
Længde 70 meter
Besætning 250 mand
3 maste t bark, sejlføring 2000 m2

Hjælpemotor.

Den 20. marts 1958 søsattes ved Liirssen-værftet i Bremen
Vegesach hurtigbåden ALBATROS, der er det 7. fartøj af LUCHS
klassen på 140 tons.

Den har 4 diesc1srnotorer på hver 3000 hk, fart 42 knob, og
armering omfattende 4 torpcdorør, plus 2 AA kanoner.

Fartøjet er opkaldt efter en torpedobåd, der gik på grund i
Oslo fjorden i april 1940.

Den 27. marts 1958 blev den 4. båd i serien LUCHS overtaget
af den tyske marine. Den indgår med de tre første i 3. Schnell
bootaesctuuader, der er stationeret i Flensborg.

10. april 1958 søsattes CUXHAVEN, der er nr. 9 af en serie
på 20 kystminestrygere. Den er på 370 tons, 45 m lang, 8,30 m
bred og er udstyret med 2 Maybachdieselmotorcr, hver på 2000
hk, der giver en fart på 16 knob.

Første skib i klassen bærer navnet LINDA Y.
S. V.



Boganmeldelser.

Medicinal History of the Second World War. Royal Naval
Medicai Services.

Edited by J. L. S. Coulter. London 1954-56.

Anmelderen lånte oprindelig værket for at se efter nogle tal
til et særligt formål, men begyndte så at læse lidt her og der,
og opdagede snart, at indholdet var så interessant, at det for
tjente en virkelig gennemlæsning og anmeldelse.

Volume l - Administration - er på 512 sider og begynder
med tiden mellem de to verdenskrige. Tilgangen til marinelæ
gernes rækker var svigtende, og økonomiske og faglige forbed
ringer indførtes for at stimulere rekrutteringen. Fredsstyrken
var på fire læger pr. 1000 mand, men trods indkaldelse af læ
ger i reserven under krigen faldt dog forholdet mellem læger
og totalstyrken, så den i 1945 var helt nede pli tre læger pr.
1000 mand, hvilket måtte anses for absolut utilstrækkeligt. Fra
fredsstyrken på knapt 400 læger steg tallet i 1939 til 1062 og
ved krigens slutning 2535.

Et særligt ministerielt udvalg (Medicai Personnel Priority
Committee) var ansvarlig for fordelingen af alt medicinalper
sonel til de tre værn og civile formål, og lIledical Director
General R. N. måtte stadig presse på over for denne komite
for at skaffe læger til marinen.

En anden vanskelighed var undervisningen af indkaldte læ
ger, idet de erfarne marinelæger, der skulle være lærere, selv
gjorde aktiv tjeneste, og de noget ældre, ofte pensionerede læ
ger, der kunde skaffes som lærere, var selvfølgelig af noget for
skellig kvalitet. Forsøg på at lægge undervisningen over pli
universiteterne viste sig ikke at være nogen løsning af spørgs
målet, da heller ikke universiteterne rådede over erfarne læ
rere på dette felt. Et praktisk problem var forholdet mellem
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veltjente, faste militærlæger og læger af reserven, der på grund
af deres høje faglige kvalifikationer »fød tes« med højere rang
end førstnævnte.

Der følger afsnit om rekruttering og de helbredsmæssige
krav til marinens personel, endvidere om sygeplejerskerne og
det øvrige sanitetspersonel samt om 'V.R.N.S.

Før krigen rådede R.N. kun over eet hospitalsskib ,MAINE,
men man arbejdede med planer om et nyt og mere tidssvaren
de. Disse planer nåede dog aldrig at blive til virkelighed, og
man måtte klare sig gennem hele krigen med ombyggede passa
gerskibe, hvoraf de fleste var gamle, flere kulfyrede og i det
hele i en dårlig forfatning. Trods dette ydedes arbejde af høj
kvali te t, snart til søs, snart som understøttelse af landgangs
operationer og snart med basis i en eller anden havn ofte i
troperne, skønt air-condition kun fandtes i særlig vigtige lo
kaler.

Nogen organiseret transfusionstjeneste eksisterede ikke i
R.N. ved krigens udbrud. Personellet havde ingen uddannelse
på dette område, og man rådede kun over uensartede og for
ældede apparater til transfusion. I England oprettedes The Na
tional Transfusion Service, som organiserede og standardiserede
teknik for blodtagnlng, blodgivning, apparatur og uddannelse.
Erfaringerne fra den tyske »Bli tze medvirkede til at gøre de
yngre læger transfusions-mindede og gav erfaring med chok
bekæmpelse, og man lærte også værdien af tørserum og plasma.
I løbet af 1941 fik marinen mange nyindkaldte læger med
praktisk kendskab til transfusionstjenesten, således at denne
kom til anvendelse såvel p6 hospitaler som i skibene. Til søs
baserede man sig på tørserum og -plasma. Marinen rådede og
så over flere team, der opsamlede blod i visse distrikter.

I et særligt kapitel redegøres for blodtransfusionstjenesten i
forbindelse med operation »Overlor de, invasionen i Norman
diet.

Afsnittet om preventive medicine er i virkeligheden en hel
lille lærebog i militærhygiejne. Marinens personel var gennem
årene vænnet til den velordnede tilværelse ombord, hvor disci
plin, teknik og organisation sikrede dem en betydelig hygiej
nisk standard. Offieerer og mandskab havde derfor ikke me
get begreb om eller interesse for de farer for helbredet, som
møder en under primitive forhold og usunde klimatiske om-
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stændigheder. Desværre ræsonnerede mange chefer, »a t dette
var virkelig doktorens sag, som han måtte klaree, Det må der
for påpeges, hvad krigens erfaringer også gang på gang be
kræftede, at uden den kommanderendes støtte er lægen temme
lig magtesløs, når det gælder hygiejniske forholdsregler, da
lægen ikke har nogen befalingsmyndighed eller ret til at straffe
forsømmelser.

Dette synspunkt blev efterhånden anerkendt, og som et eks
empel kan nævnes en Admirality Fleet Order om malariabe
kæmpeise, der udtrykkeligt præciserer, at det er en executive
responsibility. Det er umuligt at referere alle de hygiejniske
problemer, der omtales, men eksempelvis kan nævnes: klimati
ske spørgsmål såvel i troperne som arktiske egne, ernærings
spørgsmål, træning, dykkermedicin, beboelsesforholdene om
bord, påklædning - i denne forbindelse fremhæves vigtigheden
af at tage solbad og gå uden hat i troperne for at være pigmen
teret, hvis man skal ligge flere dage uden ordentlig påklædning
på flåder og i redningsbåde. Forholdsregler mod en række epi
demiske sygdomme gennemgås også.

Den medicinske organisation ved Naval Air Arm beskæf
tigede sig navnlig med flyvemedicinske problemer i forbindelse
med flyvning til søs og arbejdede i nær tilknytning til Royal
Air Force. Man gav marinens læger og øvrige sanitetspersonel
en speciel flyvemedicinsk uddannelse, hvis de skulle gøre tje
neste ved Naval Air Arm. Der gives en kort beskrivelse af den
lægelige tjeneste ved flyvebaser. skoler og ombord i hangar
skibe.

R.N. råder i fredstid over adskillige marinehospitaler, men
i løbet af krigen måtte disse suppleres med talrige reservelasa
retter både i Storbritannien og rundt i imperiet, bl. a. havde
R.N. et eget ortopædisk hospital med tilhørende revalide
ringscenter og eget psykiatrisk hospital. Alle disse hospitalers
virksomhed gennemgås i store træk, og i nogle oversigtsta
beIler kan man se, hvor mange patienter de enkelte hospitaler
har behandlet gennem årene 1939-45. 1. bind slutter med en
omtale af tandlægetjenesten i R.N. i disse år.

Volume II - Operations - 540 sider, er det interessanteste,
ofte direkte spændende. Lægens tjeneste ombord under krig kræ
ver faglig alsidighed og god tilpasningsevne. Han stilles over for
de forskelligste opgaver og har ingen at spørge. Foruden de rent
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lægelige opgaver må han censurere posten ug i nogle skibe de
ciffrere kodetelegrammer.

Et principielt vigtigt spørgsmål er, om han må påtage sig
dette job efter Genferkonventionen. Problemet blev forelagt ad
miralitetet, der diplomatisk udtalte, at han frivilligt kunne på
tage sig arbejdet, men herved gav afkald på sin beskyttede

status.
Under krigen skete en meget vigtig ændring af sanitetstjene

sten ombord under kamp, idet man overgik fra et centraliseret
lasaret på et beskyttet sted nede i skibet til en spredning af
sanitetspersonel og materiel på let tilgængelige lokaliteter,
hvorfra det også var muligt at slippe ud, hvis skibet skulle
forlades. Begrundelserne herfor og nytten heraf gennemgås
grundigt og belyses med eksempler både her og senere i vær
ket, Et andet praktisk resultat af krigens erfaringer var, at
man satte læger ombord i alle destroyere, hvad man ikke hav
de i krigens begyndelse.

Som en illustration til ovenstående følger uddrag af en ma
r inelæges dagbog, begyndende med udrustning ug træningspe
riode i en netop færdigbygget krydser, og man følger den vi
dere på aktiv tjeneste såvel i Middelhavet sum på konvojtje
neste til Nordrusland. !\Ian får herved et Indtryk såvel af de
faglige problemer som af de mange rent menneskelige spørgs
m ål, lægen stilles overfor under sit daglige arbejde.

Næste afsnit er en slags officiel kommentar til dagbogen.
Heri fremdrages en del af de begivenheder, dagbogen omtaler,
og det fremhæves, hvilke erfaringer man har høstet, og hvad
man kan lære af det skete. Man blev f. eks. klar over, at ud
s trøm men af olie på vandet nok kunne give anledning til irri
tation af de svømmendes øjne og luftveje og opkastning, men
at dette dog var ret ufarligt. På den anden side gjorde olien
havoverfladen meget roligere, så det blev lettere at svømme.
Mænd, der havde svømmet i olie og reddede sig op på flåder
og vraggods, var dækket af et olielag, der beskyttede noget mod
kulde og solforbrændinger. Olien menes også at skræmme haj
erne væk.

Luftangreb på skibe er langt mere belastende end artille
rikamp, torpedoangreb ug minefaren, da disse er af begrænset
varighed, mens flyverne kommer igen gang efter gang, den ene
dag efter den anden, så der aldrig bliver mulighed for hvile.
Nerverne bliver efterhånden tyndslidte. For lægen var det van-
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skeligst, hvis han blev klar over, at chefen var ved at brække
ned og ikke selv ville erkende dette, men han var jo også ude
for patienter, der søgte at slippe hjem under påskud af »ner 
ver«.

Selv den mest robuste når til et punkt, hvor han ikke kan
holde til mere; og det var rigtigt, da man i 1943 ændrede diag
nosen Anxiety State til Fatigue for den tilstand.

En gene for lægernes tjeneste var den hårdhændede security,
der navnlig gennemførtes før større operationer. Den betød, at
selv læger i højere stabe først på et meget sent stadium fik at
vide, hvad der skulle foregå, således at deres dispositioner blev
hæmmet eller slet ikke kunne praktiseres, fordi operationerne
allerede var Igang, så mangt og meget, der burde have været
forberedt, måtte improviseres til skade for effektiviteten.

Siden 1930 havde hæren - i forståelse af, at også læger må
have kendskab til stabsfunktioner - ladet udvalgte hærlæger
gennemgå stabskursus, et princip, der også var accepteret af
R.A.F., men i R.N. måtte lægerne selvom, hvad de i løbet af
tjenesten kunne tilegne sig på dette felt. Først efter krigen, bl.
a. under påvirkning af U.S. Navy, indså R.N. det rigtige i at
lade visse af deres læger uddanne ved R.N. College.

Herefter følger en redegørelse for marinens sanitetstjeneste
til lands, ikke i de regulære hospitaler, der blev omtalt i bind I,
men ved en del mobile enheder, der for de flestes vedkommen
de var etableret i telte.

Den engelske marine havde i årene mellem 1. og 2. verdens
krig udviklet en stor mobil hjælpeorganisation, The Mobile
Naual Base Defense Organization, som rummede ingeniører,
mekanikere, transportpersonel, artilleri, diverse håndværkere,
alle med det nødvendige materiel og også en hospitalsenhed.
M.N.B.D.O. bestod overvejende af personel fra Royal Mari
nes, og den fulde styrke var oppe p å ca. 8000 mand. Den ar
bejdede dog sj ælden t samlet, idet de forskellige specialenheder
blev sendt rundt, hvor der var behov for dem. 1941 etablere
es første og andet s u aval tented hospital« som en del af
~I.N.B.D.O., og efter en træningsperiode overførtes første ho
spital til Kreta, hvor det under yderst primitive og vanskelige
forhold gjorde tjeneste og i sidste øjeblik evaeueredes under
ikke mindre dramatiske omstændigheder, hvor selv lægerne bar
patienter p å bårer ad bjergstier ned til kysten, Senere virkede
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hospitalet i Ægypten, pli Addu Aloll i det indiske ocean og

afgav samtidig mandskab li! tjeneste i Burma. Andre sanitets
enheder fra R.N. blev brugt pli Sicilien, hos partisanstyrkerne
i Jugoslavien og hos isolerede grupper, der kæmpede i junglen

i Malaya. Senere ydede de hjælp til befriede krigsfanger i
østen og til civilbefolkningen i befriede områder,

Der gengives også dagbogsoptegnelser fra læger, der blev

taget til fange hos henholdsvis tyskerne og japanerne, skildrin

ger, som er lidet smigrende for disse nationer.

Ved Singapores fald undslap en gruppe pli 45 mand, hvoraf

flere officerer, men ingen læge eller andre tilhørende sanitets
personellet, pli en lille damper. Forfulgt af japanske flåde
styrker måtte de sætte skibet pli grund og søge ly på en lille
tropeø, og her gik de 20 efterhånden til grunde af sygdom. Det
påvises, at manglende kendskab til almindelig sygebehandling
og tropehygiejne må gives skylden for disse store tab, og nød

vendigheden af bedre uddannelse pli dette omrlide hos officerer

og mandskab understreges stærkt.

De sidste knapt 300 sider skildrer i kronologisk orden den
lægelige side af de vigtigste sømilitære begivenheder, og også

her levendegøres stoffet ved en vekslen mellem uddrag af rap
porter og dagbogsoptegnelser fra de deltagende læger og offi
cielle kommentarer og bemærkninger hertil. Efter god engelsk
skik er fremstillingen nøgtern og uden fremhævelse af egen

indsats, men udgiverens fodnoter fortæller om talrige tildelin
ger af D.S.C. og D.S.O. og andre udmærkelser til læger og det

øvrige sanitetspersonel.

Et detailleret referat af dette afsnit ville føre alt for vidt,
men det er også interessant og spændende, og det bør læses i
sin helhed. Man hører eksempler pli træffere af granater, tor
pedoer og bomber, om minesprængninger og om dybdebombers

virkning på svømmende, og hvilke følger de forskellige typer
har pli personellet.

For de større enheders vedkommende Iår man at vide, hvilke

dispositioner der er truffet, og hvilken behandling, man under
de givne omstændigheder har været i stand til at yde. Som
regel anbefales størst mulig konservatisme i behandlingen, og
det fremhæves, at man ikke skal f'Iytte mere rundt med de
hårdt sårede end strengt nødvendig t.

En anden erfaring var, at mandskabet alt for ofte sløsede med
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anvendelse af deres anli-flash gear og derved pådrog sig svære
forbrændinger, som kunne have været undgået.

De særlige »redningsskibe« i forbindelse med konvojerne
skildres, og det fremgår klart, hvor mange menneskeliv disse
har sparet.

Værkets udgiver slutter med at udtale, at det har et dobbelt
formål, dels at fortælle den stolte historie om den indsats, der
blev ydet af marinens læger og sygeplejersker, dels at tjene som
vejledning for dem, der bliver kaldt på næste gang.

Det er dog ikke blot marinelæger, der kan lære noget af det
te værk; også søoffieerer, og da særlig de, der beskæftiger sig
med operativ planlægning eller skal sidde med det overordnede
ansvar i tilfælde af krig, bør studere denne historie, som giver
utallige praktiske oplysninger og ærligt indrømmer mangler og
fejl·).

,,) Værket findes på Forsvarets Lægekorps.

Bidrag til Seunderofficerernes og Flaadetis Underofficers
skolers Historie af Orlogskaptajn Janus Sørensen.

København 1958. Ill, 298 sider. Personregister. Stikordsregister.

Ethvert Bidrag til Flaadens Personels Historie maa hilses
med Tilfredshed, da det er et Felt, hvorfra der foreligger me
get faa samlede, historiske Oplysninger. Det her foreliggende
Arbejde er skrevet af en Mand med et indgaaende, selvoplevet
Kendskab til Elevskolen og med den største Interesse for Em
net, og hertil er føjet en kortfattet Fremstilling af Søkvæsthus
fondens og Søkvæsthusets Historie, denne Bygning, hvori Sko
len husedes det meste af sin Levetid. Vi har her en samlet
Fremstilling af denne - desværre over saa kort et Aaremaal
spændende - Skole og dens Mænd af allerstørste Værdi. Man
bør være Orlogskaptajn Janus Sørensen dybt taknemmelig,
fordi han - som en af de sidste, der kunde gøre det - har
givet os denne Fremstilling.

Mange Oplysninger om Flaadens Underoffieerers Kaar har
Janus Sørensen samlet, og de vil forhaabentlig ad Aare ~
efterhaanden som man faar Orden paa Arkiverne - blive sup-
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pleret med flere. Matroskorpset og dets Underofficerer har 
hi storisk set - hidtil været Stedbørn, hvilket formentlig maa
til skrives de meget vanskeligt tilgængelige Kilder, men der er
her gjort en god Begyndelse til Oplysning om deres Kaar 
et vægtigt Bidrag.

Den smukt udstyrede Bog er ikke i Boghandelen, men kan
- takket være forskellige Tilskud - faas hos Forfatteren for
den ringe Pris af 9 Kr. Den hør læses af alle, der har Inter
esse for Marinens Historie.

Handels- og Sefartsmuseei på Kronborg: »Årbog 1957«

203 sider. III.

Pladsmangel er årsagen til den ret sene fremkomst af denne
anmeldelse. Dette er beklageligt, men da nedennævnte afhandlin
ger, som foruden beretninger og regnskaber findes optaget i år
bogen, er af blivende værdi og til enhver tid kan læses med inter
esse, har forsinkelsen næppe større betydning.

Professor, dr. phil. Aksel E. Christensen har til årbogen
skrevet om Øresund og Øresundstold - en oversigt over Sun
dets historie som gennemsejlingsfarvand og en redegørelse for
sundtoldens vekslende faser mellem 1429 og 1857.

Om Handels- og Søfartsmuseets flisesamling og herunder om
den hollandske flisekunst i dens blomstringstid i det 17. og 18.
århundrede skriver direktør Dick Luittng. Anledningen er en
nyl ig forøgelse af samlingen, som gør den til den bedste uden
for Holland. Afhandlingen er rigt illustreret.

Professor, dr, phil. Carl Roos har suppleret sin i 1953 ud
komne bog »P r lsonene - om danske og norske krigsfanger i
England 1807-14 - med en beretning om fregatten DIANA
og dens besætning under krigen med England. DIANA, der i
1807 var på togt til Vestindien via Barbareskstaterne, anløb ved
efterretningen om Køhenhavns fald Cartagena, hvor den blev
vel modtaget. Men efter Spaniens brud med Napoleon blev
skibet beslaglagt og senere udleveret til England, medens be
sætningen gjordes til krigsfanger.

Kaptajn Carl V. Sølver har i årbogen givet en interessant og
udførlig fremstilling af færingerbådens konstruktion og påviser,
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at byggernåde og benævnelser er nogenlunde uforandret fra vi
kingetiden.

Endelig findes en artikel af journalisten Carl østen om de
dansk-vestindiske øers overgivelse til USA i 1917. I denne er
der fremdraget en del enkeltheder, som ikke tidligere har været
kendt af offentligheden.

Arbogen er et nydel'igt værk, med hvis indhold det er en for
nøjelse at stifte bekendtskab.

»De Danske Stræder og Øresundstoldene af Gunnar Olsen,
Erik Harremoes, G. Hounens de Lichtenberg og R. Steen
Steensen.

Marinehistorisk Selskab, København 1958.80 sider. Ill, I kommission
hos Ejnar Muuksgaard.

!\led dette værk har l\Iarinehistorisk Selskab i anledning af
IOO-firet for Øresundstoldens afskaffelse udsendt sit skrift nr.
4, som indeholder en række afhandlinger med tilknytning til
de danske stræder og Øresundstolden.

Historikeren, arkivar ved Landsarkivet for Sjælland, dr.
ph il. Gunnar Olsen har skrevet en oversigt over de danske
stræders og Øresundstoldens historie, medens sagførerf'uldrnæg
tig, cand. jur. Erik Harrernoes, har trukket linierne op for vore
gennemsejlingsfarvandes folkeretlige status i relation til Øre
sundstolden og traktaten vedrørende dens afløsning.

Endvidere har fuldmægtig G. Hounens de Lichtenberg givet
en oversigt over de til opsyn med Øresundstoldens opkrævning
m. v. ved Helsingør udstationerede vagtskibe og deres tjeneste.

Skriftet afluttes med en beretning af kommandørkaptajn
R. Steen Steensen om de danske stræders spærring ved den
første verdenskrigs udbrud i august 1914.

De behandlede emner belyser den indflydelse, som beltggen
heden ved porten til Østersøen har haft pli. vort lands historie,
og skitserer baggrunden for mange af de opgaver, som har været
stillet vort søværn.

Skriftet er et velkomment og læseværdigt bidrag til vor ma
rinehistoriske litteratur.
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Stormagternes storstrategi. :::)
Af kontreadmiral E. Biørldund, Stockholm.

Introduktion.

I en artikel »P oliti k og storstrategi«, offentliggjort i
mange store tidsskrifter i Europa og USA, definerede
jeg storstrategi som den del af statsmandskunsten, der
vedrører krigsførelsesproblemerne og følgelig som
overgangen mellem politik og forskellige grene af land-,
sø- og luftstrategi. Vi finder adskillige historiske vær
ker om de sidste verdenskriges storstrategi, men syns
punkter angående storstrategien i dag og i den nær
meste fremtid er skjult i de ledende statsmænds gem
mer. Den kan ikke desto mindre studeres på en meto
disk og ret åben måde.

Nærværende artikel rummer et forsøg på at under
søge stormagternes vitale kraft på en måde, som jeg '
intet steds har set i verdenslitteraturen. Særproblemer
angående atompolitik, totale og begrænsede krige, poli
tisk-strategisk brug af kerne- og raketvåben. sø-luft
strategi, ubådsstrategi og nedrustning kan ikke be
handles her, men kun berøres i korthed og må hensky
des til fremtidige studier over storstrategi.

En analyse af storstrategi må foretages på baggrund
af hovedlinierne i udenrigspolitiken, hvorfor kortfat
tede betragtninger over dennes traditioner - baseret

") Oversat fra engelsk ved redaktionen. (Modtaget ultimo 1957.)

Tidsskr. f. Søvæsen. 129. Aarg. 20
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[la et særstudie - er indføjet i teksten, Forfatteren
har valgt at betragte stormagterne som store, levende
væsener og vurdere deres problemer vedrørende styrke
og svaghed, deres muligheder for at gennemtvinge de
res ydre krav i den aktuelle kamp for tilværelsen i
atom- og raketalderen samt deres nationale, psykolo
giske kapaciteter og særlige betingelser for storstrategi.

Det synes formålstjenligt over for læseren at angive,
hvilke nye kilder fra det sidste års tid, som kan være
af værdi for forståelsen af disse problemer. En forteg
nelse herover er derfor vedføjet.

Det er fundet hensigtsmæsigt at behandle først vest
magterne, derpå østmagterne og endelig et resume af
s tor st ra tegien i sådanne områder som Middelhavet,
Mellemste østen, Sydafrika, Sydøstasien og Stilleha
vet, hvor mange magters interesser er berørt.

ti merikos Forenede Stater.

Siden Monroe-doktrinen med det formål at hindre
udenforstående indblanding i den vestlige halvkugles
a ffærer blev udformet og senere efterfulgt af den in
teramerikanske traktat om gensidig hjælp, har ver
densbegivenhederne foranlediget USA til at opgive sin
isolation på nævnte halvkugle, En idealisme med be
skyttelse af frihed og moralske principper i alle dele
af verden som mål har frembragt en korstogsånd. især
n år verdensbalancen i sin helhed var truet: Tyskland,
.Japan, Sovj et.

En hurtigt voksende økonomisk magt, en forbi-pas
seren af Storbritannien som havenes behersker og en
overlegen luftmagt er milepæle på USAs vej til at føle
sig ansvarlig for verdens førerskab og til at påtage sig
hyrderne af en meget aktiv rolle i et kollektivt system
for verdens sikkerhed.



Stormagternes storstrategi. 307

En forståelse med Storbritannien og andre NATO
magter og en helhjertet stotte af de forenede nationer
er imidlertid kombineret med en anti-koloni-Iølelse,
som ikke mindst er inspireret af USA's frihedskamp.
Gennem det sidste decennium har USA mere og mere
direkte følt, at dets egen sikkerhed og dets demokrati
ske traditioner og idealer er truede, og dets store pro
blem synes nu at være at kombinere moralske prin
cipper med en realistisk politik. Som præsident Eisen
hower har anført, er en advarsel om, at en væbnet ag
gression vil blive mødt med en samlet aktion fra de
frie nationers side, nødvendig, og en respektindgydende
magt er uundværlig. USA vil øge NATO's styrke, sam
menhold og enighed, og samtidig hjælpe de vesteuro
pæiske nationer til at virkeliggøre en højere grad af
integration og soliditet.

I erkendelse af taknemmelighed for USA's store
indsats behøver verdens demokratiske stater virkelig
denne mægtige støtte, både med hensyn til fysisk styr
ke og åndelig opmuntring. Med dets brede økonomisk
industrielle basis, dets magtvilje og troskab over for
opgaven at beskytte de demokratiske idealer og livs
syn, dets indre sammenhængskraft og dets militære
organisationer og verdensomspændende styrke er USA
et typisk eksempel på en supermagt.

Ingen stormagt i fortiden har opnået sådan politisk,
militær og økonomisk total-styrke som det moderne
USA, og ingen har påtaget sig et så overvældende an
svar: alliancer med forsvarsforpligtelser til 44 stater.
Som den ledende magt i NATO yder USA beskyttelse
til 12 lande fra Norge til Tyrkiet, siden 1956 en inte
gritetsgaranti til Pakistan, Iran og lraq, udvidet ved
Eisenhower-doktrinen i Mellemøsten og ved specielle

20'"
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aftaler om amerikanske flåde- og luftbaser i Spanien,
Marokko og Libyen.

Ved udvidelse af sin indflydelse i Sydøstasien (SE
ATO-pagten), ved tilslutning til Bagdadpagten (skønt
ikke medlem af selve pagten) og ved forstærkning af
sin somagt i Sydasien er USA den dominerende faktor
i dette område. I Østasien har USA forsvarstraktater
med Japan, Sydkorea, Nationalist-Kina (Formosa) og
Philippinerne og har stadig flåde- og luftbaser uden
for Japan. Ved ANZUS-pagten beskytter det Austra
lien og New Zealand og ved Rie-pagten 20 latin-ameri
kanske stater. Nogle af disse føler måske et politisk
økonomisk tryk fra USA, som imidlertid skærmer dem
mod atom og raketangreb - en stor strategisk fordel.

USA's storstrategi hviler på dets udenrigspolitiske
fundament, ifølge hvilket »St ra tegic doetrine translates
power into policy«. Ganske naturligt findes en afhæn
gighed og gensidig reaktion mellem udenrigspolitik og
storstrategi. Kernevåbnenes store indflydelse på frem
tidig krigsførelse vil blive yderligere accentueret af
mellemdistance og interkontinentale, styrede raketter.
Dette vil kunne få indflydelse på det af USA nu an
vendte storstrategiske system, der går ud på at om
ringe Sovjet med amerikanske luftbaser. Det har ko
stet USA en enorm anspændelse at nå en moderne
super-magts atomkapacitet. Det vil koste det endnu
mere at holde sig på toppen med hensyn til fremtidig
raket-produktion.

Med henblik på opdæmning for kommunistisk ver
densekspansion må amerikansk storstrategi støtte så
danne alliancer og militære aftaler, som kan skabe en
pålidelig hindring mod Sovjet-aggression - så åben
bar for Sovjet, at denne stormagt indser, at iværksæt
telse af et overraskelsesangreb vil være galskab. Dette
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kræver synkronisering af allierede politiske mål i store
dele af verden.

Politiske og storstrategiske planer for en eventuel
krig - såvel begrænset som ubegrænset - må udfor
mes under hensyn til virkning af russiske kerne- og
raketvåben mod USA, dets luftbaser i forskellige dele
af verden samt mod dets allierede i Europa og andet
steds . Med sådanne planer kan det fastlægges, hvor
ledes moderne luft-, sø- og landstrategi skal udformes,
hvilket er en absolut nødvendighed som grundlag for
en hensigtsmæssig organiation af vestmagternes mili
tære styrker og for fordelingen af pengemidler til dette
formål.

Problemet: hvorledes politiske trusler og advarsler
vil kunne virke på en Sovjet-regering, må studeres,
ligesom fordele og ulemper ved en total krig mod en
fjendes befolkning og.produktion. Selvom Sovjet blev
alvorligt beskadiget, ville Vesteuropa, det Mellemste
østen samt dele af Afrika og Asien lide enormt i en
total krig. Undladelse af brug af store kernevåben og
styrede raketter må for begge parter være det sunde
princip, medens Vesten naturligt må bevare mulighe
den for kraftig gengældelse.

Problemer vedr. økonomisk krigsførelse og beskyt
telse af vigtige, kernefysiske depoter - selv uden for
NATO-området - samt en realistisk vurdering af mu
lighederne for i krigstid at få olie fra det Mellemste
østen (som muligvis kan være beskadiget af Sovjet
våben) må kombineres med en storstrategi omfat
tende beskyttelse af Vestens forbindelseslinier til søs
samt af kystområder i USA, Europa og andre vigtige
områder mod Sovj ets ubåde og skibs- eller landbase
rede raketvåben.
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USA's offensive styrker er primært - i hvert fald j

hegyndelsen af en krig - dets store strategiske flyve
v åben, dets flårlestyrker med skibsbårne luftfartøjer og
rakelvåben og dets luftbårne tropper. Disse styrker sy
nes llll at være fordelt efter følgende prioritet: Stille
havet, vestlige Atlanterhav og l\Iiddelhavet, idet det
erindres, at det strategiske flyvevåben har verdens
omspændende aktionsradius.

Endelig har nogle af storstrategiens problemer sær
lig indflydelse på fremtidig krigsførelse og dens poli
tiske forberedelse: Er det i vor atom- og raketalder
muligt at planlægge invasion i Europa eller andetsteds
efter den gamle Normandi-koncept? Hvis Vesten må
basere sin fremtidige storstrategi på sø- og lufttrans
port af tropper for at stimulere sovjeterobrede lande
rundt om den sovjet-kinesiske blok til deltagelse i ned
brydning af de kommunistiske hovedlande, hvorledes
skulle dette bedst opnås i fremtiden? Hvordan skulle
en psykologisk krigsførelse udformes, som kan stimu
lere modstanden i sovjetundertrykte stater og bringe
disse over på den vestdemokratiske side? Og hvorledes
bør der handles, hvis Sovjet, for at undgå en storkrig,
fortsætter med sin Korea-strategi, f. eks. med anven
delse af sovjetinspirerede lande i det Mellemste østen ,
velforsynede med russiske våben og »frivillige«? Alt
dette kræver omhyggelig politisk og militær planlæg
ning.

Sovjetunionen har på kortet form som en stor fisk
- eksempelvis en flynder - med bugen som det mest
s århare område. I bugen finder vi hovedparten af rus
siske livsfornødenheder, fabrikker, krigsindustrier og
råstofminer, herunder kernefysiske materialer, tildels
beliggende i områder, hvor ikke-russiske nationaliteter
er blevet undertrykt af Sovjet. Hvilken interessant,
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men øjensynlig meget kompliceret, mulighed for vest
lig storstrategi på verdensomspændende linier.

Som følge af, at USA's udenrigspolitik er af vigtig
hed i næsten alle dele af verden, vil mange betingelser
for amerikansk storstrategi blive berørt i forbindelse
med problemer i visse særlige områder, som senere be
handles.

Det britiske statssamfund.

Storbritanniens udenrigspolitik har været domineret
af en forsigtig empirisme og af utilbøjelighed til at
være bundet til for strenge forpligtelser. Princippet, at
ingen bør dominere det europæiske kontinent - magt
balancen - er stadig levende, omend overført til en
større skala ved tilslutning til og understøttelse af de
forenede nationer og NATO. Under indflydelse af fol
gerne af to verdenskrige og af de nationalistiske bevæ
gelser i dets dominions og kolonier er Storbritannien
blevet tvunget til at give mange af disse uafhængighed
og at overlade H uling the waves« til USA.

Et princip med opbygning af »en tredie magt « mel 
lem USA og Sovjet er blevet udviklet langs to linier:
på den ene side at opnå større sammenhæng inden for
statssamfundet og på den anden at fremkalde et snæv
rere samarbejde med Europa. Da den første linie viste
sig vanskelig, påtog Storbritannien sig det ædle hverv
at lære nye nationer moderne demokrati og styrkede
sine politiske og andre bånd til Vesteuropa. Dette el'
en linie, som efterhånden vil kunne mindske dels af
hængighed af USA.

Som den tredie af stormagterne har det britiske
statssamfund store traditioner at vogte. Med en ver
densomspændende økonomisk og industriel basis, med
tro på demokratiet, med det britiske folks mod, karak-
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ter og politiske modenhed, med et forsvar, som endnu
er stærkt og med god evne som leder af en vesteuro
pæisk blok viser Storbritannien sin betydelige styrke
som en stor balancemagt mellem USA og Sovjet.

Macrnillan sagde i 1957: »Br itain is not alone. Think
of the Commonwealth and all that this means«, Dets
fremtidige politik er blevet bemærkelsesværdig klar
lagt, da dets nye forsvarsprincipper blev bekræftet i
1957, haseret på beslutningen om ikke at bruge penge
til noget, som England ikke behøver, eller på løfter,
som det ikke kan indfri. Naturligvis er nogle drastiske
afgorelser blevet kritiseret, såsom afskaffelse af vær
nepligt fra 1962 , nedskæring af land- og sømilitært
personel og reduktion i stedet for forøgelse af anti
ubåds enheder. Det er iøvrigt meddelt, at disse afgørel
ser vil blive omvurderet.

Regeringens princip: at udvikle den vesteuropæiske
unions økonomiske, politiske og militære effektivitet
synes at stimulere Vesteuropas stabilitet og kan gøre
en prominent militærpersons motto: »F red gennem
styrke og styrke gennem enhed« til virkelighed. Men
nodvendigheden af bedre at sikre det forenede konge
rige har krævet en smertelig svækkelse i visse fj erne
dominions. Britisk storstrategi af i dag har mange van
skelige problemer.

Den russiske rakettrusel og muligheden for, at rus
siske raketbevæbnede ubåde i krig ikke alene kan an
gribe skibsfarten, men også NATO-magternes kystom
råder, gør det i Nordeuropa påkrævet at øge anti-uhåds
enhederne. USA har ikke råd til alt og har allerede den
opgave at beskytte forbindelseslinierne til søs i Stille
havet og Atlanten. Herudover må indløbene til Øster
søen og Hvidehavet i særdeleshed kontrolleres.
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Den britiske reduktion af tropper i Vesteuropa og
af luftstyrker i Vesttyskland er blevet opvejet ved at
udruste dem med raketvåben, atomartilleri og -born

ber. I erkendelse af, at kun et kollektivt forsvar af den
frie verden kan redde Storbritannien, og gennem oven
nævnte metoder, synes det at have fundet en løsning.
Et konsolideret vesteuropæisk forsvar vil i betydelig
grad lette løsningen af de med britisk storstrategi for
bundne problemer.

Hvis vi vender os til spørgsmålet om det Mellemste
østen og Asien, viser tilbagetrækningen fra Sydkorea,
New Zealand, Australien, Malaya, Singapore, Birma,
Indien, Ceylon, Ægypten, Sudan, Jordan og Libyen 
bortset fra enkelte mindre fartøjer - en storstrategi
med koncentration bagud, nødvendiggjort af Storbri
tanniens financielle vanskeligheder. Men opretholdel
sen af styrker i Aden, i Østafrika, som strategisk cen
trum og forsvarsbase for det Mellemste østen og i den
persiske Golf, og desuden opretholdelse af flådestyrker
i det indiske ocean viser, at England er rede til at støtte
sine allierede inden for Baghdad- og SEATO-pagterne
og forsvare sine territorier ved den persiske Golf. Disse
pagter er også en forebyggende organisation mod kom
munistisk overgreb og infiltration.

Luftstyrker og raketvåben. flåde- og landstyrker,
baseret på de britiske øer og Vesteuropa, på Malta, Cy
pern, Aden og Kenya - suppleret af en central troppe
reserve i England, klar til lufttransport til alle dele af
verden - er kernen i britisk storstrategi. Det er imid
lertid muligt, at Cypern ikke vil blive en britisk, men
en NATO-base. Tilbagetrækning af tropper fra Austra
lien og New Zealand har den virkning, at disse lande
må stole på USA med hensyn til deres forsvar. Men der
er bombestyrker i Canberra, og en ny luftrute over



314 Stormagternes storstrategi.

Tyrkiet til Bagdad og Sydøstasien vil kunne bruges i
nødstilfælde.

Hvad angår atomkrig og raketvåben er det nød
vendigt her at fastslå, at siden Sovjet truede England
med russiske raketvåben under Suezkrisen, tør Eng
land ikke negligere muligheden af at skulle gengælde
sådan aggression. Englands sårbarhed og umuligheden
af at holde russiske raketbaser uden for rækkevidde
har logisk tvunget det til den aktuelle, nye filosofi.
Selv flertallet af arbejderpartiet støtter fremstillingen
af britiske atom- og brintbomber. Det forenede konge
riges strategiske sikkerhed står på spil.

Men dette forhindrer ikke, at England af mange
grunde burde være talsmand for principperne »limit ed
wlarfare« og »counter force strategy«, kun tilladende
angreb på militære mål. Indtil en international over
enskomst er virkeliggjort, vil det imidlertid være nød
vendigt også at planlægge en total krig. Den militære
organisation må ikke blot forudse brug af konventio
nelle, men også alle arter af kernevåben. Og konventio
nelle militærstyrker vil stadig være uundværlige.

Det er blevet understreget, at et engelsk forsvar med
mellemdistance og senere med interkontinentale, balli
stiske raketter er et middel til hindring af russisk ag
gression, også i det Mellemste østen og Sydasien, og til
at standse åbenlys kommunistisk ekspansion i Asien.
Britiske bombe-eskadriller udrustes med britisk-kon
struerede atornkrigsladningsrurn, hvilket ikke forhin
drer, at en forøget koordinering mellem amerikanske
og engelske konstruktioner er blevet organiseret.

Da nogle problemer af vigtighed for England vil
blive behandlet i et følgende afsnit om NATO, tilbage
står her blot at omtale nogle specielt britiske, storstra
tegiske problemer.
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Det er indlysende, at forsvaret af det forenede konge
rige må veje tungt i vægtskålen: dets beskyttelse mod
alle arter af luftangreb og beskyttelsen af den uund
værlige import. Af denne grund forekommer det for
fatteren, at en reduktion af britiske flådes tyrker er en
yderst risikabel foranstaltning på en tid, da ubådstrus
len fra Sovjet er forøget og vedblivende vil forøges hur
tigt. Den kendsgerning, at de vestlige flådestyrker på
grund af deres mobilitet har en betydelig evne til at
overleve selv i en atom- og raketkrig, er en stor fordel
for Vestmagternes storstrategi. Den britiske hvidbog
synes at have undervurderet denne fordel, som åbner
mulighed for en mobil storstrategi i krigstid.

Det er af vigtighed i vor atom- og raketalder at finde
nye metoder til blokering af en fjende og til at undgå
blokade fra hans side. At organisere store og velbeskyt
tede lagre af brændstoffer og materialer til krigsindu
strien er en storstrategisk opgave. En passende for
deling af financielle midler til militære styrker, krigs
industrier, befolkningens livsfornødenheder i krigstid
og til forlængelse af total forsvarets udholdenhed er
også et storstrategisk problem . At koordinere alle stats
samfundets reserver, personelle og materielle, er en
gigantisk opgave.

En allieret overkommando må i krigstid tillægge
Storbritanniens position afgørende betydning med hen
syn til storstrategien i områder, som omfatter adgan
gene fra Nordatlanten til de britiske kyster, Kanalen,
Nordsøen og Østersøen samt i områder, hvor Home
Fleet eller britiske luftstyrker opererer. Med hensyn til
en kommende forøgelse af Sino-Sovjet alliancens flåde
og luftstyrker i Stillehavet må det holdes for øje, at
det er nødvendigt at forudse, hvorledes storstrategiens
opgaver i fremtiden skal løses, hvis dele af de ameri-
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kanske styrker skulle blive trukket tilbage fra Vest
europa. Hvem "ed, hvorledes situationen kan være ved

udgangen af 1960'erne? (fortsættes) .
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Supplcrende oplysninger om bådsmandspibens oprindelse.
Af orlogskaptajn SP Janus Sørensen.

Foranlediget af min artikel i Tidsskrift for Søvæsen
i april d. å. har orlogskaptajn P. Holck venligst til
stillet mig oplysning om, at søfløjtens oprindelse her
hj emme kan føres 60 aar længere tilbage i tiden, nem
lig fra 1625 til 1565.

I de paa dansk affattede skibsartikler for Peder
Munk af 17. maj 1568 1 ) findes følgende: »Hvo som
Iorsofver eller forsømmer Siøefløgten, hand straffis
første Gang til Masten, anden Gang under Kiøllen ,
skier det tridie Gang eller tiere, da straffis hand der
fore som vid bør«.

Denne paragraf er ifølge V. A. Secher enslydende
med de 3 nar tidligere i 1565 udfærdigede skibsartik
ler § 37 for Herluf Trolles flaadeafdeling paa 28 skibe,
som forenet med nogle lybske skibe havde en fægt
ning med den svenske Ilaude under Pommerens kyst,
se samme kildeangivelse bind I side 282.

Endvidere indeholder skibsartiklernes § 37 i 1609 for
Mogens VIfeldt som admiral for en flaade til Øster
søen ogsaa en omtale af søfløjten med enslydende
tekst som ovenfor anfart-) ,

l) V. Secher : Cerpus Constitutionum Daniæ, forordninger etc.
1558-75, bind l, side 368-69, § 36, (Det kg!. Bibliotek).

2) Graah : Udkast til Danmarks Søe-Krlgs-Htstorle, pag. 95, (Det
kgl. Bibliotek).
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I 1596 fik kong Christian IV. foræret et skib samt
en del heste, der overførtes paa et andet skib - mulig
vis en gave i anledning af kroningen. Herom indehol
der Rentemesterregnskahcrne for aar 1596, side 1252
Iølgendea) :

»Udtgiff uit oeh bethuldt soern effterfollger først
for huiz kon: May: haffuer Iorertt oeh Iorschencktt
giiffuit thiil arhedzlønn thiiII guldsmeder oeh for in
strumenter gjorLt aff sølff oeh for arbedzløn derfor.

Efftcr kon : May: befallningh soern er seheedt wedt
wcllbyrdigh mand Christoffer Walckendorp houff
mesters nerwerellze ibiidem er foræert oeh for
sehenektt thiil dennum som war paa det sehiiff Sta
terne aff Nederlanden, haffuer forertt hoghbemelltte
kon : May: medt.

Diizliigeste er denn sclripper forerLt soem war paa
dett sehiff der offuerførdc de 6 heste att Staterne
oeh forunde kon : May: medt.

Er giortt 2 solfffløitter, derthill el' kommen 23 daler
oeh 3 engelotter-) thiill at forguide denn enne mcdt,
cnnd 12 rosenohcll") hleff forertt. Denne foræer ingh
Iick den schiipper soem war paa dett sehiif kon: l\Iay:
hlcf'f forertt medt. Denn enne forgyltte soefløitte med
8 rosenobelI oeh udi søefløitten war 26 loedt - er
13 daler. Thennd anden søefloitte bleff forert schippe
ren soem førde hestene offuer weighde 20 loedt - er
10 daler oeh der thiil 4 rosenobelI. Diizliigest bleff
forertt sehiifsfoleket paa begge for :tte schiiff 200 Da
ler. Summa beløffuende: 12 rosenobell, 3 engelotter
och 223 daler.

Her paa Hans Mechelborgers hevlis giiffuitt Jacob

3) Higsarkivct.
4) Engclot, cn guldmnnt (en. 5,1!J g guld).
~) Rosenohel, en guldmont (en, 7,7G g guld).
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Ougesonn guldsmidt ihiidern thiil arbedzlønn for handt
giorde denne Iorgyllde søefløigtte, der udi war 26 loed,
loeddet 3% sko - er 2% daler 11 sko

Ennd giffuitt Jørgen guldsmidt ibiidem arbidtzlønn
for denn anden uforgyllte søefløit te, der udi war
20 loedt, loddet 3% sko - er 2 daler 6 skilling.e

I 1589 blev den 15-aarige prinsesse Anne kong
Christian IV.s næstældste søster - formælet med kong
Jacob VI. af Scotland (i 1603 tillige konge af Eng
land).

I 1606 besluttede kong Christian IV. at gøre en
rejse til England for at aflægge besøg hos sin søster
og svoger. Den 10. juni afsejlede kongen, og forment
lig har vind og vejr været aarsag til, at den danske
eskadre først ankrede ved Gravesend den 16. juli.

Det kongelig besøg i England er beskrevet i en paa
tysk trykt bog i Hamborg 1607: sHelat io oder Er
zåhlung Wie der Grossmechtigste Herr Christianus
Quartus zu Dennemark/etc. Kønig mit einer Floet
wohlgerusteter Schiffe den 16. Tag Julij, Anno 1606
im Kønigreich Engellandt angelanget/etc. (Det kgl.
Bibliotek) .

En oversættelse af denne bog: BIEN VEND
GREATE BRITAINES WELCOME 1606, Relatio 1607,
med introduetion af Palle Birkelund, blev i 1957 trykt
i dansk-engelsk oversættelse i anledning af Hendes
Majestæt Dronning Elizabeth II.s og H. IL H. Prins
Philip, Hertug af Edinburgh's besøg i København i
maj S. a., (Det kg\. Bibliotek).

Ifølge denne beretning bestod den danske eskadre
af 8 skibe, men dette tal er ikke overensstemmende
med de den 2. juni 1606 udsendte bestallinger") , hvor
efter der foreligger følgende 7 udnævnelser: »Rigsad-

6) Kancelliets Brevbøger 1606, side 448, (Det kg!. Bibliotek).
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miral Peder l\Iunk som Admiral paa Kongens Liv
skib DE TRE KRONER og Admiral over de andre
Skibe, der skulle følge Kongen paa hans Rejse til Eng
land. For Mogens Ulfeldt til Selsø, Underadmiral paa
ARGO, Kield Baad paa GIDEON, Hans Simmensen
paa VICTOR, Henning Valstorp paa RAPHAEL og
Mogens Godske paa POENITENS, som var DE TRE
KRONER's Pinke og Peder Holst paa MARKATTEN,
som tog Vare paa ARGO. «

Det fremgaar heraf, at der kun var ialt 7 skibe, hvil
ket stemmer med H. G. Garde: s E f' ter r etninger om den
danske og norske Søernagte , bind I pag. 84 og hos H. D.
Lind: s Kong Christian IV. og hans Mænd «,

I ovennævnte trykte skild ring af kongens rejse fin
des følgende beskrivelse af, hvorledes kongen om bord
i sit flagskib afventede sin kongelige svogers ankomst:

»Og nu da den engelske konge sejlede frem til den
lille by, blev man fra de danske skibe de kongelige
chalupper va'r og meldte det straks til kongen. Da
blev straks på admiralens befaling hele mandskabet
sammenkaldt ved stød i piben"), som er en lille solu
flojle , som skipperne og de fornemste skibsofficerer
plejer al bære om lialsenr; , og paa allerprægtigste
mande stod hver mand i sit liberi eller uniform, (det
YHf et stateligt syn) paa sin plads, og der blev blæst
i trompeter paa skibs- eller sømaner til venners mod
tagelsee.

Betegnende for datidens strenge disciplin slutter be
retningen om kongens besøg i England saaledes: »Da
det laa Kongen paa Sinde, at der ikke skulle opstaa
Kiv eller Strid mellem hans Folk og den engelske
Nation , har han fremfor alt paulagt dem at holde sig

7) Her moder man forste gang solløjten omtalt som piben.
S) Fremhævet af forfatteren.
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fra Fylderi og Drukkenskab. Hans Marshaller holdt
et vaagent øje med Overtrædere, og de, der blev an
truffet i Fuldskab, fik deres Tommelfingre snøret
sammen med en Kæde, der saa blev naglet til en Pæl,
hvor de matte blive staaende, indtil de havde angret
deres Synder-e.

Hjemrejsen til Danmark tiltraadtes den 11. august
om aftenen, og skibene hjemkom til København den
20. s. m.

Ved en ny bestalling for Gotfred Mikkelsen som
skriver paa Bremerholm den 22. december 1630, frem
gaar det, at »han skal af Admiralen (paa Holmen )
modtage de Sølvsøefløiter og udlevere disse til dem,
der plejer at faa dem og igen kræve dem tilbage, naar
nogen dør, saaledes som de sædvanlig plejer at udleve
res og igen kræves tilbage. Af Bremerholms Materiel
regnskab fremgaar det, at beholdningen nytaar 1631
var 11 forgyldte sølvfløjter og 5 stk. hvide dito,")

Det synes at Irerngaa heraf, at søfløjten oprindelig
har været et kommando- og værdighedstegn, som de
paagældende havde ved haanden, naar de skulle aver
tere en ordre uden først at behøve at hidkalde en trom
peter eller trommeslager-") .

Den ringe beholdning paa Bremerholm af hvide
søfløjter kunne tyde paa, at underbefalingsmændene
i skibene paa det tidspunkt endnu ikke var i besiddelse
af den saakaldte baadsmandspibe, men det er kun gis
ning.

Som det fremgaar af foranstaaende, kan det efter or
logskaptajn P. Holek's oplysning historisk fastslaas,

9) Kancelliets Brevbøger 1630, side 320, (Det kg!. Bibliotek).
10) Af Glossaire Nnutique, A, Jal, Paris 1848, fremgår det, at en

sifl1et (fløjte) var et værdighedstegn (efter et maleri 1547 på Louvre).

Tidsskr. f . Søvæsen. 129. Aarg. 21
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at søfløjten har været anvendt i den danske orlogs
flaade i aar 1565.

Hvornaar baadsmandspiben er taget i anvendelse af
underofficererne ligger stadig ikke klart. En under
søgelse af en ældre dansk maritim ordbog - ogsaa
et par udenlandske - har givet følgende resultat:

1. Dansk Marine-Ordbog udarbejdet af C. L. L. Har
boe, København 1839: Pibe. En lille Pibe af Sølv
eller Messing, hvormed adskillige Signaler gjøres
i Krigsskibene, for at formindske CommandoOr
dene; den bruges hyppig til at hale efter ved i en
ensformig Tone at angive Takten, hvorefter alle
hale paa een gang. Piben bruges endvidere til
Opmærksomheds-Signal. Ex. Før der raabes: Alle
Mand op! Skaffe overalt! o. s. v. Baadsmændene,
Skibmændene, Baadsmandsmatherne og Qvarter
mestrene ere forsynede med slige Piber.

2. Allqemeines Worterbucll der Marine, udgivet 1794
af Johan Hinrich Roding: I bind I. spalte 357 og
bind III. spalte 10 findes betegnelsen Baads
mandspibe. og da den danske ordliste maa være
udarbejdet med dansk assistance, maa baads
mandspiben have været anvendt i den danske
flaade tidligere end 1794..

3. An Uniuersial Dietionani of the Marine by Wil
liam Falconer, London 1776: CALL. sifflet, a sort
of whistle, or pipe, of silver or brass, used by the
boatswain and his mates to summon the sailors
to their duty, and direct them in the different
employments of the ship.

As the call ean be found to various strains, each
of them is appropriated to same exercise, such
as hoisting, heaving lowering, veering away, be-
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laying, letting-go a tackle etc. The aet of wind
ing this instruments is called piping, which is
as attentively observed by sailors - - - .

4. I Aubin's Dietioncire de Marine, trykt i 1702 - den
ældste maritime ordbog på Marinens Bibliotek
findes under Sifflet en henvisning til de hollandske
søkrigsartikelbreve af 1. december 1690 § 28.

Marinens Bibliotek rettede en forespørgsel om
denne paragrafs ordlyd til Algemeen Rijksarchief
i Gravenhage, som - efter at have gjort opmærk
som på, at søfløjten ikke omtales i § 28, men i
§ 29 - meddelte følgende: Den der i sit kvarter
forsover søfløjten skal første gang straffes efter
captajnens eller officerens bestemmelse, anden gang
bave tamp i besætningens overværelse og tredie
gang kølhales.

Ordlyden afviger således ikke meget fra de dan
ske skibsartikler medgivet Peder Munk 1568, dog
er de hollandske straffe mildere.

21*



En Nelson-tale.

Ved en middag d. 19. aug. 1802 - givet af byen Morunouth
- til ære for Lord Nel son, Dr, Nelson, Sir 'Villiam og Lady
Hamilton, udbragte Thomas Hallings, købstadens borgmester,
en skål for Lord Nelson, idet han takkede ham for de store
tjenester, han havde ydet sit land.

Så snart skålen var drukket og selskabet havde sat sig, rejste
admiralen sig og på værdig måde, som straks påkaldte alles
respekt og dybeste opmærksomhed, henvendte han sil( til for
samlingen med følgende ord: -

»Gen tl em en,

I beg leave to return .}"OU my most respectf'ul thanks, for the
honour done me in drinking my health, and also for the
acknowledgement of the important public services you are
pleased to say I have rendered my country,

It was rny good fortune to have under my command some of
the most experienced officers of the English navy, whose
professional skill was secondcd by the undaunted courage of
British sailors; and whatever merit might attach itself to me,
I must dcclare, that I had only to shew them the enerny, and
vietory crowned the standard!

The British navy has received a large portion of public ap
plause ; but, however well deserved, it should be told, that the
same valour, and sense of duty, would have marked the con
duct of the British arrny, had it been placed in sueh situations
as would have afforded it an equal opportunity of displaying
its national courage; but il has unluckily happened, that t he
same good fortune, in this instance, did not occur, or we should
have had equal renson for praising its heroism and public
services.
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" 'hen the English army was sent to Egypt, it was the opinion
of many intelligent characlers, that it would be destroyed. For
my own part, I never thought so - for wherever British
soldlers have been opposed lo those of France, they have uni
formly conquered them,

In my own person I have rec eived an overflowing measure
of the nation's gratitude - far more than I either merited or
expected; because the same success would have erowned the
efforts of any other British admiral, who had under his com
mand such distingulshed officers, and such galtant crews,

And here let me Impress it on the mind of every officer in
the service, that to whatever quarter of the globe he may be
destined, whether to the East or 'Vest Indres, to Afriea or
Arner-lea, the eyes of this country are upon him; and so long
as public men, in public stations, exert themselves in those
situations, to fulfil the dutY demanded from them by the
public, they will always find the British nation ready to heap
upon thern the utmost extent of its grutitude and its appl ause.e

(Navy Chronicle nr. 20/1808 ) G. K.



Meddelelser fra udlandet.
Vcd søløjtnant S. Vcdel.

England.

Den 22. marts 1958 indgik u-b åden EXCALIBUR i flådens tal.
Det er den anden u-båd i R oyal Navy, der benytter brintoverilte
som frcmdrivningsmiddcl. EXCALIBUR skal udclukkcnde an
vendes til forsøg og er således ikke udstyret mcd våben af nogen
art. :\Iax. hastighed neddykket er 25 knob.

Den sidste l\lTB (i\lGB ) i DARK-klassen søsattes den 20. marts
fra S/lUnclers-Roe Licl. værftet. Fartøjet har fået navnet DARI"
SCOUT. I modsætning til de tidligcre DARK-både cr DARK
SCOUT bygget med skrog af helsvejste aluminiumsplader. Ov
rige ka raltteristika som tidligerc DARI\.-både.

(Adm. News lett. Apr. 58) S. tr.

Den 11. april indgik Ircgutten LLANDAFF i den engelske flå
de; det er den anden fregat af SALISBURY-klassen (ell er »6111
klassen ), der således er fær-digbygget. Fregatten er b;}'gget til
»Aircra ft direction«, men kan også anvendes som destroyer.

Ved bygning af skibet har man benyttet lejligheden til at eks
perimentere med apteringen. Plastik væg- og gulvbeklædning i
f'or-skelfige farver samt »In dbyggede« møbler er anvendt for at
gøre mandskabsbcboe1sen hyggel iger-e og rummeligere,

'Virer er så godt som afskaffet, og trosser m. v. cr af nylon
eller terrylene.

Hl\lS PORPOlSE hejste kommando den 17. april 1958 som den
første nykonstruerede u -h åd til operativ tjeneste i Royal Navy
siden kr-igen .

Længde 290 f t.
Bredde 26 ~2 ft .
Besætning 6 off. + 64 menige.



Meddelelser fra udlandet. 327

Fremdrivning pli overfladen: Diesel-elektr. mask.
Fremdrivning under vandet: Batteridrevne motorer.
PORPOISE el" udstyret med blide luft- og overfladevarsl ings-

radarer. (Adm. news lett. May 58) S. Y .

Holland.

S. l'.(La Hevue l\Iaritime apr. 59)

Pli »off-shore« programmet har England for amerikanske mid
ler bygget og leveret 22 HAWKER SEAHA WK til den hollandske
marine, hvor de skal udgøre luftfartøjsstyrken i hangarskibet
KAREL DOORMANN.

Italien.

S. Y.(La Hevue l\Iaritime apr. 58)

Den 25. januar har den italienske marine fra Tirrenouærftet
Genua overtaget destroyeren L'Il\IPETUOSO. Fartøjet er på

2700 tons.
Endnu en destroyer af denne type, der el" en nykonstruktion,

er - som tidligere meddelt - under b~'gning og vil f1\ navnet
L'INDOl\IITO.

Japan.
I henhold til en kontrakt mellem Japan og USA, undertegnet

den 20. januar i Tokio, skal den japanske marine have 58 NEP
TUNE flyvemaskiner. 8 el" allerede leverede fra USA, endnu
8 følger, medens de resterende 42 skal samles i Japan.

(La Revue Maritime apr. 58 ) S. Y.

U.S.A.
Ved forsøg på hangarskibet INTREPID har man konstateret,

at man kan lade luftfartøjerne starte og lande, uden at hangar
skibet tager hensyn til vindretningen; - luftfartøjerne kan til
med starte i medvind. De opnåede resultater tillægges stor- he
tydning og vil blandt andet gøre det lettere for hangarskibe at
holde sig indenfor »screenen« under fly-operationel".

(Our Navy 15. Iebr. 58) S. Y.

Den 8. marts 1958 strøg det sidste amerikanske slagskib i
aktiv tjeneste kommando. Det val" USS WISCONSIN, del" for
mentlig ikke mere vil blive udrustet. WISCONSIN blev færdig-

hygget i 1944. (Our Navy 1. apr. 58) S. l' .
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SSG 574 GRAYBACK, den første amerikanske u-båd b;ygget
spec iel t til at bære guided missiles, har hejst kommando i april
1958.

GRAYBACK der har konventionelt fremdr-ivningsmaskfnert,
bliver udstyret med REGULUS II raketter (REGULUS II's ra-

dius = ca. 2000 km ). S. V.

Vesttyskland.

Den vesttyske marine rådede ved udgangen af 1957 over 87
egen tli ge krigsfartøjer og 11 hjælpeskibe. I 1957 løb 4 l\ITB
( ;11GB) , 7 kystminestrygere og 2 havnepatruljebåde af stabelen.

I 1958 er det planen at bygge 28 egentlige krigsskibe og 5
hjælpeskibe.

Dc 7 fregatter, del ' er indkøht i England, er nu til eftersyn på
engelske værfter og vil blive overtaget af Tyskland i løbet af
sommeren 1958.

Fra 3/6-30/6 1958 har 3 officerer, 5 underofficerer og 34 me
nige ra den vesttyske marine væ ret om bord i destrovore i den
amerikanske atlanterhavsflåde.

Fra 15/ ca. 30/6 1958 hul' 2 officerer og 9 underofficerer af
den besætning, der er udstukket til Vesttysklands ny sejlskole
skib GORCH FOCl{ gjort tjeneste om bord i det italienske sejl
skoleskib A:\/ERIGO VESPUCCI.

( l\Iar ine Rundschau nr. 2/58) S. V.

Ubådskrigen i 2. verdenskrig.
Ubåd mod ubåd.

I efterfølgende oversigter er opført alle krigsførendes magters
uln dsangreb imod fjentlige og neutrale ub åde, forsuvidt det med
sikkerhed har kunnet konstateres, at de angrebne ub åde er blevet
sænket - ialt 80 - eller beskadiget - ialt 4. Endvidere anføres
de i litteraturen omtalte sænkninger, som ved nøje efterprøvning
har vist sig at være enten tvivlsomme eller forkerte. Meldinger om
ubude, som ikke har kunnet opspores, er ikke medtaget.



I Chefens navnNavn

ANGRIBENDE UBÅD

Nationalitet IPositionNavn I Is. I
ANGREBNE UBJ\DNr·1Dato 1-----.---------.----,------Nationalitet I

II) sænkede: I
1 14/12-39 tysk U 36 626 57-00 NI 05-20 E engelsk SALMON Blokford
2 12/ 4-40 engelsk THISTLE 1090 59-08 NI 06-12 E tysk U 4 Heinsch
3 161 4 ·40 tysk U 1 254 58-18 NI 05-47 E engelsk PORPOISE Roberts
4 81 5-40 fransk DOHlS 552 53-40 NI 04-00 E tysk U 9 Låth

5 161 6-40 fransk MORSE 1441 36-06 NI 11-33 E italiensk DURBO Acanfora
6 201 6-40 italiensk D1AMANTE 591 42-42 NI 23-49 E engelsk PARTHIAN Rimington
7 2/ 8-40 engelsk SPEAHFISH 670 58-30 NI 01-10 E tysk U 34 Rollmann
8 201 8-40 tysk U 51 753 47-06 NI 04-51 E engelsk CACHALOT Luce
9 15/10-40 engelsk RAINBOW 1475 38-16 NI 17-37 E italiensk TOTI Bandini

10 9/12-40 fransk SFAX 1379 C.Juby(Marokko) tysk U 37 Clausen
11 15 /12-40 italiensk TARANTINI 1031 45-25 NI 01-22W engelsk THUNDERBOLT Crouch
12 31/ 3-41 italiensk CAPPONI 770 38-52 NI 15-15 E engelsk RORQUAL Dewhurst
13 241 6-41 russisk M 78 161 Vest for Windau tysk U 144 v, Mittelstedt
14 241 6-41 russisk M 94 206 Nordvest for Øsel tysk U 149 Håltring
15 251 6-41 fransk SOUFFLEUR 974 Vest for Beirut engelsk PARTHIAN Rimington
16 27I 6-41 italiensk SALPA 590 32-05 NI 26-47 E engelsk TRIUMPH Woods
17 5/ 7-41 italiensk .JANTINA 599 37·21 N/ 25-20 E engelsk TORBAY Miers
18 21/ 7-41 russisk S 11 840 58-40 NI 21-00 E tysk U 140 Hellriegel
19 7I 8-41 italiensk B1ANCHI 1036 34-48 NI 13-04W engelsk SEVERN Campbell
20 28/11-41 tysk U 95 7li9 36-24 NI 03-20 E hollandsk O 21 van Dulm
21 24 /12-41 hollandsk l{ 16 765 01-34 N/ll0-21 E japansk I 66 (166) Yoshitome
22 5/ 1-42 italiensk ST. BON 1461 38-22 NI 15-22 E engelsk UPHOLDER Wanklyn
23 101 1-42 russisk M 175 206 70-09 NI 32-50 E tysk U 584 Deeke
24 121 1-42 tysk I U 374 769 137-50 N/ 16-00 E engelsk UNBEATEN Woodward
25 27/ 1-42 japansk I 73 (173) 1785 28-24 N/178-35 E amerikansk GUDGEON Grenfell



Navn I Chefens navn

Al'\GRIRENDE UBÅDINationalitetPositionNavn I ts , I

ANGHEBNE UB ÅD

I Nationalitet I
Datol'\r· 1

,

26 30/ 1-42 italiensk MEDUSA 599 44-55 N/ 13-46 E engelsk THORN Norfolk
27 14/ 3-42 italiensk MILLO 1461 38-27 N/ 16-37 E engelsk ULTIMATUM Harrison
28 17/ 3-42 italiensk GUGLIELMOTTI 896 37-42 N/ 15-58 E engelsk UNBEATEN Woodward
29 18/ 3-42 italiensk TRICHENCO 810 40-45 N/ 17-56 E engelsk UPHOLDER Wanklyn
30 17/ 5-42 japansk I 164 1680 29·25 N/134 -09 E amerikansk TRITON Kirkpatrick
ai 17/ 5-42 japansk I 28 2581 06-30 N/152-00 E amerikansk TAUTOG Willingham
32 15/ 6-42 russisk D 6 920 Syd f. Sevastopol italiensk CB 3
33 24/ 6-42 italiensk ZAFFIHO 591 34-00 N/ 25-00 E engelsk ULTIMATUM Harrison
34 3/ 8·42 tysk U 335 769 62-48 N/ 00-12W engelsk SARACEN Lumby
35 / 10· 42 russisk L 16 1040 Nordøst f. Seattle japansk I 25 Tagarni
36 21/10-42 russisk S 7 840 øst for Søderarm finsk VESIHISI Aittola
37 27/10-42 russisk SCHTSCH :-104 577 v. Simpnæsklubb finsk I1W-TURSO Pakkaia
38 9/11 -42 italiensk GRANITO 641 38-34 NI 12-00 E engelsk SARACEN Lumby
39 6/12 -42 italiensk PORF1RIO 631 38-10 N/ 08-35 E engelsk TIGHIS Colvin
40 20/12 -42 japansk I 4 2135 05-02 N/152/33 E amerikansk SEADRAGON Ferrall
41 21/ 1-43 tysk U 301 769 41-27 N/ 07-04 E engelsk SAHIB Bromage
42 9/ 2-43 italiensk MALACHITE 615 38-42 N/ 08-52 E hollandsk DOLFIJN van Oostrom-

Soede
43 7/ 4-43 tysk U 644 769 69·38 N/ 05-40W engelsk TUNA Martin
44 18/ 4-43 engelsk P 615 683 06-49 N/ 13-09W tysk U 123 von Schroeter
45 21/ 5-43 italiensk U 303 769 42-52 N/ 06-00 E engelsk SICKLE Drumond
46 4/ 6-43 tysk U 308 769 64 ·28 NI 03-09W engelsk THUCULENT Alexander
47 l:i / 7-43 tysk ACCH1ATO 641 38-30 N/ 15-49 E engelsk UNRULY Fyfe
48 15/ 7-43 italiensk REMO 2220 39-19 N/ 17-30 E engelsk IUNITED Roxburgh
49 27/ 7-42 japansk I 168 1785 102-50 S/149-01 E amerikansk SCAMP Ebert
50 29/ 7-43 italiensk MICCA 1321 39-48 N/ 18-43 E engelsk TROOPER Clarabutt



51 71 9-43 italiensk VELLELA 689 40-07 NI 14-50 E engelsk SHAKESPEARE Ainslie

52 11/ 9-43 japansk I ]82 ]833 ] 0-33 S/125.3] E umerlkansk TROUT Clark

53 311/] 0-43 tysk U 43] 7611 43-04 N/ 05-57 E engelsk ULTIMATUM I{ett

54 ]3/1 ]-4:1 japansk I 34 2li81 05-2(i S/l 00-06 E engelsk TAURUS Winglleld

55 ]6/] ]-43 amerikansk CORVINA 1525 85 m sydv, f. Truk japansk I 176 Yarnaguchl

56 ] 4/ 2-44 tysk UIT 23 (GIULIANI) 1036 04-27 N/100-]] E engelsk TALLY HO Bennirigton

57 ]5/ 2-44 japansk I 43 2624 12-42 N/]49-17 E amerikansk ASPRO Stevenson

511 23/ 3-44 japansk I 42 2624 06-40 N/] 34-03 E amerikansk TUNNY Scott

li9 9/ 4-44 tysk U 974 769 59-08 N/ 05-23 E norsk ULA Sars

liO 20/ 4-44 j apansk I 174 ]8]0 ] 5-19 N/a5-31 E amerikansk SEAHORSE Cutter

lil 28/ 4-44 japansk I ]83 ]833 32-07 N/] 33-03 E amerikansk POGY Metcalf

62 ] 5/ 6-44 tysk U 987 76!l 68-01 N/ 05-08 E engelsk SATYR Weston

63 17/ 7-44 japunsk I ] li6 1705 05-10 N/]OO-OO E engelsk TELEMACHUS King

64 2(i/ 7-44 japansk l 29 258] 20-] ON/] 2] -50 E amerikansk SAWFISH Bannister

li5 ]5/ 9-44 japansk l 3li4 ] 779 34-30 N/145-23 E amerikansk SEADEVIL Styles

lili 23/ !l-44 tysk U 859 ]3H6 05-44 N/]00-02 E engelsk TRENCHANT Hezlet

67 6/] 0-44 tysk U ]68 1144 06-20 S/]]]-28 E hollandsk ZVAARDFISH Goossens

68 H/ll -44 tysk U 537 1144 07-13 S/115-]7 E amerikansk FLOUNDER Stevens

liH ] ] /] 1·34 tysk U 771 7li9 69-17 N/ 16-28 E engelsk VENTUllEH Luundcrs

70 28/] ]-44 japansk l 365 ] 77H 34-44 N/141-01 E amerikansk SCABBADFISH Gunn

71 9/ 2-45 tysk U 864 ]366 60-46 N/ 04-31i E engelsk VENTUHER Launders

72 11/ 2-411 japansk RO 112 601 ]8-53 N/12]-50 E amerikansk BATFISH Fyre

73 ]2 /2-45 japunsk RO 113 60] 19·10 N/221 -23 E amerikansk BATFlSH Fyre

74 24/ 2-45 japansk l 37] ]779 32-40 N/132-33 E amerikansk LOGARTO Latta

75 12/ 4-45 tysk U 482 979 60-44 N/ 04-39 E engelsk TAPIR Roxburgh

76 17/ 4-45 japansk HD 46 Il ]5 19·17 N/165-35 E amerikansk SEA OWL Bennet

77 23/ 4-45 tysk U 183 1144 04·50 S/112.52 E amerikansk BESUGO Miller

78 ] 0/ 6-45 japansk I 122 1164 37-29 N/137 .21i E amerikansk SKATE Lynch

79 14/ 7-45 japansk I 351 3512 04.30 N/ll0-00 I~ amerikansk BLUEFISH Forbes

80 13/ 8·45 japansk l 373 ]926 29-02 N/123-53 E amerikansk SPl\{EFISH Managhan



l Chefen __ nnvuN'u\'n

AI\GRIBENDE UIl ,\D

I\nlinnnlitct IPositionNn"n I Is , I
ANGIIEBNE UBAI)

Duto I 1 _

I\alionnli lc t INr·1

h) beskadigede:

1 8/10-40 tysk U 31 li26 Biskayske Bugt engelsk TRIDENT(Artill. ) Sladen
2 22/ !l-4-2 tysk U 600 7ti!! 44-·40 NI 01-3!! E fransk RUBIS (Mine) Housselot
3 14-1 2-43 japansk I lli2 Iliil5 Sundastrædet amerikansk THHESHEH Milliean
4 27/ 4-44- japansk I 37 2581 05-03 !Ii /l00-12 E engelsk TAllRUS (Mine) Wingfleld

e) tvivlsomme:

1 261 4·43 japansk 1) 37 -00 N/166-54 E amerikansk TAUTOG WiIlingham
2 181 6-42 russisk SCHTSCH 206 Syd f. Sevastopol italiensk CB 2
3 5/11-42 russisk SCHTSCH 320 ' 587 v. Utø (Østersøen) finsk VETEHINEN Leino
4 21 1·43 japansk 2) 08-4!! S/157 -09 E amerikansk GHAYBACK Stephen
5 15/ 3-43 tysk U 163 1120 Biskayske bugt amer-ikansk HEHRING Johnson
6 91 2-4-5 japllnsk 3) 18-50 N/121 .40 E amerikansk BATFISH Fyfe

1) Den sænkede meldte ubåd RO 3ll VIII' P :I dette tidspunkt ikke mere i tjeneste. På det pågældende tidspunkt gik
ingen anden japansk ubåd tabt, som ikke er hlevet identificeret.

2) Den sænkede meldte ub åd I 18 lå på dette tidspunkt i Truk. På det pågældende tidspunkt gik ingen anden japansk
ubåd tabt.

3) Den sænkede meldte ubåd I 4-1 blev allerede savnet den 12/11 1944 øst for Luzon og er sandsynligvis blevet sænket
27/11194-4-.

(J. Rohwer i Marine Rundchau 1/1958) H.M.P.
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Magtens begrænsning.
De nye våbens politiske og militære konsekvenser. *)

Af kaptajnløjtnant Eggert Petersen.

Forord.

I de sidste par år har man rundt omkring i ver
den forsøgt at finde ud af, hvilken betydning de nye
våben vil få for menneskeheden. Det har ikke mang
let på dommedagsprofetier lige så lidt som spådomme
om, at alt var ved det gamle - at kernevåbnene ikke i
princippet adskilte sig fra andre våben, hvorfor deres
indflydelse på udenrigspolitik og militær strategi ville
forløbe ad klassiske baner.

Lad det være sagt straks: jeg for min part hører
til de, der tror, at kernevåbnenes virkeliggørelse vil
få så stor indflydelse ikke alene på den militære stra
tegi, men også på de udenrigspolitiske forhold, at man
rettelig må hævde, at der er sket et spring i udvik
lingen.

Som en følge heraf er jeg af den anskuelse, at dansk
udenrigs- og forsvarspolitik ikke blot bør ses i rela-

"') Det bemærkes, at den foreliggende afhandling er en af for 
fatteren noget bearbejdet og stærkt forkortet udgave af den af ham
i december 1956 til Søe-Lieutenant-Selskabet indleverede prisopgave,
betitlet: »Magtens begrænsning - Nogle tanker om magtens anven
delse i og indflydelse på udenrlgspolttlkken med særlig henblik på
den militære atommagt«, der medio februar 1958 blev prisbelønnet
med Søe-Lieutenant-Selskahets sølvmedalje. Red.

Tidsskr. f. Søvæsen. 129. Anrg, 22
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tion til den større helhed, som udgøres af NATO,
men også bør ses på baggrund af den revolution af
militære og politiske begreber, som indledtes med
atombombeangrebet på Hiroshima den 6/8-45.

Det er mit håb, at de efterfølgende overvejelser vil
vække diskussion og i øvrigt virke med til at skabe
den forsvarsdebat, som vi efter min mening alt for
længe har savnet herhjemme, og som forekommer mig
at være en betingelse for, at vi kan finde frem til en
holdbar, meningsfyldt og rimelig dansk forsvarsord
ning.
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Militære konsekvenser for NATO

1) Opretholde atombalancen
2) Sikre de enkelte lande imod en lokal krig

Militære konsekvenser for Danmark

1) Bidrage til at opretholde atombalancen
2) Sikre Danmark imod en lokal krig
3) Bidrage til de operative reserver

Afsluttende bemærkninger.



Kapitel l.

Om magt og udenrigspolitik.

Uagtet argumentet i sig selv altid har spillet en
rolle, har de udenrigspolitiske relationer mellem lan
dene dog i højere grad været præget af magt end af
ret.

Eftersom retsbegreberne altid vil kunne gøres til
genstand for en fortolkning, hvorimod magtargumen
tet altid implicerer et akcept, må man indlednings
vis fastslå, at ret ikke kan eksistere, uden at der er
magt bag ved - i alle tilfælde ikke så længe de sociale
normer varierer fra nation til nation.

Det er derfor ret beset ikke underligt, at Folke
forbundet blev en fiasko. Forsøget på at begrænse
krigsretten - neoneutralitet som Georg Cohn har
kaldt det - måtte og skulle mislykkes, eftersom be
grænsningen af krigsretten forudsatte, at folkeforbun
det ikke blot havde monopol på krigsretten, men også
havde overlegenhed hvad angår krigsmagten. Og det
var jo ingenlunde tilfældet.

Ved udformningen af FN's statutter tog man - be
lært af erfaringerne fra Folkeforbundet - det prin
cipielt rigtige udgangspunkt, at fredens bevarelse
skulle hvile på et magtgrundlag. Desværre har man
ikke formået at skabe dette magtgrundlag. da forud
sætningen herfor var, at de fem store var enige, hvil
ket de som bekendt meget langt fra har været. Be-
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givenhederne i Ungarn sidste år har på en overbevi
sende måde dokumenteret, at FN ikke er i stand til
at sikre de små nationer imod overgreb fra Sovjets
side. At FN derimod med held sikrede Ægyptens inte
gritet beviser kun, at FN som et overvejende vestligt
organ var i stand til at holde, lad mig kaldet det,
»selvj ust its« .

Indtil der er skabt et internationalt magtorgan.
som kan få såvel store som små nationer til at respek
tere folkeretten, må man således regne med, at

internationale relationer først og fremmest er
baseret på magtfaktorer.

Hermed er dog på ingen måde fastslået, at FN er
et betydningsløst organ, som man ikke bør støtte. Det
er ej heller fastslået, at FN ikke engang i fremtiden
vil blive i stand til at gennemføre folkeretten. Op
bygningen af den nationale ret i de forskellige lande
er, så vidt man ved, heller ikke blevet gennemført i
løbet af få år og skete heller ikke uden svære kampe.
Hvorfor så forvente, at det skulle gå anderledes på
det internationale plan?

At magten dominerer i udenrigspolitikken er ikke
kun noget, der fremgår af krigshistorien. Den spores
også ved forhandlingsbordet om fred eller krig såvel
som i den almindelige hverdag. Alle forhold lige, vil
en russisk note blive modtaget helt anderledes re
spektfuldt i 'Washington eller Bruxelles end en dansk
note. Magten bag ordene udøver ved sin blotte tilstede
værelse en helt afgørende indflydelse - man kunne
derfor gå så langt som at kalde udenrigspolitiske noter
for en slags symbolsk magtanvendelse. I en vis for
stand kan man derfor sige, at al udenrigspolitik ikke
blot er magtpolitik, men også er magtanvendelse, der
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ganske vist så kan foregå på flere forskellige måder.
Man kan tale om fysisk magtanvendelse (krig), om
psykologisk og økonomisk magtanvendelse og om po
litisk eller symbolsk magtanvendelse.

Denne erkendelse kunne friste til at sige som Clause
witz: »at krig er en fortsættelse af udenrigspolitik
ken med andre midler -e - hvilket vel også nok til en
vis grad er rigtigt. Der er dog to forudsætninger, som
må være opfyldt, for at dette udsagn om forholdet
mellem udenrigspolitik og den fysiske magtanven
delse kan siges at være rigtigt.

I almindelighed er et lands udenrigspolitik udtryk
for landets samlede interesser, herunder også de ide
ologiske. Der er imidlertid een interesse, som særligt
falder i øjnene i denne forbindelse: den militaristiske.
Det sidste århundredes historie har til fulde belært
os om, at militarismen er en betydningsfuld faktor,
som man må regne med i de udenrigspolitiske rela
tioner, og derfor kan det være berettiget at præcisere
den nærmere. Såvel nazismen og fascismen som den
japanske kejsertro rummede ved siden af den stærkt
imperialistiske krigstrang egentlige militaristiske ten
denser : stræben efter krig for krigens egen skyld. Ind
i de politiske magtmønstre vævedes altså en særlig
filosofi: afskaffelsen af materialismen til fordel for
heroismen. Militarisme er således primært ikke iden
tisk med imperialisme og ej heller med tilstedeværel
sen af større eller mindre militære styrker. Noget helt
andet er, at hvor militarisme optræder i forbindelse
med imperialisme og et omfattende militærapparat,
får man det mest omfattende udtryk for en egentlig
magtpolitik.

Det, som er afgørende for, om en nation kan siges
at være militaristisk eller ej, er, om statsorganet er i
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stand til at opretholde kontrollen med de militære
styrker. Svigter kontrollen - eller er de private in
teresser hos statens lederelite sammenfaldende med
de militære styrkers - vil udviklingen normalt gå
imod større og større militærstyrker. Man kan for
mode, at der samtidigt hermed vil udvikles en egentlig
militarisk samfundsfilosofi, som kan udgøre for
bindelsesleddet mellem de militære styrker og folket.
Prøjsen er det bedste bevis på, hvorledes et sikker
hedsbehov for og hos de militære styrker kan trans
formeres til et aggressionsbehov for slutteligt at resul
tere i et aktivitetsbehov,

Verdenshistorien rummer mange eksempler på, at
en nation har nået større udenrigspolitiske resultater,
end dens egentlige magt berettigede til ved at true
med krig. Krigstruslen virkede altså som en magt i
sig selv, som billedlig talt multiplicerede nationens
øvrige magtfaktorer. Man kan derfor generelt sige, al
jo mere villig en nation er til at påbegynde en krig,
des kraftigere vil dens udenrigspolitik virke. Som en
følge heraf må man specielt erkende, at militaris
men i sig selv er en magtfaktor.

Med mindre man vil godtage, at udenrigspolitik og
praktiseret militarisme er det samme (hvilket f. x. den
store tyske generalstab hævdede i den sen-wilhelmske
periode), må man medtage den militaristiske faktor,
når man vil beskrive forholdet mellem krig og uden
rigspolitik, og man kan derfor sige, at jo mindre mili
tarisme, der hersker i en nation, des større er sand
synligheden for, at denne nations krige er en fort
sættelse af dens udenrigspolitik med andre midler.

Hermed er der dog ikke givet en endelig og udtøm
mende beskrivelse af dette sagforhold. Selve magtfor-
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holdet mellem nationerne spiller også en rolle - ja
endog en væsentlig rolle.

Resultatet af de to verdenskrige var meget langt
fra det, som de oprindelige krigsdeltagere havde ven
tet. Uagtet f. x. England historisk set gik ud af den
anden verdenskrig som den egentlige sejrherre, betød
krigen magtpolitisk set, at England blev knækket som
verdensmagt. Det var i første række USA og USSR, i
anden række Kina og tidligere koloniområder som In
dien, der nød frugterne af sejren. Et tilsvarende uven
tct forløb fik den første verdenskrig.

Det der skete efter de to verdenskrige var, at selve
de ved krigenes begyndelse eksisterende magtsyste
mcr brod totalt sammen - i mest udpræget grad efter
den anden verdenskrig. Sammenbruddet efter napo
leonskrigene var betydelig mindre og endnu mindre
efter den spanske arvefølgekrig.

Den vigtigste grund til denne udvikling er den frem
adskridende teknik, i kraft af hvilken det efterhånden
er blevet muligt at involvere større og større magt
midler i en krig. Det synes således berettiget at sige,
at jo større magt, der involveres i en krig, des større
bliver muligheden fol' ændringer i det bestående magt
system.

Udvikler en påpegyndt krig - lad den fra starten
have begrænsede mål - sig til en mere omfattende
affære, kan resultatet således ikke alene blive, at in
gen af de to parter når de mål, de er gået i krig for,
men også at de mister langt mere end de attråede'
m ål, ja måske endog at h ele deres magtfundament un
dermineres. Det må derfor erkendes, at jo mere magt,
der anvendes til at løse udenrigspolitiske konflikter,
des mere usikkert bliver kriqens resultat.

Ikke al magtanvendelse kan derfor forsvares ud fra
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politiske synspunkter. Det er nødvendigt at foretage
betydelige begrænsninger: skal man anvende magt,
skal den anvendes i tide og så imod en modstander,
som kan besejres i løbet af kort tid. En ikke egentligt
heroisk betragtningsmåde !

Henregner man den militaristiske faktor til de
egentlige magtfaktorer, kan man give en endelig og
udtømmende beskrivelse af forholdet mellem krig og
udenrigspolitik ved at sige, at

jo mere magt, der anvendes, i des mindre grad
kan krigen siges at være en fortsættelse af udenrigs
politikken med andre midler og vice versa.

Det næste spørgsmål, der trænger sig på, er under
hvilke betingelser nationerne hidtil har benyttet sig
af krigsrnidlet?

Det umiddelbare svar er i og for sig givet i det
foregående: når en nation er militaristisk, eller nål'
det udenrigspolitiske mål nødvendiggør det (i selv
forsvar eller p, gr. a. imperialisme).

Man må imidlertid medtage en tredie faktor: sel ve
magtforholdet. Et gammelt fransk ord siger: »C'est
une crime de faire la guerre sans compter sur la supe
riorite «. Bortset fra rabiate militarister eller religiøse
fanatikere, som har optrådt i mere primitive perioder
af menneskehedens historie, er der mig bekendt da
heller aldrig nogen regering, der har begyndt på en
krig, som den ikke troede kunne vindes. Magtforhol
det er således af stor betydning for spørgsmålet om
krig eller fred, hvilket vel enhver regering vil er
kende. At der alligevel har været et utal af tabte
krige, skyldes ikke ukendskab til dette sagforhold,
men derimod at sagforholdet er genstand for en sub
jektiv vurdering.
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Der synes således at være tre faktorer, som har be
tydning for, om en nation påbegynder en krig. Man
kunne formulere dette i følgende »k r igslove :

Jo mere militaristisk en nation er, og ,jo vigtigere
de udenrigspolitiske mål er for nationen, samt .jo
mere overlegen nationen er m. h. t. civil og militær
magt, des lettere vil nationen true med eller anvende
krig - idet de tre faktorer snarere antages at virke
ved deres produkt end ved deres sum.

Der skal altså en høj grad af militarisme og en be
tydelig udenrigspolitisk frustrering (eller en udtalt
imperialisme) til, for at en nation påbegynder en
krig imod en modstander, som den ikke har en klar
overlegenhed over.

Man kunne nu sluttelig spørge : hvad er krig?
Det har ikke mindst fra militaristisk side været

hævdet, at krigen er et biologisk fænomen. Med den
viden, som psykologien stiller til vor rådighed idag,
er det kun muligt at betragte krigen som et socialt
fænomen på linje med strejker, valg o. I. At det fore
går på det internationale plan, hvor f. x. strejker fore
går på det nationale, er af mindre interesse i den
forbindelse.

Man kan heller ikke sige, at krigen er en biologisk
nødvendighed af hensyn til udvælgelsen af de bedst
egnede, sådan som nazismen og fascismen ved mis
hrug af darwinistiske læresætninger hævdede. Udsag
net forudsætter i øvrigt en værdivurdering, som er lige
Sil omdiskutabel som at sige, at de bedst egnede sam
fundshorgere er de, der bokser bedst.

Men det er jo alligevel en kendsgerning, at krig har
eksisteret siden tidernes morgen. Har man derfor lov
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til at sige som general Molkte d. æ.: »at krig er et
element i Guds verdensorden«, eller med andre ord.
at krig altid vil forekomme?

Rent bortset fra, at denne læresætning logisk set
hviler på en mindre berettiget anvendelse af induk
tionsprincippet, må man erindre, at krigen er et soci
alt fænomen, hvorfor alle lovmæssigheder om krigs
forekomsten må afhænge af menneskehedens udvik
ling. I øvrigt findes der folkeslag, der ikke kender til
krig i vor forstand, f. x. Arapecherne.

Der er derfor ingen grund til ikke at forvente, at
menneskeheden ikke på et eller andet trin vil nå frem
til at afskaffe krigen på det internationale plan, så
dan som anarkiet også er afskaffet på det nationale
plan.

Krig må derfor siges at være et socialt fænomen,
som hidtil er forekommet mellem visse folkeslag

under visse ydre og indre betingelser.

Denne lover mere vigtig end som så. Grundbegre
berne er af afgørende betydning for al tænkning og
et grundbegreb, der fastsl år, at krige altid vil fore
komme, kan kun føre til, at man gør sig klar til den
næste krig, hvad enten der er forudsætninger herfor
eller ej.

Betingelsen for, at man kan finde frem til en hold
bar og fremadvisende erkendelse over udenrigs- og for
svarspolitiske emner er derfor, at man går ud fra føl
gende grundbegreber:

l) Internationale relationer er først og fremmest
baseret på magtfaktorer,

2) Krig er et socialt fænomen, som hidtil er fore-
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kommet mellem visse folkeslag under visse betingel
ser,

3) Jo mere magt, der anvendes, i des mindre grad
kan krigen siges at være en fortsættelse af udenrigs
politikken med andre midler.

4) Jo mere militaristisk en nation er, og jo vig
tigere de udenrigspolitiske mål er for nationen, samt
jo mere overlegen nationen er m. h. t. civil og militær
magt, des lettere vil nationen true med eller anvende
krig - idet de tre faktorer snarere antages at virke
ved deres produkt end ved deres sum.



Kapitel ll,

De nye "åben.

Siden den første atombombe d. 6. august 1945 eks
ploderede over Hiroshima, er der foregået en mægtig
udvikling på det krigstekniske område. Ikke alene er
atom- og brintvåben blevet udviklet til ufattelig styrke,
men der er også gennem udviklingen af raketvåben
skabt hidtil uanede muligheder for at bringe disse vå
ben frem til målet. Samtidig hermed er der sket en
betydelig udvikling af midlerne til biologisk og kemisk
krigsførelse, således at nationerne i øst og vest nu
er i besiddelse af så mange og så frygtelige midler
til masseødelæggelse, at man med sikkerhed kan sige,
at en ny storkrig - hvor disse midler bliver bragt til
anvendelse - vil koste millioner af mennesker livet.

Uagtet midlerne til biologisk og kemisk krigsfø
relse er frygtelige nok, har interessen i de senere år
dog navnlig samlet sig om atom- og brintvåbnene.
Grunden hertil er først og fremmest, at disse våben
- hvis blodige demonstration i Hiroshima og Naga
saki kostede over 100.000 mennesker livet - officielt
anerkendes som brugelige militære våben. Inden der
i de næste kapitler vil blive diskuteret, hvilke mili
tære og politiske følger disse våben synes at have
medført, skal her gives en kort oversigt over deres
rent faktiske virkninger.
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1. Atomvåben.

Ved en atomeksplosion sker der en kernespaltning
(en fission) af uran, og ved at der derved frembrin
ges en kædereaktion, udløses der en meget betydelig
energi. Eksplosionsenergien er for 1 kg uran svarende
til ca. 300 tons højeksplosivt sprængstof (trotyl).

De atombomber, som blev nedkastet over Hiroshima
og Nngusaki, havde en sprængkraft svarende til 20.000
tons (eller 2'0 kilotons) trotyl. Ved eksplosionen frem
bringes der dels en varmebølge og dels en trykbølge
samtidig med, at der sker en udstråling af radioakti
vitet. Brand- og trykvirkningen fra Hiroshima-bomben
med forte en total ødelæggelse af et område med radius
1,5 km, og aftog derefter gradvist udefter. På 8 km's
afstand fra eksplosionsstedet blev huse dog stadigvæk
halvt eller helt beskadiget.

Siden den anden verdenskrig er atombomberne ud
vildet yderligere både opefter og nedefter. Man regner
i dag med, at der eksisterer atomvåben med fra 1 til
500 kilotons sprængstof. Vægten af disse bomber va
rierer fra et par hundrede kilo til en 4-5 tons.

2. Brinio åben.

Ved en brinteksplosion frigøres meget kraftige ener
gimængder, idet fire brintatomer sammensmeltes til
eet heliumatom (en fussion). For at denne proces kan
ske, må der først være skabt en temperatur på om
kring 50 millioner graders varme. Dette opnås ved
al anvende en atombombe som forladning til selve
brintfussionen. Ved atomeksplosioner udvikles der
nemlig sådanne varmegrader.

Brintbomben, som USA nedkastede over Bikini-atol
len, var ca, 750 gange så kraftig som Hiroshirna-bom-
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ben, d. v. s. dens sprængvirkning svarede til 15 millio
ner tons (=15.000 kilotons = 15 megatons) trotyl.

Selvom der teoretisk set ingen begrænsninger er
på, hvor kraftige brintbomber, man kan lave, bevirker
dog dels praktiske hensyn og dels sprængøkonomi, at
man almindeligvis regner med, at brintbomben har
nået sit foreløbige maksimum ved 40 megatons.

I den anden verdenskrig blev der i 1.442.000 angreb
nedkastet ialt 2,7 megatons bomber på den europæiske
krigsskueplads. Een enkelt brintbombe har altså langt
mere eksplosionskraft end samtlige de i den anden
verdenskrig nedkastede bomber. Nu kan man imidler
tid ikke direkte sammenligne virkningen af en brint
bombe og virkningen af 2,7 megatons almindelige bom
ber, idet virkningsradien af trykkraften kun vokser
med kubikroden af energien.

Hiroshima-bomben medførte som omtalt en total øde
læggelse af et område, hvis radius var 1,5 km. En brint
bombe, der er 1000 gange så kraftig som Hiroshima
bomben, vil derfor medføre en total ødelæggelse af et

3

område, hvis radius er 15 km (1,5 X V1000 = 15),
og hvis areal en ca. 700 kvadratkilometer. Men her
udover vil ødelæggelserne gradvist aftage udefter radien,
således at ødelæggelserne ikke kun er lokaliseret til
de 700 kvadratkilometer.

Hvad angår brandvirkningen (med dødelig for
brændinger) vil den aftage med kvadratroden af ener
gien. Er brintbomben igen 1000 gange kraftigere end
Hiroshimabomben, vil dødelige forbrændinger opstå
inden for et område, hvis radius er ca. 30 gange så
stor som ved Hiroshima, hvor den var lidt over 1 km.
Dette område - der altså har en radius på ca 35 km

Tidsskr. f. Søvæsen, 129. Aurg. 23
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- andrager ca, 4.000 kvadratkilometer, hvilket er lidt
stør re end Fyn med omliggende øer.

Den radioaktive virkning består dels af en initial
stråling og dels af en reststråling (fall-out). Initial
strålingen forekommer ved laveksplosion inden for
et område, der er lidt mindre end brandområdet, men
varierer dog meget, alt afhængig af jordbundens be
s ka ffenh ed , klimatiske forhold (navnlig vinden) m. v.
Umiddelbart efter eksplosionen er stråleintensiteten så
stærk, at et par minutters ophold i fri luft er nok
til at forårsage dødelige virkning. I øvrigt aftager
st r , leintensiteten til 1% i løbet af 2 døgn. Ved en
undervandseksplosion, hvor det radioaktive stof for
hindes til vandpartikler. vil den radioaktive virkning
kunne blive langt større end ved en laveksplosion.

Restvirkningen opstår ved, at de ved eksplosionen
forstøvede radioaktive smådele slynges i vejret og fø
res bort med vinden for efterhånden at dale ned over
et cigarformet område. Dette kan være langt større
end det område, hvor der opstår materielle skader,
Ved Bikini-bomben ville ophold i 1-2 døgn i fri luft
have fremkaldt 100 %'s dødelighed i en afstand af op
til 200 km, 50%'s dødelighed i området mellem 200
og 250 lun.

England har i sommeren 1957 givet meddelelse om,
at det er på vej til at fremstille den såkaldte rene
brintbombe, d. v. s. en brintbombe uden radioaktiv
virkning. Modsat har ingen nation hidtil ladet forlyde
noget om, at den har fremstillet den såkaldte kobolt
bombe. Denne er i princippet en brintbombe indeslut
tet i et kobolthylster (en »u dsty ret« brintbombe),
hvorved den radioaktive virkning kan forstærkes så
meget, at selv meget store lande kan belægges med
dødelig radioaktivitet.
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sprænl(-I Radius for I Areal for I Radius forIAreal for IAr.eal f?r
. . brand- brand- radioakttve

kraft trykvirkn. trykvirkn. virkning virkning restvirkn.
Bombetype

oshima atom- 2000 tons ca. 1,5 ca. 7 km2 ca. l km 3 km-' -aben TNT km

ini brintbomben
15 mega- ca. 13,5 ca. 580 ca, 2350 ca, 15-750 X Hiro- ca. 27 km

na-bomben tons km km 2 km~ 20000km2

atbombe = 1000
20 mega- ca, 700 ca. 4000Hiroshima- ca.15 km ca.35 km -

aben tons km2 km2

ntbornbe = 2000
40 mega - ca. 1400 ca. 6400Hlroshirna- ca, 21 km ca.45 km -

aben tons km2 km2

I ovenstående tabel bringes en oversigt over atom
og brintbombernes virkning.

Til sammenligning kan anføres, at New York dæk
ker et område på ca, 400, London ca. 900 og Kø
benhavn ca. 120 km''.

Virkn ingern e af atom- og brintvåbnene kan dog re
duceres betydeligt, såfremt der i fredstid er truffet
effektive beskyttelsesforanstaltninger. Det drejer sig
i første omgang om beskyttelsesrum, afvaskningsan
stalter, en vel udbygget hospitalstjeneste o. 1. En for
udsætning for at kunne bekæmpe de radioaktive ska
der er dog, at der findes en velorganiseret og meget
omfattende sporingstjeneste (med Geigertællere) til
konstatering af de radioaktive belagte områder. En
anden forudsætning for at reducere disse virkninger
er, at civilbefolkningen såvel som de væbnede styrker
er velorienteret om, hvilke handlinger de skal fore
tage i tilfælde et angreb med kernevåben. Vigtigst af
alt er dog, at der findes fuldt udarbejdede evakuerings
planer, og at evarkueringen effektueres omgående i til
fælde af krig.

23"
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3. Transportmidler til at bringe kernevåbnene frem til
målet.

Dc transportmidler, der i dag står til rådighed for
at bringe kernevåbnene frem til målet, omfatter: fly,
raketter, skibe, granater m. v,

Det var med et bombeluftfartøj af B-29 typen, al
de to atombomber, som blev nedkastet over Hiroshima
og Nagasaki, transporteredes. Siden 1945 er der sket
en meget betydelig udvikling af bombeluftfartøjer.
USA's strategiske luftstyrke omfatter i dag bl. a. ty
perne B-36 og B-52; sidstnævntes aktionsradius er iøv
rigt så stor, at den antages at kunne nå de fleste mål
i Sovjet fra baser i USA. Tilsvarende har Rusland
TU 4, TU G 75 og de nye Bison og Badger. hvormed
de vil være i stand til at nå mål i USA fra baser i
Sovjet. Alle de nævnte typer maskiner er i stand til
at transportere svære kernevåben. Lettere kernevåben
kan også transporteres af middeltunge bombeluftfar
tøjer og af jagerbombere.

Interessen har i de sidste år først og fremmest sam
let sig om raketvåbnet. I den anden verden skr ig blev
raketvåbnet først og fremmest anvendt af Tyskland:
V-l var et ikke særligt hurtiggående. førerløst fly, der
nærmest kan sammenlignes med en lufttorpedo. Den
ble v udskudt fra baser i Calais-området og havde en
rækning på 150-200 km og var derfor i stand til at
nå London. V-2 var en stor ballistisk raket, som var
i stand til at flyve ca. 350 km med en sprænglad
ning på 1 ton. Den blev skudt op i stor højde, hvorfra
den med meget høj fart (max. 6000 km i timen) dyk
kede ned mod målet. lait afskød tyskerne knapt 10.000
raketter (langt de fleste var V-l'ere) imod London .

I dag råder såvel øst som Vest over et meget stort
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antal rakettyper, som spænder fra små luft-til-luft
raketter over mellemdistanceraketter til den interkon
tinentale raket.

En interkontinental raket regnes almindeligvis at
skulle have en rækning på 8.000 km og en hastighed
på 10-15 gange lydens hastighed. En sådan raket vil
kunne krydse Atlanterhavet på en halv times tid og
Stillehavet på omkring en time. Såvel den russiske
som den amerikanske kunstige måne blev sendt op
ved hjælp af sådanne raketter.

Til mellemdistanceraketter henregnes almindeligvis
raketter med fra 800-3.000 km's rækkevidde. Såvel
USA som Sovjetunionen har i dag sådanne raketter.

Såvel de interkontinentale raketter som mellem
distanceraketterne er i stand til at transportere kerne
våben. Endnu er dog formentlig kun mellemdistance
raketterne færdig-produceret i så stort antal, at de
har direkte strategisk betydning.

Af luftværnsraketter findes der i dag en mangfol
dighed. Mest kendt er den amerikanske NIKE, der er
en fjernstyret raket, og som idag indgår med et antal
af ca. 100 batterier (med hver 12' udskydningsram
per) i det amerikanske luftforsvar.

Endelig skal omtales raketter til anvendelse i land
krigsførelse, f. eks. den amerikanske Honest John, der
er en ballistisk raket med en rækkevidde på omkring
30 km, og Corporal, der er en fjernstyret raket med
en rækning på op til 100 km.

Såvel NIKE som Honest John og Corporal kan ar
meres med lettere atomsprængladninger.

Vurderer man still ingen i dag tyrler ikke mindst
Sputnikkerne på, at Sovjetunionen må anses for at
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være den førende raketmagt i verden. Efter det chok,
som Sputnik udsatte det amerikanske samfund for,
kan der dog næppe tvivles på, at USA i de kommende
år vil gøre sig meget store anstrengelser for at opnå
ligelighed og i givet fald overlegenhed på dette om
råde. Verden vil med spænding følge dette kapløb ind
i raketalderen.

(fortsættes
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Af kontreadmiral E. Bf ø r k l u n d , Stockholm.

(Fortsat.)

Den franske republik.

Der er indtruffet en stor ændring i opfattelsen af de
historiske traditioner, på hvilke fransk politik har
bygget. Principperne vedr. status quo i Europa, senere
suppleret med ønsket om »natur lige grænser« mod
den tyske fare (tradition Rhenane), balance mellem
stormagterne og beskyttelse af mindre lande er nogle
af de mest fremtrædende. Beredvilligheden til at støtte
international lov og spille rollen som politisk mægler
har ofte været omtalt. Princippet med en allieret på
den anden side Tyskland ( principe de conirepoids Cl

l'est ) og Briands tese om kollektiv sikkerhed har "æ
ret aktuel gennem lange perioder, selvom det først
nævnte er blevet ændret, og det andet nu er virkelig
gjort gennem en NATO-sikkerhed med Vest-Tyskland
som allieret.

Det er beklageligt, at en forbedring af storstrategi
ske forhold i Europa er blevet fulgt af en alvorlig for
væring af tilsvarende franske problemer uden for
Europa. Frankrig har lidt betydeligt ved krigen i
Indokina, Suez-krisen og borgerkrigen i Nordafrika.
Men til trods for svage regeringer og finansielle van-

,,) Oversat fra engelsk ved redaktionen. (Modtaget ultimo 1957.)
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skeligheder har det velstående franske moderland med
dets industrielle ekspansion, de nyopdagede rigdomme
i Nordafrika og et væsentligt øget fødselstal vist en
sejg udholdenhed under krigs lignende begivenheder.
Det er sikkert dets demokratiske lederes mål at op
hygge en stærkere og rigere fransk magt.

Omfattende det største koloni-imperium - efter
Storbritannien - er L'Union Francaise utvivlsomt end
nu en stormagt. De nyopdagede rigdomme i Central
afrika understreger denne kendsgerning og har i fran
ske lederkredse stimuleret den nationale vilje til at
bevare det oversøiske Frankrig (L'Union Francaise
d'ouire Mer). De franske storstrategiske problemer er
principielt europæiske eller afrikansk-asiatiske og især
knyttet til Frankrigs medlemsskab af NATO og
SEATO.

I Europa er fransk-tysk samarbejde blevet styrket
med forbavsende fart, siden Vest-Tyskland blev med
lem af NATO. Der er ikke alene en tysk øverstkom
manderende for de europæiske landstyrker, men den
okonomiske integration er nået vidt på mange områ
der, i løbet af dette sidste år med hensyn til den kerne
fysiske organisation Euratom og oprettelsen af en
fransk-tysk militær forskningsinstitution for fælles
produktion af krigsmaterieI. Under sådanne forhold er
den gamle franske sikkerhedspolitik ganske vendt om.
Gennem 'VEU er Frankrig også knyttet snævrere til de
forenede kongeriger, Vest-Tyskland og Italien, end
det før har været. Omend med visse vanskeligheder
viser der sig nu en god vest-europæisk ånd i Frankrig,
da det har en god allieret ved sin østgrænse - i stedet
for en traditionel fjende.

l\Ien vi må ikke glemme, at en Sovjet-aggression kan
nedbryde den fransk-tyske østvold. De franske mili-
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tære ideer ligger i nogen grad på linie med den ny
engelske filosofi med hurtige, mobile enheder udstyret
med atom- og raketvåben. En atombombe vil blive
prøvet inden 1961, og Frankrig har allerede - udover
amerikanske enheder - sine egne raketvåben af god
standard, prøvede i det sydlige Algier. En stærk flåde
af hensyn til det vestlige Middelhavs øgede betydning
og et moderne luftvåben er under udvikling.

En sovjetisk atomkrig vil kunne resultere i svære
tab af personel og materiel m.v., men forsvaret mod
luftangreb er nu styrket ved kæder af raketbatterier
og varslingssystemer. De luftstrategiske betingelser
skulle muliggøre, at russiske bombemaskiner stoppes
omtrent på linien Bremen - Kain - Miinchen, omend
enkelte ville kunne slippe igennem. Frankrig må imid
lertid som sikkerhed mod sovjetiske raketvåben stole
på NATO's evne til gengældelsesangreb.

Den franske regering, der følger en kulturel og hu
manistisk linie, vil sikkert modvirke, at en total krig
bryder ud, og »vise sympatie for begrænset krigsfø
relse i alle henseender. Med den franske befolkning
glemmer næppe let, at Bulganin under Suez-krisen i
en note til Frankrig truede med raketkrig, hvis aktio
nen ikke blev indstillet.

Fransk politik og storstrategi med hensyn til afri
kansk-asiatiske problemer har gennem nogle år været
indstillet på opbygning af bedre betingelser for en til
knytning til de mere eller mindre selvstændige for
hundne. Udviklingen af lufttransport i Nord- og Vest
afrika og til Madagascar er fuldført. Nye flådebaser
og en stor marinettransporttjeneste over det vestlige
Middelhav er i virksomhed.

Siden Frankrig opgav sin magt i Syrien, Libanon,
Indokina og kolonierne i Indien, har det koncentreret
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sig om at koordinere et fransk statssamfundssystem
bestående af forholdsvis uafhængige, men med moder
landet forbundne stater. Dette er gældende for fransk
Vestafrika og Ekvatorialafrika, Madagascar, Togo og
Cumeroon såvel som for Sahara og Algier. Tunis og
Marokko er nu uafhængige, medens Algier er en pro
vins som en del af det franske moderland. Dette sy
stem stemmer overens med militære synspunkter på
fransk storstrategi og er blevet udbygget med muhame
danere og afrikanere i den franske regering, en særlig
minister for Sahara og oprettelse af en interrniniste
riel kommission for alle afrikanske anliggender, som
vedrører store fælles problemer.

Der er problemer vedrørende opbygning af et helt
nyt systern for Frankrigs fremtidige struktur. Sahara
er med dets jern, stål, olie, atområmateriale og mange
andre vigtige ting blevet industrialiseret, og store in
dustrielle og financielle fællesforetagender er igang.
Men borgerkrigen mod fransk indflydelse - inspire
ret af arabiske enhedsbestræbelser og sovjetisk-egyp
tisk aktivitet - er fortsat siden 1954 med en guerilla
krig, som har tvunget Frankrig til en meget kostbar
indsats af omkring en halv million mand, taget fra
NATO-forsvarsstyrkerne.

Det ville være umuligt at opgive Algier uden sam
tidig også at miste Sahara. Rørledninger gennem Tunis
eller Marokko er mindre hensigtsmæssige, men Frank
rig vil kunne få 40 % af sit oliebehov dækket fra Sa 
hara, hvis en olieledning kan lægges og holdes under
beskyttelse gennem Algier. Mange franske ledere me
ner, at opgivelse af Algier muligvis vil betyde tabet af
hele det franske imperium. Algier-spørgsmålet har der
for »superstorst rategisk e« dimensioner og rummer må
ske betingelsen for, at Frankrig kan vedhlive at være
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en stormagt med de for en sådan position nødvendige
forudsætninger: talrig befolkning, stort areal, tilstræk
kelig industriel-økonomisk basis, solide finanser til
opretholdelse af et stærkt, moderne forsvar samt mu
ligheden for og viljen til at kunne udholde en hård
krigs tunge byrde.

Sluttelig skal nævnes nogle af fransk storstrategis
særlige problemer.

I betragtning af den kendsgerning, at Frankrig har
mange oversøiske departementer, territorier og virke
felter over hele jorden, er det en kompliceret opgave
at sikre forsvaret af »F rance d'outre Mer «. Problemer
ne vedrørende import til det franske moderland inde
bærer behov for beskyttelse ikke alene af europæiske,
men også store dele af afrikanske kyststrækninger.
Samordning af alle personelle og materielle reserver
inden for det franske unionsområde er en krævende
opgave.

Sikring af forbindelseslinierne til søs i det vestlige
Middelhav, selv mod Sovjets flåde og luftvåben, er vig
tig. Frankrig får 92 % af sin olie fra Det Mellemste
østen, nemlig 48 % pr. skib gennem Suez-kanalen og
44 % gennem rørledninger til Middelhavet. Dette viser,
hvor nødvendigt det er at få olie fra Sahara for ikke
at blive helt afhængig af støtte fra USA.

Som medlem af SEATO-pagten rådfører den franske
union sig med sådanne magter som USA, Storbritan
nien, Australien, Filippinerne og Thailand og kan
regne med hjælp til beskyttelse af nogle af sine kolo
nier. På den anden side er Frankrig ikke medlem af
Buglidad-pagten eller Colombo-planen for økonomisk
bistand. Amerikansk anti-kolonial indstilling vil kunne
resultere i forsinkelse med hensyn til finansiering af
afrikanske projekter.
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Det intimere samarbejde med vesteuropæiske stater
har i Europa lettet den franske byrde, som er smeltet
i den større NATO-digel. Tvunget til at trække sig til
bage fra sine asiatiske og mellem-østlige pligter, for
svarer det nu energisk et afrikansk imperiums frem
tid i en periode, da omhandlede territorier har be
gyndt en bevægelse for politisk frigørelse. Vi kan blot
håbe, at fortsat udholdenhed, forøget indre sammen
hængskraft i det franske moderland og stærkere rege
ringer vil kunne fremme opnåelse af dette store mål.

N A TO-problemer i Vesteuropa.

NATO's storstrategiske problemer behandles af The
Standing Group i samarbejde med nationale militære
repræsentanter. Den stående gruppe har en repræsen
tant, som opretholder forbindelsen til NATO-rådet.
Dette råd forhandler ofte med de militære chefer som
f. eks. general L. Norstad og hans stedfortræder, felt
marskal, viscount Montgomery. Den førstnævnte har
fastslået, at NATO-forsvaret har til formål at opnå,
at Sovjet afholder sig fra aggression, men, hvis dette
ikke lykkes, da at nedkæmpe fjenden. Den sidstnævnte
har sagt, at det vigtigste er at skabe en fælles NATO
plan for politik og strategi i tilfælde af Sovjet aggres
sion. Problemet er mere politisk end militært.

Et stort spørgsmål er følgende: Er det utænkeligt,
som general Norstad sagde, at Sovjet i fremtiden ville
forsøge en offensiv mod hele Vest-Europa ( »extremely
unlikely Ol' indeed unthin kahle«) ? I så fald er der oget
sandsynlighed for, at Sovjet vil foretrække at forstær
ke jerntæppet i Central-Europa og kun angribe på sine
nord- og sydflanker. Selvom det vil være nødvendigt
at disponere for begge eventualiteter, Cl' betydningen
af den nord-europæiske flanke steget på grund af
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Sovjets nye raketvåbens og ubådsvåbens farlige ind
flydelse på Storbritannien.

De store NATOmanøvrer i september 195i - her
under afsendelse af vestlige flådestyrker med luftfar
tøjer og raketter samt luft- og søhårne landsætnings
tropper til Nord- og Vest-Europa og Middelhavet - sy
nes at vise et godt eksempel på NATO-planer ved ud
brud af en storkrig, naturligvis kombineret med atom
krig mod Sovjet. Disse manøvrer viste, at den russiske
ubådstrussel er meget alvorligere end almindeligt an
taget. Admiral J. Wright, NATO's øverstkommande
rende i Atlanterhavsområdet, har også understreget,
at ubådsfaren er kombineret med rakettrussel mod
europæiske og amerikanske kyster.

Det er et erkendt faktum, at NATO's forsvarslinie
i Vest-Tyskland ikke er stærk nok til at standse rus
sisk aggression, men et angreb vil efter amerikansk
og britisk opfattelse, udløse vestens atom- og raket
våben, hvilke efter feltmarskal Montgomery's mening
vil kunne ødelægge Sovjets strategiske luftstyrker og
afskære olieforsyningerne til dets tankstyrker bag
fronten. AI planlægning er baseret på den forudsæt
ning, at atomvåben vil blive anvendt, men beslutnin
gen om at sætte dem i aktion kan ikke tages af NATO
rådet. USA's og Englands regeringer er her de af
gørende instanser. Princippet om at tilbageholde gen
gældeisesstyrkerne og udforme en ny strategi byg
gende på begrænset krigsførelse med mindre atomvå
ben er nu under overvejelse, men ikke akcepteret.

Hvis og når atom- og raketvåben skulle tages i brug,
mod hvilke måltyper og om nogen begrænsning i deres
størrelse skulle være mulig er løbende problemer in
den for NATO's storstrategi. NATO-magterne er ind
stillet på at afstå fra terror mod befolkning og pro-
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duktion, hvis også Sovjet afstår. Vest-Europas sårbar
hed vejer tungt i vægtskålen.

Hvad konventionelle, militære styrker angår, har er
faringen vist, at Vestmagterne ikke kan gå for langt
med reduktion af disse i Europa. Hvis de gør dette,
vil andre NATO-medlemmer miste følelsen af at blive
beskyttet, hvilket kunne undergrave NATO-alliancen.
En sådan kalamitet ville naturligt stimulere et russisk
overraskelsesangreb på Vest-Europa - sikkert med
valg af den korteste vej.

Idet jeg her med hensigt udelader problemer vedrø
rende NATO-organisationen og NATO-rådets store op
gaver med hensyn til forbedring af fælles udholden
hed, beholdninger og krigsmateriel. brændselsforsynin
ger og krigsindustrielt samarbejde, vil jeg dog anføre
to ting af storstrategisk betydning.

Sikring af den atlantiske alliances indre sammen
hængskraft er det alt overskyggende problem i vestlig
storstrategi. Indpasningen af Vest-Tysklands nye hær-,
flåde- og luftstyrker i det vestlige forsvar er et delikat
problem. Synkronisering af verdenspolitiske mål, af
fredspolitik og storstrategi for krig synes uundværlig.
Xloderne storstrategiske linier, anvendelige i vor atom
og raketalder. nye systemer for flådeblokade og øko
nomisk krigsførelse, forøget beskyttelse mod rakettrus
len samt nye metoder for luft-, sø- og landværts in
vasion er påkrævede.

Delte peger på det ønskelige i oprettelse af en øver
ste politisk ledelse for NATO, som skulle kunne træffe
afgørelser om vigtige storstrategiske spørgsmål endog
før krigsudbrud. Vi møder her forståeligt nok stormag
ternes uvilje til at overlade afgørelse af spørgsmål om
liv og død til en allieret myndighed og det faktum,
at hverken USA's strategiske luft-kommando eller den
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britiske bombekommando er eller kan være underlagt
NATO, da de jo må kunne optræde i dele af verden
uden for NATO-territoriet, er sikkert en god grund.
l\Ien dette store problem vil måske kunne løses; opret
telsen af en fælles kommando for luftstyrker og luft
forsvar i Vest-Europa og de forenede kongeriger synes
at være en god ting i første omgang.

(for/sæt/es)
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Kommandør P. N. Sølling.
En 200-års dag

Af lodsinspektor, orlogskaptajn 111. Sc h ro i d t.

For 200 år siden - den 13. september 1758 - fød
tes i Christianssand Peter Norden Salling, den senere
så bekendte kommandør, og da denne 200-årsdag vil
blive fejret i Norge og måske også andre steder, har
jeg bedt om plads i dette tidsskrift for at opfriske min
det om denne mand, men også for at forsøge at del
agtiggøre læserne i det indtryk af hans strålende og
fascinerende personlighed, som nogle få studier har
givet mig.

Som nævnt blev Sølling født i Christianssand, hvor
faderen, kaptajnløjtnant Peter Norden Sølling, rlen
gang var indrulleringschef, men året efter flyttede
familien til Danmark, hvor faderen forøvrigt kort efter
døde, så at moderen måtte opdrage børnene alene.
Sønnen blev indskrevet som kadet i 1764 og blev kadet
i 1771; allerede i 1774 - i en alder af 16 år - gjorde
han sin første rejse i koffardifart, en rejse, der blev
efterfulgt af så mange andre, at han i de følgende år
ved siden af tjenesten i marinen tilbringer henved en
snes år i koffardifarten og næsten udelukkende i Asia
tisk Kompagnis skibe i Kinafarten. Det er da heller
ikke hans egentlige militære tjeneste, men langt sna
rere hans indsats for søfarten og for søens folk, som



Kommandør P. N. Salling. 369

har gjort, at hans navn den dag i dag mindes både i
Norge og i Danmark.

Under rejser langs med den norske kyst og blandt
andet fra et vinterophold i Kleven, som han søgte som
nødhavn, havde SøIling set, hvordan de åbne og dårlige
fartøjer, som brugtes af lodserne og løvrigt af fisker
befolkningen, var årsag til mange ulykker og megen
fattigdom. I en langt senere brev til Jens Baggesen (i
1816) skriver SøIling selv:

" .. . Hvert år druknede mange lodser - i nogle hav
ne fik aldrig lods kirkegårds begravelse - skibe for
liste totalt, fordi lodsen ej kunne møde dem i søen i
rasende storme og søgang - ingen fiske blev fanget
ude i Nordsøen af årsag, at med åbne både kunne umu
lig ligge nætter og dage ude i havet. -«

og da SøIling bl. a. i England havde lært de større
og søgående dæksfartøjer at kende, som var i brug
der, satte han al sin energi - og det var meget - ind
på at få en tilsvarende type indført ved Norges kyster.
Det kostede ham megen møje, men det lykkedes ham
at få bygningen af de tre første kuttere bevilget i 1798,
hvorefter han selv i 1799 sejler den ene af dem derop,
og fra da af og indtil 1814 gjorde han så godt som
uafbrudt tjeneste på Norges sydkyst - til tider kun
med den opgave at få lodskuttere bygget og indarbej
det, men også under militære udkommandoer, som da
han fra 1808 til 1814 var chef for kystforsvaret på
Skagerakkysten, arbejdede han utrætteligt på at få
sine kuttere bygget og udbredt. Der var nemlig mange
andre vanskeligheder end bare at få kutterne' bevilget
og bygget, for det viste sig, at mange af brugerne slet
ikke var til sinds at opgive de gamle åbne både. Sølling
har selv skrevet herom:

'I'Idsskr. f. Søvæsen. 129. Aa'1l. 24
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:o AIt var imod mig! Kabaler, chikaner af høje og
lave. Skippere og lodser Io mig ud, og på min bag gjor
de de nar ad mig og var stolte nok til at spørge, om
jeg ville komme op og lære den gamle og vidt berømte
norske lods at sejle«.

Men Sølling var mand for at overvinde vanskelig
hederne og skyede ingen anstrengelser for at få sine
dæks-Iots-cuttere indført. Som før nævnt sejlede han
selv den ene derop og besejlede store strækninger af
den norske sydkyst med den. Han demonstrerede sit
fartøj for høj og lav og i al slags vejr, ja vel endda
fortrinsvis i dårligt vejr, hvor det jo netop skulle vise
sin overlegenhed overfor de åbne både, der ellers var
i brug på stedet. Efter de lokale overleveringer var
han endda meget aktiv i sin propaganda og var slet
ikke for fin til at tale med nogen, og hvis han ikke
traf lodsen eller fiskeren hjemme, talte han lige så
gerne sin kutters sag hos konen. Han må vistnok
have virket temmelig forskellig fra de søofficerer, der
ellers gjorde tjeneste på den norske kyst, og var jo i
det hele taget forskellig fra de fleste andre, men han
opn åede at få indført henved 25 lodskuttere, og igen
nem disse fartøjers påvirkning blev endnu flere fiske
fartojer så meget forbedret, at det fik væsentlig betyd
ning for fiskeriet, der den gang var en af Sørlandets
vigtigste næringsveje. Han opnåede også anerkendelse
af sin indsats; flere datidige inskriptioner minder her
om, og i et mindeskrift fra år 1900 karakteriseres Søl
ling som »en nations velgørere. Som nævnt i indled
ningen, lever mindet om ham stadig i Norge, og det er
hensigten at højtideligholde 200-årsdagen i Grimsfad,
hvor nogle af de første kuttere blev bygget, og hvor
der ligefrem opstod et helt værft.

Forøvrigt må den SølIingske lodskutter foruden på
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den norske kyst være kendt af mange tidligere danske
kadetter, eftersom der i mangfoldige år - vistnok helt
tilbage til Søllings egen tid - har stået og stadig står
en model af den i kadetternes forsamlingssal.

Ved Norges adskillelse fra Danmark i 1814 skulle
Sølling tage stilling til, om han ville forblive i Norge,
hvor han havde virket i de sidste 15 år, og hvor han
kendte hvert sted på sydkysten. Det var ham vistnok
et svært valg - han var i hvert fald længe om det 
men i 1816 var han dog atter i Danmark. Først slog
han sig på sin gamle kærlighed og var i et halvt årstid
på fiskeri i Nordsøen med et par kuttere, men fra 1817
blev han vaterskout, en stilling der nærmest svarer til
mønstringsbestyrerens i dag, og nu fødtes i ham den
tanke, der skulle gøre hans navn lige så berømt i Dan
mark, som kutterne havde gjort det i Norge. Som vater
skout fik han et førstehåndskendskab til de usle kår,
hvorunder mange søfolk levede, og der var mange sø
folk uden hyre i de år.

Salling satte nu al sin energi ind på at oprette en
bolig, som han både havde tænkt sig som logi for sø
folk, der søgte hyre, og som et hjem for »gamle ud
slæbede søefolke , Det grundlæggende for indsamlin
gen, og det som siden gav institutionen navn, var en
stor 200-pundsbombe fra 1807, som Sølling lod op
stille på vaterskoutkontoret, og som nok ikke har væ
ret let at komme udenom for besøgende. Det er også
karakteristisk, at der i Sallings opråb til Københavns
koffardifolk om at fylde bøssen siges: ».-.-. at hvad I
give, giv det i sølv, på det at bomben ej skal blive op
fyldt med kobberpenge.«

24"
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Takket være Søllings agitation blev bombebøssen
hurtig landskendt; der blev opført forestillinger og
koncerter, digterne skrev i aviserne, gaver blev givet
og legater stiftet, og tidligt og silde var Sølling på fær
de med sine to indskrivningsbøger - en med rødt og
en med sort omslag. De, der gav noget, kom i den
første, men de der ikke ville give noget kom i den
sidste - en ide, der sikkert har skaffet en mængde
bidragydere. Som et eksempel på, hvor kendt Bombe
bøssen var, skal der blot erindres om den scene i

:o Sparekassen « af Henrik Hertz, hvor den brave Adolf
foreslår at give lotterigevinsten til Bombebøssen.

I løbet af få år var målet nået og sømandsstiftelsen
Bombebøssen den realitet, som alle danske søfarende
vel kender den dag i dag.

Med den norske lodskutter og med Bombebøssen har
kommandør SøIling sat sig et smukt og livskraftigt
minde. Bag hans indsats ligger en humanistisk livsind
stilling, men også hans klare og praktiske blik for det
daglige livs foreteelser, hvorved han måske kaster sig
over emner, der ved første øjekast kan forekomme at
være under hans stillings værdighed, men som allige
vel under hans kloge behandling bliver til gavn for vide
kredse - ja for hele samfundet - og som har skabt
stor respekt og anseelse ikke alene for Sallings egen
person, men også for den stand, han tilhørte.
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Orlogskaptajn Kai Nielsen Dahl blev født d. 27. maj
1897 i København som søn af ekviperingshandler Jo
han Nielsen Dahl og hustru Jenny Lovise Marie D., f.
Celius,

Han blev kadet 1915, sekondløjtnant 1919, premier
løjtnant 1920 (søløjtnant I 1923), kaptajnløjtnant
1930 og orlogskaptajn 1937. Efter i 1946 at være ind
trådt i privat virksomhed og ansat som kontorchef i
sH ån dvæ rker foren in gen i Københavnc, tillige i stiftel
serne :a Alderst rø ste , søgte han ved opnået aldersgrænse
i 1947 afsked fra søværnet.

Som kadet i afd. A var Dahl med krydseren »Valky
rien e på togt til Middelhavet, hvorunder Alexandria
blev anløbet for afhentning af sønderjyske krigsfanger.
Dette togt, som i mange henseender indebar rige mu
ligheder for at bibringe de vordende officerer et solidt
grundlag for en videregående sømandsmæssig uddan
nelse, kom for Dahls vedkommende til at præge hans
senere udvikling.

I de første officersår var Dahl til stadighed udkom
manderet med flådens skibe, såvel i indenrigs som i
udenrigs fart, men i 1926 søgte han i koffardifart og
deltog som styrmand og instruktør i 0.K.s skoleskib
»Københ avn c's togt til Sydaustralien. 1929 assiste
rede han »Østasia tisk Kornp.e under eftersøgning af
s Kebenh avn e, der forsvandt i den sydlige del af Atlan-
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terhavet i vinteren 1928-29. Under disse togter i kof
fardifart grundfæstedes hans pædagogiske anlæg, der
kom til rig udfoldelse under hans senere ret omfatten
de lærervirksomhed ved Søværnets skoler i de specielle
fag som sørnandsskab, tjenestekendskah, navigation
og fl ådelære. 1930- 32 nu han adjutant ved Køben
IUI\'ns Sødefension, i juli-august 1931 tillige med
S/S »Hnn s Tavsene som 2. leder og supercargo på
Statens Sildefangstekspedition til Nordisland ; 1932- 
:H skoleforstander for underkvartermesterskolen og de
følgende å r skoleofficer for reserveofficersskolen i for
bindelse med rådighedstjeneste i marmestaben. I Hl38
var Dahl chef for torpedobåden »Hva len «, 1939 chef
for Lynetten og forrettede her samtidig stabstjeneste
ved Kystdefensionen, 1940 atter chef for torpedo
håden »Hva len «. I 1940-41 virkede han som sektions
chef i marinestaben, var derefter en kort tid chef for
»Is lands Falke og fra 1942 forrettede han skiftevis eI
ler samtidig tjeneste ved Søværnets Kaserne, ved Flå
destationen som stabschef og ved Søofficersskolen som
lærer; i 1943 -45 var han tillige ansat i Richs-koncer
nen. Efter i 1946 at være indtrådt i privat virksomhed
var han i nogle år knyttet til Søtransportvæsenet.

Allerede fra de unge år viste Dahl sig i besiddelse af
en stor og meget alsidig virketrang. Fra naturens side
var han vel udrustet, og med flid og grundighed vare
tog han de opgaver, der blev ham pålagt.

Han havde en hurtig opfattelsesevne, var initiativrig
og førte en let pen. Dette i forbindelse med hans lærer
gerning ved Søværnets skoler førte ham ind på en nok
så omfattende forfattervirksomhed ; således redigerede
han i 1943 værket »Da n ma r ks Flådee og i 1937 »Læ re
bog for Orlogsgastere , hvorved han for Marinen skabte
en lærebog, som endnu den dag i dag - vistnok i 6.
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reviderede udgave - benyttes som undervisningsma
teriale og skænkes hver enkelt værnepligtig ved deres
hjemsendelse; i 1940 skrev han endelig »Lærebog i Sø
mandsskab«, fortrinsvis til brug for Søofficersskolen.

Medens Dahl i sin fremtræden ikke tillagde den ydre
form større betydning, virkede han dog altid frisk og
bramfri og uden omsvøb, og således vil han blive erin
dret af sine mange kammerater indenfor marinen.

Han blev i 1941 Ridder af Dannebrog.
Orlogskaptajn Dahl blev gift 1920 med Ane Johanne

D., datter af købmand L. P. Thomsen og hustru, f. Pe
tersen.

Efter få dages sygdom afgik han ved døden den 5.
november 1957. Han begravedes d. 9. november fra
Holmens kirke til Holmens kirkegård.

I januar 1958.

Kommandør Gustav Paulsen blev født den 22. juli
1895 i Øster Hassing i Vendsyssel, som søn af kontor
chef 'Vilhelm Albrecht Paulsen og hustru Betzy Chri
stiane Elise P., f. Honnens.

Han blev kadet 1912, sekondløjtnant 1916, premier
løjtnant 1917 (søløjtnant 11923), kaptajnløjtnant s.å.,
orlogskaptajn 1932, kommandørkaptajn 1939 og kom
mandør 1946. Før opnået aldersgrænse søgte han i
1956 sin afsked fra søværnet for ansættelse i privat
virksomhed.

Efter de første officersår at have forrettet tjeneste i
flådens forskellige skibe, blev kommandør Paulsen 
med ophør af sikringstyrkens formering under 1. ver
denskrig - tilkommanderet ubådsflotillen og gennem
gik her i 1919 chefskursus; søgte s.å.u.nr. og ansattes
ved Siglufjord sildeoliefabrik; indtrådte det følgende
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år atter i nr. og var i 1920-21 chef for ubådene »Nep
tun e og »T r lton e , derefter på togt med orlogsskibe i
eskadre, i 1923 med »Fylla « (3 ) og s Islands Falk« (4)
i inspektionstjeneste ved Island og Færøerne. Under
senere tjeneste ved skibsdivisionen var han i 1925 chef
for »Støren e , 1926 chef for »Svæ r d fisken «. 1927 med
»Beskyt ter en « (2) og i 1931 chef for »Sælen e , Gennem
gik i disse og følgende år uddannelse i skibbygning ved
Den Polytekniske Læreanstalt med afgang som cand.
polyt. i 1934. Efter et togt med Ingolf (2) forrettede
han 193 36 tjeneste ved u-bådsdivisionen som chef
for starnskibet »Hek la e og på u-bådstogter med
»Hen rik Gerner« (l) som moderskib. 1936-37 va
ger- og skibsinspektør; søgte i 1937-38 i Koffardi
fart og førte ØKs motorskib »P an a m a« på en rejse til
østen. Blev i 1939 gruppechef for torpedobåde i
eskadre og 1940 chef for u-bådsdivisionen.

Efter besættelsen forrettede han en kort tid tjeneste
som stabschef ved kystflåden, hvorpå han i årene
1945-49 var ansat som marine- og luftattache ved ge
sandtsskabet, fra 1947 ambassaden i Stockholm og
1946-49 tillige ved ambassaden i Oslo. 1949-56 chef
for søofficersskolen, fra 1951 tillige reserveofficers
skolen og fenrikskolen, i hvilken periode han i 1950
og 1951 var chef for skoledelingen ombord i »Holger
Danske« (l) og 1952-56 formand for søværnets skole
udvalg. 1956 søgte han som nævnt sin afsked og ansat
tes som s International Cerrespondent for The Infor
mal Contuet of "Vest European Shipbuilders«, en stil
ling han bevarede til sin død.

Tidligt fattede kommandør Paulsen interesse for det
skibsbygningstekniske fag, og da han indledte sit stu
die ved Polyteknisk Læreanstalt har den tanke ikke
ligget ham fjern, med søofficerens erfaringer at kvali-
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ficere sig til ad åre at få indpas i den skibbygnings
tekniske ledelse indenfor søværnet. Det tjener ham
til megen ære, at han gennemførte dette studie med så
smukt resultat. Men omend hans oprindelige ønske
ikke blev opfyldt, kom denne hans specialuddannelse
ham dog til gode på anden måde, idet han i sin videre
karriere blev betroet ikke så få såvel ansvarsfulde som
meget estimerede poster, der alle krævede en både
grundig og vel underbygget praktisk og teoretisk
viden.

Som chef for søofficersskolen stod kommandør
Paulsen som den myndige, men samtidig forstående
vejleder. Ved sin afballancerede, repræsentative frem
træden var Paulsen for de unge eksemplet på søoffice
ren, der formåede at forene tjenstlig korrekthed med
et charmerende lune; uden overdrivelse røbede han et
selskabeligt talent og var en fortræffelig taler, egenska,
her, som forenet med hans fine og elegante optræden
kom til rig udfoldelse, da han beklædte formandspo
sten i Søofficers-Foreningen (1950- 55 ) og i »For
eningen til Søfartens Fremmec (fra 1955).

Han blev i 1937 Ridder af Dannebrog, 1946 Danne
brogsmand og i 1950 kommandør af Dannebrog.

Kommandør Paulsen blev gift 1918 med Anna Feo
dora (Luth) P ., født Otto, datter af læge Carl Johan
Otto og hustru, f. Bærentzen ; ægteskabet opløst; gift
2. gang 1926 med Ida Inge P., født Ramm, datter af
lektor Johan Ramm, Århus, og hustru, f. Wulff,

Uden forudgående sygdom ramtes Paulsen af et hjer
teslag, der medførte døden den 12. juli 1958. Han be
gravedes den 15. juli fra Holmens Kirke til Marie-
bjerg kirkegård, Gentofte. E. F.



Søe-Lieutonant-Selskahets virksomhed 1957-58.
Årsheretning fnr det 174. forsamllugs år.

Viccadmiral A. H. Vcdel er den 1. juni 1958 b levet optaget
som ædesmedlem af Søe-Lieutcnant-Selskabet.

Søløjtnant H. E. A. Andersen har fået tildelt »Seløj t nant
Gregers Bojesens Minrlclegut« for 1958.

For prisafhandlingen »Om analyser af skibstrafik og nogle
praktiske anvendelser, blandt andet inden for Iarvandsover
v ågnlngcne, der blev behandlet på selskabets møde den 10.
dcc 1957, har orlogskaptajn H. 1\1. Petersen fået tilkendt Sel
skabets medalje i bronce,

For prisafhandlingen »Magtens hcgrænsn inge med undertit
len »Nogle tanker over magtens anvendelse i og indflydelse pil
udcr-igspolf tiken med særligt henblik på den militære atom
magte, der blev behandlet p å selskabets møde den 4. og 11.
februar, har kaptajnløjtnant E . Petersen fået tilkendt Søe
Lleutenant-Selskahets medalje i sølv.

En tredie prisafhandling er modtaget, men ikke fundet egnet
til videre behandling.

Sammen med søværnet og egnens beboere har Søc-Licute
nan t-Selskabet været indhyder til højtideligheden i anledning
af 150 l'Sdagen for slaget ved Sjællands Odde.

!Il mil,r.

1. Tirsdag den 29. oktober kI. 1930: I henhold til lovenes § 32.
2. Tirsdag den 5. november kl. 1930: Magister J. Dnnstrup :

»Ude n r -l gsp ol ftisk ortenter-inge.

il. Tirsdag den 12. november Id . 1930: Orlogskaptajn 1\1. Kra
rup: »Moderne minestrvgning«.

4. Tirsdag den 19. noccmber kI. 1930: Orlogskaptajnerne H. 1\1.
Petersen, P. H. H. 'Ville-Jørgensen og 'V. 'V. Christensen
samt kaptajnløjtnant H. F. Jensen: »E t forsøg på en
sammenligning af den mar-itirn-tekntskc udvikling mel
lem øst og vest siden kr-igene.

5. Tirsdag den 3. december Id. 1930:
1. Fremsættelse af forslag til prisspørgsmål for 1958 .
2. Orlogskaptajn H. " 'orm-Leonhard: »Den moderne op

m åling i dan ske og grønlandske farvande«.
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6. Tirsdag den 10. december k1. 1930:
l. Afstemning om forslag til prisspørgsmål for 1958.
2. Behandling af en besvarelse af selskabets prisspørgs

mål, nr. 10/1956 med titlen: »Orn analyser af skibs
trafik og nogle praktiske anvendelser, blandt andet
inden for Iarvandsovcrv ågrungen «.

7. Tirsdag den 7. januar Id. 1930: Kommandør A. Linde: »Det
dansk-tyske sømilitære samarbejde«.

8. Tirsdag den 14. januar kl. 1930:
l. Meddelelser fra formanden.
2. Kaptajnløjtnant S. P. E. Gøbel: »E n vurdering af

Anti-U-bådssiluationenc.

9. Tirsdag den 21. januar k1. 1930: Rear Admiral Sir An 
thony 'V. Buzzard, Bt., C.B., D.S .O., O.B.E.: lD F u tu r e
'Varships and Naval Armaments for Sea Fighting in
Restricted 'Vaters«.

10. Tirsdag den 4. februar k1. 1930: Behandling af en besvarel se
af selskabets prisspørgsmål nr. 10/1956 med titlen »:\1a g
tens hegrænsninge og undertitlen »Nogle tanker om mag
tens anvendel se i og indflydelse på udenr-igspolf tiken med
særlig henhlik Ih den militære atommagte.

11. Tirsdag den 11. februar k1. 1930: Fortsat behandling af
prisafhandlingen »Magtens begrænsninge,

12 . Tirsdag den 18. februar ItI. 1930: Viceadmiral A. H. Vcdel :
»Søvær n ets aktuelle problemer - Ttlhagehlike.

13. Tirsdag den 25. februar kl. 1930: »Dem on s tr a ti on af el
tænkt hændelsesforløb før et kr igsudbrude. Demonstra
tionen blev fortsat ved selskabets møde den 4. marts
1958.

14. Tirsdag den 4. marts 1,1. 1930:
l. Meddelel se fra formanden.
2. Fortsættelse af »Dem on s tr a t ion af et tænkt hændel

sesforløb før et kr-igsudhrud«.

15. Tirsdag den 1l. marts kl. 1930: Commander E. C. Hannen,
R.N.: »Th e British Admlr-alty Machine and how it work se.

16. Tirsdag den 18. marts ItI. 1930.
1. Meddelelse fra formanden.
2. Oberstløjtnant i flyvev åhnet V. V. l\louritzen: »For 

svarets deltagelse i atomenergikommissionens uran
ekspeditioner GEO X 55 og 56 til SW Grønland«.

17. Tirsdag den 25. marts kl. 1930:
l. Meddelelse fra formanden.
2. Valg af bestyr-else mv.
3. Kaptajnløjtnant J . F. Bork: »T nnker omkring R. N.

Staff Course nr. 22«.
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1' [1 forsamlingsårets første møde valgtes til:

Redaktør af Tidsskrift for Søvæsen e
Kommandørkaptajn S. Thostrup.

Hedaktørsuppleant:
Orlogskaptajn H. M. Petersen.

Hedaktionsudvalg :
Orlogskaptajn O. Felding
Kaptajnløjtnant E. Hahjerg
Kaptajnløjtnant P. Wessel-Tolvig
Kaptajnløjtnant P. Mosbech
Søløjlnant I P. Broberg.

Hevisorer:
Kommandørkaptajn F. Hempcl-Jørgensen
Kommandørkaptajn P. Holm.

Hevisorsuppleant:
Orlogskaptajn H. J. Jørgensen.

Voldgtf'tsråd for Tidsskrift for Søvæsen e
Kommandør P. Ipsen
Kommandør F. Kjølsen.

Det stående udvalg:
Kontreadmiral S. Pontoppidan
Orlogskaptajn F. Heisterber-g-Andersen
Orlogskaptajn A. Struckmann.

Følgende udvalg er nedsat i forsamlingslIret:

l dva lg til affattelse samt bedømmelse af prisspørgsmål 1959:
Kommandør J. A. Schou, formand
Orlogskaptajn O. Westcr'ganrd
Kaptajnløj tn an t S. U. H. Laub.

Suppleanter:
Kornrnandørknptajn K. G. Konradsen
Orlogskaptajn H. Harboe-Hansen
Kaptaj n løjtnant J. Malgaard.

l dvalg til behandling af prisspørgsmål:
Kommandørkaptajn H. H. O. 'Yesche, formand
Orlogskaptajn 111. F. V. Krarup
Kaptajnløjtnant O. K. Stabl.

Suppleanter:
Orlogskaptajn 1\I. E. Michelsen
Kaptajnløjtnant P. E. lIlosbech
Kaptajnløjtnant H. E. Lensbal.

Til hestyrelse for året 1958-59 valgtes :
Kaptajnløjtnant P. Broberg, formand
Søløjtnant S. Vedel, næstformand
Sa løj tnant K. Thygesen, regn skabsfører.

A. J,follgaard,
formand.



Glimt fra Søværnet.
Ved kaptajnløjtnant S. Laub.

Ved viceadmiral A. H. Yedel's afgang som chef for søværnet.

Den 31. maj 1958 trak viceadmiral, dr, phiI. A. H. Vedel sig
tilbage efter 47 års tjeneste i søværnet, heraf de sidste 17 år
som dettes chef.

Inden afgangen aflagde viceadmiralen afskedsbesøg ved en
række af søværnets tjenestesteder og fik her lejlighed til at
tage afsked med personellet.

Besøgene omfattede således Nordsøens og Kattegats marine
kommando, hvor admiralen fik en sidste gennemgang af det
igangværende Ilådehavnsbygger-i, Bælternes marinekommando,
herunder Storebælts marinedistrikt, de tekniske institutioner:
søartilleriet, søminevæsenet, søværnets navigationsvæsen og sø
værnets televæsen samt endvidere orlogsværftet og skib- og rna
skininspektionen. Admiralen besøgte også søværnets fenrik
skole, og i løbet af den sidste uge af maj tog admiralen afsked

Viceadmiral Vedel inspicerer æreskompagni foran HMS VICTORY
under afskedsbesøg i Portsmouth.



::182 Glimt fra Søværnet.

med kystbefæstningen og kystf'l ådcn . Kystflåden afholdt ved
denne lejlighed en fl ådeparade pu Københavns red med del

tagelse af 17 skibe.
Ind imellem ovennævnte besøg var admiralen i tiden 18-24

maj inviteret til England, hvor den engelske marinerninister
Lord Selkirk var vært ved en middag i Admiralitetet. Vieead
miralen aflagde endvidere besøg i Portsmouth og blev her mod
taget af Commander-in-Chief Portsmouth, Admiral Sir Guy
Gruntham foran H.l\I.S. VICTORY, hvor et æreskompagni var

opstillet.
Yiceadmiralen nåede ligeledes inden sin afgang at aflægge

be søg ved det nyoprettede Natohovedkvarter i Kiel.
Den :n. maj tog viceadmiralen ved en paroI afsked med

søværnsstaben og udtrykte ved denne lejlighed sin tak og på
skønnelse af det arbejde, der her var blevet ydet for søværnet
i de år, admiralen havde beklædt stillingen som dets chef.

Chefen for søværnsstaben, kontreadmiral H. Nyholrn - sø
værnets cbef fra 1. juni d. å. - gav i en svartale udtryk for
den store betydning, viceadmiral Vedels ledelse af søværnet
havde haft ikke mindst i de vanskelige å r under krigen og ved
fl ådens genopbygning, ligesom viceadmiral Vedels altid levende
in teresse for søværnets personel fremhævedes.

Chefen for søværnsstaben sluttede med p å søværnets vegne
at ønske viceadmiralen alt godt for fremtiden.

Forinden viceadmiralen for sidste gang som chef for sø
værnet forlod sit hovedkvarter, overrakte chefen for søværns
staben ham på samtlige søofficerers vegne en sølvcigarkasse
med inskription samt værket »Da n m ar k s vilde plantere,

Mineskibsøvelser.

Øvelse CLEAN RUN.

Med det formål at fortsætte og udbygge det samarbejde, der
indlededes sidste år med øvelse SPRING DOUBLE, afvikledes i
dagene 19. maj til 9. juni en NATO-minestrygningsøvelse, be
nævnt CLEAN RUN.

Chefen for kystflåden, som var OCE, havde delegeret sin ·
myndighed på stedet til chefen for kystflådens øvelsesdeling
1/68, kommandørkaptajn Jens Elving.

I øvelsen deltog de norske minestrygere UTLA, VOSSO, SIRA
og SUDA samt de tyske mtnestrygere CAPELLA, MARS, REGU-
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LUS , SIRIUS, SPICA, POLLUX, ALGOL, ALDEBARAN, SKOR
PION, ALTAIR, SATURN og depotskibene OSTE og EMS. Af
danske enheder deltog minestryger-ne GULDBORGSUND, GRØN
SUND, VILSUND, ULVSUND og EGERNSUND samt minelæg
gerne VINDHUNDEN, BESKYTTEREN, LANGELAND og LAA
LAND.

Øvelsen var delt i 2 faser. Den første, der afvikledes i dagene
19. til 23. maj, fandt sted nord for Sjællands Odde og havde til
formål at give de deltagende styrker lejlighed til at arbejde
sammen inden fase 2, der var den taktiske del af CLEA N RUN.
Under fase 1 opnåedes endvidere at fll strøget en del af et
omrlide, der st år pli listen over minestrygningsønsker.

Fase 2 afvikledes i dagene 27. maj til 9. juni og fandt sted
i 3 områder i farvandet nord for Fyn og Kerteminde bugt,
hvor der var udlagt blide kontakt- og afstandsminer.

Atter i lir blev øvelsen ledet fra en minelægger (VIND
HUNDEN ), der 111 til ankers i øvelsesområdet, og atter blev det
bekræftet, at det er en stor fordel, at øvelsesstaben befinder
sig i selve øvelsesområdet og daglig har direkte kontakt med
eskadrecheferne.

Øvelsen viste også, at minestrygntngssamurbejdet med vore
nærmeste NATO-nationer nu er s1l. langt fremme, at fælles
minestrygningsøvelser kan tilrettelægges og afvikles fuldt til
fredsstillende.

Øvelse COl'ER POINT.

Kort efter afslutningen af øvelse CLEAN RUN afgik 1. mine
strygcreskadrc, bestående af minestrygerne GULDBORGS UND,
GRØNSUND, VILSUND og ULVSUND til en anden minestryg
nlngsøvelse, benævnt COVER POINT.

COVER POINT, der afvikledes i Nordsøen udfor Holland og
Belgien i dagene 23. juni til 4. juli, var tilrettelagt og ledet af
COMBENECHAN.

I øvelsen, der var af hetydel lgt større omfang end CLEAN
RUN, deltog minestrygere fra Belgien, Danmark, England,
Holland, Norge og Tyskland.

Øvelsen var særdeles udbytterig for de danske minestrygere,
bl. a. fordi minestryger-ne fik lejlighed til at arbejde under van
skeligere forhold end normalt (stærk strøm, svær dønning).
Der blev lært en hel del sømandskab under øvelsen.
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Magtens begrænsning.
De nye våbens politiske og militære konsekvenser.

Af kaptajnløjtnant Eggcrt Pe t e r s e n.
(Fortsat]

l\upitel IH.

De militære konsekvenser af kernev åbnene.

At de nye våben vil få og allerede har haft en kæm
pemæssig indflydelse på alle militære forhold er ind
lysende. Mindre klart er imidlertid, af hvad art denne
indflydelse vil blive.

Der hersker almindelig enighed om, at kernevåb
nene har revolutioneret alle taktiske forhold, såvel
hvad angår luftkrigen, som sø- og landkrigen.

Enigheden bliver mindre, når man skal til at tolke,
hvad den taktiske revolution betyder for strategien
og hører totalt op, når man herfra bevæger sig ind
på militærpolitiske for slet ikke at tale om militær
filosofiske områder.

Det er min opfattelse, at kernevåbnenes virkninger
er så voldsomme, at man ikke kan finde frem til deres
betydning gennem en strategisk, endsige en taktisk
betragtning. Det er nemlig et spørgsmål, om kerne
våbnenes realisering i virkeligheden ikke rokker ved
hele det grundlag, hvorpå enhver militær betragtning
hviler? Idet formålet med de efterfølgende overvejel
ser er at finde frem til et holdbart grundlag for en
militærfilosofisk erkendelse, vil jeg begynde med at se
på de militære elementer, som må indgå i dette
grundlag.

Tidsskr. f. Søvæsen. 129. Anrg, 25
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1. Tidsfaktoren er radikalt forandret til gunst for
angrebet.

I foregående kapitel er p åvist, at selv de største
byer som London, Moskva eller New York kan øde
lægges af een enkelt brintbombe.

Dette er i sandhed revolutionerende. Det er dog ikke
det, at en storby kan ødelægges, der er revolutione
rende. Man var jo således også i stand til at øde
lægge en verdensby ved hjælp af det hidtil anvendte
højeksplosive sprængstof, trotyl - såfremt man blot
var i besiddelse af luftoverlegenhed over fjendens ter
ritorium samt havde det fornødne transportapparat
til sin rådighed .

l\Ien 'det , som er revolutionerende, er, at en hvilken
som helst storby kan ødelægges i løbet af få øje
blikke af een enkelt brintbombe. Dette betyder stra
tegisk set først og fremmest, at tidsfaktoren er radi
kalt forandret til gunst for angrebet.

Dette har sat forsvaret over for helt nye opgaver,
samtidigt med at angrebets muligheder er blevet langt
storre, Med mindre forsvaret fuldt ud er i stand til
at løse disse nye opgaver, må angrebskraften derfor
siges at være blevet forøget meget væsentligt.

2. Der findes intet effektivt forsvar i klassisk forstand

imod kernevåbnene.

Forsvaret har hidtil rådet over tre metoder: den
statiske, den offensive og den defensive forsvarsrne
tode. Lad mig begynde med at se på den statiske me
tode i relation til et angreb med kernevåben.
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a) Den statiske forsvarsmetode.

Ved det statiske forsvar forstår jeg forsvarsområ
dets absorberingsevne med liensyn til at kunne modstå
et angreb uden at blive sat ud af spillet.

I den anden verdenskrig spillede det statiske for
svare en meget stor rolle i luftkrigen - ja det »a t
kunne tage det« var i virkeligheden den vigtigste del
af forsvaret. Til trods for de hårde allierede bombe
angreb på Tyskland steg våbenproduktionen dog til
det dobbelte i tidsrummet 1942-44. Denne situation
er nu helt forandret. Hvor f. x. Londons absorberings
evne over for de tyske V-2 raketter (som man ikke
havde andet forsvarsmetode imod end det statiske for
svar) var så stor, at de i realiteten ikke betød noget
videre for krigens gang, der er Londons absorberings
evne over for kernevåbnene så lille, at der kun skal
een enkelt brintbombe til at udslette hele London. Det
statiske forsvar indgår således ikke længere i en
nations forsvar.

Dette er strategisk set af allerstørste betydning, for
det betyder, at man i atomtiden må kræve 100% eller
så godt som 100% effektivitet af den offensive og/eller
af den defensive forsvarsmetode .

Dette er en situation, som aldrig før har foreligget
i verdenshistorien. Man har hidtil været tilfreds med
en ret lille forsvarseffektivitet, f. x. var luftforsvaret
under den anden verdenskrig sjældent mere end 20%
effektivt - det lå endda i gennemsnit på omkring de
5%. Til trods for denne lille forsvarseffektivitet var
det ikke alene muligt for forsvarsnationen at overleve,
men også at forøge sin kampkraft.

Kernevåbnenes fremkomst har derimod medført, at
angrebseffekten er blevet mange tusinde gange større.

Tldsskr. f. Sovæsen , 129. Aarg. 25
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Dette betyder igen, at der i løbet af kort tid kan an
rettes større ødelæggelser med ct meget begrænset
transportapparat, end det i dcn anden verdcnsk rig var
muligt med 1.000 bombeflyet år i træk. Tidsfak
toren er radikalt forandret, således at angriberens op 
gave i atomkrigen ikke mere er at kunne modstå et
10%'s tab gennem længere tid, men hans opgave er
blot den i et enkelt eller nogle få angreb at slippe igen
nem forsvaret med en vis del af sin styrke. Hvor den
anden verdenskrigs luftforsvar kun var ca. 5% ef
Iektivt, der behøver atomkrigens luftforsvar at være
mere effektivt end 95 %, thi slipper bare 5 maskiner
eller raketter ud af 100 igennem forsvaret, er såvel
New York som Moskva ophørt med at eksistere.

Spørgsmålet er derfor: er det idag muligt at opn å
100% eller lige med 100 % effektivitet af de resterende
forsvarsmetoder'!

b] Den offensive [orsoarstnelo de.

Herved forstår jeg angreh på modpartens deploy
eringsområder (flyvepladser, flådebaser, raketudskyd
ningsstationer m. v.) før eller efter et krigsudbrud for
at forhindre eller reducere hans mulighed for at rette
et angreb imod eget område.

Ved et angreb med kernevåben må man antage, at
det vil være muligt at ødelægge en betydelig del af
modpartens muligheder for at fuldføre et atomangreb
imod eget område. Man kan dog ikke regne med at
ødelægge modpartens muligheder fuldstændigt. For
det første kan han have hemmelige deployeringsområ
der, hvilket vel navnligt er sandsynligt, hvad angår
raketudskydningsstationer. For det andet kan han al
lerede have deployeret sine styrker eller en del af dem
f. x. bombeluftfartøjer. som allerede er på vingerne,
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eller ubåde og hangarskibe, som allerede er i søen. Og
endelig er der den mulighed, at ens eget atomangreb
ikke når helt i bund, d. v. s. forårsager en fuldstændig
ødelæggelse af modpartens deployeringsmuligheder.

Det offensive forsvar yder således ikke en absolut
sikkerhed imod fjendens angreb med kernevåben. No
get andet er, at da det dog er en af de mest effektive
måder til at reducere omfanget af et fjendtligt angreb,
vil begge parter være vitalt interesseret i at komme
først med dette angreb. Såfremt krigen ikke er indledt
med et præventivt atomangreb, må man derfor gå
ud fra som givet, at begge parter umiddelbart efter et
krigsudbrud vil gribe til den offensive forsvarsmetode.

Om end den offensive forsvarsmetode altså vil kun
ne reducere omfanget af et fjendtligt atomangreb, yder
det dog således ikke 100 eller lige ved 100% sikker
hed for, at et sådant ikke vil kunne gennemføres imod
eget landområde.

e) Den defensive [orsoarsmetodc.

Herved forstår jeg det egentlige luftforsvar i form
af AlL-skyts, AlL-raketter, jagerfly, elektroniske
modforholdsregler m. v.

Lad mig først omtale erfaringerne fra den anden
verdenskrig.

Tabsprocenten for de angribende tyske bombema
skiner under luftslaget om England i 1940 lå i gen
nemsnit omkring de 5%. Når Tyskland tabte dette slag,
og når Tyskland i de sidste par år af krigen kun i
ringe omfang angreb England med bombefly, skyldtes
det i første omgang ikke, at angrebet ikke kunne nå
i bund, men at det tyske luftvåben ikke i længden
kunne bære et tab, der oversteg de 5% i gennemsnit.
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TIlsvarende tabsprocent finder man ved de allierede
angreb på Tyskland - oversteg tabene gennem læn
gere tid de 5%, fandt man det nødvendigt at gå over
til nye taktiske metoder.

Der findes dog mange eksempler på, at angrebsmål
blev betragtet som så vigtige, at angriberen akcepte
rede en langt større tabsprocent. F. x. havde japanerne
et tab på over 4.000 maskiner under kampene om
Okinava. Til gengæld lykkedes det dem til trods for,
at amerikanerne havde en mcget betydelig luftover
legenhed. at sænke elter beskadige mere end 250 ame
rikanske skibe.

Erfaringerne fra den anden verdenskrig viser altså,
at det ikke var muligt at forhindre en del af den an
gribende flyves tyrke i at nå frem til målet.

Hvad raketv åbnets anvendelse i den anden verdens
krig angår, nåede forsvaret imod den tyske V-l raket
i løbet af et par m åneder op på 75%'s effektivitet. Var
det defensive forsvar imod Y-l'erne således ganske
su kces fyldt , var det til gengæld magtesløst imod V-2'
erne. Det lykkedes nemlig aldrig at finde frcm til no
gen anden forsvarsmetode imod denne raket end den
statiske - først og fremmest p , g. a. dens store ha
stighed.

Set på baggrund af atomtidens perspektiver, er er
faringerne fra den anden verdenskrig således ikke
opmuntrende. Hvor V-log V-2 ladet med Trotyl nær
mest virkede som et måske lidt kraftigt irritations
moment, der ville disse våben udstyret med atom- og
brintbomber have medført en total ødelæggelse af hele
Sydengland. Vi kan kun være taknemmelige for, at det
var USA og ikke Hitler-Tyskland, som først frigjorde
de mægtige atomkræfter.

Ser vi på stillingen i dag, har de nye, tunge hel-
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automatiske AlL-kanoner og jord-til-Iuft-raketter i
forbindelse med de forbedrede elektroniske hjælpe
midler medført en betydelig styrkelse af det defensive
luftforsvar. Men samtidigt hermed er angrebsmidlerne
i form af hurtiggående, jetdrevne langdistancefly og
navnlig i form af angrebsraketter med middel og lang
rækkevidde jo også ble vet udviklet yderligere. Man må
her navnlig fremhæve vanskeligheden ved at bekæmpe
interkontinentale raketter - hvilken opgave man idag
er lige så lidt i stand til at løse, som man i den anden
verdenskrig va r i stand til at bekæmpe V-2 raket
terne.

Der er derfor næppe nogen grund til at anlægge
nogen særlig optimistisk betragtning på det defensive
forsvars muligheder for at imødegå ide nye angrebs
våben - og hvor kravet omfatter en forsvarseffekti
vitet på 100 eller lige " ed 100 %, er der ingen anden
udvej end at erkende, at det defensive forsvar heller
ikke er i stand til at sikre den fornødne forsvarseffek
tivitet.

d) Tesen om modn åben.

I enhver diskussion om militære midler, bliver man
i reglen på et eller andet tidspunkt stillet over for den
tese, at ethvert våben vil avle sit eget modvåben. Dette
er også forståeligt, så sandt som man imod skibs
skyts har pansring eller fart, imod gas gasmasken,
imod ubåden dybdebomber og imod bombefly jagere
og AlL-skyts.

Udformningen af modvåben har da også hidtil på
en tilstrækkelig effektiv måde været i stand til at
holde trit med angrebsvåbnene. Som vi har set, val'
det engelske luftforsvar bestående af AlL-kanoner
og jagere i stand til at frembringe en forsvarseffek-



392 Magtens begrænsning.

tivitct på 5%, hvilket var nok til at knække s Lu ft
waf'Ie«. Tilsvarende heregnluger kan i princippet op
stilles også for andre våben.

Hvor talen er om angreb med kernevåben er tesens
anvendelighed imidlertid langt mere omdiskutabel.
Det drejer sig som omtalt nemlig ikke blot om at finde
et modvåben, men det drejer sig også om at finde
et modvåben. som er 100 % effektivt. Dette modvåben
er i alt fald endnu ikke opfundet - om man nogen
sinde vil opfinde det, kan kun fremtiden vise.

Idag må man i alt fald erkende:

1 ) Kernevåbnenes anvendelse medfører en fanta
stisk ødelæggelse,

2 ) denne kan foregå i løbet af få øjeblikke med et
ret begrænset transportapparat, hvilket helt har for
rykket tidsfaktoren,

3 ) dette betyder, at den statiske forsvarsmetode
ikke længere indgår i forsvaret,

4 ) da hverken det offensive eller defensive forsvar
er i stand til at sikre den herved nødvendiggjorte
100 %'s forsvarseffektivitet, må man konkludere:

J ) at del' idaq intet effektivt forsvar i klassisk for
stand findes imod kernevåben og

2 ) at angrebets muliqheder derfor er blevet mange
doblet.

3. Transportsystemels betydning er forøget.

Givet i og med diskussion om forholdet mellem an
grebet og forsvaret er underforstået muligheden for i
det hele taget at levere et angreb. Dette afhænger af
transportsystemets effektivitet, hvilken igen fremgår
af deployeringsevnen og transportmidlernes kvalitet.
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For at have størst mulig sikkerhed for at kunne
gennemføre et offensivt forsvar, må man antage, at
enhver nation, der imødeser en atomkrig, vil stræbe
efter at udvikle deployeringsevnen mest mulig.

Hvad transportmidlerne angår, betyder kernevåb
nenes enorme ødelæggelseskraft, at man ikke som i
den anden verdenskrig behøver at have et meget stort
antal til sin rådighed. Et mindre antal, der er i stand
til at gennembryde modpartens defensive forsvar, er
i sig selv tilstrækkelig til at fremkalde en meget stor
virkning. Man kan således sige, at kvalitet i atom
tiden er vigtigere end kvantitet. Da man kan formode,
at man med brintbomben har nået det foreløbige mak
simurn af ødelæggelseskraft (k oboltbomben er som
nævnt " kun " en »u dsty r et « brintbombe), må man vi
dere antage, at de fremtidige bestræbelser i højere grad
vil rette sig imod en videreu dvik lin g af transportsyste
met, end imod en videre udbygning af ødelæggelses
midlerne.

En oeludoiklet deployeringsevne i forbindelse med
effektive transportmidler er altså af afgørende strate
gisk betydning i atomtiden.

4. Sumfundets sårbarhed er foroget.

En nation, der inddrages i en atomkrig er således
nødt til at regne med muligheden af, at dens vigtigste
byer vil blive ødelagt i løbet af få øjeblikke.

Såfremt dette sker, vil det have tre vigtige strate
giske følger.

Da alle betydende industrier i de fleste lande er
samlet i centre eller i byer, må nationen for det før
ste regne med praktisk talt at miste sit produktions
apparat - med mindre dette er sikret i underjordiske,
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bombesikre rum. Man kan derfor generelt sige, at jo
mere en nations militære styrker er afhængig af for
nyelse og tilførsel fra nationens produktionsapparat,
des sterre vanskelighed vil den have med at fortsætte
krigen efter et atomangreb.

For det andet betyder storbyernes ødelæggelse, at
disse mister deres strategiske værdi. I stedet for at
bidrage til krigsførelsen bliver storbyerne en klods
om benet, eftersom et meget stort antal personer må
afses til hjælpeforanstaltninger. Generelt kan man
derfor sige, at jo flere storbyer en nation har, des mere
sårbar er den i en atomkrig.

Den tredie følge af storbyernes ødelæggelse er, at
der ved siden af de omfattende fysiske ødelæggelser
vil opstå svære psykiske virkninger. Allerede den an
den verdenskrig viste, at et luftbombardement såvel
kunne fremkalde alvorlige chokvirkninger som en
nedsættelse af krigsmoralen . Hvor ødelæggelserne er
sil omfattende, som tilfældet er ved et atomangreb.
mil man videre antage, at de psykiske virkninger ikke
kun vil begrænse sig til de ramte områder, men brede
sig over hele nationen, ja endog til dens allierede na
tioner. Om forsvarsviljen vil bryde sammen, når 14,
1/:1, l /~ eller 3/ 4 af nationens indbyggere er blevet dræbt
og sårede, kan man kun gisne om. Da alting har sin
brudgrænse, må man også regne med, at forsvarsviljen
kan bryde sammen. Generelt kan man derfor sige, at
et angreb med kernevåben vil [remkalde en voldsom
psykisk reaktion, som vil vise sig i en formindsket
evne og vilje til at fortsætte krigen.

Den umiddelbare løsning på storbyernes mulige øde
læggelse er rent produktionsstrategisk at tilstræbe en
høj grad af decentralisering af produktionsapparatet.
Rent bortset fra de praktiske vanskeligheder herved,
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er denne løsning dog ikke tilfredsstillende. Thi brint
bombers virkninger er så omfattende, at selv store
arealer kan lægges øde. Når en brintbombe kan jævne
et område som Falster med jorden og i kraft af for
brændinger desorganisere et område som Fyn med om
liggende øer - vil det være muligt effektivt at ramme
de områder, hvor industrien er samlet. Og så er der
endda ikke talt om den radioaktive virkning. Man
kan derfor generelt sige, at en decentralisering ikke
løser produktionsproblemet.

5. Storrummets stmlcyiske værdi er aftaget.

Uagtet det synes at være muligt at fremstille brint
bomber uden større radioaktivt nedfald, såkaldte rene
brintbomber, må man dog regne med den mulighed ,
at radioaktive brintbomber tages i anvendelse i en
atomkrig. Man har ej heller nogen garanti for, at den
ene eller anden part - måske som sidste desperate
udvej - ikke også vil forgribe sig på Kobdltbomben,
hvorved man vil kunne udslette alt liv i områder der
vil kunne andrage millioner af kvadratkilometer. Men
selvom man »kunc anvendte almindelige radioaktive
brintbomber, ville man være i stand til at gøre meget
store områder (1-5-20.000 kvadratkilometer) ubeboe
lige gennem længere tid - efter at have forvoldt i
hundredtusindvis af døde og sårede. Det er derfor
berettiget at sige, at man ved en brintbombekrig ikke
alene vil være i stand til at desorganisere, men også
at knække selv de største lande. Det har Churchill for
muleret på denne måde: »Så længe der endnu kun
fandtes atombomber, var England med sine byer og
industricentre sammentrængt på et snævert område
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verdens mest sårbare land, men nu brintbombens
tidsalder er Rusland lige så sårbart, som England
var før«,

Brintbombens realisering betyder således en mæg
ti g udvidelse af den revolution. som indledtes med
atombomben. Det er indlysende, at de store lande har
den fordel frem for de små lande, at de ikke kan sæt
tes ud af spillet af een enkelt bombe. Men på den
anden side må man p. gr. a. den radioaktive virkning
erkende, at de store lamles enorme landområder ikke
mere yder den beskyttelse, som de gjorde i gamle
dage. Generelt kan man derfor sige, at storrummets
stratcqiskc værdi er aftaget.

ri. l\ri[j,~ful'lJercrfclscl'/le nui mere I/ll'l'C omjallende.

Rent bortset fra de almindelige militære forberedel
ser som en nation, der imødeser en atomkrig, må
træffe, betyder kernevåbnenes enorme virkninger, at
hele samfundet i realiteten allerede i fredstid må ind
rettes med henblik på krig. Det er således nødvendigt
for at kunne fortsætte eller overleve en atomkrig, at
produktionsapparatet ikke alene er decentraliseret,
men også udbygget i underjordiske rum. Da man alli
gevel må regne med en betydelig ødelæggelse og i alt
fald en omfattende desorganisering, må landet alle
rede i fredstid have skabt kolossale lagre af krigs
materiel og andre forsyninger - opbevarede i spredte,
underjordiske rum. Det kan dog næppe betvivles. at
de praktiske vanskeligheder ved at gennemføre disse
projekter er så store, at de krigsførende lande kort
tid efter den indledende fase må regne med en meget
betydelig mangel på krigsfornødenheder. Hvor reali
stisk «let er at forvente kamphandlinger efter de ind-
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ledende atom- og brintbombardementer, kan man di
skutere, men dette uomtalt må man antage, at den
fortsatte krigsførelse p. gr. a. mangel på krigsfornø
denheder snarere vil komme til at foregå som en slags
udvidet guerillakrig end som en organiseret og sam
menhængende felttogskrigsførelse, som vi kender fra
den anden verdenskrig.

Ved siden af produktionsproblemet, rejser spørgs
målet sig om beskyttelsen af civilbefolkningen. Dette
problem synes næsten umuligt at løse. Selvom natio
nerne i fredstid organiserer en omfattende hjælpe
tjeneste, må man i en atomkrig imødese, at civilbe
folkningen vil blive udslettet i millionvis. Forudsat,
at man når at evakuere storbyerne samt at skabe
spredte underjordiske beboelsesmuligheder for millio
nerne, vil der yderligere opstå næsten uløselige pro
blemer med at skaffe mad, drikke og andre fornøden
heder til disse millioner.

7. Mætielsespunklet vil kunne nåes.

Uden at forsøge en nærmere vurdering af lageret
af kernevåben i øst og Vest, kan man i alt fald roligt
fastslå, at de to parter har tilstrækkeligt med kerne
våben til at sikre store nationers totalle ødelæggelse og
undergang. Det vil også være berettiget at sige, at de
to store atommagter har nået eller i alt fald i løbet
af få år vil nå det, som Bertrand Russel kalder mæt
telsespunktet, d. v. s. det punkt, hvor de er i besid
delse af så mange kernevåben, at de i tilfælde af en
gensidig atomkrig vil kunne garantere hinanden en
total ødelæggelse. Der er nemlig ingen grund til al
hævde, at kernevåben stadigvæk er en mangelvare.

De konsekvenser, der kan udledes af mættetses-
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punktet. er ganske overordentlig betydningsfulde. Det
er første gang i historien, at en nation med sikkerhed
ved, at det er praktisk muligt at odelægge sine fjender
totalt. Det er også første gang i historien, at motive
ringcn til yderligere udbygning af magtmidlerne fal
der bort. Thi det er i ordets egentlige mening formåls
løst at samle flere kernevåben, når man kan garan
tere sine fjender den totale ødelæggelse med det eksi
storende bombelager. Det har nemlig ingen militær
mening at ødelægge et område, som i forvejen er ble
vet totalt ødelagt. Mætteisespunktet angiver således
magtmidlernes øvre grænse, d. v. s. den grænse, som
den fysiske magtanvendelse ikke kan overskride uden
at mis te sit funktionsformål, hvilket er at ødelægge
noget bestående.

Så længe det ikke er lykkedes en af atommagterne
at finde frem til et effektivt forsvar imod kernevåb
nene, betyder mætteisespunktet derfor, at de har nået
en absolut strategisk ligevægt. Denne ligevægt er uaf
luengig af normale strategiske forhold og har kun
relation til det faktum, at begge parter gensidigt kan
udslette hinanden.

8. Samfundets militære betydning el' forøget.
Befolkningens indstilling til krigen har altid spillet

en rolle for de krigsførende nationer. I krigen 1861
blev folkestemningen, specielt i København, således
afgørende for, at Danmark gav op på et tidspunkt,
hvor vi rent strategisk i grunden stod stærkere end
på noget andet tidspunkt af krigen.

I kraft af den tekniske udvikling er befolkningens
indstilling til krigen kommet til at spille en større
og større rolle. De feudale krige kunne teoretisk set
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udkæmpes, selvom samfundet var indstillet på fred.
Med værnepligtssystemet blev hele samfundet inddra
get i krigsmaskineriet, hvilket bevirkede, at de poli
tiske og militære ledere blev nødt til i højere grad at
tage hensyn til psykologiske faktorer end tidligere.
Samfundenes industrialisering og krigens mekanise
ring gjorde de militære styrker afhængige af sam
fundet i en grad, som ikke tillod en krigsførelse, uden
at hele samfundet mobiliseredes i krigens tjeneste,
den totale krig. Dermed kom befolkningens indstil
ling til krigen til at spille en endnu større rolle, hvor
for det blev nødvendigt at udbygge et omfangsrigt
propagandaapparat. Den tekniske udvikling har altså
dels medført, at samfundet nu er langt vigtigere fol'
krigsførelsen end tidligere og dels, at befolkningens
indstilling til krigen spiller en større rolle. Det var
netop denne erkendelse, der lå til grund for udvik
lingen af den totale krig sådan som den blev prak
tiseret i den anden verdenskrig med terrorangreb. psy
kologisk krigsførelse m. v

Med kernevåbnenes realisering er verden kommet i
den situation, at der i løbet af få øjeblikke kan skabes
større fysiske ødelæggelser, end det før var muligt at
skabe i løbet af en hel verdenskrig.

l\Ian må - som påpeget - derfor ikke alene på
regne, at der vil opstå svære psykologiske virkninger
i en atomkrig, men også, at de psykiske virkninger
kan være så voldsomme, at de umuliggør en fortsæt
telse af kampen.

Hvad den anden verdenskrigs terrorbombardemen
ter ikke formåede, må man regne med kan lykkes
ved et angreb med kernevåben, nemlig at knække en
nations modstandsvilje.

Et gammelt strategisk princip taler om at kaste en
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overvældende styrke imod det sted , h vor fjenden er
svagest. Da det sted, hvor fjenden er svagest og mest
sårbar i en atomkrig, er hans samfund, er den nem
meste måde at rarurne en modstander på derfor at
ramme hans samfund med kernevåben. Samfundet er
altså i atomtiden blevet et langt oiqtiaere mål end
tidligere.

9. Ikke-nationale omr åders militære betydning er
[ormitulsket.

Den af præsident Truman indledte containment
politiks militære formål var først og fremmest at
skabe et net af baser, hvorfra angreb kunne rettes
imod Sovjet, og hvorfra meldinger om et russisk an
greb kunne tilgå USA i tilfælde af en storkrig. Ser
vi på dette basesystem ud fra en atomtidsbetragtning,
er det iøjnefaldende, at et så omfattende basesystem
langt fra er nødvendigt for at kunne true Sovjet i
dets livsnerve, d. v. s. dets samfund. Allerede nu har
USA en meget betydelig strategisk bombestyrke. som
fra baser i USA kan ødelægge et hvilket som helst
område i Rusland, og når den interkontinentale raket
er færdigproduceret i et tilstrækkeligt stort antal, kan
USA udøve en lige så stor trusel imod Sovjet fra sit
eget område som fra basesystemet og vice versa.

Tilsvarende må man erkende, at Rusland i en atom
krig ikke når væsentlig større sikkerhed imod et
NATO-angreb eller ikke truer NATO i væsentlig højere
grad ved at være i besiddelse af Østtyskland eller Po
len.

De geografiske afstande spiller i atomalderen p. gr. a.
tidsfaktorens indsnævring således en mindre rolle end
nogensinde før, og derfor er såvel et på sømagt Iun-
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deret basesystem som et på landmagt funderet op
marchområde af mindre betydning.

Dette gælder dog først og fremmest ud fra en an
grebsbetragtning. Ud fra en forsvarsmæssig betragt
ning kunne man være tilbøjelig til at sige, at det
modsatte var tilfældet, eftersom varslingstiden om et
fjendtligt angreb bliver jo større, des mere fremskudte
meldeposter en nation er i besiddelse af. Dette er og
så pricipielt rigtigt, for så vidt forsvaret imod kerne
våbnene følger de klassiske veje. Da man imidlertid
ikke derved - som vist i punkt 2 - kan opnå den
tilstrækkelige sikkerhed, er man nødt til at anvende
en ny strategi, nemlig gengældelsesstrategien. Her er
ikke stedet for at diskutere denne strategi nærmere;
det må være tilstrækkeligt at nævne, at denne strategis
metode består i udviklingen af den størst mulige de
ployeringsevne (se nærmere herom i kapitel VI). Og
selvom varslingsfaktoren indgår i deployeringsevnen.
er den dog ikke afgørende for gengældelsesstrategiens
gennemførelse, hvorfor fremskudte baser og forterræn
også ud fra en atomar forsvarsbetragtning forekom
mer af mindre betydning end ud fra en klassisk for
svarsbetragtning.

Det synes således rimeligt at slutte, at ikke nationale
områders militære betydning er formindsket.

10. Stormagtskriteriet kan ændres.
Såfremt det også skulle lykkes mindre nationer som

f. x. Sverige at udvikle kernevåben, ville det fuldstæn
digt forrykke vedkommende lands strategiske si
tuation. Enhver besidder af kernevåben med tilhø
rende transportsystem må nemlig - i alle tilfælde
offensivt set - siges at være en militær stormagt.

Tidsskr. f . Søvæsen . 129. Anrg. 26
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Uagtet de geografisk små nationer er uhyre sårbare
i en atomkrig, er der dog intet til hinder for, at de
kan organisere deres forsvar således, at også de vil
kunne ramme en angribende stormagt ganske føle
ligt. Teoretisk set er der intet til hinder for, at en
lille nation kan nå frem til mætteisespunktet m. h. t.
selv de største nationer. Kernevåbnene må således i
princippet siges at have medført et nyt kriterium på
en militær stormagt - nemlig besiddelsen af kerne
våben.



Kapitel Il',

De politiske konsekvenser af kernev åbnene,

Nogle af de i foregående kapitel opstillede militære
følger af kernevåbnenes virkeliggørelse er så vigtige,
at de helt kuldkaster almindelige militære begreber.
F. x. er det uset, at man ud fra en militær betragtning
må erkende, at der intet tilstrækkeligt effektivt for
svar findes imod et våben. De sagforhold, der ligger
til grund for de dragne konklusioner, kan ikke andet
end også få indflydelse på de politiske forhold. Der
synes endog at være tale om meget vigtige politiske
følger af kernevåbnenes virkeliggørelse. Den første
er, at

1) forholdet mellem udenriqspoliiiske synspunkter og
hensynet til samfundet el' forrykket.

For et par århundreder siden spillede hensynet til
samfundet en mindre rolle for spørgsmålet om krig
eller fred. Konsekvenserne for samfundet behøvede
nemlig ikke at være særligt alvorlige, ja mange krige
er blevet udkæmpet, uden at samfundet mærkede an
det til dem, end at det måtte betale en ekstra værne
skat. Og var endelig konsekvenserne alvorlige - lan
det besat og plyndret af fjenden - ja, så rummede
den tids samfundsorden mindre muligheder for at lade
utilfredsheden komme til udtryk. I de tider var betæn-

26"



404 "Jagtens begrænsning.

kelighederne m. h. t. at påbegynde en krig således mere
af militær art (kunne man vinde krigen?) end af sam
f'uudsmæsslg art.

Den tekniske udvikling har imidlertid, som jeg har
været inde på i foregående kapitel, dels medført, at
samfundet nu er langt vigtigere for krigsførelsen end
tidligere og dels, at man gennem den totale krigs
forelse er i stand til at påvirke samfundet langt mere
end tidligere, af hvilke grunde samfundets mening
om krigen nu spiller en langt større rolle end tidli
gere. Den første verdenskrigs bitre erfaringer skabte
i de vestlige demokratier en udtalt ulyst til igen at
kaste sig ud i en storkrigs blodige og usikre reventyr.
Denne følelse var f. x. i England så dominerende, at
den i realiteten lammede den engelske udenrigspolitik
i forholdet til det aggressive Nazi-tyskland. Først da
det var iøjnefaldende, at Hitler truede Englands egent
lige magtfundament (balancen på kontinentet), lyk
kedes det de engelske ledere at overbevise de store
masser om, at krigen va r en nødvendighed. Udenrigs
og magtpolitiske synspunkter vejede altså til syvende
og sidst dog tungere end hensynet til samfundets
umiddelbare velfærd.

Den anden verdenskrig viste, at krigen i ordets
egentlige forstand var blevet total - hver eneste sam
fundsborger blev berørt af krigen, store dele af de
krigsførendes samfund blev fuldstændig ødelagt.

Ser vi nu - med de i foregående kapitel opstillede
konklusioner in mente - på samfundenes vilkår un
der en kommende atomkrig, er det iøjnefaldende, al
de vil friste en endnu værre skæbne end i den anden
verdenskrig. Samfundets sårbarhed er vokset i en
grad, så der kan blive tale om en total ødelæggelse.
Hvad værre er, da samfundet ved denne udvikling er
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blevet et langt vigtigere militært mål end tidligere, er
det sandsynligt, at det vil gå sådan.

Den politiske følge af dette forhold er uden for al
tvivl, at man vil være endnu mere betænkelig med
at kaste sit land ud i storkrigens æventyr end tid
ligere. Hensynet til samfundet er således kommet til
at spille en langt storre rolle.

2. Forholdet mellem tulenriqspolilik og den militære
magt er {orr!]kket.

Den tekniske udvikling har også medført, at forhol
det mellem udenrigspolitikken og de militære styrker
er blevet ændret mere og mere i retning af mindre
udenrigspolitisk handlefrihed til at anvende militære
midler. I feudaItiden kunne man nemt indordne de
militære styrker under udenrigspolitikken - i det
tyvende århundrede har det været ganske overordent
ligt svært. Dette hænger - som omtalt i første kapitel
- sammen med magtmidlernes udvidelse. Så længe
man endnu opererede med relativt små magtstyrker.
så længe var det muligt for udenrigspolitikken at
»jonglere« med de militære styrker og bruge dem som
et nemt, hurtigt og effektivt udenrigspolitisk middel.

De to verdenskrige viste imidlertid, at magten havde
sin begrænsning som et udenrigspolitisk middel, efter
som de oprindelige modstandere magtpolitisk set tabte
krigen. Det var ud fra denne erkendelse, at der i
første kapitel konkluderedes: at jo mere magt, der an
vendes, i des mindre grad kan krigen siges at være
en fortsættelse af udenrigspolitikken med andre mid
ler og vice versa.

Efter den anden verdenskrig har den udvikling, der
har været i gang i de sidste par århundreder med
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kernevåbnenes realisering, taget et mægtigt spring
fremad. Forholdet mellem udenrigspolitik og den mi
litære magt er yderligere forrykket. Da en større mi
litær anvendelse af kernevåbnene vil medføre en fan
tastisk magtudløsning. er udenrigspolitikkens friheds
grad til at anvende de militære midler blevet over
ordentligt meget mindre. Hvor man ved de to verdens
kriges begyndelse på begge sider kunne leve i den
illusion, at en begrænset magtanvendelse var tilstræk
kelig, der ved begge parter nu, at en global atomkrig
vil slippe sådanne kræfter løs, at der nærmest er tale
om en ubegrænset magtanvendelse. Givet hermed lig
ger derfor, at magten bliver inkontrollabel, hvilket
igen indebærer, at det udenrigspolitiske resultat bliver
aldeles usikkert og uberegneligt. I atom tiden er den
globale krig derfor ikke længere en fortsættelse af
udenriaspolitikken med andre midler, men må siges
at være en opgivelse af at føre udenrigspolitik.

3. Sikkerhedspolitikken er blevet universel.

Sikkerhedsproblemet har altid spillet en afgørende
rolle i de udenrigspolitiske relationer. Ja, det har gjort
det i så h øj en grad, at udenrigspolitikken i mange
tilfælde er blevet udformet ud fra en sikkerhedssyns
vinkel. Dette vil jeg kalde sikkerhedspolitik, der altså
er en konservativ politik, der går ud på at bevare
status quo.

I almindelighed kan modsætningen til sikkerheds
politikken siges at være den imperialistiske politik,
hvad enten den så optræder i forbindelse med militari
stiske, økonomiske eller ideologiske faktorer.

Begge disse to former for udenrigspolitik har be-
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tjent sig af militære midler - den ene for at bevare,
den anden for at forandre. Alt efter de indbyrdes re
lative magtfaktorer har den ene eller den anden form
for udenrigspolitik nået sine mål.

Omend den imperialistiske politik normalt har væ
ret mere tilbøjelig til at anvende militære midler end
sikkerhedspolitikken, er det dog ikke de militære
midler, der i princippet har adskilt de to former for
politik. Det, som inderst inde - sagt i største enkelt
hed - karakteriserer de to former for politik, er for
sikkerhedspolitikkens vedkommende frygt og for den
imperialistiske politiks vedkommende aggression.

Ser vi nu på udenrigspolitikken i relation til de op
stillede militære følger af kernevåbnenes realisering,
er det ganske indlysende, at sikkerhedsproblemet ikke
længere kun er aktuelt for de nationer, hvis udenrigs
politik er en sikkerhedspolitik. Thi enhver nation, der
inddrages i en atomkrig, er for det første truet i sin
nationale eksistens, eftersom den kan blive udsat for
en total ødelæggelse. For det andet vil en global atom
krig medføre, at der anvendes så store magtmidler, at
de kommer til at ligge uden for udenrigspolitikkens
kontrolmuligheder. Dette indebærer, at ikke alene det,
som en imperialistisk nation vil erhverve, men også
det, den i forvejen har, kan gå tabt - således at en
helt tredie part kommer til at nyde godt af magt
udløsningen.

Sikkerhedsproblemet er derfor blevet et problem,
som både sikkerhedspolitikken og den imperialistiske
politik må tage med i sine overvejelser. Begge former
for politik - den, der vil bevare, og den, der vil for
andre - kan derfor blandt andet karakteriseres ved
frygt, hvilket tidligere først og fremmest var karak
teristisk for sikkerhedspolitikken. Man kan formode,
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at denne udvikling har styrket sikkerhedspolitikken
på bekostning af den imperialistiske politik.

Det er derfor berettiget at sige, at enhver nation,
del' har en mulighed for at blive inddraget i en atom
krig er tvunget til at fore en sikkerhedspolitik,

-1. Atombolancen.

På grundlag af disse netop opstillede mere prin
cipielle militære og politiske følger af kernevåbnenes
virkeliggørelse, synes det også at være muligt at drage
nogle slutninger om den aktuelle situation.

I kapitel I formuleredes en »k r igslove, der lød så
Icdcs: Jo mere militaristisk en nation er, og jo vig
tigere de udenrigspolitiske mål er for nationen, samt
jo mere overlegen nationen er m. h. t. civil og militær
magt, des lettere vil nationen true med eller anvende
krig - idet de tre faktorer snarere antages at virke
ved deres produkt end YNI deres sum.

Idet jeg i det efterfølgende forsøger at anvende den
nc krigslov på den aktuelle situation, vil jeg begynde
med at omtale den sidste faktor - det relative magt
fo rhold.

I årene efter den anden verdenskrig, specielt siden
Sovjet i 1949 brød det amerikanske atommonopol,
har der i FN og andre steder været ført et væld af
forhandlinger om nedrustning, herunder indførelsen
af en international kontrol med kernevåbnene. Alle
forhandlinger ' herom er endt negativt og resultatet
er derfor blevet, at såvel øst som Vest nu igennem
mange år frit har kunnet producere så mange kerne
våben, som deres produktionsapparat, økonomi og be
hov tillod dem.

Dette betyder, at såvel øst som Vest allerede nu har
en atomar styrke, som sætter dem i stand til at øde-
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lægge væsentlige dele af hinandens samfund, da man
må antage, at ingen af dem er i stand til at stille et
tilstrækkeligt effektivt forsvar på benene. På et eller
andet tidspunkt må man videre antage, at de to atom
blokke når frem til mætteisespunktet, hvilket som
omtalt indebærer, at de strategisk set kommer i en
tilstand af absolut ligevægt. Denne ligevægt er ikke
ensbetydende med, at de to parter har nøjagtigt samme
antal kernevåben og transportmuligheder. ligesom de
geografiske forhold er forskellige, men det er en lige
vægt, som har relation til virkningen, nemlig den
totale ødelæggelse af modpartens samfund. Ligevæg
ten opnås med andre ord ved en strategi, som først
og fremmest hviler på gengældelsesprincippet. Dette
betyder 'igen, at ingen af de to atomblokke er i stand
til at opnå den overlegenhed, som er nødvendig for
at påbegynde en krig.

Sclvom USA og Sovjet endnu ikke skulle have nået
mættelsespunktet. befinder de sig dog allerede nu i
en slags balancetilstand, hvor Vestens svaghed i kon
ventionelle styrker formentligt opvejes af en overle
genhed i atomstridskræfter.

Når således øst og Vest magtmæssigt set allerede nu
befinder sig i en slags balancetilstand og ydermere
er på vej imod den absolutte strategiske ligevægt,
ville det være en overtrædelse af alle strategiens love,
om en af dem på dette grundlag startede en global
atomkrig.

Dette betyder, at der skal en meget høj grad af mili
tarisme eller en meget stærk udenrigspolitisk fru
strering til, for at en verdenskrig i det hele taget kan
tænkes.

Lad mig omtale disse to andre faktorer lidt nær
mere. Jeg vil begynde med at se på de udenrigspoli-
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tiske måls betydning for nationen. Man må antage,
at en nations udenrigspolitik til enhver tid er udtryk
for nationens samlede interesser, herunder de ideolo
giske.

Den vigtigste interesse, et land har, er at bevare
sin eksistens. Og hermed må først og fremmest for
stås den rent materielle eksistens i betydningen, at
der i det hele taget findes et samfund på det geogra
fiske område, som nationen dækker. I anden række
kan man ved en nations eksistens forstå dens inte
gritet, d. v. s. dens rent nationale eksistens, udelelig
hed og politiske uafhængighed, hvilket igen er forud
sætningen for dens kulturelle, økonomiske og ideolo
giske eksistens.

Sikkerhedspolitikken er hidtil gået ud fra, at dens
fornemste opgave var at bevare nationens nationale
eksistens. Når en statsmand manende har sagt: "Vor
eksistens er i fare« - så har han dermed normalt
ment den nationale eksistens og ikke den rent ma
terielle eksistens. Og så har han ment, at nationen
var i fare for at blive indlemmet i et andet rige, hvil
ket m åske ville medføre politisk, kulturel, økonomisk
og ideologisk udslettelse af nationen. For at bevare
denne nationale eksistens har nationen så ført en ef
ter forholdene afpasset sikkerhedspolitik, som i givet
fald kunne foregå i form af krigsførelse.

Med kernevåbnenes virkeliggørelse kan vi ikke mere
tillade os at gå ud fra, at den nationale eksistens er
det vigtigste for en nation. Thi forudsætningen for, at
der i det hele taget kan blive tale om en national eksi
stens, er dog, at nationen har en materiel eksistens.
I en atomkrig er ikke alene den nationa'le, men også
den materielle eksistens truet - sådan som det er
påvist tidligere i denne studie. Selvom dette teoretisk
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set altid har været muligt, viser ikke mindst den an
den verdenskrig, at dette på grund af tidsfaktorens
indflydelse ikke var praktisk muligt. Men i en atom
krig er det, der før var teoretisk muligt, blevet prak
tisk muligt, ja endog sandsynligt.

Hidtil har det altså været sådan, at når de uden
rigspolitiske mål var tilstrækkelig betydningsfulde for
nationen (f. x. Englands mål om at bevare balancen
på kontinentet), gik den - dog under hensyntagen
til det relative magtforhold og graden af militarisme
- i krig. Men hvor talen er om en atomkrig, blegner
alle andre udenrigspolitiske mål over for det ene: at
bevare nationens materielle ek sistens. Da denne brin
ges i fare i en atomkrig, bliver det vigtigste udenrigs
politiske mål derfor at undgå at blive inddraget i en
sådan.

Ser vi herefter på den sidste faktor, den militari
stiske, må man først slå fa st, at der skal en meget
høj grad af militarisme til at påbegynde en krig, der
har så alvorlige konsekvenser som en atomkrig. Del
er således ulige vanskeligere at udforme en egentlig
militaristisk filosofi i atomtiden, end det var den
gang, da krigsførelsen endnu var forbundet med ro
mantiske forestillinger. Til trods for dette ville det
dog være uforsvarligt ikke at regne med, at ny-milita
ristiske synspunkter kan komme ti!) at spille en rolle.

Studerer man militarismens historie, finder man,
at der er een vigtig betingelse for, at en nation ud
vikler militarisme, nemlig at interesserne hos statens
ledende klasse er sammenfaldende med de militære
styrkers interesser.

Dette var f. x. tilfældet i Prøjsen - og der så man
da også, at den hær, der oprindeligt var skabt ud fra
et sikkerhedsbehov, efterhånden skabte et aggres-
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sionsbehov, der sluttelig transformeredes til et akti
vitetsbehov. I andre stater som f. x . England har man
igennem lange perioder haft meget betydelige mili
lære styrker, uden at dette dog - takket være et
effektivt civilt kan trolorgan - resulterede i milita
risme.

Uagtet der næppe er basis for at hævde, at der i
USA eller USSR findes den form for bevidst milita
risme, som kendes fra Prøjsen, Hitlertyskland eller
Japan, er der dog i begge lande en hel del, der tyder
p å, at de mægtige militære styrker har fået en hidtil
uset indflydelse. Man kan f. x . bare se på det store
antal militærpersoner. som i begge lande er kommet
lil at spille en fremtrædende offentlig rolle. Det far
lige ved denne utilsigtede form for militarisme er, at
den militære betragtningsmåde derved kan komme til
at spille en større rolle end det er politisk ønskeligt.
Man må nemlig altid regne med at den militære men
talitet (som enhver anden fag-mentalitet) blandt an
del rummer en overvurdering af sin egen metode og
som folge heraf en større tilbøjelighed til at anvende
denne metode, end man finder i en politisk menta
litet.

Det er selvfolgeligt uendeligt vanskeligt at forsøge
P~I at vu rdere, hvor stor en rolle en bevidst eller util
s igtet militarisme spiller i øst og i Vest. Eftersom
kongressen i USA og det kommunistiske parti i Rus
land hidtil har været i stand til at fungere som det
nedvendige civile kontrolorgan. m å man antage, at
faren ikke så meget ligger i udviklingen af en bevidst,
som af en utilsigtet militarisme. Da der - i alt fald
i den vestlige verden - spores en tydelig reaktion
imod en sådan udvikling ( fr a militære som præsident
Eiscnhower, fra historikere, politikere, videnskabs-
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mænd og andre), kan man kun nære et begrundet
håb om, at denne militaristiske faktor vi~ blive holdt
i tømme. Et afgørende spørgsmål for en fredelig ud
vikling fremover er derfor, hvorvidt den civile russiske
statsmagt, d. v. s. det kommunistiske parti, vil være i
stand til at opretholde det civile herredømme over de
væbnede styrker.

Lad mig sammenfatte det foregående i følgende:
l kraft af kernevåbnenes virkeliggørelse er der for

det første skabt en atombalance, der vil tendere imod
en af mættelsespunktet skab t absolut strategisk lige
vægt. For det andet er der skabt det udenrigspoliti
ske mål, som er vigtigere end alle andre udenrigs
politiske mål, at undgå at sætte den materielle eksi
stens på spil , hvilken bringes i fare i en atomkrig.
For det tredie er det i atomtiden blevet ulige van
skeligere at gøre militaristiske synspunkter gældende
en d i tidligere per iode r af menneskehedens historie.

Såfremt den opstillede »krigslove ellers er relevant,
må man derfor konkludere, at der i dag og i den frem
tid, der er til at overskue, synes at være en meget lille
sandsynlighed for en global atomkrig.

Atombalancen - Jlsykulogisk set.
l det foregående er der forsøgt en analyse på objek

tivt grundlag af de militære og politiske konsekvenser
af kernevåbnenes virkeliggørelse. Uagtet beskrivelses
måden nærmest har været fysisk, vedrører alle de
opstillede slutninger forholdene mellem mennesker,
hvorfor der altså er tale om psykologiske slutninger.
Dette har været givet implicit.

Lad mig prøve på ud fra en explicit psykologisk
synsvinkel at betragte atombalancen lidt nærmere.
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I de senere års diskussion om kernevåbnenes betyd
ning har man til tider såvel fra politisk som fra mili
tær side hævdet, at problemet om krig i princippet
ikke er forskellig fra , hvad det var, før atombomben
blev opfundet.

Dette synspunkt holder næppe for en nærmere
prøve, idet det kun tager sigte på de materielle for
hold og helt udelader det psykologiske moment. Ma
terielt set er det rigtigt, at der ikke er nogen princi
piel forskel på odelæggelserne af en 500 kg trotyl
bombe og et geværskud eller på ødelæggelserne af en
ildebrand og en brintbombe. Det er blot et spørgs
mål om ødelæggelsesgrad .

Ser man derimod p å de psykologiske virkninger af
kernevåbnene, stiller sagen sig ganske anderledes.
Psykologisk set betyder brintbombekrigen nemlig det
principielt forskellige fra alle tidligere krige, at begge
parter tvinges til på forh ånd at erkende, at der intet
håb findes om sejr, men at der kun findes vished om
odelæggeise og død. Ingen har nogensinde påbegyndt
en krig uden at have haft et vist h åb om at sejre. Der
har været gradsforskelle mellem Hitler og Djengis
Khan, mellem Valdemar Sejr og Napoleon. Men i
atomalderen er forskelten mellem virkeligheden og
dagdrømmen om en verdenserobring med militære
midler blevet så slående, a t dagdrømmen simpelthen
ikke kan eksistere hos et normalt menneske. Det er
her ikke et spørgsmål om grad, men om arl.

En almindelig psykologisk lov siger, at et menne
skes handlinger skal ses i relation til dets begrebs
verden. I den præatomare begrebsverden indgik hå
bet om at komme godt fra en krig, ja endog håbet OlU

at sejre - og derfor var det muligt at starte en krig.
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Med den viden, verden idag har om kernevåbnenes
virkninger, er det simpelthen ikke mere muligt at
tro, at ens eget land kan overleve en atomkrig - eller
komme ud af den på en blot nogenlunde tilfredsstil
lende måde. Begrebsverdenen hos et normalt menne
ske i atomalderen omfatter således ikke begrebet
sejr, og derfor vil et normalt menneske i vor tid heI
ler ikke se på spørgsmålet om fred eller krig på
samme måde som den gamle tids mennesker. Der er
ikke blot en større gradsforskel, men der er en væ
senstorskel.

Når den normale begrebsverden således ikke læn
gere indeholder begrebet sejr i relation til atomkrigen,
vil kun et unormalt menneske kunne tænke på at
starte en sådan krig. Den eneste mulighed for en
global atomkrig fremkommer således, såfremt leder
ne eller lederen i et af atomlandene er unormale i
patologisk forstand og ikke kun i dagligdags forstand,
sådan som vi siger, at Hitler var sindssyg. For nok
viste Hitler stærke psykopatiske og neurotiske træk,
men hans begrebsverden var kun i grad og ikke i væ
sen forskellig fra den normale.

Endnu er atomerkendelsen ny - endnu er den
langt fra almindelig. Jo større kendskabet bliver til
atomkrigens følger, des større forståelse vil der blive
skabt for, at ikke alene begrebet sejr ingen relation
har til atomkrigen, men også at en global atomkrig
er en opgivelse af at føre udenrigspolitik. Man må
håbe, at denne erkendelse engang vil komme til at
indgå i den normale begrebsverden på samme måde,
som erkendelsen af, at jorden er rund, for et par år
hundreder siden indgik i vore tip-tip oldeforældres
begrebsverden. Virkningen turde ikke blive mindre.
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A tombalancen i praksis,

Når man tænker tilbage på den sidste halve snes
års udenrigspolitik, forekommer det, som om de fal
der i to dele. Tiden før Genevemødet i 1955 mellem
de fire store var i meget høj grad domineret af fryg
ten for en ny verdenskrig - tiden efter Genevemødet
synes trods en genoptagelse af den kolde krig, trods
fornyet udenrigspolitisk spænding og trods flere lo
kale krige og krigsforsøg at være domineret af den
oprindelige russiske tanke om sameksistens.

l\Ian har i grunden aldrig rigtig fået at vide, hvad
der egentlig gik for sig ved det berømte møde i Geneve.
Der synes dog i den vestlige verden at herske en ud
bredt enighed om, at der på mødet blev ført skelsæt
tende drøftelser - og at disse drøftelser netop angik
princippet om sameksistens. For første gang siden
den anden verdenskrigs afslutning synes der her at
have været en vilje til stede til at snakke ud om tin
gene. Det synes, som om man erkendte, at der fand
tes en kommunistisk verden og en demokratisk ver
den, hvis interesser nok var modstridende, men som
dog havde een stor fælles interesse: at bevare freden.
Man syntes altså at erkende, at en atomkrig ikke var
nogen antagelig løsning på de store spændinger, som
eksisterede mellem øst og Vest. Der var således ikke
alene et ønske om at bevare freden til stede, men der
var også et meget stærkt ønske, skabt af de nyop
fundne kernevåben, til stede - om at undgå en nu
verdens krig.

Det er dette, som var den omtalte Geneve-ånd, og
den er der ingen grund til at føle sig skuffet over. Thi
denne ånd er ikke så meget en næstekærlig og alttil
givende fordragelighedsfølelse, som det er en kold,
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beregnende erkendelse af, at en atomkrig er en op
givelse af at føre udenrigspolitik.

Genevemødet og dets aflægger, udenrigsminister
konferencen, løste derimod ingen af de aktuel'le stor
politiske problemer, fordi 0st's og Vest's interesser nu
engang er modstridende. De er nemlig ganske uaf
hængige af, om en storkrig er en handlemulighed eller
ej. Man måtte derfor alene p. gr. a. Genevemødets re
sultater forvente, at den kolde krig ville gå videre, ja
endda at den blev udvidet yderligere, nu da kræfterne
i højere grad kunne bruges til økonomisk og psykolo
gisk krigsførelse.

Og det er netop det, som er sket. Bulganins og
Krustjofs »sej r stogt« gennem Indien indledte den psy
kologiske offensiv - som fortsatte med rejser til an
dre asiatiske og europæiske lande. På den økonomi
ske front lykkedes det Sovjet at blive engageret i
Ægypten - endda på en sådan måde, at USA trak sit
tilbud om støtte til bygningen af Asuan-dæmningen
tilbage. Dette skulle vise sig at være et ganske over
ordentlig alvorligt vestligt fejlgreb, idet Nassers svar
på denne udenrigspolitiske handling, som truede hans
indenrigspolitiske fundament, var at nationalisere
Suez-kanalen. Dette førte igen til det mislykkede en
gelsk-fransk-israelitiske angreb på Ægypten.

Men inden dette skete, var verdens tillid til den
russiske sameksistenspolitik blevet rystet i sin grund
vold ved begivenhederne i Ungarn. Spørgsmålet er
imidlertid, om Ruslands brutale knægtelse af det un
garske folk for det første var andet, end man skulle
have forventet ud fra enhver magtpolitisk betragtning;
for det andet om det var noget, som i princippet berør
te den russiske sameksistens-politik?

Så vidt jeg kan se, var der kun een ting at gøre for

Tidsskr. f. Søvæsen , 129. Aa rg. 2i
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Sovjet, da den ungarske revolution - efter sovjet
tiske synspunkter - gik over gevind, d. v. s. udviklede
sig til en borgerlig, vestdemokratisk revolution. Og
det var netop at bruge magt. Alternativet til ikke at
bruge magt var nemlig, at man måtte forvente, at den
ungarske revolution bredte sig til de andre satelit
stater, nære som fjerne. At dette ud fra enhver be
tragtning (ideologisk, økonomisk, politisk, militær og
magtmæssig) ville rokke ved hele det russiske impe
riums grundfundament, må betragtes som givet. Og
dette var selvfølgelig en ganske uantagelig udvikling
ud fra et russisk synspunkt, hvad enten man så an
lægger et imperialistisk eller et sikkerhedspolitisk
synspunkt, Der er derimod ingen grund til at tro, at
Sovjet - efter igennem flere år møjsommeligt at
have opbygget en fredspolitik - gik til det brutale
overfadd på Ungarn med nogen som helst glæde. Men
da alternativet kun kunne være sammenbruddet af
det russiske imperium, var der ingen vej uden om.

Det var formentlig ud fra en lignende erkendelse,
at USA undlod at blande sig i den ungarske friheds
kamp, hvad man efter mange års bombastiske erklæ
ringer om befrielse af de undertrykte folkeslag i grun
den ikke skulle have forventet. En indblanding -
måtte man erkende - var som at lege med ilden, ef
tersom hjælp og direkte støtte ikke alene kunne føre
til direkte engagement mellem amerikanske og russi
ske styrker, men også til, at engagementet foregik
over et bredt område - for hvad med Polen og de
andre stater? Og hermed var man straks kommet ind
p il en meget farlig vej, der sandsynligvis ville føre til
en tredie verdenskrig. Og denne var jo slet ikke til at
overskue.

Hermed blev Ungarn og de andre russiske satelit-
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stater ikke alene de facto anerkendt som russiske lyd
lande, men også som internt russisk område, på hvis
forhold man snarere måtte anlægge indenrigs- end
udenrigspolitiske synspunkter.

Helt anderledes gik det ved Suez-krisen, men dog
ikke anderledes, end man kunne forvente. Thi også
her medførte faren for, at den lokale krig skulle ud
vikle sig til en verdenskrig, at USA stoppede sine
allierede nationers aktion. Når denne handling var
nødvendig, skyldtes det altså ikke, at England for
første gang i mange år ikke havde verdensopinionen
på sin side, men at Ægypten i kraft af de sidste pa r
års politiske udvikling ikke mere kunne henregnes
til de vestlige lande. Ved at Ægypten langsomt havde
løsrevet sig fra den engelske magtsfære, havde Eng
land-Frankrig mistet sin »magtpolitiske ret« til at
behandle ægyptiske affærer som et »indenrigspolitisk«
foretagende på samme måde, som Sovjet havde be
handlet Ungarn.

I øvrigt viste ikke kun USA sig ved denne lejlighed
interesseret i at begrænse konflikten, men også Sovjet.
Thi så snart USA havde tilkendegivet, at det ville
bekæmpe de lovede russiske frivillige, forsvandt dette
projekt lige så stille fra dagsordenen.

Fælles for de to kriser er altså, at de begge - hver
ud fra sine forudsætninger - har understreget, at
der i dag findes en magtbalance mellem øst og Vest.
atombalancen, som begge parter er vitalt interesseret
i at opretholde. Hvor udenrigspolitikken hidtil har
været uhyre nationalt-egoistisk indstillet, synes der
nu at herske en vis hensyntagen til den anden part:
man har nemlig det fælles ansvar og den fælles inter
esse: at opretholde atombalancen, og dette fælles an-

27*
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svar kan man ikke løfte, hvis man driver den anden
part for langt ud i uføret. Ens egen skæbne er knyttet
til modpartens skæbne - og derfor må begge parter
bestræbe sig på at vogte atombalancen.

.5. Magtens begrænsning.

Historiens vigtigste lære er læren om begrænsnin
gens kunst.

Denne lære er nu i atomtiden blevet langt vigtigere
end tidligere. Thi en global atomkrig vil - rent bort
set fra uendelige ofre og lidelser - så sikkert som to
og to er fire, slippe så store magtmidler løs, at ingen
p å forhånd blot er i stand til at gisne om resultatet.
Som Machiavelli siger: »Ingen går så langt, som den,
der ikke ved, hvorhen han går«. Vi ved endvidere, at
en global krig vil medføre bogstaveligt talt ubegræn
sede ødelæggelser - alt vil kunne lægges øde. Men
atommagten har samtidig nået sin begrænsning i den
ubegrænsede ødelæggelse - i mættelsespunktet. Atom
magterne i øst og Vest ved med sikkerhed, at de kan
tage livet af modstanderen, men ikke uden selv at
gå til.

Da en global atomkrig således bliver en ubegrænset
krig, må politikeren og strategen regne med magtens
egenbegrænsning : de må vide, at en global atomkrig
involverer flere kræfter, end de kan styre. Og de må
herudover vide, at en global atomkrig - i alt fald
indtil videre - er et forsøg på at ændre en absolut
magtbalance, hvilket er umuligt at udfore med fy
siske magtmidler.

Alt dette må politikeren og strategen i øst og Vest
regne med idag og i den fremtid, der er til at overskue
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- og de tvinges derfor til at stræbe efter at undg å
en global atomkrig. Der er ikke noget overstatsligt or
gan, som påtvinger dem denne erkendelse, men det
virker på samme måde. Hvor England og Kina er stor
magter og USA og Rusland Verdensmagter, der er
atommagten en supermagt, der virker ved at sige:
hold fred eller I bliver udslettet. At så atommagten
er på tre hænder, er mindre væsentligt i den forbin
delse. Atommagten har kun to alternativer: den to
tale ødelæggelse eller magtens begrænsning.

Den vigtigste følge af atombalancen må derfor være,
at både øst og Vest tvinges til at følge begrænsnin
gens princip i deres udenrigspolitik. Thi ubegrænset
politisk og militær aggression kan til syvende og sidst
kun resultere i den globale atomkrig, som begge par
ter mere end noget andet må være interesseret i at
undgå. Selvom vi idag kan tro på, at atombalancen
forhindrer en global atomkrig, må vi dog altid frygte
en sådan krig. Og så længe begge parter frygter en
global atomkrig, vil de have det stærkest mulige motiv
til at følge begrænsningens princip i deres udenrigs
politik. Dette må først og fremmest betyde en begræns
ning såvel af den militære som af den politiske mål
sætning. I atomtiden bør man derfor ikke prøve på at
føre en krig, hvis politiske mål er afskaffelsen af mod
standerens politiske form - sådan som de allierede
rent faktisk gjorde det i de to verdenskrige, for så vil
modstanderen uvægerlig gribe til atomtidens »u ltima
ratio regume - den globale atomkrig. Man skal for
sin egen skyld heller ikke forsøge på at knække mod
standerens militære magt, hvad enten det sker lokalt
eller i form af en ny verdenskrig, for også det vil føre
til Ragnarok.

A t begrænse sig politisk og militært er blevet atom-



422 ;',Iugtcns begrænsning.

tidens vigtigste læresætning. Hvor paradoksalt, at det
endeligt lykkedes menneskeheden at opnå den abso
lutte magt - - for så blot at opdage, at denne absolutte
magt tvinger os til at følge det begrænsningens prin
cip, som vi hidtil har haft så lidt lyst til at følge, at vi
stedse stræbte efter større og større magtmidler.



Stormagternes storstrategi. *)
Af kontreadmiral E. Billrklund, Stockholm.

[Sluttet}

Sovjet og dets saielit-latule.

Skønt russisk udenrigspolitiks gamle traditioner
har undergået betydelige ændringer under Sovjette
gimet, eksisterer der dog mange lighedspunkter mel
lem før og nu: den almindelige mis tillid til fremmede
magter, ønsket om gennem opretholdelse af pro-rus
siske stødpudestater langs Ruslands grænser at be
skytte dets sammenslutning af forskellige folk samt
dets principielle stræben efter at splitte vestmagterne
for at undgå en koalition imod sig. Ligeledes er be
stræbelserne efter at opnå bedre adgang til de store
oceaner, til Middelhavet og til den persiske bugt stadig
de samme. Beherskelse af landene ved disse have ville
betyde en forøget, naturlig velstand samt muligheder
for dels at forbedre russisk standard, dels i krigstid at
undgå blokade af russisk handel. Samtidig ville be
skyttelsen af Sovjets rigeste, sydlige egne blive mere
fuldkommen, og russisk storstrategisk struktur langt
mere solid.

Sovjetregeringen har konstateret, at de asiatiske og
afrikanske folk er lettere at vinde for en kommunis
tisk livsform end de europæiske, og Sovjets udenrigs-

IO) Oversat fra engelsk ved redaktionen.
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politik er blevet mere offensiv end hidtil. Panslavis
men, tenderende mod en revolutionær verdensekspari
sion, tilsigter at tage Orienten fra vestmagterne ved at
berøve disse deres kolonier. Det er et ledende princip
i Sovjets udenrigspolitik at vinde nye nationer for
den kommunistiske blok og at rejse alle farvede racer
mod vestlig dominans. Byggende på en ideologi for
skellig fra vestmagternes er Sovjets storstrategi nu en
synkronisering af alle tænkelige metoder til trinvis
ekspansion.

Med henblik herpå har Sovjet opbygget sit eget sy
stem for international ret - en blanding af Leninisme
og traditionel ret - et system, som kun levner inter
nationale organisationer begrænset kompetance over
for »suveræne stater-e. Sovjets ret skelner skarpt mel
lem uretfærdige og retfærdige krige, af hvilke sidst
nævnte defineres som »frihedskrige«.

Det er ikke blevet tilstrækkeligt forstået i de vest
lige lande, hvorledes den sovjetiske udenrigspolitik
anvender disse ændringer i international ret til at op
muntre kolonibefolkninger til opnåelse af frihed ved
brug af den »nat iona le suverænitets«-koncept, til at
forsikre dem, at frihedskrige er retfærdige krige og
til at vise det russiske folk, at regeringens offensive
politik er baseret på (den sovjetrussiske version af)
international ret. Sovjets publikationer vedrørende
internationale forhold undgår i almindelighed at om
tale, når dets regering har truet fremmede lande på en
måde, som i virkeligheden er i modstrid med interna
tional sædvane. Hvis nødvendigt forklares Sovjets
offensive handlinger ved citering af, hvad Lenin har
sagt og skrevet.

Ved vurdering af Sovjet som en super-magt må for
stås, at Sovjetunionen absolut har magtviljen og troen
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på sin mission, ligesom den nu har det økonomisk
industrielle grundlag og de store militære styrker, som
en sådan magt behøver. Men dens indre sammen
hængskraft og balance, især med hensyn til de ikke
russiske folkeslag, er et svagt punkt i den samlede
ydre styrke. Budgetfordelingen viser, at krigsbered
skabet som led i Sovjets storstrategi har prioritet over
folkets levestandard. I 1957 er der stillet forslag om
forbedringer af levestandarden, men det synes usand
synligt, at disse forslag ineluderes i fem-års planen.

Sovjets udenrigspolitiske målsætninger har medført
behov for en ideologisk forandring for at lette gensidig
forståelse med den arabiske verden og folkene i det
sydlige Asien og Afrika. Det er ikke blevet forstået i
Europa, at dette var baggrunden for Kruschev's nye
politik i 1956-57 med tilladelse til »m ange forskel
lige veje til socialismee, Men de russiske ledere har
undervurderet hadet mod Sovjets metoder og denne
deklarations virkning inden for Satelit-staterne. Her
overgik en af-stalinisering til at blive en af-russifice
ring af lejlighedsvis anti-kommunistisk karakter, hvil
ket tvang lederne til at tage drastiske forholdsregler
for at forbedre disciplinen.

I Europa bygger Sovjets storstrategi på ønsket om
at opnå hegemoni uden en storkrig. som sandsynligvis
ville knuse dets satelit-system. Sovjet stiller forslag,
som ville være til dets fordel og kritiserer så vestmag
terne på det kraftigste, når de ikke antager disse for
slag. Således var det Krushchev's tanke, at USA skulle
tilbagetrække visse militære styrker fra Vesteuropa og
Sovjet sine fra Østtyskland, Polen, Ungarn og Rumæ
nien (Czeckoslovakiet uomtalt!). Det er tydeligt, at
et sådant foretagende ville være meget fordelagtigt for
Sovjet, som kunne bevare kommunistiske regeringer
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ved hjælp af partilederne og muliggøre hurtig okku
pation, når påkrævet.

Czeckoslovakiet er grundpillen for Sovjets dominans
i Centraleuropa. Herfra danner russiske styrker en
flanketrussel mod en vestlig fremrykning gennem øst
tyskland og gennem Italien ind i Balkanområdet. Nog
le prominente eksperter mener imidlertid, at Sovjets
satelit-strukturs fortsatte held er meget tvivlsom, og
at der er folk, som nærer sympati for en vis tilbage
trækningstendens. Men en ensidig tilbagetrækning fra
Østeuropa ville nedsætte de nuværende lederes pre
stige og ville, i deres øjne, nedsætte Sovjetunionens
militære sikkerhed. Følgelig vil Sovjet vedblivende
onske et delt Tyskland, fordi et forenet Tyskland
sandsynligvis ville være ufordelagtigt for Sovjet.

Det er vigtige opgaver for Sovjets storstrategi at
sikre og forbedre dets evne til handling, at opretholde
den russiske sfæres strategiske sikkerhed og at mind
ske vigtige byers, industricentres, oliefelters og uran
lejers sårbarhed. Men kun gennem Tyrkiet og Iran
kan Sovjet opnå sine ydre mål: Middelhavet og den
Persiske Bugt. Vejen kan dog lægges uden om de store
forhindringer ved hjælp af Balkan og Det Mellemste
østen.

For russisk storstrategi vil der være store vanskelig
heder med hensyn til i krigstid at effekturere sam
arbejdet mellem alle resourcer og reserver i forskellige
dele af Sovjet Unionen. Den kendsgerning, at vigtige
jernbanelinier uden tvivl vil blive svært beskadiget,
medens vestmagterne har større muligheder for at
udnytte deres forbindelseslinier til søs, har gjort det
nødvendigt for Sovjet at organisere omfattende og
kostbare depoter i mange dele af unionen. Sovjet er
klar over, at vestmagterne ved, at unionen behøver
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import af store oliekvantiteter. I fredstid kommer
denne import fra Sydamerika og fra lande, i hvilke
olieproduktionen i krigstid kan blive usikker. Dette er
en af grundene til , at Sovjet prøver at skabe uro i egne,
som selv i krigstid kan levere olie til vestmagterne.
(Spørgsmålet om Sovjet selv har »olieudh oldenhedc
til en storkrig berøres senere).

Med hensyn til kernevåben har Sovjet-regeringen of
ficielt undervurderet betydningen af atomkrigsførelse
så længe Sovjet ikke selv rådede over sådanne våben .
Men da Sovjet fik dem og også fik raketvåben. blev
de et middel til som politisk trussel at skærpe Sov
j ets offensive udenrigspolitik. Sovj ets rakettrussel
mod 20 lande i løbet af 1957 er for velkendt til at
skulle beskrives her. Sovjet har erklæret, at det ville
give sine allierede kerne- og raketvåben i samme for
hold, som vestmagterne praktiserer med hensyn til
deres allierede i NATO-, BAGHDAD- og SEATO-pag
terne. Som helhed kan siges, at en diktaturstat kan
sætte flere af sine ressourcer ind i sværindustrien og
våbenfremstilling og give mindre til forbrugerne, end
det vil være muligt i demokratiske stater.

De aktuelle træk i Sovjets forberedelser er: for
stærkning af raketvåben og strategiske luftstyrker,
opbygning af en stor ubådsflåde med raketvåben og
snart med atomfremdrivning, opbygning af overflade
enheder, forbedring af det umådelige territoriums luft
forsvar ved hjælp af radar og våben, opretholdelse af
en stærk hær med taktisk støtte af luftstyrker og ra
ketvåben og forbedring af mobiliseringsordningen.
Sovjetsystemet muliggør naturligvis mobilisering af
befolkningen til alle formål i højere grad, end det er
muligt i Vesten.

Chefen for Sovjets luftvåben, general Versjinin,
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sagde i 195i, at Sovjet kan ødelægge alle fremmede
militærbaser, som omgiver det. Dette er overvurderet
optimisme, men det er rigtigt som marshal Vassi
ljevsklj nylig har erklæret, at Sovjet har raketvåben,
som kan ødelægge vigtige centre i en angribers eget
land. Der findes russiske gengældelsesv åben. selvom
det russiske luftvåbens indsats skulle mislykkes. Nog
le russiske forfattere har taget til orde for et russisk
overraskelsesangreb, men Sovjetregeringen frygter
vestlig gengældelse.

Så længe der ikke er nået nogen løsning med hensyn
til nedrustnings- og kontrolproblemerne, må vi leve
på håbet om en :tterror-balance«. Intet tyder på, at
Sovjet nærer interesse for løsning af problemet om
»begrænset krigsførelse«. Sovjet foretrækker generelt
ikke at være bundet med hensyn til anvendelse af
fremtidige metoder. Dets tendens synes at være for
øgelse af dets rakettrusel-politik for at vedblive med
pol itisk og indre undergravningsvirksomhed og med
lokale krige, idet det samtidig søger at undgå en stor
krig. Som i Korea og Indokina kan sådanne konflikter
tænkes planlagt i Centraleuropa, Det Mellemste østen
og Afrika samt endog andetsteds. Økonomisk krigs
førelse kan blive kombineret med sådanne begiven
heder. Et kort overblik vil antyde de storstrategiske
forhold på forskellige russiske fronter.

I ishavsområdet mellem Norge og Frants Josephs
land, hvor Sovjet opretholder en betydelig flåde samt
luft- og raketbaser, afholdes raketforsøg og store ma
nøvrer. Norge har forstærket sit forsvar i det arktiske
område. De russificerede baltiske stater er baser for
sovjetiske luft-, flåde- og landstyrker. Med ønsket om
at beherske østersoen vil Sovjet givetvis prøve at
spærre adgangen til dette hav i krigstid. Sovjet har
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talt om neutralisering af Østersø-området, men har
ikke tænkt sig at opgive at have egne Ilåde-, luft- og
landstyrker i dette område.

Det faktum, at Polen er blevet »sk ubbet vestover-e
ved nye grænser, har medført, at det må støtte sig til
Sovjet for at holde Oder-Neisse-grænsen mod tyske
interesser. Gomulka erklærede i 1957, at et forsøg på
at ændre Polens vestgrænser ville blive krigsårsag.
Men Polen forsvarer tappert sin ret til en vis grad af
selvstyre. Ganske som Østtyskland, hvor der stadig er
russiske tropper, kan Polen ikke betragtes som en
fuldt pålidelig allieret af Sovjet under spændte for
hold og krig. Ungarns og Rumæniens egne militære
styrker er nylig blevet praktisk talt opløst af Sovjet.
Der synes ingen ende på undertrykkelserne i Ungarn,
hvilket kritiseres stærkt i andre satelit-lande. Flåde
og luftbaser oprettes i Albanien med hjælp og styrker
fra Sovjet.

Alt dette peger hen imod, at Sovjet i en storkrig
ikke vil få megen hjælp fra sine satelit-stater, som al
mindeligvis mener, at se hen til opnåelse af frihed i en
sådan situation. Mange russiske forfattere anser disse
landes militær- og politistyrker som kernen i frem
tidige modstandsstyrker.

Sovjets vanskeligheder er for det første , at det er
umuligt for det at give disse lande frihed og en højere
levestandard, fordi dette ville give dem en mere pri
vilegeret stilling end Sovjet-folket har, og for det an
det, at det er umuligt for det at vinde satelit-folkenes
tillid, så længe de styres diktatorisk.

Sovjets satelit-politik har modarbejdet oprettelsen
af en sund storstrategi. Den af Sovjet gennemførte
økonomiske udsugelse har medført, at mange af disse
stater er blevet udpint, og at Sovjet er blevet tvunget
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til at hjælpe med finanser, råmaterialer og kornsorter,
i stedet for at de skulle eksportere til Sovjet. Deres
ønske om at opnå frihed, at ordne deres egen styre
form og blive fri for »Kolchoze-system et er i Sovjet
opfattet som antikommunisme. De er blevet en tung
byrde på Sovjets skuldre, materielt såvel som ånde
ligt, og er en betydelig svaghed i Sovjets storstrategi
ske soliditet.

Det er et vigtigt princip i Sovjets storstrategi at
sikre dets politiske handlefrihed, hvilket kan blive vig
tigt ved et krigsudbrud. Det prøver stadig at alarmere
andre lande ved forlægning af krigsskibe gennem Dar
danellerne og østersø-udløbene - om sommeren lej
lighedsvis også ad den nordlige søvej og indenlandske
kanaler - og disse skibe har givetvis missioner en
roule. Store ubådsbevægelser har indflydelse på vest
lig storstrategi og kan indicere en forøget politisk
spænding, især hvis et større antal ubåde løber ud i
Atlanten eller Middelhavet. Sovjetubåde i Egypten,
Albanien, Syrien og Indonesien viser en tendens til
permanent overvågenhed.

En ret upåagtet sag er de sovjetiske dispositioner i
Det Fjerne østen. Kamchatka, KurilIerne og hele
Sachalin er siden 1948 lukkede territorier med uran
og guldlejer. store militære baser iishavsområdet,
masser af tvangsarbejdere og et antal raketbaser mod
Alaska, Canada og USA. Det Ochotske haver et stort
flådebaseområde nord for Vladivostok, og en meget
stor del af den russiske flåde er nu stationeret der.
USA vil trække sine styrker tilbage fra Japan, som
har organiseret betydelige militære styrker under kun
stige betegnelser.

Men USA opretholder sine baser på Riukiu-øerne
(Okinawa) og Bonin-øerne og kontrollerer stadig det
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sydvestlige udløb fra det Ochotske hav fra den ameri
kanske flåde- og luftbase Hokkaido. Russisk storstra
tegis princip er her at få USA til at nedlægge sine ba
ser rundt de japanske kyster, at øve tryk på Japan og
i fremtiden true USA med ubåds- og raketkrig i Stille
havet på et passende tidspunkt. Sådan trussel kan fra
russisk side anvendes for at afholde USA fra indblan
ding i kampe andre steder i verden.

Sovjet har forøget russificeringen af et stort antal
ikke-russiske folk inden for dets område. Ved vu r
dering af Sovjets storstrategiske problemer bør det
erindres, at Sovjetunionen rummer omkring 170 fol
keslag, og at antallet af nationaliteter skønnes at være
mindst halvdelen af dette tal. Aviser trykkes daglig
på 57 sprog, politiske og litterære tidsskrifter udgives
på 51 og radioudsendelser gives på 46 sprog. Russisk
nationalitet er påtvunget mange af disse folk.

Til slut nogle bemærkninger om storstrategi og of
fentlig opinion. Medens den offentlige mening i andre
stormagter har betydelig indflydelse på nogle storstra
tegiske problemer, er dette ikke tilfældet i Sovjet.
Streng censur og trussel mod udisciplinerede forfat
tere er af fremherskende betydning. På tidspunkter
når regeringen deklarerer nye principper, fremkom
mer sædvanligvis en lang usikkerhedsperiode, hvor in
gen ved, hvad der m å siges og skrives. Resultatet er
ofte fuldstændig tavshed. Et studie af russisk littera
tur viser, at »Sovjet-for fatter-un ionen« er instrueret
om at følge visse linier under strafansvar.

Parti-lederne og regeringen, militær- og industri
lederne samt en del embedsmænd og nogle personer
tilhørende intelligensen har indflydelse på udformning
af hovedprincipper. Den militære magt har vundet
større indflydelse, siden det hemmelige politi blev
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svækket. Men hvad der bestemmes bliver altid ind
hyllet i tilsigtet mystik.

Sovjetlederne har erkendt, at Stalin havde ret med
hensyn til den udformning, han gav russisk udenrigs
politik og ydre optræden. Dette kan bringe os til at
erindre to russiske udtryk; det ene er »stalinistiske
metoder anvendes til fordel for et ariti-stalinistisk pro
gram« og det andet »Stalin s skygge behersker Sovjet«,

Den kinesiske folkerepublik.

Det Røde Kina har en overvældende befolkning, stor
nok til, at det kan være en »super «-m agt , det har nu
uden tvivl viljen til magtudøvelse i Asien, det tror
givetvis på sin fremtid og er nået til en indre balance,
som synes at udelukke muligheden for sammenbrud.
Men dets økonomiske og individuelle grundlag og dets
militære styrker er langt fra, hvad det behøver i til
fælde af en storkrig. Eksperter på kinesiske problemer
fastslår ofte, hvor stort Kina er, men også hvor svagt.
At tilslutte sig en dristig aktion uden for Kina, hvis
dette ville betyde inddragelse i en atomkrig, synes at
være imod kinesisk indstilling.

Hvis Det Røde Kina ikke i løbet af årtier kan føre
moderne krig, må dette afholde Sovjet fra at tage no
gen større risiko, før Kina kan samarbejde effektivt i
en »verdensrevolut ion s-k r ig« . Men den massive Sino
Sovjet-blok repræsenterer en enorm styrke i verdens
politikken, accentueret i Stillehavet og det arabiske
område.

Den store forøgelse af Kinas befolkning menes at be
rede Sovjet vanskeligheder i Det Fjerne østen. Der
eksisterer også andre arter af konkurrence-momenter
mellem Kina og Sovjet, men det er ønsketænkning at
tro på fjendskab mellem dem. De behøver begge hin-
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anden og støtter i almindelighed den fælles, kommu
nistiske linie. Begge fordømmer alliancerne mellem
vestmagterne for at opmuntre neutrale stater i Syd
asien, modarbejder Japans genoprustning, kritiserer,
at Amerika har baser i Stillehavet, kræver Formosa
og omliggende øer til Det Røde Kina og virker sam
men ved underminering af ikke-kommunistiske stater
i Asien ved hjælp af det store antal kinesere, som le
ver i disse lande. »Asien for Asiater-e er stadig mot
toet.

Kina udvikler nu sin sværindustri på bekostning af
andre ting, opbygger en stor hær med hjælp fra Sov
jet, forøger sin flåde betydeligt og siges allerede at
have ca. 4000 militære luftfartøjer. Sovjet leverer ker
ne- og raketvåben til Kina. En blokade menes at ville
påføre Kina store vanskeligheder, da kysttrafikken er
omfattende og vigtig. Det menes i almindelighed, at
kun hungersnød vil kunne få Kina til at føre en offen
siv ind mod dets sydlige nabostater.

Den amerikanske erklæring, at kernevåben vil kun
ne blive brugt også i lokale krige i Asien har frem
kaldt bitterhed i Kina. Men Det Røde Kina er natur
ligvis stærk nok til at gentage Korea-metoden med
:o in dre krige« ved hjælp af instruktører, krigsmateriel
og li frivillige «.

Det kinesiske folk har - gennem dets nye opdra
gelse og en overordentlig hård disciplin samt landets
ny status som virkelig politi-stat-ændret sin tidligere
indolente og pacifistiske indstilling og skønnes af nog
le eksperter at indstille sig på at tage en større risiko.
Med anvendelse af erfaringerne fra Korea, Tibet og
Indokina udarbej der Sine-Sov] etiske kommissioner
nye planer. Men streng hemmeligholdelse gør det van
skeligt at finde ud af disses art.

Tidsskr. f . Søv æs cn . 129. AlI rl! . 28
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Disse aspekter angår nutildags mere USA end de
europæiske magter. Men ses på verdens storstrategi
ske problemer som helhed, må det erindres, at USA's
styrker ikke kan være overalt, og at en forstærkning
af kinesisk magt inden for et årti eller to kan mindske
USA's evne til at forsvare Europa. Nødvendigheden
for Vesteuropa af i fremtiden at råde over et forstær
ket forsvar med moderne våben er en elementær stor
strategisk konklusion.

Efter behandling af fem stormagters storstrategi,
vender vi os nu til nogle geografiske områder, der har
interesse for mange stormagter.

Sydeuropa, Nordafrika og Middelhavet.

Foruden franske problemer i Afrika eksisterer der
et netværk af indviklede storstrategiske spørgsmål.

Amerikanske luft- og raketbaser i Marokko og Li
byen er blevet suppleret med f1åde- og luftbaser i Spa
nien i medfør af de amerikansk-spanske aftaler.

Skønt Spanien i øvrigt kræver Gibraltar tilbage fra
England, vil det sikkert samarbejde med vestmagterne
for at sikre det vestlige Middelhav mod Sovjets ubåde
og luftvåben.

For Italien, der nu er økonomisk genrejst. og som
udbygger sit militære forsvar, er frie muligheder for
søværts import også et livsvigtigt spørgsmål.

Hvorledes Gibraltar-strædet og Sicilien-Tunis passa
gen kan spærres mod fjender under spændte forhold
og krig er storstrategiske problemer.

Med henblik på at kunne skabe en flanketrussel mod
en Sovjetoffensiv i Midteuropa, bør den italienske
front mellem Venedig og Alperne styrkes, og vigtig-
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heden af at forsvare Tyrkiet gør forstærkning af Dar
daneller-farvandet ønskeligt. Endvidere må Sovjets
styrker i Albanien og i andre Middelhavshavne og luft
baser imødegås.

Selvom Suez-kanalen ikke kan anvendes af vest
magterne, må søvejen gennem Middelhavet til Tyrkiet
og Det Mellemste østen forsvares stærkt. Sovjet kun
ne forsøge at nedkæmpe Italien med rakettrussel, luft
bårne tropper og en landsætning fra den albanske SIde
for at skære Middelhavet over i to dele, hvilket ville
være katastrofalt for Vesten. Derfor må også andre
dele af Italien end den nordlige front beskyttes, lige
som Grækenland må sikres.

Beskyttelsen af Middelhavets to store halvøer kræ
ver dels luftstyrker, der baseres på kysterne og øerne
og støttes af søtransporter, dels flådestyrker og ma
rineluftvåben, som kan udgøre en mobil :tforce de
choc« med hangarskibs-kerne. s Sorn verdens strategi
ske centrum vil Middelhavet - imorgen som igår 
være afgørelsens have. :tFlåden er med sine hangar
skibe og atomubåde en nødvendig del af forsvarsstyr
kerne. Gengældelsesforsvar kræver også skibee. (Ad
miral Barjot).

Mellem-Østen og oliestraieqi.

»Det Mellemste østen dækker NATO's højre flan
ke og er porten til det afrikanske kontinente har en
kendt forfatter udtalt. De mangfoldige interesser, som
krydser hverandre i dette område, skal ikke nærmere
beskrives her. Kun de strategiske linier i relation til
en eventuel krig berøres.

Vestmagterne behøver olie, som er nødvendig, indtil
den kan erstattes af atomenergi, og de behøver et bro-

28"
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hoved for indflydelse i Sydasien og af hensyn til for
svaret af det nordøst-afrikanske kontinent mod Sov
jets ekspansion. østmagterne behøver også olie og må
desuden prøve at forhindre, at vesten får den, men
uden større indflydelse i Mellemøsten kan Sovjet ikke
gøre sig håb om at nå sine mål i Middelhavet og den
Persiske Bugt. Sidstnævnte er overordentlig vigtig fra
en russisk synsvinkel, da det indebærer muligheden
for at omklamre Indien på en måde, som vil lette in
filtration. Det må imidlertid erkendes, at Sovjets rige,
sydlige grænseegne er meget sårbare, og russiske stra
teger støtter varmt ønsket om et bedre forsvar her.

Nogle begivenheder under Suez-krisen antyder stra
tegiske problemer i dette område og må erindres ved
vurdering af eventuelle nye konflikter i Det Mellemste
østen. Da Bulganin truede England og Frankrig med
raketter og bad om Eisenhowers støtte til standsning
af operationerne, er det rigtigt, at præsidenten med
delte sine allierede, at de ikke kunne regne med ame
rikansk olie. Men Eisenhower meddelte også Bulga
nin, at bombning af franske og engelske byer ville bli
ve efterfulgt af en ødelæggende amerikansk gengæl
delse. Med hensyn til Egypten meddelte præsidenten,
at USA ikke ville garantere at komme til hjælp, hvis
Sovjet-»frivillige« blev sendt til Egypten - samme
metode, som Sovjet brugte i Korea.

Det er klart, at Eisenhower-doktrinen kun er værdi
fuld i tilfælde af åben aggression, og hvis de angrebne
stater beder om hjælp. Alt afhænger af, hvorledes
en eventuel konflikt i Det Mellemste østen starter.
Spørgsmålet om »Ir ivillige« i en åben revolution er
delikat. Men erfaringen viser, at F.N., dets sikkerheds
råd og dets generalforsamling må spille en vigtig rolle
i legen, medens yderst interessante noter udveksles



Stormagternes storstrategi. 437

mellem stormagterne for at udforske pulsslaget på
den anden side.

Med NATO-baser i Tyrkiet, den amerikanske 6. flå
de i det østlige Middelhav, de britiske styrker på Cy
pern og i Kenya, amerikanske luftstyrker i Dairan i
Saudi-Arabien samt endelig Iran og Iraq som med
lemmer af BAGHDAD-pagten, har Vesten stærke po
sitioner rundt om Mellemøsten. Med et snarligt supple
ment af raketvåben giver dette et storstrategisk billede
af den nærmese fremtid . Sovjet vil sikkert tænke to
gange, før det starter en åben aggression. Men intet
kan hindre det i at fortsætte med infiltration i dette
område, at bringe rørledninger gennem Syrien til Mid
delhavshavne bygget for russiske midler, og at prøve
at konkurrere med Vesten om andre oliekilder.

Det synes på sin plads her at omtale olie-strategien
i verden, et overmåde vigtigt emne.

Vestmagterne har en meget stor fordel på dette vig
tige område. Verdensproduktionen - uden for Sov
jet-sfæren - er stort set delt således: USA og Canada
56 %, Mellem- og Sydamerika 21 % og Mellemøsten
23 %. (Hvis Sovjet-olien medregnes vil disse tal blive
noget lavere, omkring 45, 19 og 21). Af Mellemøstens
olie går 63 % til Vesteuropa, 24 % til Asien, hvoraf
noget kan tilgå Sovjet, 10 % til Nordamerika og 3 % til
Sydamerika.

Vesteuropa får 80 % af sin olie fra Mellemøsten.
England og Frankrig kan ikke betale olie med dollars
og er af både militære og civile grunde meget af
hængige af situationen i Mellemøsten.

Nogle eksperter mener, at det ville være en kata
strofe for England og Frankrig, hvis disse kilder ud
tømtes. Andre mener, at Englands behov kan dækkes
af USA, men kun på den betingelse, at USA godkender
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engelsk politik og storstrategi. Frankrig har i frem
tiden mulighed for at udnytte Saharas rigdomme, men
for England er problemet alvorligt.

I krigstid er det imidlertid usikkert, hvor meget
olie der kan fås fra Mellemøsten. Mulighederne for
angreb på raffinaderier, rørledninger og oliekilder
ved hjælp af luftstyrker eller sabotage er store, og det
er muligt, at hverken Vest eller øst kan regne med
sikker olieimport herfra. Det vides, at USA har store,
ubrugte reserver i Amerika, men megen tonnage vil
blive bundet til lange transportveje i krigstid , og olie
fra den Persiske Bugt må transporteres rundt Kap
Det Gode Håb, hvilket tager betydelig tid. Tilsammen
har vestmagterne imidlertid mulighed for at føre en
endog lang krig.

Sino-Sovjet alliancen er i en meget mere prekær
situation. Den har med henblik på en lang krig i reali
teten en meget udpræget mangel på olie. Sovjet og
Kina prøver nu at stimulere deres produktion med alle
midler, men sidste år fremstillede de kun 12 % af ver
densproduktionen. Sydasien kan måske snart give 2 %,
og Sovjet organiserede i fjor store lagre til fremtidige
behov. Men fredsimporten fra Venezuela og andre lan
de kan ikke gennemføres i krig. Oliestrategien er Sov
jets store svaghed, måske endog større end det usikre
satelit-system. Det er derfor de russiske ledere und
går krig og fortsætter en »fredelig« ekspansionspoli
tik.

I Mellemøsten vil konkurrencen om olien med sik
kerhed vokse, og den virkelige fare synes at være, at
Sovjet vil fremskynde udviklingen ved at bruge en
eller flere af Mellemøstens stater på samme måde som
praktiseret i Korea og Indokina. Hvorledes tingene vil
udvikle sig i et sådant tilfælde - af præsident Eisen-
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hower kaldet »indirekte aggression c, kan ikke forud
ses.

Det sydlige Afrika.

De storstrategiske problemer omfatter her ikke blot
racespørgsmålet, men også nødvendigheden af at be
skytte de yderst vigtige uran-miner. Det er påkrævet at
oprette varselssystemer og luftforsvar samt at mod
virke kommunistisk undergravning. Beskyttelsen af
forbindelseslinierne til søs fra det sydlige og centrale
Afrika i krigstid, på den ene side til vestmagterne og
på den anden til Asien, er vokset i strategisk betyd
ning.

Kenya, Tanganyika og Belgisk Kongo siges at være
ineluderet i Eisenhower-doktrinen, hvilket er af stra
tegisk betydning med hensyn til luftstyrker. Et vest
ligt storstrategisk mål må være at begrænse egyptisk
indflydelse i Afrika mest muligt og at modvirke rus
sisk propaganda mod den vestlige militære position.

Sydøst-Asien og det australske område.

Siden England og Franknig rømmede mange posi
tioner i det sydøstlige Asien, lider dette område af,
hvad der betegnes som etomrums-Iaren e .

Australien og New Zealand nyder gennem AN
ZUS-pagten USA's beskyttelse. Den amerikanske for
svarstraktat med Philippinerne, SEATO-pagten og den
økonomiske COLOMBO-plan giver en vis stabilitet, og
Thailand står stadig fast. Men kommunistisk ekspan
sion truer Syd-Vietnam, Thailand og Burma, som ud
gør et rigt område.

Sydøst-Asiens fremtid er betegnet som værende en
»mosaik af uvishedere. Problemerne i denne forbin
delse præges af relationerne mellem Sino-Sovjet, det
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indflydelsesrige, neutrale Indien og vestmagterne. Fra
et storstrategisk synspunkt flankeres en kinesisk ag
gression af USA og Australien fra den østlige og af
England fra den vestlige side - med »h igh ly mobile
naval, air and amphibious units e. USA har sine baser
på Formosa (Taiwan) og Philippinerne, og England
sine ved Malaka-strædet,

Dette synes at give en god position, især når man
erindrer, at mellemdistanceraketter fra Australien,
Formosa, Philippinerne og fra amerikanske og engel
ske skibe kan række over hele Sydøst-Asien. Men na
turligvis rækker kinesiske (russiske) raketvåben også
over det sydkinesiske hav og dele af det indiske ocean.
Selvom SEATO-pagten kun forpligter sine medlem
mer til gensidig konsultation under faretruende for
hold, menes den at indeholde en moralsk forpligtelse
til at anvende militære styrker, hvis en kommunistisk
aggression skulle komme til udførelse.

Storstrategi må imidlertid ikke alene regne med
knigsforhold, men med h vad der kan ske under alle
forhold . Det er klart, at kommunistisk undergravning
er vanskeligere at bekæmpe end angreb under åben
krig. I Indonesien har kommunisterne tilmed gjort
store fremskridt på parlamentarisk vis. Singapore har
pro-kommunistisk flertal blandt sin kinesiske befolk
ning. I Laos, Cambodia og Burma er der stadig store
guerilla koncentrationer. Selv i Malaya er der gueril
la-kampe.

USA's årlige investering til fordel for Sydøst-Asiens
sikkerhed beløber sig til ca. 5000 mill. dollars. Sovjet
yder økonomisk hjælp til Burma, Indonesien og andre
lande og stimu1erer Det Røde Kinas infiltration gen
nem de i området boende kinesere, som udgør 18 %
af dets samlede befolkning.
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I dette store område er de nye, uafhængige stater
stærkt indstillet på, at deres frihed respekteres, anti
koloni følelserne er stærke og ethvert tegn på race
fordomme mødes med had. Venlig hjælp synes at væ
re den eneste metode, som har mulighed for succes.
Den bedste løsning vil være at få folkene selv til at
modvirke kommunistisk undergravning og dermed for
mindske muligheden for krig.

Vi lever i en tid, da længslen efter uafhængighed og
selvstyre har grebet asiatiske og afrikanske folk, ind
til nu ofte bistået af andre magter. En arrogant natio
nalisme kræver i mange tilfælde absolut frihed for
fremmed herredømme, uden at der samtidig findes
politisk modenhed til en solid udvikling. Dette skaber
store områder på jorden, h vor der findes et »m agt
tomrum «, som frister nye herrer til ekspansion, h vil
ket de mener er deres historiske mission. En ny impe
rialisme af mere inhuman natur er født i stedet for
den, som er forladt...

Og i denne brydningstid har nye ødelæggelsesvåben
en voksende indflydelse på politik og storstrategi ver
den over. Under disse omstændigheder må vi i den
vestlige kulturkreds vedblive vore anstrengelser for så
meget som muligt at begrænse den ødelæggende brug
af de nye våben, men samtidig påse, at den farlige
fjende ikke tager føringen med hensyn til fremtidig
udvikling.

De kommunistiske ledere ved, at de ikke har udhol
denhedskraft til en lang krig og prøver følgelig at bru
ge det forspring, de har fået med hensyn til raketvå
ben, til at gøre menneskeheden klart, at »a global war
might be fought to a quick end by the use of nuclear
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missiles«. Vidende, at vestmagterne ikke vil påbegynde
en ny verdenskrig, søger de østlige ledere at gennem
føre størst mulig kommunistisk ekspansion uden at
tvinge vesten til at gribe til krig. Derfor må vi være
forberedt på en periode, hvor politisk tryk og raket
truslen bruges af østmagterne for at fortsætte og må
ske fremskynde kommunistisk undergravningsvirk
somhed.

Sikkerheden bør forøges gennem åndeligt fælles
skab , og fællesskabet gennem en forøget vilje til at se
på verdensproblemerne, ikke blot fra en rent national
synsvin kel, men ud fra den betragtning, at vi må skabe
en fælles basis for forsvaret af de store demokratiske
principper, som det har taget menneskeheden så man
ge å rh undreder at udvikle.



Meddelelser fra udlandet.
Ved søløjtnant S. Vedel.

Sverige.
På grund af nedskæringen i det svenske forsvarsbudget har

jagerne LAPPLAND og VXRMLAND, der er under bygning,
måttet afbestilles. Tilbage er kun spørgsmålet om afbestillings
udgifterne, der andrager ca. 50 millioner sv, kroner, skal af
holdes af marinens nybygningskonto eller udredes af statskas
sen udenom forsvarsbudgettet. (Den sam lede byggesum ville
have været ca. 200 millioner sv . kroner ) .

(Ny Militær Tidsskrift. Maj 58 ) S. V.

U.S.A.
Atomhondelsskib,

Kølen er lagt til Amerikas første atomdrevne handelsskib
N/S SAVANNAH. Skibet bliver b;ygget i Camdcn, Ncw Jersey,
og forventes færdigt til sin jomfrurejse i 1960. Det bliver på
9500 tons, 300 meter langt, plads til 60 passagerer. Dets atom
reaktor vil kunne udvikle 20.000 HK og give skibet en fart af
20 knob. Efter beregningerne skulle NjS SAVANNAH kunne
sejle i 3 år på en enkelt ladning atombrændstof.

(:0USA i dage, Juni 1958) S. V.

Nyt A/U-våben.

Den amerikanske marine har bekendtgjort, at man har ud
viklet en ny A/U-torpedo-type. Den bliver skudt ud ved hjælp
af en raket og lander i vandet, bremset af faldskærme, hvor
efter den »homere på den fjendtlige u-båd.

Våbnet beskrives officielt som s de t største fremskridt i
AjU-krigsførelsen siden 2. verdenskrige, og »det vil hjælpe
stærkt med til at neutralisere den russiske u-bådstrussele.
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Del nye »a ppa ra lc gAr under navnet RAT (Roc1.et-Assisted
Torpedo), og er allerede i opera tiv tjeneste i de amerikanske
flåder i Atlanterhavet og Stillehavet.

Overfladeskibe behøver med det nye våben ikke længere al
angribe u-båden p å klods hold, som ved konventionelle A/U
våben, men kan affyre RAT'en udenfor u-bådens torpedoræk

ning.

RAT'en er udviklet p å The China Loke Naval Ordnance Test
Station, California, den er ca. 3 meter lang, vejer ca, 200 kg,
affyres ved hjælp af en raket med fast brændstof. NAr ralletten
med det ydre aluminiumshylster når maksimal højde, åbner
hylsteret sig og kaster en ca. 21f., meler lang torpedo. Denne
torpedo lander bremset af 2 faldskærme, hver 2 meter i diame
ter, hvorefter et endnu hemmeligholdt »h om ing« system diri
gerer den mod målet.

RAT'en bliver affyret fra et ganske kort raketstyr, der kan
svejses på en almindelig 127 mm kanon's skjold i destroyer
eller større enheder. Raketten indstilles automattsk i siden og i
højden ved hjælp af et el ektronisk »il d ledelsesapp ar a t« tilsluttet
skibets sonar. Aff;yringen sker elektr-isk, og betjeningspersonel
let behøver ingen sæ r li g uddannelse.

HAT'en beskri ves som »in exp ensive and logistically fool

proof«.
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RAT'en kan forsynes med atomsprængladning, men mod al 
mindelige u-både vil den altid være forsynet med en krigslad
ning af konventionel sprængstof.

Det har taget 4 år at udvikle RAT'en fra tegnebordet til de
første prøveskydninger i foråret 1957, og fra foråret 1958 har
den som ovenfor nævnt været i operativ brug.

(Naval Instilute Proceedings, Maj 1958 ) S. r.

Atomdrevet luftfartøj.

I Amerika tænker man nu for alvor på at bygge et atom
drevet luftfartøj.

Det er marinen, der er først med projektet, og der er tale om
et amfibieluflfartøj med jet-propel-motorer drevet af en re
aktor. Luftfartøjet er tænkt anvendt til A/U patrulje og radar
varsling ; flyvetiden vil være næsten ubegrænset.

Når man går ind for et amfibieluflfartøj, er det fordi start
og landing med en atomreaktor vil være mindre risikabel på
søen end på startbane i land.

Det er tanken i første omgang at omdanne en allerede eksi
sterende Hy-Iype til atomfly, og man har blandt andet tænkt
på at anvende det engelsk-byggede, lO-motorers SAUNDERS
amfibiefly, der oprindelig var bygget til luksus-passagerflyv
ning over Atlanten, men som nu er lagt op i mølposer.

En anden mulighed er den nye amerikanske MARTIN P6M
SEAMASTER.

Hvis projektet bliver til virkeltghcd, er det tanken at h;ygge
et specielt skib som tender for eet eller flere atom-amfibie
fly.

(Naval Insti tu te Proceedlngs, Juni 1958) S. l'.

Vesttyskland.
Den tyske forsvarsminister Strauss har på en pressekonfe

rence i Bonn den 18. marts ladet forstå , at der er overvejelser i
gang om udbygning af de tyske østersøhavne, således at de kan
danne baser for tyske u-både udstyret med POLARIS-raketter
(2500 km rækkevidde). Der foreligger dog ingen konkrete pla
ner; talen er om et »fjernprogram til vtrkeltggørelse efter 1960
61«, herved vil det prekære politiske spørgsmål om raketterne
i Danmark og Nordtyskland være omgået,
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Den nuværende vesttyske flådeplan løber til 1961 og omfatter
foruden egne nybygninger og køb af engelske fregatter, leje af
5 amerikanske destroyere på hver 2700 tons for et tidsrum af
fem år og til en pris af 15 millioner DM om året pr. stk. (første
er USS ANTHONY). Fredsstyrken for den vesttyske flåde vil i
sam m e tidsrum komme op på 25000 mand.

( :o Fremtiden«, Maj 1958) S. V.

Skibsbygning.

Zerstorer/Geleitboot-Neubauten der Bundesmarine.

l\larinernndschau for juni 1958 bringer de her viste skitser
af to nybygninger, en jager og et eskortefartøj til den vesttyske
flåde. (Se T. L S. juni 1958 pag. 291 hvad førstnævnte angår).

S. V.

TRYKFEJL

129. årg. pag. 378, linie 2 f'.o.: læs »ær esm edlem «.
Red.
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Slaget i Øresund.

1658 29. oktober 1958
8. november

Af kaptajnløjtnant C. J. M. Kr-e t s e h m e r de Wilde,
kgl. nederlandske marine.

Oversat fra engelsk af kommander H..1. Rasmussen.

I år kan Danmark og Nederlandene højtideligholde
300-årsdagen for en våbenbedrift, som man kan kalde
enestående i begge disse søfarende nationers historie:
Slaget i Øresund den 29. oktober 1658 Hl. dansk tids
regning, som på det tidspunkt stadig fulgte den grego
rianske kalender, eller den 8. november samme år Lh.t.
den hollandske tidsregning, som ca . hundrede år tidli
gere var gået over til den julianske kalender.

Hvis man med rette kan omtale denne bedrift som
enestående, så er det ikke på grund af de vidtrækkende
historiske konsekvenser, som Nederlandenes maritime
intervention i den nordiske krig (1655-1660) fik for
et frit og uafhængigt Danmarks integritet, men udeluk
kende i stolt og taknemmelig erindring om den æld
gamle alliance, hvoraf der udsprang et solidt og vedva
rende venskab mellem vore to lande.

Tiden, der er gået siden dengang, har imidlertid
kastet et forsonen de lys over disse henrundne dages
begivenheder. Vi, børn af det 20. århundrede, har den
fordel, at vi kan tage afstand fra, hvad der hændte for
300 år siden, så at vi nu i vore dage kan betragte de

Tidssk r-, f. Sovæsen, 129. Anr ll. 2!l
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nøgne kendsgerninger fra denne farverige og fascine
rende fortid i en ren maritim opsætning, set mod en
historisk baggrund.

Politiske modsætninger og modstridende interesser,
som engang for længe siden skilte danskere og hollæn
dere fra deres tidligere modstander i Østersøen, er
fuldstændig forsvundet; de er simpelthen tonet bort
sammen med de århundreder, som siden er forløbet.
Hvad, der er blevet tilbage af en kamp uden had, er
kun respekt og gensidig agtelse og en fast tro på, at i
vore dages kaotiske verden må svenskere, danskere og
hollændere stå sammen, bestemt på - om nødvendigt
- at forsvare deres uafhængighed og de frie nationers
principper.

N år man ser tilbage, er der faktisk ingen forskel
mellem ven og fjende, for begge gjorde kun deres pligt
og kæmpede for deres land. Derfor ærer vi i lige høj
grad de døde fra begge sider ved også at hylde de
svenskere, som gav deres liv i kampen.

Derfor kan denne diskrete højtideligholdelse af 300
årsdagen for slaget i Øresund på en konstruktiv og stil
fuld måde, der er vore to orlogsmariners højeste tra
ditioner værdig, ikke give anledning til nogen fortry
delse, men kun medvirke til et forøget venskab og
loyalitet mellem alle parter.

Før jeg tager fat på emnet, har jeg fundet det hen
sigtsmæssigt at gøre dette klart.

Som nederlandsk søofficer er jeg Tidsskrift for Sø
væsen megen tak skyldig, fordi jeg får denne lejlighed
til at yde min lille andel i festligholdelsen af denne
fælles våbenbedrift og derved give mit bidrag til den
fælles forståelse mellem vore to orlogsmariner.

Eftcr at jeg har haft den glæde tidligere at skrive
cl kort indlæg til dette tidsskrift i anledning af 350-
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årsdagen for admiral de Ruyters fødsel (1607-1672),
som blev offentliggjort i maj-1957-heftet, betragter
jeg det som en stor ære, at redaktionen har bedt mig
om denne gang at skrive nogle få linier i anledning
af denne bemærkelsesværdige marinebegivenhed, der
fandt sted for 300 år siden.

Som udlænding må jeg tilstå, at jeg føler mig genert
ved at skrive om et af emnerne fra Danmarks historie
for en samling eksperter som Søe-Lieutenant-Selska
bets medlemmer. Jeg føler, at jeg virkelig næppe vil
kunne føje noget nyt til det, de allerede ved om dette
emne, og jeg vil derfor begrænse mig til nogle strejf
lys, som måske kan give et levende indtryk af slagets
forskellige stadier, set fra et nederlandsk synspunkt
og delvis taget fra admiral Van Wassenaer van Ob
dams originale krigsdagbog.

Da tæppet den 26. februar 1658 i Roskilde var faldet
for en tragisk fase i Danmarks heroiske kamp for fri
heden, var det indlysende, at den gamle ånd fra kong
'Valdemars dage (1219) var ubrudt og levede stærkere
end nogensinde i det danske folks hjerter. Snart var en
velorganiseret »modstandsbevægelse« virksom i Dan
mark, til kong Carl Gustavs fortrydelse.

For at slå denne modstand ned bestemte han sig til
atter at gribe til våben for at erobre København. Efter
en erobring af fæstningen Kronborg ville begge kyster
ved Sundet være fast i hans hånd, således at intet skib
ville kunne stå ind i Østersøen uden hans tilladelse.
Den 17. august 1658 landede en svensk ekspeditions
styrke, som bestod af 4000 ryttere og 1200 mand fod
folk, tæt ved Korsør.

Nyheden om denne invasion blev modtaget i Haag
den 25. august, da de danske udsendinge Rosenvinge
og Charisins på deres regerings vegne anmodede 01:1

29'"
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ojehlikkelig militær hjælp fra Nederlandene i kraft
af traktaterne af 1649 og 1657. I et møde den 31. au
gust bestemte det nederlandske nationalråd under
statsminister Johan de Witt's præsidium så hurtigt
som muligt at sende en stærk ekspeditionsstyrke til
Danmark til hjælp for dette land. Admiral Jacob van
Wassenaer van Obdam blev udnævnt til chef. Han
havde med sig nogle meget dygtige og erfarne flag
officerer og kommandører, f. eks. viceadmiral Witte de
With, viceadmiral Pieter Floriszoon, kommandørerne
Cortenaer, Banckert og Van Nes.

Det tog imidlertid nogen tid, før hele styrken, der
bestod af 35 krigsskibe og 16 hjælpeskibe. blev beman
det og udrustet, og først den 17. oktober (n y tidsreg
ning ) afsejlede den nederlandske flåde. Viceadmiral
Witte de With, hvis flag vajede i BREDERODE, førte
avantgarden, admiral baron van Wassenaer van Ob
dam i EENDRACHT (fl agkap ta jn Cortenaer) førte
hovedstyrken. og viceadmiral Pieter Floriszoon om
bord i JOSUA arrieregarden. Styrken omfattede 1284
kanoner og 4200 mand.

P å det tidspunkt havde man ingen nøjagtige oplys
ninger om den svenske flådes styrke, men den viste
sig senere at være den nederlandske langt overlegen.
Den omfattede nemlig 45 krigsskibe med ialt 1838 ka
noner og 6649 mand!

I begyndelsen avancerede de nederlandske skibe kun
meget langsomt på grund af ugunstige vejrforhold
med hyppige regnbyger, dårlig sigtbarhed og hård mod
vind, og ankrede først henimod aften den 26. oktober
ved Skagen, hvor de søgte læ bag kysten for en ved
varende sydøstlig storm.

Om aftenen den 2. november ankom admiral Van
Wassenaer van Obdam med sin styrke til Sjælland.
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Her modtog han et brev fra Hans Majestæt kong Fre
derik III, der søgte at påvirke ham til straks at fort
sætte til København for at tvinge fjenden til at hæve
blokaden af denne by.

Van Wassenaer sammenkaldte derefter sine skibs
chefer til krigsråd , der enstemmigt tilkendegav, at
man skulle afvente \VNW-Iig vind, før man passerede
Sundet. I mellemtiden havde kong Frederik den 5. no
vember beordret en dansk eskadre på syv skibe under
viceadmiral Henrik Bjelke til at slutte sig til den neder
landske flåde.

Den 7. november modtog Van Wassenaer et sidste
hudskab fra kong Frederik med en indtrængende op
fordring til ham om at skyride sig, da situationen i den
belejrede hovedstad var kritisk, og som samtidig gjorde
ham opmærksom på, at hans skibe kun ville kunne
passere med våbenmagt. da den svenske flåde bloke
rede Sundet.

Denne flåde var under kommando af greve Karl
Gustav \Vrangel, der var svensk rigsadmiral, og som i
sin ungdom havde tilbragt et år i Holland for at gøre
sig bekendt med den nederlandske flåde. Den bestod af
fire eskadrer under henholdsvis admiral Karl Gustav
Wrangel, admiral Klas Bielkenstierna, admiral Henrik
Gerdtsson Sjohjelm og admiralløjtnant Gustav \Vran
gel.

Medens hollænderne var tvunget til at ligge uvirk
somme ved insejlingen til Sundet, mens de ventede på
gunstig vind, havde svenskerne indskibet store troppe
styrker til det kommende sammenstød. Kong Carl
Gustav af Sverige havde givet ordre til at lægge om
bord i de nederlandske skibe, så snart der blev lejlig
hed dertil. Da han var bange for hollændernes dygtig
hed med hensyn til at manøvrere deres skibe, håbede
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han på at opveje med numerisk overlegenhed, hvad
han måtte være underlegen i taktisk formåen. Kongen
afslog bestemt admiral Wrangels forslag om et over
rumplende angreb på hollænderne ved at sejle for
strømmen ved en sydøstlig vind,

Ved daggry den 8. november (29 . okt. ) var vinden
nordlig, og admiral Van Wassenaer van Obdam gav
ordre til at lette. Han havde instrueret sine undergivne
Olll at holde tæt til Skånes kyst. På højde med
den svenske flåde skulle alle skibe dreje til bagbord,
og de tre eskadrer skulle angribe fjenden samtidigt.

Viceadmiral Witte Corneliszoon de With, som var
kendt med farvandet fra tidligere lej ligheder, kom
manderede i sit flagskib BREDERODE avantgarden,
der bestod af 11 skibe.

Som sædvanlig blev hovedstyrken. der bestod af 13
skibe, kommanderet af admiral Van Wassenaer van
Ohdam selv med flaget vajende i EENDRACHT, som
førte 72 kanoner og var vel udrustet med 250 sømænd
og 75 soldater.

Viceadmiral Pieter Floriszoon om bord i JOSUA
førte arrieregarden, der bestod af 11 skibe. Derudover
var der 6 armerede transportskibe og 4 brandere.

Hollænderne var i en gunstig position, da de havde
luven, hvorfor admiral Van Wassenaer selv kunne
vælge, hvor han ville angribe fjenden, og branderne
kunne sejle for vinden og udføre deres ødelæggende
arbejde i fjendens linier.

Til trods for disse fordelagtige vilkår ville det blive
meget vanskeligt at bryde gennem den svenske flåde
og at eskortere transportskibene med tropper og for
syninger sikkert til København. Desuden havde sven
skerne god erfaring på søen og måtte ikke undervur
deres som modstandere.
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Så snart svenskerne observerede, at hollænderne var
ved at sætte sej l, gik de også under sej l og forsøgte
forgæves at opnå en luv position i forhold til de hol
landske skibe ved Skånes kyst.

Ca. kI. 0900 passerede den nederlandske styrke
Kronborg uden at kippe flaget. Derpå åbnede fæstnin
gens kanoner ild, først kun med lø se skud, derefter
med skarpt, men der blev dog ikke anrettet nogen
skade.

Da admiral Van Wassenucr van Obdarn nærmede sig
den svenske flåde, foregav han at ville sejle forbi
den fjendtlige styrke, men da han var lige ud for den,
ændrede han pludselig kurs og styrede mod de svenske
skibe. Både Van Wassenaer og "Titte de wiu. prø
vede at lægge om bord i Wrangels flagskib VICTORIA,
men det mislykkedes, da en svensk brander netop drev
ind imellem dem. På meget klos hold - så nær at ogs å
musketterne blev anvendt - fyrede begge skibe deres
bredsider mod det svenske flagskib, der fik sin mesan
mast skudt over og roret havareret. Admiral Wrangel
blev såret og hans skib så alvorligt medtaget, at det
uden styring drev mod land ved Helsingør. På det tids
punkt, da dets mast og ror var repareret, var slaget
forbi.

Viceadmiral Witte de With, som uophørligt stødte
fremad, var kommet langt foran de øvrige skibe, kun
understøttet af kommandør Adrian Banckert i ZEE
RIDDER og af kommandør Boshuysen i PRINZESSE
LOUYSE. Da admiral Witte de With fik øje på admi
ral Bjelkenstiernas flagskib DRAKEN, udbrød han:
»J eg vil om bord i den! Den der må ikke slippe fra os!«

Begge flagskibe styrede mod hinanden og lå snart
side om side. To andre svenske skibe angreb også
BREDERODE, men den ene blev sl ået på flugt og
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den anden sænket. I næsten to timer var DRAKEN
og BREDERODE indviklet i en forbitret kamp. Da
blev admiral Witte de With ramt af en kugle i venstre
lår.

Da kommandør Laurents Frantsson Lou med sit
skib WISMAR ilede admiral Bjelkenstierna til hjælp,
lykkedes det svenskerne ved fælles hjælp at entre
BREDERODE.

De kæmpende blev vidne til en dramatisk scene, da
admiral Witte de With for anden gang blev truffet.
Skønt dødeligt såret, gav han ikke op. Liggende på
sine knæ blev han ved at forsvare sig voldsomt mod
sine angribere.

sUde af stand til at stå op sad han med sit sværd
i skødet og gav ordrer, indtil han, da han var over
hevist om nytteløsheden af slagteriet, der foregik
omkring ham, spurgte, om svenskerne ville give par
don. Svaret var, at hans liv skulle blive skånet, hvis
han ville aflevere sit sværd. To svenske musketerer
forsøgte derpå at tage det fra ham, men han fortsatte
med at forsvare sig og sagde, at da han havde båret
det i over 30 år for sit fædreland, ville han visselig
ikke udlevere det til menige soldater. To komman
dører trådte da frem og modtog det dyrebare våhen.e

Nær ved at besvime af blodtab blev Witte de With
derefter meget mod sin vilje bragt om bord i Bjelken
stiernas flagskib, men han nægtede stadig - skønt al
lerede døende - at lade sig bære. Famlende og søgen
de støtte ved et tov vaklede han over landgangen om
bord i DRAKEN, hvor han døde ti minutter efter» . . .

Med 89 mand faldne og 60 sårede kæntrede BREDE
RODE og sank ud for Snekkersten. Om bord i det sam
me skib var admiral Maerten Harpertszoon Tramp
blevet dræbt i kamp i Slaget ved Terheide den 10.
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august 1653 under den første hollandske krig mod eng
lænderne. - Bjelkenstierna havde imidlertid også lidt
svære tab: 80 mand faldne og 100 sårede, og hans flag
skib alvorligt beskadiget og udelukket fra videre kamp
handlinger.

Samtidig med dette havde admiral Van Wassenaer
van Obdam i EENDRACHT, der blev angrebet om bag
bord af MORGENSTERNAN og PELIKAN, og af vice
admiral Gerdtssons CESAR agterfra. hænderne fulde
mod disse odds. Kommandør Aert van Nes i \VAPEN
VAN ROTTERDAM kom ham til hjælp, og MORGEN
STERNAN blev sat i brand. Admiral Gerdtsson i CE
SAR blev ramt i venstre skulder, og hans skib kunne
ikke længere tage del i slaget. Tre svenske skibe blev
erobret og bragt til København som priser: PELIKAN
(40 kanoner), DELMENHORST (36 kanoner) og RO
SEN (40 kanoner).

Det ville føre for vidt at give en detailleret beretning
om de forskellige andre træfninger med fjenden. Dog
skal nævnes det smukke eksempel, som blev givet af
viceadmiral Pieter Floriszoon, som holdt ud mod fire
svenske skibe, og som sammen med sin skibschef blev
dræbt i kampen.

Kommandør Jan de Liefde i DORDRECHT, der
kæmpede sig vej gennem de fjendtlige linier for at ile
admiral Van Wassenaer til hjælp, nåede at bjerge 90
overlevende fra to synkende svenske skibe!

Da det gik op for svenskerne, at det var mislykkedes
for dem at standse hollænderne på deres vej til Kø
benhavn, indstillede de skydningen og trak sig tilbage
til Kronborg. Efter at admiral Van Wassenaer van Oh
dam havde forvisset sig om, at fjenden definitivt havde
opgivet at kæmpe videre, sluttede han sig ,til sine
andre skibe, der holdt kurs mod den danske hoved
stad. De nåede snart de danske skibe, som hele dagen
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havde kæmpet hårdt mod stiv modvind i et forgæves
forsøg på at slutte sig til hollænderne. De havde dog
ydet værdifuld tjeneste, idet de gjorde det muligt for
admiral Van Wassenaers transportskibe at nå sikkert
til Københavns red, hvor begge flåder ankrede for
natten.

Foruden de før nævnte priser, som hollænderne
havde taget, omfattede fjendens tab MORGENSTER
NAN, som sank, og LEOPARDEN, som var så hårdt
medtaget, at den blev sat på grund og brændt af
svenskerne selv. Mange af de tilbageværende skibe var
også hårdt medtagne, nogle af dem kunne ikke en
gang repareres. Ifølge admiral Wrangels eget udsagn
havde svenskerne 500 døde og sårede udover de, der
var faldet om bord i de erobrede skibe og besætningen
på MORGONSTERNAN, af hvilke de fleste druknede.
Endvidere blev over to hundrede svenskere taget til
fange.

Hollænderne led også svære tab. Ganske vist miste
de de kun et skib, BREDERODE, som ikke engang
faldt i fjendens hænder; men tabet af viceadmiralerne
\Vitte de \Vith og Pieter Floriszoon, tre kommandører
og en løjtnant samt 600 andre døde og sårede var et al
vorligt tab. Det siges, at ligene af 450 nederlandske
sømænd blev begravet på Holmens Kirkegård').

Grunden til, at hollænderne led større tab end sven
skerne kan måske tilskrives den kendsgerning, at de
var i offensiven, hvad der almindeligvis koster flere
liv. Foruden dette sigtede hollænderne HI. admiral
Wrangels udsagn fortrinsvis på svenskernes master og
rigning i et forsøg på at skade deres modstanderes
manøvreevne, medens de selv oftest blev truffet i
skibsskroget med større tab af personel til følge.

'") Ældre, IIU nedlagte kirkegård . D . .1.
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Det er klart, at svenskerne betragtede slaget som en
sejr, da de havde stået sig brillant mod hollænderne,
som tidligere flere gange havde slået de stærke span
ske og britiske flåder. På den anden side er der imid
lertid ingen tvivl om, at slaget i Øresund, som varede
i næsten seks timer, var både strategisk og politisk
en stor succes for den forenede nederlandsk-danske
anstrengelse for at standse de svenske troppers frem
skridt og for at hæve belejringen af København. Dette
var meget vigtigt, da tabet af den danske hovedstad
ville have betydet tabet af hele det danske territorium.
Ener at den svenske indkredsnings jernring var brudt,
voksede håbet igen i folkets hjerter. Hungersnød tru
ede ikke længere befolkningen , da fødevarer kunne nå
frem til byen ad søvejen, Garnisonen blev forstærket
med Puchlers 2200 soldater og tre kompagnier fra
Lunlund. Sidst men ikke mindst kunne den danske
fl åde, som var lukket inde af den svenske f'l åde, atter
stå til søs. Nu kunne de forenede dansk-nederlandske
styrker gå offensivt til værks og begynde at befri de
besatte øer.

Man vil erindre, at i de følgende år fortsatte admiral
De Ruyter, som tidligere havde vist, hvad han var
værd i Østersøen, det arbejde, som admiral Van Was
senaer van Obdarn havde begyndt, og bragte det til en
lykkelig afslutning, Slaget i Øresund bidrog således
væsentligt til genoprettelsen af et frit og uafhængigt
kongerige Danmark.

Når vi i dag fejrer 300-årsdagen for dette slag, gør
vi det ikke i festlig glæde og med trompetfanfarer,
men med taknemmelige hjerter, idet vi erindrer de hi
storiske bånd af tæt og vedvarende venskab, som bin
der Danmark og Nederlandene sammen.
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APPENDIX 1

Liste over chefer og skibe i den nederlandske fll\dest~'rke

under slaget i Øresund :,. :~\~: 1658.

Ftådcche]:

Lt. Admiral Baron Jacob van Wasscnaer van Obdam.

Auunlqarde:
l. BREDERODE (Vice-Admiral Witte

Cornelisz. de With) ..
2. DE LAND;\IAN (Capt. Ever-t Anthoniszoon)
3. DE ZEERIDDER (Capt, Adrian Bnnekert) ..
4. PRINCESSE LOUYSE ( Ca p t , Jacob

Boshuysen) ..
5. DE BOGE ( Cap t , Willen Jan Stoffelszoon )
6. DE WINDHONDl' ( Cap t , Gillcs Janssen) .
7. PRINS WILLEM (Capt, Jan Duym) .
8. 't WAPEN VAN MEDEMBLICK (Cap t.

Adrian d'Hautthuyn ) .
9. 't W APEN VAN ENCKHUYSEN (Cap t,

Dlrck Gerrits Pomp) ..
10. 't CASl'EL VAN l\IEDEl\lBLICK (Cnpt.

Claes Corn. Vale Hcn ) .
11. GROENINGEN (Capt, Laurens Degel i ng-

kurnp ) .

SIl

folk:

220
130

75

120
130

67
75

124

102

95

120

Sol- Knnn
dater: Der :

50 59
40

25 22

31
40

25 23
25 28

36

27

28

36

Hou edsturk«:

12. d'EENDRACHl' (Lt. Admiral Baron
Van Wassenaer van Obdam, Capt,

Egbert Meuwszoon Cortenaer ) 250 75 72
13. ROl'TERDA;\1 (Rcar-Adm iral Jan Aertse

Vcrhaeff') 80 20 52
14. DE SON (Cap t. Direk Kr ijnen Verween).. . 130 40
15. 't WAPEN VAN ROTTERADM (Cap t.

Aert van Ncs) 130 30 40
16. DORDRECHl' (Ca pt. Jan de Licfde) 130 30 40
17. DE HALVE l\IAEN (Cap t. Jan van Campen ) 130 40
18. D YVE NVOORDE (Cap t, Paulus Egbert-

zoon Sonck ) 130 40
19. STAVEREN (Cap t. Joris Coullerye) 150 40
20. DEUTECUl\1 ( Cap t , Abraham de

Weerdenburgh ) 74 24
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Sø· Sol· Knno-
folk : linter: ner:

21. DE WAGH (Sibr-andt Janssen Mol) .... ..... 130 40
22. DE GOUDE LEEUW (Rcynst C.

Sevenhuyscn) 125 38
23. HOORN (Capt, Claes Alderssc) 100 28
24. PRINCESSE ALBERTINA (Anke

Stellingwcrff) 120 36

Arrieregarde :

25. JOSUA (Vicc-Adrn irnl Pictcr Floriszoon) 150 50
26. d'EENDRACHT ( Cap t, Gcrrit Fcmsc) 125 38
27. BREDA (Capt. Bruynsvclt ) 95 28
28. CALEB (Capt. Cornelius Slordt ) 125 40
29. J UPPITER (Capt. Cornclis Jacobus Boer)... 120 32
30. DE JONGE PRINS (Capt. Govcrt

Cornclis 't Hocn) . 110 30
:11 . ALCKMAAR (Capt. Jan dc Groot) 120 36
:12. DE ~IUNNICK (Capt, Clacs Arcntsse

Sloodt) 105 26
33. WESTFRIESLAND (Capt. Dirck Boogacrt) 104 28
:14. MUNNIClmNDAM (Capt. Jan Samplon ) ' " 105 32
35. HOLLANDIA (Capl. Backer) 125 38

Desuden 6 trunspnrtskihc ,JUDITH, VERGULDEN HAEN,
DE UEFDE, MEDEA , PEBEL, FRUYTBOOl\l; 4 hrandcrc og
6 galliotcr.

API'E~DlX 2

6

1. THEFOLDIGHED (Admira Hcnrik Bjclkc,
Capt. David Danncl) ..

2. HANNIBAL (Vice-Admiral Nicolaj Hcldt ) .
:J. TRE LOVER (Capt, Peter Brodal ) ..
4. NORSKE LOVE (Capt, Gcllis Lennertsen) ..
5. GRAA ULV (Capt. Peter Jansen de Kontngk) .
6. JOHANNES (Capt. Saren Orning) .
7. HOJENHALD (Capt. Ltn. Peter Jensen Morsrng)

Liste over- chefer- og skibe i den danske flådest)'rke
under- slaget i Øresund.

(I I. D. Lind : »Kong Frederlk den Tredies Somngt«, Odense 1896, pog. 149.)

Ilesæt- Kano
ning: ner:

300 48
280 44
450 60
230 44
150 30
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APPENDIX 3

Liste over chefer og skibe i den svenske flådestyrke
under slaget i Øresund.

(Axel Zetterslen: »Svenska flottnns Hislorin 1635-1680«,
Norrlelje 1903, pag. 414/15.)

Kano- Besæt
ner: ning:

370

326
149

174
190
204
180
166
179

98
87

Forste eskadre ..

1. VICTORIA (Admiral K. G. Wrangel, Major H.
Clerck, Capt, Rolof Johansson) 74

2. ImONAN (Adm.vltn. Daniel Strussflycht,
Capt, Olof WiIlman) 74

3. MANEN (Major Joran Barck, Capt. Johan Båck) 46
4. MERKURlUS (Major Gustaf Sperling, Capt, Erik

Ulfsparre) 46
SVXRDET (Capt, Jesper Svensson Strusskjold) 44
MARS (Capt. Kar-l Korrring) 44
PELIKAN (Capt, Peter Cornelinsson) . 40
oRNEN (Capt. Arvid Bjorrn-arn ) 38
l\IORGONSTERNAN (handelsskib ) 48
SAMSON (handelsskib ) 32
GoTEBORGSFALKEN (h an delssid b ) 24

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

.4nden eskadre:

12. DRAKEN (Admiral Klas Bielkenstierna, Capt,
Anders Cruus, Artillerie-kapt. 1\1. Assarson) 66 296

13. CAROLUS (Major Klas Uggla) 54 187
14. FALlmN (Capt. Johan Williamsson Hoywagen) 40 146
15. LEOPARDEN (Capt. Anders Crabat) 36 153
16. RAFAEL (Capt. Erik Eriksson) 36 145
17. SAMSON (Capt, Matts Martensson Dynkireh).. . 36 113
18. DELMENHORST (Capt. Nils Eriksson) 36 111
19. JXGARAN (Capt, Jan Jansson Kock) 26 70
20. NORDSTIERNAN (handelsskib), (Capt. Hans

Hysing) 40 149
21. KONUNG DAVID (handelsskib), (Capt. Johan

Henriksson Lang) 40 111
22. GOTEBORGS ST. JOHANNES (handelsskib),

(Capt. Vincent Beckrnan) 36 139
23. KALl\[ARKASTELL (handelsskib),

(Capt, Peter Jespersson) 32 128
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Knno- Besæt
ner: ning:

90

85
76

137
112
103
103

217
195
153
131

28

Tredie eskadre:

24. CESAR (Admiral Henrik Gerdtsson Sjiihjelm,
Capt, Peter van Edarn) 54
AMARANT (Major Tonnes Speck ) 46
APOLLO (Capt. Didrik Thijssen) 46
WISl\IAR (Capt, Laurents Frantsson Lou) 44
WESTEHVIK (Capt. Johan Olofsson
Bergcnst.ierua) 44
FIDES (Capt. Henrik Tomasson Lejonfclt) 36
HJOHTEN (Capt. Johan Bår) . 36
SVAN (hnndelsskih), (Capt, Henrik de Letter) 38
SODEHMANLAND (handelsskib), (Capt.
Kristel' Boije) 38
OSTEHGOTLAND (handelsskib ) 36
HALFMANEN (handelsskib), (Capt, Johan
Simonsson Bileskold) .

29.
30.
:11.
32.

25.
26.
27.
28.

33.
:14.

Fjerde eskadre:

:15. lIEHKULES (Adm.-Itn. Gustaf Wrangel,
Capt. Klas Corneliusson Loos ) 58 262

:16. MAHIA (Major Ture Turesson Natt oeh Dag)... 46 152
:17. SVENSI{A LEJONET (Capt. Tering HcurIksson ) 40 146
:18. FENIX (Capt. Erik Olofsson Hel sj ng) 30 105
:i!J. SVAN (Capt. Evert Holm) 36 88
40. SALVATOH (Ltn. Bengt Larsson) 30 109
41. FOHTUNA (Capt. Jakob von der Swan ) 30 94
42. 1I01<EN (Capt. Johan Bockhorn ) 28 91
4:1. SlIIALAND (handelsskib) 46 111
44. HOSEN (handelsskib ), (Capt. Vilhelm

Corneliusson) 20 102



Magtens begrænsning.
De nye våbens politiske og militære konsekvenser.

Af kaptajnløjtnant Eggert Petersen.
(Fortsat)

Kapitel l'.

De videre politiske konsekvenser af kernev åbnene.

Det blev i foregående kapitel hævdet, at der i kraft
af kernevåbnenes virkeliggørelse synes at være skabt
en magtpolitisk balance mellem øst og Vest, atom
balancen, hvis vigtigste udenrigspolitiske følge var, at
en global atomkrig mellem øst og Vest må betragtes
som meget lidt sandsynlig.

I det følgende kapitel vil der blive gjort et forsøg på
at uddrage de vigtigste politiske konsekvenser af denne
atombalance samtidig med, at der vil blive trukket nog
le perspektiver op for fremtiden.

1. Hvilke muliqheder er der [or krige fremover '?

Idet jeg altså forudsætter, at der i kraft af den eksi
sterende atombalance (d. v. s. i kraft af de i øst og
Vest eksisterende lagre af kernevåben med hertil hø
rende transport - og deployeringsapparater) ikke er
nogen sandsynlighed for en global atomkrig, er der i
fremtiden teoretisk set mulighed for: a) konventionel
le verdenskrige, b) konventionelle lokal krige, c ) lokale
atomkrige. d) kupforsøg og e) ingen krige.

Mulighederne b-e-d er - for så vidt krigen angår

Ttdssxr, f. Søvæsen , 12P. Anrg. 30
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Øsl/Vesl - begrænsede krige, karakteriseret som et
forsøg på at opnå en begrænset, lokaliseret fordel,
hvorimod en konventionel verdenskrig på samme må
de som en global atomkrig er et forsøg på at knække
modstanderens politiske og militære magt. Hvor den
begrænsede krig føres for at påvirke modstanderens
vi lje, der føres en verdenskrig for at afskaffe mod
standerens vilje.

a) Kouoentionelle uerdenskriqe.

En sådan forudsætter en skreven eller uskreven lov
om ikke at anvende kernev åbnene. Dette kan i prin
cippet tænkes nået ad to veje: cnten via tillid eller
via frygt. Såfremt parterne har så megen tillid til hin
anden, at de tror på, at modparten ikke vil bryde et
forbud om at anvende kernevåben, må tillidsforholdet
- i betragtning af den fantastiske chance man tager
- siges at være megct gedigent. Men i så fald må man
gå ud fra, at det er muligt at mødes ved forhandlings
hordct, og der må da antages at være gode betingelser
til stede for at findc en løsning, som udelukker en
konventionel verdenskrig.

Hvad frygtalternativet angår, m å man antage, at
dcn universelle frygt for kerncvåbnene vil smitte af
på de konventionelle våben, idet der altid vil være en
risiko for, at en af parterne dog til syvende og sidst
forgriber sig på kernevåbnene - måske specielt den
tabende part som sidste desperate udvej. Hvor talen
cr om en ubegrænset krig, kan man derfor ikke ud
skille cn konventionel verdenskrig fra en atomar krigs
førclse - fordi en ubegrænset krig med en uhyggelig
konsekvens altid skal ende med at tage de mest ube
grænsede midler i anvendelse, d. v. s. en konventionel
verdenskrig kan kun resultere i en global atomkrig.
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Mon nogen tvivler på,at Hitler ville have brugt brint
bomber," hvis han havde haft nogen, inden han ved sit
selvmord erkendte, at han havde tabt sin konventio
nelle verdenskrig?

Man må derfor antage, at de politiske og militære
faktorer, som tænkes at forhindre en global atom
krig, også vil være i funktion, hvor det drejer sig om
en konventionel verdenskrig.

Rent aktuelt er i alt fald Vestens strategi grund
lagt på, at kernevåben vil blive anvendt i tilfælde af
en verdenskrig. Det er ikke meget sandsynligt, at
denne NATO-strategi vil ændre sig, du en ændring til
at lægge strategien an på de konventionelle våben
forudsætter , at Vesten når op på nogenlunde samme
styrke som østen i konventionelle styrker. Og det er
næppe meget tænkeligt. Som forholdene er i øjeblik
kct er en konventionel verdenskrig altså udelukket
per definition.

Tilsvarende betragtninger kan man anlægge på
spørgsmålet om muligheden af en verdenskrig, hvor
de såkaldte taktiske atomvåben finder anvendelse.
Denne mulighed er altså en mellemvej mellem en kon
ventionel verdenskrig og en global atomkrig. Men
fælles for dem alle tre er, at de er ubegrænsede krige,
som uanset deres udgangspunkt logisk set må ende i
en global atomkrig. Og så længe begge parter har den
mest vitale interesse i at undgå en sådan krig - hvil
ket de i alle tilfælde vil have, indtil der er opfundet
hrugelige forsvarsvåben imod et angreb med kerne
v åben - så længe m å begge parter afstå fra en abso
lut målsætning og en absolut militær sejr, d . v. s . en
verdenskrig under den ene eller anden form.

En konventionel verdenskrig ( m ed eller uden takti
ske atomvåben) er således ikke meget sandsynlig.

30'"
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lJ) Konventionelle lokalkriqe (perifere krige).

Sålænge øst og Vest er struktureret som idag, og
s ålænge alliancesystemerne har den fornødne sammen
hængskraft og interessefællesskab, vil der ikke være
megen sandsynlighed for en lokal krig imod et land,
som ingår i de to store blokke. Thi en sådan lokal
krig vil automatisk medføre hjælpeforanstaltninger
fra dets allieredes side, hvilket vil bevirke, at den
lokale krig vil tendere til at udvikle sig til en ver
denskrig - og dette gælder det for begge parter om
at undgå (jvf. r. x. Ungarn ). Et russisk angreb på
Tyrkiet er således ikke meget sandsynligt i øjeblik
ket, da Tyrkiet kan påregne øjeblikkelig støtte fra det
samlede NATO-apparat.

Det er derimod stadigt tænkeligt, at der kan op Stå
lokale krige mellem to lande, som ikke indgår i de
to store blokke (r.x. Israel og Ægypten) eller mellem
et land fra den ene blok og et land uden forbindelse
med den anden blok (f. x. Sovjet og Burma). Ved vur
deringen af mulighederne for lokale krige må dog
erindres, at der findes betydelige områder, som uden
at være direkte forbundet med en af de to blokke.
dog kommer ind under deres interesseområde. En
krig imod sådanne områder vil i større eller mindre
omfang udløse hjælpeforanstaltninger fra den kræn
kede parts side (jvf. Koreakrigen) .

Sandsynligheden for, at en nation inddrages i en
lokal krig, vil altså aftage i samme grad, som nationen
er forbundet med en af de to store atomblokke ; dog
spiller nationens egen nationale styrke naturligvis sta
digvæk en rolle i den forbindelse. Der har da også i det
sidste tiår været en tydelig tendens til at de mindre
nationer sluttede sig til en af blokkene for derved at
opnå sikkerhed (jvf'. NATO og SEATO pagterne). I til-
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fælde af flere »prø\"ekrigec: som Koreakrigen må man
formode, at denne tendens vil forstærkes. Det største
usikkerhedsmoment, hvad lokale krige angår, er de
store afrikanske, orientalske og asiatiske områder,
som ikke på den ene eller anden måde er fast forbun
det med en af de to blokke. Man må her sikkert regne
med, at den ene bloks angreb på et afgørende strate
gisk vigtigt område, som ikke er fast forbundet med
en af de to store blokke (f. x. Indonesien), automa
tisk vil fremkalde den anden parts intervention.

Der er således mulighed for, at konventionelle lokal
krige stadigvæk vil kunne forekomme, idet dog sand
synligheden herfor vil aftage jo nærmere det angrebne
land enten direkte eller indirekte er forbundet med en
af de to store blokke, samt jo strategisk vigtigere om
råde, det drejer sig om.

d) Lokale atomkrige.

En lokal atomkrig er altså en begrænset krig med
en begrænset politisk målsætning, og hvori atomvåben
anvendes i begrænset omfang.

Så længe en nation eller dens allierede ikke selv er
i besiddelse af kernevåben, er der intet principielt til
hinder for, at en lokal krig imod en sådan nation kan
foregå i form af atomkrigsførelse. Sandsynligheden
herfor er dog næppe stor, eftersom anvendelsen af
kernevåben utvivlsomt vil give angriberens øvrige po
litiske modstandere i den kolde krig et mægtigt trumf
kort på hånden. Koreakrigen turde tjene som eksem
pel.

Af større interesse er spørgsmålet, om en lokal atom
krig mellem to parter, som har kernevåben, er tæn
kelig. Som øst og Vest er struktureret i øjeblikket,
synes der kun at være små muligheder for en sådan



470 Magtens begrænsning.

krig, for så vidt den udkæmpes på et område, som
direkte indgår i en af de to blokke. Med NATO's nu
værende strategi vil et direkte østligt ungreb på et
NATO-land sandsynligvis resultere i en verdenskrig,
hvorfor man må antage, at øst vil afstå fra et sådant
angreb. Efterhånden som Sovjet når op på paritet med
Vesten i atomkapacitet, er det imidlertid sandsynligt,
at Vesten vil ændre sin strategi, s åledes al et direkte
østligt lokal-angreb på et NATO-land ikke resulterer
i en verdenskrig, men i udkæmpelsen af en loka l krig.
I s å tilfælde er det ikke helt utænkeligt , at NATO som
den svagere part vil tage taktiske atomvåben i anven
delse. Denne mulighed må dog langt Iru betragtes som
sikker, da der alle dage må antages at være meget
s tæ rke politiske betænkeligheder forbundet med an
yendelsen af atomvåben. Rent bortset herfra er det el
spørgsm ål, om det i betragtning af den begrænsede
politiske og militære m ålsætning, som må være kon
sekvensen af en lokal krig - - i det hele taget er nød
vendigt for Vesten at gribe til atomv åben for at kunne
forsvare sig imod lokale aggressioner. Som det senere
vil blive diskuteret forekommer denne udvej ikke
strengt nødvendigt ud fra et militært og meget lidt
onskeligt ud fra et politisk synspunkt.

Lokale atomkrige kan endvidere tænkes at foreg å

på områder, der ikke direkte er allieret med en af
de to atomhlokke, f. x. mellem hjælpestyrker fra øst
og Vest udrustede med atomvåben. Sandsynligheden
for en sådan krig er dog næppe heller særlig stor, idet
magtfaktorerne i en sådan krig næppe er større, end
at man ikke behøvet' at gribe til anvendelse af kerne
våben.

Der Cl' altså teoretisk set intet til hinder for, at lo
kale atomkriqe kari forekomme, idet muligheden lier-
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for dog vil være stærk afhængig af karakteren af den
lokale krig, specielt dens relation til og placerinq i den
kolde krig.

d) Kzzpforsøg.
Der vil alle dage være mulighed for, at en gruppe

borgere i et samfund foretager et statskup. Med ver
dens opdeling i Øst- og Vestblokkene samt den neu
trale »blok« , må man regne med, at det, der før var
en indenrigspolitisk foreteelse, nu også har fået uden
rigspolitisk betydning. Et kommunistisk statskup i
Danmark vil utvivlsomt udløse en borgerkrig, hvor den
antikommunistiske gruppe så i givet fald vil få støtte
af NATO, specielt af USA. Tilsvarende for de fleste
undre lande. Man må derfor antage, at den udenrigs
politiske stabilisering, som er en følge af atombalan
cen, således også vil få følger indadtil. Muligheden for
et udefra dirigeret statskup i en til en af de to blokke
fast forbunden nation må siges at være blevet ringere,
eftersom det pågældende lands allierede ikke vil være
ligeglade med, hvem der regerer landet. Ungarn er det
bedste eksempel herpå.

Sluttelig skal anføres muligheden af, at en nation
udefra foretager et kup i et andet land, evt. ledsaget
af en militær besættelse, hvilket evt. vil kunne ske i ly
af atombalancen. I trediverne så vi, hvorledes Hitler
ved sin aggressive politik ligefrem afpressede Vestmag
terne indrømmelser: 0strig og Sudeterland. Stillet
overfor truslen om en verdenskrig, valgte England
Frankrig altså at give indrømmelser. Tilsvarende kun
ne man i atomtiden tænke sig, såfremt de nødvendige
politiske forudsætninger var til stede, at en stormagt
under truslen om at starte en atomkrig krævede ind
rømmelser fra en anden stormagt. Man kan ud fra
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de i de foregående kapitler opstillede militære og poli
tiske konsekvenser af kernevåbnenes virkeliggørelse
betvivle, at en atomkrig ville blive resultatet, hvilket
ikke behøver at betydc, at en stormagt ikke kunne
opnå resultater ved at true med en atomkrig. Det for
udsætter dog, dels at appeasement-politikken atter vin
indpas i den ene af de to atomblokke og dels, at den
anden atomblok bliver ledet på en såvel uhørt ansvars
løs som dristig måde.

Man kunne f. x. tænke sig, at Sovjet foretog en på

f:\ timer gennemført luftlandeinvasion og besættelse
af Østrig. Stillet over for et fait accompli, hvis alter
nativ var cn ny verdenskrig, kunne man tænke sig, at
Vestmagterne faldt til føje.

En sådan politik er næppe meget sandsynlig i ojc
hlikket, da betingelsen for, at en trussel skal have no
gen virkning, er, at trusiens virkeliggørelse betyder
noget mere negativt for den truede parts vedkom
mende, end for den der fremsætter truslen. Og efter
som en atomkrig vil være lige S ti katastrofal for Sov
jet som for de vestlige lande, vil en trussel om en atom
krig være et tveægget sværd. I øvrigt må Sovjet an
tages at være lige så interesseret i at opretholde atom
balancen som USA. Vestmagternes sandsynlige svar
på en russisk besættelse af Østrig ville formentlig
snarere være en lokal konventionel krig på østrigsk
område end en global eller konventionel verdenskrig.

ej Ingen krige.

Siden den anden verdenskrig er der altså foregået
en tydelig opdeling af verden i interessesfærer. Hvis
denne tendens fortsætter, vil muligheden for i det
hele taget at anvende krige som et middel til at løse
udenrigspolitiske konflikter følgeligt aftage mere og
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mere. Hvad angår de egentlige singenmandslandec, de
neutrale, vil der være større og større sandsynlighed
for, at de to atomblokke vil kunne mødes i fællesskab
og forbyde krig, eftersom enhver krig indebærer en vis
mulighed for at udvikle sig til en verdenskrig.

Verdensfreden, som generation efter generation har
stræbt efter, synes inden for rækkevidde - selvom
det ikke sker i vor tid. Paradoksalt nok er det ikke
de ædle, humanistiske tanker, der vil kunne frem
bringe dette resultat, men den simple frygt: PAX
ATOMI.

Således er det yderste perspektiv af atomrevolu
tionen. Måske vil nogen mene, at det er for optimistisk.
Utallige gange er menneskeheden blevet skuffet i sine
forventninger, så hvorfor ikke også ved denne lejlig
hed, vil man sige? Når dette optimistiske perspektiv
må antages at være berettiget, er det først og frem
mest, fordi de menneskelige bestræbelser imod en
bedre og fredfyldt verden ved atomrevolutionen har
fået en uventet støtte, 11\'01' man sidst havde ventet det
- nemlig i selve magtpolitikken. Magtens begræns
ning lader sig ikke afvise.

2. Den kolde krig el' blevet en eksistensform med
samme ret som freden.

I de sidste 20 år har verden stiftet et indgående
kendskab til den psykologiske krigsførelse. Denne er
dog ikke en ny opfindelse, men har været kendt så
langt historien går tilbage. Når den psykologiske krigs
førelse har fået en sådan udbredelse, som tilfældet er,
skyldes det først og fremmest, at kommunikationsmid
lerne først nu har muliggjort en virkelig omfattende
indsats på dette område. Studerer man nu udviklingen
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efter den anden verdenskrig, m å man ud fra tilvante
begreber erkende, at der har hersket krigstilstand mel
lem øst og Vest. Det eneste krigstegn. der har mang
let, har været den generelle fysiske magtanvendelse.
Omend den psykologiske krigsførelse har været an
vendt i kampen meIIem nationerne siden tidernes mor
gen, har den dog ikke tidligere været anvendt som selv
stændig kampmetode. De normale udenrigspolitiske til
kendegivelser kan nemlig ikke betragtes som psyko
logisk krigsførelse. Det er først i det øjeblik, hvor man
tilstiller modparten noter, som er beregnet på at
virke p å hans eller egne borgere, at der bliver tale om
egentlig psykologisk krigsførelse. På grund af de spe
cielle politiske forhold , som har foreligget efter den
anden verdenskrig, er der altså sket en udvikling
derhen, at den psykologiske krigsførelse er blevet
et meget anvendt politisk middel.

Tilsvarende er der sket en udvikling af den økono
miske krigsførelse, som dog ikke har haft nær så stort
et omfang som den psykologiske. Den i de sidste par
å r forhøjede økonomiske aktivitet hos USA og Sov
jetunionen over for trediemagter lader dog formode.
at der er ved at udvikle sig en omfattende tilsvarende
okonornisk krigsførelse.

Hvor man før den anden verdenskrig stort set har
haft den hovedregel, at den psykologiske og økonomi
ske krigsførelse har været et led i den fysiske krig
eller i alle tilfælde tegn på, at en sådan har været P~I

trapperne, viser udviklingen efter den anden verdens
krig altså, at dette ikke længere er tilfældet. Der synes
at være foregået en udvikling derhen, at den kolde
krig er blevet en selvstændig fra den generelle fysi
ske krig uafhængig metode til at fortsætte udenrigs
politikken med andre midler. Den psykologiske og
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økonomiske krigsførelse er derfor ikke længere under
ordnet den fysiske krig.

I foregående kapitel er omtalt, at der siden Geneve
rnødet synes at være skabt en afspænding mellem øst
og Vest. Trods en mindsket frygt for en global atom
krig viser udviklingen efter Genevernødet, at denne af
spænding ikke betyder, at de udenrigspolitiske spæn
dinger er fjernet. Tysklands-problemet har således
stadig ikke fundet sin løsning, ligesom problemerne
i Asien og i det nære østen stadig afspejler kampen
mellem øst og Vest.

Til trods for atombalancen og til trods for en ud
vikling imod atomfreden er der altså intet, der tyder
på, at de udenrigspolitiske spændinger og interesse
modsætninger er forsvundet fra den storpolitiske
arena. Kampen om verdensherredømmet består
blot søger den de veje, hvor det er muligt at sejre,
at føle håb om sejren, d. v. s. de økonomiske og psy
kologiske veje. Man vil nu engang ikke påbegynde
en kamp, som man ikke har udsigt til at vinde, eller
som indebærer, at alt det, man har, vil blive ødelagt.
Atombalancen lige så lidt som en mulig atomfred
betyder altså ikke, at al personlig og national aggres
sion er ophørt med at være en fremtrædelsesform for
den menneskelige verden. Nej, atomfreden betyder
blot, at een af aggressionens kanaler er blevet spærret
- den fysiske krig, hvorfor man må forvente, at den,
om man så må sige, »natu r llgee aggression vil presse
på gennem de andre kanaler, d. v. s. gennem de psyko
logiske og økonomiske kanaler. Der er ingen grund
til at tro, at dette ikke skulle kunne finde sted på det
internationale plan, sådan som det har fundet sted
på det nationale plan verden over i takt med menne
skehedens udvikling.
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Man skal derfor ikke vente, at den kolde krig bliver
taget af dagsordenen foreløbig. Tværtimod er der
grund til at tro, at den udvides yderligerc - ikke
mindst på det økonomiske område. Såfremt der en
gang skulle opstå en varig afspænding mellem øst og
Vest, er det dermed heller ikke givet, at kolde krige
ikke mere kan forckommc. Til dcn tid vil der højst
sandsynligt være nye internationale interessemodsæt
ninger på trapperne, f. x. mellem Kina og den vest
Iigc verden (Inklusive Sovjet ) eller mellem Indien og
Kina. Der er heller intet principielt til hinder for,
at der ikke kan opstå kolde krige mellem mindre na
tioner, ligesom man meget vel kan tænke sig den kolde
krigs metoder udvikle sig yderligere. Det er således
ikke usandsynligt, at der i fremtiden kan udbryde en
direkte økonomisk krig mellem to lande, krige som lig
ner de bitre kampe, som for et halvt århundrede siden
foregik mellem forskellige kapitalistgrupper i USA.
Man kan ogs å tænke sig, at en nation, som følge af en
kold krig skifter politisk ståsted, eller at eet land giver
et andet land politiske, økonomiske, ideologiske eller
andre indrømmelser for at få afsluttet en kold krig.

Indtil atom freden er blevet endeligt erkendt, må
man imidlcrtid regne med, at den kolde krig ikke ude
lukker muligheden for en fysisk magtanvendelse. 0111
ellers de i dette kapitel opstillede muligheder holder
stik, m åt man dog regne med, at den fysiske magt
anvendelse kommer til a t forcgå som begrænsede.
lokale krige.

På samme måde, som den fysiske krig hidtil har
været en fremtrædelsesform for udenrigspolitikken,
1«\11 man i fremtiden forvente, at den kolde krig under
varierende former bliver en metode til at føre uden
rigspolitik. Selv oprettelsen af en effektiv verdensrage-
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ring vil formentlig blot ændre den kolde krigs ytrings
former og vilkår, men næppe stoppe den. Der foregår
jo også til stadighed indenrigspolitiske kampe i selv
de højest udviklede samfund.

Når atomfreden engang er blevet endelig erkendt
og ført ud i praksis, må man videre antage, at den
kolde krig efterhånden helt vil erstatte den fysiske
krig. I ly af atombalancen vil magtkampen gå videre
- magtkampen mellem øst og Vest s åvel som mellem
de enkelte nationer indbyrdes.

Da den kolde krig således ikke alene er blevet en
selvstændig krigsmetode. men ogsaa synes på vej til
at blive den almindelige krigsmetode. kan man dcrfor
- med en let omskrivning af General Ludendorff,
hvor han taler om den klassiske krig '- sige, at del!
kolde krig er blevet en »eksis tensform med sanune
ret som [reden. «

3. Den militære indflydelse på udenrigspolitikken vil
aftage.

Et væ sentligt led i stormagternes udenrigspolitik
i de sidste 12-15 år har været at sikre sig sådanne
baser, forterræn og opmarchområder, som i størst mu
lig omfang kunne sikre nationen imod angreb, subsi
diært være bedst anvendelig til et angreb på modpar
ten. Militære synspunkter har således spillet en bety
delig rolle for udenrigspolitikken.

Der er tidligere i denne studie konkluderet, at de
ikke-nationale basers og opmarchområders militære
betydning allerede er aftaget og formentligt vil aftage
endnu mere efterhånden som den geografiske faktor
overvindes yderligere. Dette indebærer, at der ikke
længere findes nær så stærke militære motiver til at



·17S :\Ia~tclls begrænsning.

genneføre en direkte militær dominering af andre
lande. Dermed er et væsentligt motiv til en sådan
handling bortfaldet. Tilbage er de politiske, ideologi
ske og økonomiske motiver. En udenrigspolitik ud
fra s ådanne motiver vil - ikke mindst som den mili
tære stilling er idag - normalt være mere tilbøjelig
til at anvende politiske end militære metoder til domi
nering af et andet land. Udenrigspolitikken vil derfor
i frcmtiden næppe i så høj grad skabes ud fra militære
motiver, som tilfældet har været i den sidste halve
snes år, hvor udenrigspolitikken nærmest må siges
at have været en begyndelse til krigen, d. v. s ., hvor
udenrigspolitikken i meget høj grad er blevet udfor
mct under hensyntagen til, at landet i tilfælde af en
ny verdenskrig skulle være i den bedst mulige mili
tære situation.

Der er videre påpeget, at udenrigspolitikkens mulig
heder for at anvende krigen som et middel til at løse
udenrigspolitiske konflikter i kraft af atombalancen
Cl' blevet stærkt begrænsede. Dette betyder, at uden
rigspolitikken fremover vil nære en mindre interesse
for de militære styrker. En folge heraf er en tilsva
rende mindre hensynstagen til militære synspunkter,
s åledes at udenrigspolitikken til trods for og paradok
salt nok i kraft af den militære magts udvidelse i vir
keligheden synes på vej til at frigore sig fra den mil
tære indflydelse. Dette forrykker dog ikke den kends
gerning, at tilstedeværelsen af de militære atomstyr
ker er det grundlag, som st vel atomnationernes som
de andre landes udenrigspolitik må bygge på .

At udenrigspolitikken er ved at løsrive sig fra den
militære indflydelse vil ik kc alene få betydning i en
formindsket udenrigspolitisk interesse i ikke nationale
områder, men også i måden at drive udenrigspolitik.
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Hvor økonomiske, kulturelle og tekniske hjælpepro
grammer til underudviklede lande såvel som til andre
nationer, der er i bekneb, hidtil er foregået med et
mere eller mindre udtalt militært aspekt, er der nu
grund til at forvente en mere politisk betonet uden
rigspolitik. Militære klausuler på hjælpeprogrammerne
synes ikke mere nødvendige, således som f. x. USA
har været tilbøjelig til at få noget for pengene i form
af militære alliancer.

Der synes altså at være god grund til at antage, at
udenriaspolitikkens mål og midler i fremtiden vil blive
mindre militært betonet end i nutiden.

(fortsæt/es)



Det sokrigshistoriske studhuns mål og midler.
Af kommunderkaptajn H. F. Kiær.

Dette emne har flere gange været drøftet i tids
skriftet. Den sidste større udredning blev skrevet af
kommandør Paul Ipsen i 1938 og findes i tidsskriftets
109. årgang side 465 fL Den efterfulgtes samme og
nærmest efterfølgende ar af flere indlæg af daværen
de kaptajnløjtnanter A. Legind, M. Lorck og G. Lang
horn, men emnet er stadig livskraftigt og trænger der
for med mellemrum til atter at blive led i diskussio
nen.

Soofficerens vigtigste opgave, krigsførelsen, kræver
så stor viden og indsigt, at et stadig fortsat studium
såvel af krigsførelsens principper som af kampmid
lerne og deres udvikling er nødvendigt for den enkelte
officer.

Krigsførelsens principper og den lære, der kan ud
drages af deres rigtige anvendelse, såvel som af de fejl,
der i de enkelte tilfælde er begået, læres kun gennem
studiet dels af den almindelige historie, dels af sø
krigshistorien såvel den ældre som den nyere og nye
ste. De midler, der her står til rådighed for den en
kelte officer, er de trykte kilder og beretninger, som i
vid udstrækning findes i Marinens Bibliotek, og de
utrykte kilder, der opbevares i arkiverne - for mari
nens vedkommende i Rigsarkivet.
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Dette må vel i store træk anses for at være sagens
kerne.

De utrykte kilder til marinens historie i arkiverne
er her i landet vanskeligt tilgængelige, da marinens
arkiv aldrig er blevet systematisk ordnet og registre
ret, men denne fejl vil forhåbentlig blive rettet i de
nærmest følgende år, idet arbejdet allerede er påbe
gyndt. I denne forbindelse vil det måske være på sin
plads at påpege, at enhver, der har et tjenestearkiv
under sig - det være sig stort eller lille - har såvel
tjenstlig som moralsk pligt til at holde dette i den
bedst mulige orden, så det, når det til sin tid endelig
arkiveres, kan danne grundlag for fremtidens studier
af periodens historie - rent bortset fra, at det bør
være ordnet således, at man let og hurtigt kan få ad
gang til de ældre sager, man tjenstligt måtte få brug
for i en given situation.

Det søkrigshistoriske studium er så vigtigt, at man
fra myndighedernes side bør drage omsorg for, at det
kan dyrkes kontinuert hvad såvel den ældre som den
nyere tids begivenheder angår. Til søkrigshistorien
må henregnes ikke alene den rene krigshistorie, men
også alt, hvad der vedrører marinens organisation, for
syningstjeneste, våben og meldetjeneste, kort sagt alt,
hvad der vedrører søværnet.

I de fleste maritime lande findes som led i forsvars
organisationen søkrigshistoriske afdelinger, hvis op
gave er at lede studierne ind i sådanne baner, at man
når det størst mulige resultat af dem. Danmark står
som det eneste søfartsland, hvor en sådan institution
ikke findes, medens der i mange år under hæren har
eksisteret en krigshistorisk afdeling, der nu på lige
fod samarbejder med de andre nordiske landes afde
linger af samme art.

Tidsskr. f. Søvæsen. Aarg. 129. 31
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Det må synes påfaldende, at man i et land, hvor
man opretholder et universitet med en historisk stu
diegren, ganske har overset den sømilitære histories
betydning og da særlig vedrørende den tid, hvor Dan
mark-Norge dog spillede en ikke helt ubetydelig rolle
som sømagt.

For kort tid siden foretog jeg en tjenesterejse til
Sverige for at studere arkiveringsmetoder ved krigs
arkivet i Stockholm og fik lejlighed til med chefen for
Forsvarsstabens kriqsbisoriska avdelningen, overste
lojtnanten Borje Furtenbach, indgående at drøfte de
principper, man der lægger til grund for det krigs
historiske studium. overstelojtnanten havde kort for
inden foretaget en undersøgelse og vurdering af »den
krigshistoriska verksamhet och dess behov«, og resul
tatet af disse undersøgelser, et værk på 40 maskin
skrevne sider + 6 bilag, hvoraf det ene er på 47 trykte
sider, stillede man til min rådighed. Jeg skal i det føl
gende søge at give et resume af de tanker, der her
kommer til udtryk.

Udviklingen i Sverige.

En kort historisk oversigt over den krigshistoriske
afdeling fastslår, at denne er oprettet i 1873, mens
den søkrigshistoriske afdeling først er oprettet i 1931.
De to afdelinger gik i 1937 op i en større enhed 
Forsvarsstabens kriqshisioriska avdelningen - hvis
opgave er at studere såvel de ældre tiders som nuti
dens kildemateriale og på grundlag af disse studier at
udgive historiske værker i større omfang samt mindre
piecer om enkeltstående begivenheder af større almen
militær interesse. Arbejdet har i tidens løb affødt ad
skillige store værker som f. eks. »Sveriges krig 1808 
09« (9 Bind + bilag) 1890-1922, »Karl XII på slag-
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Iåltet« (4 bd.) 1918-19, s Svertges krig 1611-48«.
Værket er anlagt som et Generalstabsværk over Gustaf
Adolfs krige, men nåede kun at behandle tiden 1611
32 (6 bind + 3 bilagsbind) 1936-39 m. fl., samt en
del mere fritstående studier i skriftserien »Meddelan
den från kungl. Krigsarkivet«.

Den krigshistoriske afdeling har et snævert sam
arbejde med Krigsarkivet, de militære biblioteker,
Sj ofartsmuseen, Armemusåen samt med civile faghi
storikere gennem »kungl. Vitterhets-, historie- och an
tikvltetsakademlene.

Den søkrigshistoriske afdeling oprettedes som nævnt
i 1931, og dens første opgave blev at bringe orden i
marinens arkiver, hvilket også her i landet vil blive
en eventuel søkrigshistorisk afdelings første opgave,
da al historieforskning er umulig, før dette arbejde
er tilendebragt.

Den krigshistoriske afdelings målsætning har gen
nem tiderne ændret sig noget, idet der under 2. ver
denskrig i første række måtte lægges vægt på ind
samling af oplysninger til brug for forsvaret, mens
historieforskningen måtte træde noget i baggrunden.
Derimod behandledes i denne periode flere aktuelle
militære begivenheder, f. eks. »Sjoslaget i Javasjdn«
1942, sP ansarslaget vid Charkove 1942, »Modst ån ds
oar inom det rorliga forsvare t<.: 1943, m. fl.

Efter krigen genoptoges den historiske forskning
med »F r ån Femarn och Jankow till Westf'aliska Ire
dene 1948, »Goteborgs eskader och orlogsatation 1523
- 1870« 1949, »Nya varvet vid Geteborge 1950, sGamla
varvet vid Geteborge 1954, mens man i øjeblikket ar
bejder på »Mar inens overstyreIse 1791-1877«. Lige
ledes genoptoges det internationale krigshistoriske
samarbejde, idet afdelingen for »Comite Internationale

31*



484 Det søkrlgshistorlske sludiums mål og midler.

des Sciences Historlques e redigerede et hefte af publi
kationen »Revue Internationale d'Histoire Militaire«.

Gennem foreningen Norden kom også det nordiske
samarbejde i gang, idet oversten Olof Ribbing i sam
arbejde med danske og norske kolleger udarbejdede
en fælles oversigt over »De nordiska rikomas inbordes
militåra konflikter under tiden 1521- 1814 i nutida
Iramstållningare.

Sideløbende med fors kningen af den ældre historie
har afdelingen påbegyndt indgående studier over kri
gen i Korea.

I begyndelsen af 1953 publiceredes en del af afdelin
gens arbejde i »Aktuellt och historiskte, og noget af
det sidste, der er udgivet er »Militæ r t kring 1905«.
Desuden har afdelingens medarbejdere udfoldet en
livlig virksomhed som bidragydere til en del andre
værker og tidsskrifter.

Afdelingens opgaver er præciseret således:

a. Studium og bearbejdelse af almindelige militær
politiske spørgsmål, forsvarsorganisation og
krigsførelse.

b. Krigshistorisk forsknings- og forfattervirksom
hed.

c. Samarbejde med den almindelige historiske
forskning.

d. Besvarelse af forespørgsler fra private og insti
tutioner vedrørende ældre tiders svenske militæ
re forhold.

e. Krigsforheredelser.

f. Medvirken ved undervisning i krigshistorie.

ad a. En del af de værker, som er udarbejdet under
dette punkt er nævnt i det foregående. Endvidere sam-
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les og bearbejdes et stort kildemateriale fra inden- og
udenlandske tidsskrifter, men en stor del af dette ar
bejde gøres i forsvarsstabens forskellige afdelinger.
Arbejdet kræver megen tid og offentliggørelsen må ske
med stor skønsomhed og diplomati, da de fremsættes
af en officiel institution.

ad b. Vanskelighederne på dette felt synes nærmest
at ligge i modsætningerne mellem målsætningen for
civile og militære historikere og i bekostningen, idet
de emner den militære forfatter særlig ønsker belyst
ofte giver en mindre let sælgelig bog.

ad c. Man har i Sverige gjort den erfaring, at et sam
arbejde med den civile historieforskning har været til
nytte for begge parter og bør forstærkes .

ad d. Denne Virksomhed er - som ved den danske
krighistoriske afdeling - meget omfattende og tan
gerer mangfoldige emner som f. eks. tradition, begi
venheder, personalhistorie o. s. v. (For marinens ved
kommende varetages denne virksomhed i Danmark
af Marinens Bibliotek, der i tidens løb har besvaret
mange spørgsmål så vel fra militære myndigheder som
fra private).

ad e. Indsamling af oplysninger om, hvad der fore
går indenfor forsvaret på alle punkter, når krigs til
stand synes at nærme sig, herunder ordregivning, for
deling af styrker og våben m. m. Materialet må bear
bejdes i første linie for at fastslå erfaringer, der kan
rette eventuelle fej I i frem tiden; men også til senere
brug for historien.

ad {. Der bør tilstræbes et samarbejde mellem læ
rerne i krigshistorie og de krigshistoriske afdelinger,
men lærerne bør også have en vis videnskabelig histo
rieuddannelse.
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Der konkluderes derefter derhen, at mange vanske
ligheder har stået forskningen af den nyeste tid imod,
og her nævnes særlig hemmeligholdelseshensyn over
for udenlandske og nationale oplysninger af militær
og udenrigspolitisk art, samt vanskelighederne ved at
få bevilget tilstrækkelige midler og personel. For den
ældre tids vedkommende påpeges fordelene ved, at af
delingen har skabt de store kildeskrifter til Sveriges
egen krigs- og militærhistorie.

Med hensyn til afdelingens personel beklages det,
at det er blevet formindsket, men forholdet er åben
bart det samme som her i landet - officerernes stærkt
udvidede virkefelt. I personellet indgår en særlig Ar
kivarie, der er phil. lic., og hvis arbejde dels består i at
lede afdelingens bibliotek og boglån og dels i at op
lære nye officerer ved afdelingen i den historiske tek
nik, samtidig med at han selv udfører historiske ar
bejder for afdelingen, særlig på det politiske, økonomi
ske og sociale felt. En del værnepligtige af passende
uddannelse gør tjeneste ved afdelingen.

Afdelingen er anbragt i moderne lokaler i krigsarki
vets bygning, med kontorer til hver enkelt officer, med
læsesal og med direkte adgang til krigsarkivet.

Udviklingen i udlandet.

I en oversigt i »Kungl, Krigsvetenskaps Akademiens
Handlingar och Tidsskrift« 1956, 160. årgang, 2. hefte
side 49-97 »Det nutida krigshistoriska arbetet« (bi
lag 4 til promemoriet) giver overstelojtnanten Borje
Furtenbach en instruktiv fremstilling af den nyere
udvikling indenfor det krigshistoriske arbejde i frem
mede lande.

Efter at have vist nedgangen i det krigshistoriske
studium i tiden efter første verdenskrig og begrundet
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denne med troen på en lang fredsperiode og på folke
forbundets virksomhed, går overstelcjtnanten over til
at påvise det vældige opsving studiet har fået efter
anden verdenskrig. Det vil gå langt ud over denne ar
tikels rammer at gå i enkeltheder her, men et par af
de citater han anfører, vil give grundtrækket i tanke
gangen. Den amerikanske .kont readmiral Arthur A.
Ageton fremfører, at den, der følger »Krigsførelsens
grundprincipper«, får fremgang i krigen, mens den,
der åbenbart afviger fra disse, taber (Ageton s. 625 ff).
Han drager heraf den slutning, at når disse gamle
regler har kunnet overleve så drastiske forandringer
i krigsførelsen, som bombefly og masseanvendelse af
panservåben medførte i anden verdenskrig, er det ikke
sandsynligt, at en nærmere fremtids våben vil kunne
kuldkaste dem.

Den tyske generaloberst a.d, Hans Reinhardt, en
mand med en rig krigserfaring, fremfører lignende
anskuelser angående gyldigheden af visse militære
grundsætninger gennem tiderne og siger videre - og
det er efter hans mening det vigtigste - at kun krigs
historiske eksempler kan give en klar opfattelse af
den menneskelige faktors betydning i krigen.

Ved at gennemgå udviklingen i udlandet får man
særlig oplysning om to vigtige forhold . For det første
om de krigshistoriske afdelingers organisation og ar
bejdsmetoder og for det andet om, hvorledes man i de
lande, der har gennemlevet de to verdenskrige, bedøm
mer krigs- og militærhistoriens værdi og den målsæt
ning, man der har for forskning og undervisning på
dette område.

De store lande kappes om snarest at fremkomme
med dokumentariske fremstillinger af krigsindsatsen
og anvender her dokumenter, memoirer og dagbøger
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o.m.a., og samtidig debatteres målsætning, historisk
teknik og kildekritiske metoder. Trods den energi,
hvormed man sætter ind på nutidshistorien, taber
man dog ikke den ældre histories betydning af sigte.
Hensigten synes at være dels at give et grundlag for
den militære uddannelse og udvikling, og dels - jævn
sides med den politiske, økonomiske og sociale histo
rie - at give et militærhistorisk bidrag til den almin
delige historie.

Den totale krigs indgriben på alle områder ud
visk er mere og mere grænserne mellem militær og
civil historie, hvorfor faghistorikerne i langt højere
grad end hidtil knyttes til den militære historieskriv
ning.

Her at komme ind på enkeltheder i de forskellige
landes krigshistoriske afdelingers organisation vil føre
alt for vidt. Det hør fastslås, at alle lande har krigs
historiske afdelinger for såvel land- som søkrigsmag
ten med den ene undtagelse, at Danmark mangler en
søkrigshistorisk afdeling. DeUe er af mange grunde
uheldigt, særlig da de nordiske landes afdelinger har
et udmærket samarbejde. Vor ældre søkrigshistorie er
så stærkt knyttet til Norge og Sverige, at historieforsk
ningen på dette område har meget vanskelige kår uden
et reelt samarbejde med disse lande.

De forskellige militærhistoriske institutioners orga
nisation er således, at grundstammen af personellet er
militært, selvom en forøget anvendelse af civile viden
skabsmænd er påfaldende. Efter de oplysninger, der
foreligger, kan man udskille forskellige arbejdsformer
i forskellige grupper af lande:

a. Institutionens arbejde drives udelukkende af
eget, fast ansat militært og civilt personel. Eks
empel Holland og Frankrig.
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b. Arbejdet drives dels af eget personel, dels af mi
litært og civilt personel, der antages med særlige
opgaver for øje. Eksempel Norge og U.S.A.

c. »Entreprisesystemete med for tilfældet antagne
forskere, som får materiale og en vis assistance
fra institutionen. Eksempel England.

De militærhistoriske institutioners grundelementer
er:

1. Forfatterafdeling for forsker- og forfattervirk
somhed.

2. Arkivafdeling for indsamling, registrering, vare
tagelse og udlån af skriftligt materiale og kort.

3. Biblioteksafdeling for indkøb og udlån af bøger,
tidsskrifter, avisartikler m. m.

4. Musæumsafdeling.

For vore forhold må det nærmest være af interesse
at se, hvorledes krigshistoriske institutioner er orga
niseret i lande, der i størrelse, historisk tradition og
ressourcer ligner vort.

Forholdene i Sverige er allerede beskrevet, men en
nyordning, hvortil 3 alternative forslag er optaget i
promemoriet - er vanskelig at tage stilling til.

I Finland er organisationen den, at chefen for den
krigshistoriske forskningsanstalt direkte under sig har
4 afdelinger, nemlig et krigshistorisk kontor, krigs
arkivet, centralbiblioteket og krigsmusæet. Det skal
dog bemærkes, at arkivalier fra før 1918 er afleveret
til rigsarkivet.

I Norge er den krigshistoriske afdeling direkte un
derlagt forsvarsdepartementet. Ordningen er proviso
risk og en ny - endnu ikke offentliggjort - under
udarbejdelse og altså ikke mulig at tage stilling til.
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Det er her bemærkelsesværdigt, at civile historikere i
ret stort omfang anvendes såvel ved den ældre som ved
den moderne historieforskning.

I Holland har man en ordning, der i mangt og meget
ligner den finske. Her er dog at bemærke, at pensione
rede officerer er lønningsmæssigt godt placeret, mens
aktive officerer ikke hindres i avancementsmuligheder
ved deres arbejde i afdelingen.

En gennemgang af dette store arbejde peger stærkt
på, at det historiske forskningsarbejde såvel af den
ældre historie som af alle moderne forhold vedrørende
krigsførelsen må anses for at være af så stor betyd
ning, at man ikke længere bør stå som det eneste land,
der mangler et sømilitær! forskningsorgan.

En sådan nyoprettet afdeling vil næppe kunne vare
tage alle de nævnte opgaver med det samme, men det
vil være en naturlig fremgangsmåde at oprette en så
dan afdeling med den foreløbige opgave at bringe or
den i det store og værdifulde kildemateriale, som dan
ner grundlaget for forskningen af vor marines virk
somhed gennem tiderne og ikke mindst for den perio
de, da Danmark-Norge spillede en rolle som sømagt.

Notits.

Redaktionen er anmodet om at meddele, at der til undervis
ningsbrug hersker stor mangel p å følgende værker:

Kay Reinhard: »Kortfuttct Håndbog i almindelig Søkrigs
historie« og

Cai Baron Schaffalitzky de Muckadell : »H åndbog i Nordens Sø
krigshlstorlc«,

Skulle nogen af tidsskriftets læsere have eksemplarer af nævnte
værker, som kan undværes, modtager Marinens Bibliotek gerne
sådanne med tak, Red.



Glimt fra Søværnet.
Ved kaptajnløjtnant S. Laub.

Kadetskibene.

Den 3. juli d. å. hejstes kommandoen i kadetdelingen om
fattende depotskibet ÆGIR, patruljebåden SØRIDDEREN og 6
minestrygere af Ø-klassen.

Forinden havde kadetter af ældste klasse samt sergentelever,
som har meldt sig til officersuddannelse, været på togt siden
primo april med fregatten HOLGER DANSKE. På dette togt
besejlede fregatten danske farvande og Nordsøen, herunder an
løb af Antwerpen og Grimsby, samt aflagde besøg i Oporto og
Lissabon.

Kadetdelingen har i juli og august holdt øvelser i danske
farvande og deltog i juli i det nordiske kadetidrætsstævne,
som i år fandt sted i Rønne. Endvidere indgik ÆGIR i en pe
riode i kystf'Iådens øvelsesgruppe som kommandoskib.

Delingen strøg kommando den 5. september d. å., idet Sø
RIDDEREN og minestrygerne oplagdes. men ÆGIR fortsatte
som øvelsesskib på togt til udlandet. Den 3.-12. september
besøgtes Amsterdam, og den 15.-21. samme måned vistes flaget
i færøske farvande. Herfra fortsattes togtet over Atlanten med
besøg i Halifax 29. september-3. oktober, og på hjemturen
blev Bordeaux anløbet i dagene 12.-15. oktober.

Togtet sluttede den 24. oktober, hvorefter kadetterne af'glk
til søværnets officersskole.

Undervandsbåden DELFINEN.

Den 16. september hejstes kommandoen for første gang i
DELFINEN, som derefter lagde ud på togt.

Togtets formål er fortrinsvis afholdelse af en række mod
tagelsesprøver, som skal afvikles, inden båden endeligt over-
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Den nye ubåd DELFINEN på sin første prøvesejlads Sundet
25 . august 1958.

tages af søværnet og Indg år i flåd en s tal. En del prøver er
allerede forinden kommandohejsningen afholdt på Holmen og
i Sundet.

DELFINEN, der blev søsat den 4. maj 1956 , el' den første
undervandsbåd, som er sat under bygning ved orlogsværftet
siden HAVHESTEN af H-klas sen, der, som 4. båd af nævnte
klasse, søsattes i 1940.

DELFINEN er flådens femte skib af dette navn. Den første
var en b rig søsat i 1805, den anden en skonnert søsat i 1827,
medens den tredie og fjerde var torpedobåde søsarte henholds
vis 1883 og 1913 .

(Se også T. f. S. 127. årg., pag. 180 og 259).



Meddelelser fra udlandet.
Ved søløjtnant S. Vedel.

Colombia.

En af verdens kraftigste jagere.

Prøveturene med jageren 7 DE AGOSTE, som er bygget på

G6taverken til staten Columbia, blev afsluttet den 12. og 13.
maj med bl. a. skydninger fra jagerens artilleri.

Jageren, der er af omtrent samme type som de svenske ja
gere af HALLAND-klassen, blev bestilt i 1954 samtidig med,
at Columbia bestilte en lignende jager ved Kockums i Malmø.
Sidstnævnte - 20 DE JULIO - har i slutningen af forrige år

fuldendt sine prøveture og påfølgende afleveringsbesigtigelse.
De to jagere har et standarddeplacement på 2.650 tons og er

tegnede på Giitauerkens marineafdeling på grundlag af tegnin
gerne til HALLAND-jagerne. Originaltegningerne er af marine
forvaltningen blevet stillet til rådighed mod en vis godtgørel
se. Koc1cums har forestået konstruktion af ildledelsesapparater
og teleteknikken.

De columbianske jagere er ingen direkte kopi af de svenske,
idet væsentlige forandringer er foretaget. Bl. a. er 12 cm ar
tilleriet blevet forøget med yderligere et dobbelttårn på bakken,
således at columbiajagerne får 6 stk. 12 cm helautomatiske
Boforskanoner i tre dobbelttårne. Det lette antiluftartilleri er
derimod blevet formindsket til 4 stk. 40 mm automatiske
kanoner, torpedorørenes antal er formindsket fra 8 til 4, og
anti-ubåds raketbatterierne fra 2 til 1. Hver af de 6 stk. 12 cm
kanoner kan afgive 45 skud pr. minut.

De to jagere anses for at være blandt de kraftigste, som nu
eksisterer, og al udrustning er af den mest moderne type. Sam
menlignet med de svenske jagere af HALLAND-klassen adskil
ler de eolumbianske jagere sig fra deres forbilleder foruden i
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bestykningen også i andre henseender. Radarudrustningen er
således endnu mere omfattende end på HALLAND-jagerne, og
også inden for ildledelsen er nye ideer bragt i anvendelse.

En anden væsentlig forskel er systemet for indretningen. I
den columbianske marine forekommer f. eks. ikke underoffice
rer i svensk betydning, hvilket har givet anledning til et andet
underhringclsesurr-angement. En anden forskel er, at mandska
bet får kosten fra en bardisk og spiser i en særskilt cafeteria
eller messe. Endvidere har columbiajagerne aircondition ind
rettet efter tropiske forhold o.s.v.

Columbiajagernes hoveddata er

Længde overalt
Bredde
Dybgående

Deplacement (standard)
Deplacement (fuldt udrustet)

121.05 m
12.40 m

3.75 m
2.650 ts
3.300 ts

Hovedmaskiner-iet på 7 DE AGOSTO udgøres af to de Laval
dampturbiner på tilsammen ca, 55000 HI<, tilkoblet hver sin pro
pelaksel via dobbelte reduktionsgear. Dampkedlerne er bygget
på JIlolala Y erkstad, Jagerne lian med kun en kedel i brug gøre
en fart af 29 knob, og kontraktfarten med begge kedlerne j

gang er 351mob.

De nye jagere er beregnet til en besætning på 21 officerer
og 227 menige.

Arbejdet med at bygge disse jagere for Columbia er som
nævnt sket i samarbejde mellem Gtitaoerken og Kockums 
såvel på det tekniske som det økonomiske område. At det sven
ske værft i hård konkurrence med udlandet fik opgaven at
bygge disse fartøjer vakte i sin tid opmærksomhed, og det er
uden sammenligning den største bestilling, som svenske værfter
nogensj nrle hnr fået fra en fremmed marine.

Selv under prøveturene har de to værfter optrådt fælles, og
besætningen har herunder været sammensat af ingeniører og
personale fra værfterne med nogen forstærkning fra den sven
ske marine. Prøveturene har gennemgående givet udmærkede
resultater, og jagerne har vist sig at opf'ylde de stillede krav,
som har ligget meget højt.

(Sveriges Flotta, 7-8-58) S. V.
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Magtens begrænsning.
De nye våbens politiske og militære konsekvenser.

Af kaptajnløjtnant Eggert Petersen.
(Sluttet)

Kapitel l'I.

De militære styrkers opgaver under atombalancen.

1. Den principielle militære strategi.

I de to foregående kapitler er den aktuelle politiske
situation analyseret, og der er konkluderet, at der i
kraft af de i øst og Vest eksisterende kernevåben her
sker en atombalance mellem øst og Vest, hvis vigtig
ste følger er:

A) En global atomkrig er på grund af kernevåbne
nes politiske og militære virkninger meget lidt sand
synlig.

B) Eftersom kernevåbnenes tilstedeværelse tvinger
såvel øst som Vest til at følge begrænsningens princip
i deres udenrigspolitik, er en konventionel verdens
krig også meget lidt sandsynlig.

e) Lokale, begrænsede krige og kupforsøg vil kunne
forekomme, idet dog sandsynligheden for sådanne af
tager, des nærmere det angrebne land er forbundet
til en af de to atommagter.

Går man ud fra dette politiske grundlag kan der op
stilles to principielle militære opgaver:

a) opretholde atombalancen, og

b) forhindre, subs. udkæmpe lokale, begrænsede
krige.

Tidsskr. f. Søvæsen, 129. Aarg. 32
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Ad a) De militære styrkers opretholdelse af atombalancen.
I kapitel II er kernevåbnenes fantastiske ødelæggel

seskapacitet anskueliggjort, og i kapitel III er der
konkluderet, at der som følge heraf (tidsfaktoren)
ikke eksisterer noget tilstrækkeligt effektivt forsvar 1

klassisk forstand imod et angreb med kernevåben. Det
var mere end noget andet sagforhold dette, der lå til
grund for kravet om opretholdelsen af atombalancen.
Militært set vil dette først og fremmest betyde ud
formningen af en afskrækkelsesstrategi - som den
eneste mulige strategi.

Den rene afskrækkelsesstrategi bygger altså på den
antagelse, at forsvar i klassisk forstand Imod kerne
våbnene ikke er muligt. Den eneste måde, man kan
forsvare sig på, er ved den af Churchill først forrnu
lerede strategi: militære styrker for at skræmme. Sik
kerheden ligger derfor i hos modstanderen at skabe
den størst mulige angst fol' at påbegynde en nu ver
denskrig - og ikke primært i at udbugge sit eget lands
forsvar. Ens sikkerhed Cl' nemlig i atomtiden ikke lige
frem proportional med, hvor mange af fjendens baser
man kan slå ud in første omgang, thi selv det mest
omfattende og frygtelige præventive angreb kan ikke
lose ens eget sikkerhedsproblem. I øvrigt er det bety
deligt lettere at ødelægge en nations civile samfund
(ved hjælp af radioaktiviteten) end at sætte samme
lands militære styrker ud af spillet (især hvis nationen
effektivt har løst deployeringsspørgsmålet) . Men ens
egen sikkerhed er ligefrem proportional med, hvor stor
angst man kan skabe hos sine potentielle angribere.
Altså jo mere angst for en atomkrig og en udvikling
henimod en sådan, des mere virker af'skrækkelsesstra
teglen.

Hvorledes skal man nu gennemføre denne strategi?
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»De militære styrkers første mål er fjendens mili
tære styrker« er et militær dogme, som ikke mindst
Clausewitz og Malian har været med til at udforme.
Krigshistorien viser i fuldt omfang, at dette har været
rigtigt - også i den anden verdenskrig. Krigshistorien
viser også, at mange krigsletlere ikke holdt sig denne
strategiske læresætning efterrettelig, således f. x. Hit
ler, der troede, at han kunne knække England med
sine terrorangreb.

Hvad der ikke lykkedes for Hitler, det, ved vi nu,
vil kunne lykkes i en atomkrig: at knække selv dc
største lande med terrorangreb med kernevåben, Det
er netop dette faktum, der har muliggjort og nødven
diggjort afskrækkelsesstrategien, hvorfor man ikke
uden videre kan godtage, at de militære styrkers første
mål er fjendens militære styrker.

Hvor opgaven går ud på at skabe den størst mulige
angst for en storkrig, må man nemlig erindre, at den
måde, man kan 'skabe mest angst på, er ved at gøre
det klart for en potentiel angriber, at en ny storkrig
(eller el præventivt angreb fra hans side) ikke pri
mært vil medføre et angreb på angriberens baser og
militære styrker, men primært på hans samfund. Når
en potentiel angriber er fuldt vidende om , at hans an
greb vil koste ham hans lands materielle eksistens,
forekommer det meget lidt sandsynligt, al han skulle
vove et sådant angreb eller styre en udenrigspolitisk
kurs, som rummer fare for en global atomkrig.

At lægge sin strategi an på at ramme modstanderens
militære styrker er således at undlade at tage konse
kvenserne af afskrækkelsesstrategien og må siges at
være et udslag af en klassisk forsvarsbetragtning.
Hvad værre er, man opnår derved ikke den maksi
male afskrækkelsesvirkning. For at opnå denne må

32"
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man rettelig hævde, at de militære atomstyrkers første
mål ikke er fjendens militære styrker, men hans sam
fund.

Hvilken metode skal man nu vælge til at gennem
føre afskrækkelsesstrategien ? Betingelsen for, at den
ne strategi kan vedblive at virke er, at man til sta
dighed og under alle forhold kan true modstanderens
samfund med ødelæggelse. Dette betyder, at den stra
tegiske metode må bestå i at sikre sig egne styrkers
deployering og mulige anvendelse under alle forhold
- selv hvis ens eget samfund skulle være jævnet med
jorden. Deployeringen af de militære atomstyrker er
således blevet af afgørende vigtighed - ja, det er i
virkeligheden blevet atomstyrkernes egentlige militære
opgave. I jo højere grad et lands militære atomstyrker
kan gennemføre denne metode og derfor kontinuerligt
true modstanderens samfund, des større er sandsyn
ligheden for, at afskrækkelsesstrategien kan virke
efter hensigten: opretholde atombalancen og dermed
efterhånden umuliggøre den fysiske krig.

Rent praktisk skal specielt peges på muligheden af
at hemmeligholde deployeringsområderne (gælder vel
navnlig raketudskydningsstationer) , muligheden af at
udbygge det mest effektive, defensive forsvar af de
ployeringsområderne, muligheden af at holde de of
fensive forsvarsstyrker på det højest mulige beredskab,
således at de ved den første alarmering om et fjendt
lig angreb kan stå til søs eller gå på vingerne, samt
muligheden af allerede i fredstid at have deployeret
en del af sine styrker (f. x. interkontinentale fly eller
raketbærende u-både).

Altså: Atomtidens strateqi er aiskrækkelsessirate
gien.
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Afskrækkelsesstrategiens princip er: militære
styrker for at skræmme.
Afskrækkelsesstrategiens første mål er: fjendens
samfund.
Afskrækkelsesstrategiens metode er: udvikling af
en maksimal, kontinuerligt-virkende deployerings
evne.

Den her skitserede atomstrategi, afskrækkelsesstra
tegien, må ikke forveksles med den af Foster Dulles
udformede massive gengældelses politik (også be
nævnt strategi). Thi denne er en politik, der i prin
cippet går ud på anvendelsen af gengældelsesstyrker.
når og hvor det passer USA, som svar på en lokal
eller global østlig aktion. Den massive gengældelse
er altså et forsøg på at anvende kernevåbnenes af
skrækkende og evt. ødelæggende virkning til løsning
af aktuelle politiske konflikter, hvorimod afskrækkel
sesstrategien er et udtryk for en udenrigs- og forsvars
politik, som sigter på at umuliggøre atomkrigen og
ikke på at vinde eller overleve en sådan krig. Som
Duncan Sandys har sagt det: »Hovedtem aet i vor po
litik må være at koncentrere vore militære anstren
gelser på at forhindre en krig snarere end på at for
svare os. Vi må simpelthen sørge for , at der aldrig
mere bliver krig. e

Ad b) De militære slyrkers anvendelse i begrænsede,
lokale krige.

Går man ud fra det i det foregående opridsede po
litiske billede, må man først gøre sig klart, at både
den politiske og den militære situation er en ganske
anden ved en begrænset krig end ved en verdenskrig.
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Politisk set må begrænsede krige først og fremmest
betyde en begrænsning af målsætningen hos begge par
ter. Begrænsede krige kan nemlig kun holdes begræn
sede, såfremt begge parter er interesserede heri, hvilket
de dog vil være, så længe atombalancen opretholdes.
Konsekvensen af en ubegrænset politisk målsætning
må automatisk føre til en global atomkrig - i en kamp
på liv og død vil det sidste middel altid blive taget i
anvendelse. En begrænset, lokal krig kan derimod f. x.
have det politiske mål at undersøge, om den anden
part er villig til at forsvare det angrebne område. For
så vidt det er tilfældet, kan der ikke blive tale om en
absolut politisk sejr, men kun om en kompromisløs
ning eller en status-quo-ante-belli-løsning.

Som det gælder politisk, gælder det også militært;
kun ved en begrænsning af mål og midler kan en lokal
krig holdes begrænset. I atomulderen bør man, for så
vidt konflikten angår øst og Vest, for sin egen skyld
ikke prøve på at knække modstanderens magt. sådan
som dc allierede rent faktisk gjorde det i de to ver
denskrige - thi bcgge parters magt er i atomtiden
absolut. Man kan derimod på forskellig måde prøve på
at påvirke modstanderens vilje. Dette gælder også i en
lokal, begrænset krig: en tilintetgørelsesstrategi skal
automatisk førc til en udvidelse af krigen. Med mindre
man kan stille modparten over for cn fuldbyrdet kends
gerning (et kup), som det vil være forbundet med store
politiske og militære vanskeligheder at imødegå, må
den militære strategi i begrænsede, lokale krige nær
mest tage form af en udmattelsesstrategi. Det vil mere
dreje sig om at lægge et vist pres på modstanderen end
på at besejre ham.

Da en alt for stor militær sejr i øvrigt forøger faren
for, at modstanderen griber til en udvidelse af luigen
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våhenmæssigt, geografisk og politisk - må man
forvente en langt hårdere og langt mere omfattende
politisk kontrol med de militære styrker i sådanne
begrænsede krige, end tilfældet har været hidtil.

Taktisk set vil gangen i begrænsede krige selvføl
gelig blive påvirket af den ændrede politiske og stra
tegiske problemstilling, om end de klassiske, tak
tiske principper næppe i sig selv vil ændres synder
ligt.

2. Funktionen el' at eksistere.
Kernevåbnenes virkeliggørelse har altså medført om

fattende militære og politiske konsekvenser. Men her
udover implicerer disse konsekvenser, at selve funk
tionen af de militære styrker (indtil videre, speciell
de militære atomstyrker ), synes at være blevet så me
get ændret, at der ikke blot er tale om en grads foran
dring, men om en væsensforandring.

Ved de militære styrkers funktion (funktional
værdi) forstår jeg udførelsen af de handlinger, hvor
til de er beregnet. Ved at fungere forstår jeg udførel
sen af en funktion, hvorimod jeg ved at funktionere
forstår en speciel ting: de militære styrkers (eller et
våbens) anvendelse til fysisk krig.

Uagtet de militære styrker under fredsforhold altid
har været en ikke uvæsentlig del af de potentielle
magtfaktorer, som dannede baggrunden for nationer
nes udenrigspolitik, har de dog hidtil først og fremmest
virket ved at funktionere. Formålet med at opretholde
militære styrker har altså været at føre fysisk krig,
hvad enten det skete i forsvars- eller angrebsøjemed.
Dette har dog ikke forhindret, at de militære styrker
også har virket på anden måde - nemlig ved deres
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blotte eksistens, f. x. ved at afskrække en aggressor
fra at angribe eller ved at tvinge en meget mindre
nation til at kapitulere eller holde sig i ro. Men da
de militære styrker først og fremmest har virket ved
at funktionere og alle andre virkninger er afledt heraf,
må man konkludere i, at de militære styrkers funk
tion hidtil har været at funktionere.

I kraft af kernevåbnenes fantastiske virkninger sy
nes der idag og i den fremtid, der er til at overskue,
at være en meget ringe sandsynlighed for, at de bringes
til anvendelse i en global atomkrig. Med andre ord:
givet i og med kernevåbnenes virkninger synes der at
være en så lille tilbøjelighed til at anvende dem, at
man kan sige, at de i virkeligheden ikke kan funk
tionere, men kun virke (fungere) ved at eksistere.
Men ved at eksistere virker de til gengæld lige så kraf
tigt, som en stormagts militære styrker tidligere gjorde
i et lille land, nemlig at umuliggøre det lille lands
angreb på stormagten. Et isoleret dansk angreb på
Rusland har i mange år været uden for de danske
handlemuligheder. Springet mellem en dansk krigs
fantasi og de virkelige muligheder er så stort, at en
dagdrøm om en dansk erobring af Rusland simpelthen
ikke kan eksistere hos et normalt menneske.

Hvor talen er om en atomkrig, er såvel USA som
Sovjetunionen forsvarsmæssigt set blevet forvandlet
til små stater og angrebsmæssigt set til gigantstater.
således at et russisk angreb på USA eller et ameri
kansk angreb på Sovjet må sammenlignes med et
præatomart dansk angreb på eet af de to [ande. Selv
om sammenligningen halter, er der dog det rigtige i
den, at den illustrerer de militære styrkeforhold på en
meget god måde.

Det ser således ud til, at de militære styrker i atom-
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tiden i princippet har mistet deres betydning som
materielle brugsobjekter. hvorimod de i kraft af deres
materielle eksistens stadigvæk spiller en altover
vejende rolle. De kan kun fungere ved at eksistere 
deres funktion er at være, ikke at bruges, men ved
at være udøver de en fantastisk virkning, nemlig at
umuliggøre en global atomkrig. Men må derfor erken
de, at de militære styrker ikke længere er et middel til
at vinde en krig. De er ej heller længere et middel
til at bevare freden ud fra princippet: »hvis du vil
freden, så vær forberedt på krigen «, dette princip,
som lå bag Romerfreden, og som ligger bag NATO.
Men de militære atomstyrker er simpelthen det middel,
som udelukker krigen.

Det bliver derfor i kraft af de militære atomstyr
ker og ikke på trods af dem (d. v. f. x. s. ud fra ide
ologiske faktorer), at den gensidige atomkrig må er
kendes som værende meget lidt sandsynlig. Det er som
følge heraf en misforståelse at tro, at de militære styr
ker kan afskaffes uden videre og det vil ud fra en
fredsvenlig indstilling frembringe et uønsket resultat,
hvis man kunne opnå kernevåbnenes ødelæggelse. Thi
derved borttager man grundlaget for at erkende stor
krigen som en usandsynlighed. Appeller om nedrust
ning af kernevåben er derfor udtryk for en fejlerken
deIse af kernevåbnenes virkninger. De militære atom
styrker kan sammenlignes med en katalysator, der
kan påvirke omgivelserne, men som ikke selv kan ind
gå i nogen nærmere forbindelse med dem. Fjerner man
katalysatoren fra en kemisk forbindelse, skifter stof
fet ganske karakter. Fjerner man de militære atom
styrker fra verdensarenaen, opstår igen de gamle mu
ligheder for materiel aggression.

Der er tidligere konkluderet, at de militære og poli-
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biske virkninger af kernevåbnenes virkeliggørelse hav
de gjort sikkerhedspolitikken til en universel politik.
og at atombalancen var det praktiske, politiske udslag
af denne poltik. Det er klart, at sålænge frygt og mis
tro vedbliver at være en udtalt fremtrædelsesform for
interessemodsætningen mellem øst og Vest, så længe
vil en sikkerhedspolitik, der bygger på afskrækkelse,
være den eneste mulige form for sikkerhedspolitik.
Thi så længe frygten og mistroen er en fremtrædelses
form for forholdet mellem Øst og Vest, så længe er det
dermed givet, at man ikke kan føle sig sikker på, at
modparten ikke vil anvende kernevåbnene.

De militære styrker bliver derfor ikke alene et for
svar imod den anden part ved at skabe den frygt
hos ham for gengældelsen, som alene kan afholde ham
fra at benytte kernevåbnene, men de bliver også et
forsvar imod egen frygt, egen mistro. Den sikkerheds
følelse, som de militære atomstyrker indgiver, er den
eneste realistiske form for sikkerhedsfølelse. da det nu
engang ikke i øjeblikket er praktisk muligt hverken
at afskaffe spændingen mellem øst og Vest eller dens
fremtrædelsesformer: angsten, mistroen, de militære
styrker og kernevåbnene. I kraft af denne sikkerheds
føleise bliver det derfor ikke alene muligt at erkende
sin egen situation , men også modpartens. Så længe kun
den ene part har kernevåbnene, kan den anden part
kun nære en grænseløs frygt. Så snart begge parter i et
modsætningsforhold har kernevåbnene, er de som to
skorpioner i en flaske - for at benytte professor Op
penheimers billede - hvor den ene kan dræbe den an
den, men ikke uden selv at blive dræbt. Dette giver
en sikkerhed - den samme sikkerhed som et nor
malt menneske har, der ikke tænker på at begå selv
mord. En atomkrig er derfor, som Bismarck ville
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sige det, »som at begå selvmord at frygt for at blive
dræbt. 4:

Vi kan således ved kernevåbnenes hjælp formentlig
forhindre atomkrigen og efterhånden afskaffe den fy
siske krig, men vi kan endnu ikke afskaffe de mili
tære styrker. Først når verden er nået frem til at
afskaffe frygten og mistroen som fremtrædelsesform
for internationale spændinger, og der i stedet for er
skabt en anden fremtrædelsesform: tillidsfyldt for
handling til kompromiset, først så vil det være mu
ligt at afskaffe de militære styrker verden over, sub
sidiært overlade dem til en overstatslig myndighed
som FN.

Men indtil da må menneskeheden sætte sin lid til,
at magtpolitikken vil erkende, at de militære styrkers
funktion i atomtiden er en ganske anden end i den
præatomare tidsalder. Hvor funktionen engang var at
funktionere, der er den i atomtiden blevet at eksistere.
De militære atomstyrker virker ved at være - ikke
ved at bruges. Dette er den vigtigste principielle for
skel på for og nu.



Efterskrift.l::)

I. Politiske konsekvenser [or NA TO.

Når ødelæggelseskapaciteten er blevet udviklet så
meget, at selv den største by kan udslettes af een en
kelt brintbombe, er det letsindigt ikke at betragte
en ny verdenskrig som den største fare, der i dag
truer menneskeheden. l\Ian må nemlig antage, at en
ny verdenskrig, hvor de frygtelige masseødelæggelses
våben finder anvendelse, ikke alene truer den vestlige
civilisation, men også den menneskelige kultur med
død og undergang.

Den vestlige verden er således i dag ikke kun truet
af kommunismen, hvis sejr betyder, at Vesterlandene
vil miste deres nationale, økonomiske og kulturelle
eksistens, men også af en ny verdenskrig, der sætter
den rent materielle eksistent på spil. Man kan så
diskutere, hvilken fare, der er den værste uden at
man vel nogensinde kan finde frem til et fornuftigt
resultat. Det er således nytteløst at diskutere - vi
må forsøge at værge os imod såvel en ny verdenskrig
som imod kommunismen.

En krig er aldrig en ensidig affære - - heller ikke
den verdenskrig, som vor generation har oplevet. Gan
ske vist var de destruktive kræfter i overmål samlet

*) Aktuelle konsekvenser af afhandlingen - udarbejdet efter dens
indlevering til Søe-Licutenant-Selskabet.
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hos Hitler, men på den anden side glimrede de men
neskeligt positive og politisk konstruktive kræfter hos
Vestmagterne ved deres fraværelse: Vestmagterne gik
i den sidste halvdel af trediverne på akkord med uret
ten og lod Hitler få frit spil. Resultatet var ikke alene
millioner 'af menneskers død, men også at Vest
europas hele magtstilling blev undergravet. Det er
både forkert og farligt ikke at leve op til sit ansvar.

Da det efter den anden verdenskrig så ud til, at
Sovjet havde overtaget Hitlers imperialistiske politik,
dannede den vestlige verden - belært af erfaringerne
- Atlantpagten under devisen: en for alle og alle for
en . Efter resultatet at dømme må NATO hidtil siges
både at have virket fredsbevarende og at have sikret
Vesterlandene imod kommunismen. Men indsatsen har
været høj - nemlig en ny verdenskrig.

Siden oprettelsen af NATO er problemstillingen
imidlertid ændret på en aldeles afgørende måde. T
1949 var problemet: hvordan bevare den vestlige ver
dens frihed, og svaret var: "ed dannelsen af en defen
siv alliance. I dag er problemet: hvordan undgå en
ny verdenskrig uden at den vestlige verden mister sin
frihed?

Den første betingelse for at kunne løse dette pro
blem er, at Vesten vedkender sig sit medansvar såvel
for udviklingen hidtil som for udviklingen fremover.

Efter at Sovjet har virkeliggjort den interkontinen
tale raket og kernevåbnene. kan den vestlige verden
måske begynde at ane de følelser, der alle andre
forhold uomtalt - må have besjælet russerne ved
atomeksplosionen over Hiroshima i 1945. Måske var
disse følelser stærkt medvirkende til, at Sovjet ikke
demobiliserede sine mægtige armeer efter den anden
verdenskrig. Det har siden ChurchilIs berømte Fulton-
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tale været almindeligt i Vesten at betragte atombom
ben som den faktor, der frelste Vesteuropa fra at blive
løbet over ende af de russiske hære i årene efter den
anden verdenskrig. Det forekommer både muligt og
sandsynligt, at atombomben indskrænkede den russi
ske handlefrihed, men man kan dog heller ikke helt
afvise, at den også forøgede den russiske frygt for
Vestmagterne.

På samme måde som vi i dag må vedgå vort med
ansvar for udviklingen hidtil, må Vesten også erkende
sit medansvar over for den fremtidige storpolitiske
udvikling. Det gør vi ikke ved blot at håndhæve
NATO's gammelromerske princip: hvis du vil freden,
så vær forberedt på krigen - eftersom vort mål er
at undgå en ny verdenskrig. Ved blot på klassisk vis
at true med militære styrker overlader vi i virkelighe
den afgørelsen og dermed ansvaret til Sovjet, hvilket
både er en uansvarlig og farlig politik.

Den klassiske politik opererede med et absolut an
svarlighedsbegreh, nemlig magtprincippet, hvis ariven
cielse involverede en absolut akcept og et absolut dik
tat - klarest formuleret i den anden verdenskrigs
krigsmål : betingelsesløs overgivelse. I atomtiden -
hvor østens og Vestens skæbne uloseligt er knyttet
sammen - er vi nødt til at akceptere et relativt an
svarlighedsbegreb, nemlig forhandlingsprincippet, ef
tersom vi ikke længere kan anvende magtprincippet.
Del og hersk bør blive atomtidens motto.

Hvor udenrigspolitikken hidtil har væ ret uhyre snæ
vert egoistisk bestemt, der kan man nemlig i atomtiden
som omtalt kun tage hensyn til sine egne interesser,
når man samtidigt til en vis grad også varetager mod
partens interesser.

Den anden betingelse for, at vi kan løse problemet
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med at undgå en ny verdenskrig, uden at Vesten mi
ster sin frihed, er, at vi erkender, at Sovjet er i samme
båd som vi. Det er både muligt og sandsynligt, at
Sovjet stadigvæk stiler imod det kommunistiske ver
densherredømme, men denne antagelse, som måske
er et faktum, må ikke få os til at tro, at Sovjet har
nogen interesse i en global atomkrig. øst har nemlig
præcis lige så meget at frygte af en verdenskrig som
Vest, nemlig sin egen undergang. At Sovjet for øje
blikket har fået et forspring, hvad angår raketter,
er i og for sig af mindre interesse, eftersom et sovjetisk
raketangreb imod NATO ikke sikrer Sovjet imod gen
gældelse.

Det er desværre ikke alene ensidigt, men også far
ligt at regne med, at Sovjet ikke frygter en atomkrig
lige så meget, som vi gør det i den vestlige verden.
Thi rent bortset fra, at forventninger har en tendens
til at manifestere sig, giver denne antagelse Sovjet
en urimelig stor handlefrihed. Vi tillader derved Sov
jet en alt for stor »fej lmargin« , som det nok skal vide
at benytte sig af.

I stedet for ligefrem at presse Sovjet et adfærds
mønster på - som vel nok tidligere var symptoma
tisk for dette land - burde Vesten hellere appelere til
den russiske ansvarsfølelse. Den første betingelse for,
at Vesten kan få Sovjet til at akceptere sin del af an
svaret, er, at vi anerkender dets ret til at være lige
så bange for en atomkrig, som vi selv er.

NATO's politik må først og fremmest bestå i gen
nem styrke at få Sovjet til at akceptere sådanne be
tingelser for et opgør mellem kommunismen og den
frie verden, at vi undgår en ny verdenskrig.

Vi kan ikke besejre kommunismen med militære
styrker, hvad enten det er konventionelle styrker el-
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ler atomraketter, eftersom dette betyder vor egen
undergang. Vi kan derimod anvende de militære styr
ker som et middel til at umuliggøre en ver dens k rig
og vanskeliggøre russiske forsøg på lokale erobrin
ger og så i øvrigt bekæmpe kommunismen på områ
der, hvor det er muligt at sejre, d. v. s. på de økono
miske, sociale, kulturelle og psykologiske felter.

Netop på disse områder er det i de senere år blevet
tydeligere og tydeligere, at Sovjet har indledt en stor
stilet offensiv, hvorfor det i virkeligheden - som
Georg Kennan har hævdet - er fra den kant , at faren
truer.

Kommunismen har medført en kæmpemæssig ud
fordring til den vestlige verden. Skal vi kunne klare
denne udfordring, er det af eminent betydning, at vi
ikke lader os lede af den gamle tids forestillinger ved
fortrinsvis at interessere os for den militære kamp
metode. Thi de militære styrker er i atomtiden blevet
en statisk faktor, som virker ved at være, ikke ved
at bruges, og som derfor er ganske uegnede til at an
vendes i den dynamiske kamp, der foregår mellem øst
og Vest.

De militære styrker skal altså umuliggøre storkrigen
og vanskeliggøre lokale krige - således at kommunis
men kan imødegås og besejres på økonomiske, psyko
logiske, kulturelle, teknologiske og ideologiske områ
der. Dette m å være grundlaget for NATO's fremtidige
politik.

II. Militære konsekvenser for NATO.
Overføres de i afhandlingen fremfundne politiske

og militære konsekvenser af kernevåbnenes realise
ring på NATO, kan man formulere to militære hoved
opgaver.



Magtens begrænsning. 513

1) Opretholde atombalancen.
Dette er uden for al tvivl NATO's vigtigste militære

opgave. For at kunne sikre atomgengældelsen under
alle forhold og til enhver tid kræves som omtalt: et
betydeligt antal kernevåben, et vist antal effektive
transportmidler, en altid virkende deployeringsevne
og et effektivt, centraliseret varslingssystem. Hvad
kernevåbnene angår, må man antagelig regne med, at
øst og Vest i løbet af nogle få år er kommet i besid
delse af så mange kernevåben, at de har nået mætteI
sespunktet med hensyn til gensidigt at kunne ud
slette hinanden. Dette betyder, at den militære inter
esse fremtidigt antageligt først og fremmest vil samle
sig om de tre andre faktorer.

Svaret på den russiske virkeliggørelse af den inter
kontinentale raket har i første række været beslut
ningen om at stationere mellemdistanceraketter i Vest
og Sydeuropa. Dette i forbindelse med NATO's stra
tegiske luftstyrker må anses som værende tilstrække
ligt til at opretholde atombalancen - indtil USA har
færdigproduceret den interkontinentale raket. I øv
rigt er der ingen grund til at forvente, at Sovjet på
indeværende tidspunkt er i stand til at nedskyde 100 %
eller lige ved 100% af NATO's strategiske luftstyrker.
Forudsat at NATO bestræber sig på at holde sin
deployeringsevne på det højest mulige niveau, kan de
russiske trumfer på raketområdet ikke siges at have
ændret den militære magtbalance.

Ifølge meddelelser i dagspressen har USA påhe
gyndt udbygningen af en langtrækkende radarkæde
over Nordpolen. Da rækkevidden af disse radars an
gives til 6000 km, har man hermed fået et middel, som
er i stand til at varsle et russisk angreb med inter
kontinentale raketter. Varslingstiden angives til ca,

Tldsskr, f . Søvæsen. 129. Aurg, 33
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et kvarter. Man må gå ud fra, at der i den kommende
tid vil ske en yderligere meget betydelig udvikling på
rudarvarslingens område.

Hvad selve deployeringsevnen angår, har NATO's
strategiske luftstyrke forlængst indført princippet om
til stadighed at have interkontinentale fly med brint
bomber om bord på vingerne. Efterhånden som inter
kontinentale raketter og mellemdistanceraketter vil
erstatte de strategiske luftstyrker, må man gå ud fra,
at der vil blive lagt større og større vægt på raket
bærende søstyrker, først og fremmest på atomdrevne
undervandsbåde. Thi derved opnår man formentlig
den bedst mulige deployeringsevne.

Ifølge den officielle NATO-strategi er fo rmålet med
NATO's skjold, d. v. s. de stående, konventionelle styr
ker, at sikre Vesteuropa imod at blive løbet over ende
af de enorme sovjettiske hærstyrker. Det er klart, at
jo flere militære styrker NATO disponerer over, des
mindre lyst har Sovjet til at forsøge et generalangreb
på Vesteuropa. Rent bortset herfra, er det imid ler ti d
et spørgsmål om det nævnte ræsonnement holder for
en nærmere prøve. NATO's stående styrker har al
drig blot tilnærmelsesvis nået samme størrelse som
Østblokkens, hvorfor det logisk set ikke kan have væ
ret skjoldet, der har forhindret et russisk fremstød.
Skulle Sovjet have haft aggressive planer imod Vest
europa, må det først og fremmest have været frygten
for atomgengældelsen og i anden række frygten for
en ny verdenskrig, som har forhindret disse planers
virkeliggørelse. Noget helt andet er, at NATO's skjold
i tilfælde af en verdenskrig måske kunne have spillet
den rolle, man havde tænkt sig - at forhindre Vester
landene i at blive løbet over ende, men betingelsen for,
at de kunne have spillet denne rolle er dog, at der i
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det hele taget kommer en verdenskrig. Sværdet, d. v. s.
NATO's gengældelsesstyrker. har altså også virket
som skjold, hvorfor det forekommer mig, at man har
gjort sig unødige bekymringer om skjoldets styrke.
I virkeligheden må sværd-skjold strategien dels siges
at have været en sammenblanding af atomstrategien
og en klassisk forsvarsstrategi og dels et udtryk for
manglende evne til at tænke globalt. Europas beskyt
telse har ligget og ligger stadigvæk først og fremmest
i USA - ikke ved jerntæppet.

Er denne situation nu forandret efter Sovjets virke
liggørelse af den interkontinentale raket? Er det ræ
sonnement rigtigt, som siger, at om kort tid vil USA's
og Sovjets gengældelsesstyrker opveje hinanden, hvor
for det nu er blevet mere nødvendigt end nogensinde
før at udbygge NATO's skjold? Rent bortset fra, at
der også findes gengældelsesstyrker under europæisk
kommando tager ræsonnementet slet ikke hensyn til
de politiske virkninger af atombalancen : at det i
atomtiden er blevet en livsbetingelse at begrænse sig
i sin udenrigspolitik, og at østens og Vestens skæbne
uløseligt er knyttet sammen. Nu som før er det først
og fremmest de eksisterende gengældelsesstyrker. som
sikrer os imod en verdenskrig. NATO's skjold kan
derimod betragtes som den militære forsinkelsesfak
tor, der er nødvendig for fuldt ud at kunne deployere
NATO's gengældelsesstyrker. samt som en sikkerhed
imod lokale krige og kupforsøg - hvilken opgave det
ganske vist ikke er organiseret til at løfte.

NATO's strategi har - så vidt jeg kan se - hid
ti været baseret på to antagelser: 1) at en ny stor
krig er en mulighed og 2') at der er mulighed for at
opnå sikkerhed ved at bekæmpe østmagtens militære
styrker.

33$



516 Magtens begrænsning.

Det sidste har måske været rigtigt hidtil, hvor NATO
har været overlegen m. h. t. gengældelsesstyrker. Men
i samme takt Sovjet vinder op på siden af NATO
med transportmidler og kernevåben, i samme takt må
NATO opgive troen på, at vor sikkerhed er ligefrem
proportional med, hvad vore militære styrker kan
gøre imod Sovjets militære styrker, og i samme takt
tvinges NATO til at erkende, at vor sikkerhed er lige
frem proportional med, hvad vore militære styrker
kan gøre imod det russiske samfund.

Når NATO først er n ået frem til dcnne erkendelse,
må konsekvensen også blive, at man udformer en
strategi, som primært er baseret på den antagelse, at
en storkrig er en umulighed, så længe NATO og Sovjet
er i besiddelse af effektive gengældelsesstyrker. De
militære atomstyrker virker derved efter hensigten - 
ved deres blotte eksistens at umuliggøre en verdens
omspændende atomkrig.

2) Sikre de enkelte lande imod en lokal krig.

Som NATO er organiseret i øjeblikket er et direkte
sovjetisk angreb på et NATO-land næppe tænkeligt,
eftersom det ville betyde sammenbruddet af atom
balancen. Derimod er der teoretisk set mulighed for
et angreb på et NATO-land ved stedfortræder, f. x.
et syrisk angreb på Tyrkiet, ligesom man meget vel
i fremtiden kan tænke sig storpolitiske konstellatio
ner, som muliggør direkte østlige angreb på enkelte
NATO-lande. Der er netop i den senere tid fra ame
rikansk side ytret betænkeligheder ved den nuværende
NAT O-strategi. Man mener ikke, at ethvert russisk,
lokalt aggressionsforsøg kan berettige en global atom
krig.
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Og selvom man principielt anerkender virkningerne
af atombalancen - som opridset i afhandlingen _ .
kan man til syvende og sidst aldrig helgardere sig
imod, at ikke en eller anden uansvarlig statsmand
spiller højt spil og påbegynder en lokal krig. Det er
derfor af eminent betydning at udforme udenrigs- og
militærpolitikken således, at den giver den størst mu
lige sikkerhed uden dog dermed at afskære modpar
ten muligheden for at fejle, hvilket som bekendt er
menneskeligt. I atomtiden kan man - som påpeget -
kun varetage sine egne interesser, når man samtidigt
til en vis grad tager hensyn til modpartens.

Man bør derfor udforme en NATO-strategi , som i
princippet er baseret på atombalancen. og som der
igennem tvinger Sovjet til at begrænse sig i sin uden
rigspolitik - også hvad angår angreb på de enkelte
NATO-lande. Men samtidig hermed må NATO er
kende sit medansvar for, at enhver mindre konflikt
ikke automatisk skal udvikle sig til en tredie verdens
krig. Dette gøres først og fremmest ved at udbygge
NATO på en sådan måde, at grænseepisoder (hvortil
f. x. et lokalt angreb på Danmark må henregnes) kali
forløbe som begrænsede konflikter, d. v. s. som lokale
krige. Denne erkendelse medfører fem militære konse
kvenser:

a) For det første er det uhensigtsmæssigt at placere
strategiske gengældelsesstyrker i et grænseområde
som f. x. Danmark. Militært set kunne man være fri
stet til at ræsonnere, at Danmark netop igennem
strategiske gengældelsesstyrker opnåede den størst
mulige sikkerhed imod en lokal krig - på samme må
de som NATO's gengældelsesstyrker sikrer verden
imod en verdenskrig. Dette er uomtvisteligt et logisk
argument, men det tager blot ikke tilstrækkelig hensyn
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til, at verden til syvende og sidst ikke regeres af argu
menter, men af mennesker, som er i stand til at begå
fejl. Et russisk, lokalt angreb på Danmark kan sim
pelthen ikke berettige en global atomkrig, hvilket ville
være den sandsynlige konsekvens, såfremt Sovjet an
greb et Danmark væbnet med gengældelsesstyrker.

b) Ud fra lignende betragtninger må man være be
tænkelig ved at placere taktiske atomvåben i grænse
områderne. Det el' blevet farligere at lege med ilden
end nogensinde før - og derfor bør man nok længst
muligt foretrække dcn forsigtigste udvej. I øvrigt fore
kommer det mig tvivlsomt, om Sovjet i det hele taget
selv vil anvende taktiske atomvåben i et lokalt krigs
forsøg? Netop da Sovjet - for så vidt krigsforsøget
sker imod et NATO-land - derved tager en mægtig
chance, m å det være stærkt interesseret i at begrænse
krigen mest muligt. Jeg skal nedenfor omtale, hvor
ledes NATO kan udligne sin lokale militære under
legenhed uden at skulle forgribe sig på kernevåbnene.

c ) De i grænseområderne beliggende NATO-lande
må først og fremmest organisere deres militære styr
ker med henblik på at forsvare deres territorium imod
et lokalt angreb med konventionelle styrker. Som stil
lingen er i øjeblikket er alle de i NATO indgående
nationale styrker i ret høj grad integreret sammen
med henblik på forsvar i en verdenskrig. En sådan
krlgssituntion er som omtalt ikke meget sandsynlig
idag, hvilket dog ikke kan berettige til at foretage en
desintegrering af styrkerne. Det kan derimod beret
tige til at lægge mindre vægt på denne NATO-opgave
end på de opgaver, som tager sigte på en lokal krigs
situation.

d) For bedst muligt at sikre de enkelte lande imod
en lokal krig, er det nodvendigt, at NATO råder over
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betydelige operative centralreserver, som omgående
kan dirigeres til den lokale krigsskueplads. Da sand
synligheden for lokale krigsoverfald imod NATO's
grænselande selvfølgelig er større end sandsynlighe
den for lokale krigsoverfald imod de centrale NATO
lande, må de førstnævnte lande først og fremmest
koncentrere sig om det lokale, nationale forsvar og de
sidstnævnte om de operative centralreserver. Af hen
syn til solidariteten inden for NATO, vil det dog nok
være en fordel, om alle lande bidrager til disse reserve
styrker, som i øvrigt bør bestå af stærkt mobile en
heder af alle tre værn, som til stadighed er på det
højest mulige beredskab. Økonomisk set turde de ope
rative centralreserver være det almindelige forsik
ringsprincip omsat i militær strategi.

e) NATO's kommandosystem bør være således or
ganiseret, at det tillader gennemførelsen af den lokale
krigsstrategi. Kommandoorganernes primære opgave
er, hvad denne situation angår, at dirigere de operative
centralreserver til den lokale krigsskueplads.

III. Militære konsekvenser for Danmark.

På baggrund af de foregående overvejelser kan Dan
mark siges at have tre egentlige militære opgaver:

1) Bidrage til at opretholde aiombolancen,

Da der er taget afstand fra at placere strategiske
gengældelsesvåben i grænseområderne, falder den di
rekte deltagelse i opretholdelsen af atombalancen bort
for Danmarks vedkommende. Tilbage er den indirekte
deltagelse gennem varsling. Da varslingsopgaven idag
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ogs å går ud på at kunne varsle raketter, er en betyde
lig udbygning af det danske radarnet nødvendigt. Spe
cielt er det ønskeligt, at det danske forsvar udstyre'>
med langdistanceradars. Man m å i øvrigt antage, at
varslingsopgaven foruden et på land baseret radarnet
knever betydelige sø- og luftstyrker. Disse styrkers
opgave er at holde mere fremskudte dele af Østersøen
under observation samt at konstatere en evt. større
ud passage, specielt af ubåde, gennem de danske far
vande (j vf'. deployeringsspørgsmålet) .

2) Sikre Danmark imod en lokal krig.

Såfremt Danmark ikke selv havde militære styrker,
men i stedet for bidrog med andre solidaritetsydeIser
til NATO (f. x. med et pengebeløb), kunne den situa
tion teoretisk set opstå, hvor Sovjet besatte Danmark
p å få timer og derefter - i givet fald med en trusel
om atomkrig - præsentere NATO for et fait accompli.
I så fald var der tre muligheder: en atomkrig, et
NATO-angreb på dansk område med konventionelle
styrker eller en NA'I'Ovakcept af den russiske handle
måde. Denne situation - - med dens uhyggelige konse
kvenser - forekommer mig ikke meget sandsynlig i
øjeblikket, men hvem ved, hvordan verden ser ud om
et tiår? For at forebygge en sådan situation er det
nødvendigt, at Danmark selv har militære styrker,
som er i stand til at føre en henholdende kamp, indtil
NATO kan bringe operative reserver frem. Derved
bliver det danske forsvar en afgørende magtfaktor,
som dels »tvinger« vore allierede til ikke at lade os
sejle vor egen sø, og dels derigennem sætter en po
tentiel angriber over for så store problemer, at man
må formode, at han afstår fra et angreb på Danmark,
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De danske sikringsstyrker må altså heller ikke, hvor
talen er om den lokale krigs strategi, betragtes som et
isoleret fænomen - så længe vi er medlem af NATO.
De må først og fremmest betragtes som den faktor,
der tvinger Sovjet til i sine evt. angrebsplaner imod
Danmark at regne med udkæmpelsen af en lokal krig
imod NATO pa dansk område, hvil/æt er en helt an
den og langt vanskeligere opgave end at nedkæmpe
det danske forsvar.

Skal man organisere dansk forsvar med henblik på
denne opgave, synes det indlysende, at søstyrker må
komme til at indtage en central plads. Thi for det
første er det uhyre betydningsfuldt så tidligt som mu
ligt at konstatere russiske angrebsplaner - hvorfor
det tidligere omtalte land-, fly- og skihshacerede mel
desystem også er af vital betydning i denne forbin
delse. For det andet har det alle dage været en fordel
at møde en angriber så langt fremme som muligt, og
hvor det gør mindst mulig skade, hvilket i vort til
fælde vil sige på søen. For det tredie kan angreb på
fjendens forbindelseslinjer på lidt længere sigt lette
situationen betydeligt for egne landstyrker. Endelig
vil en øjeblikkelig minering af de danske gennemsej
lingsfarvande (og i nogen grad en offensiv minekrigs
førelse) være det umiddelbare danske svar på et rus
sisk angreb, da det dels vanskeliggør et russisk ryg
angreb på danske landstyrker, dels besværliggør den
russiske fremføring af forsyninger og dels muliggør.
at NATO også kan komme os til hjælp over søen.

At et østligt angrebsforsøg imod Danmark sandsyn
ligvis vil foregå dels som en luftlandeoperation og dels
som en søinvasion, betyder først og fremmest, at for
svaret må have et afbalanceret forhold mellem de tre
værn samt hjemmeværnet. Et svagt dansk søf'orsvar
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betyder i realiteten, at den danske hær stilles over for
de samme militære opgaver, som hvis Danmark var
landfast med østblokken. Og et svagt dansk søforsvar
betyder derfor, at vi ikke drager de strategiske for
dele af vor beliggenhed og egenart som et ørige, som
det er muligt at drage.

Tager man herudover specielt den nyere våbentek
niske udvikling i betragtning, først og fremmest frem
komsten af raketvåbnet, er det iøjnefaldende, at mu
lighederne for et dansk søværts betonet antiinvasions
forsvar er forøgede. Thi raketterne har netop givet
skibsenheder af en størrelsesorden, som Danmark
skulle kunne overkomme, såvel som mobile kystbatte
rier den slagkraft, som tidligere var forbeholdt de
største krigsskibe. En flåde af hurtiggående raket
fartøjer til nærforsvaret og af raketbærende ubåde til
fjernforsvaret vil i forbindelse med et offensivt og
defensivt minevåben med herhenhørende beskyttelses
enheder kunne stille et russisk angrebforsøg over for
ganske betydelige vanskeligheder. Det Cl' klart, al Sov
jet jo nok vil kunne overvinde de danske forsvarsstyr
ker, men det må understreges, at ikke mindst de om
talte søforsvarsstyrker vil kunne bibringe angrebet en
forsinkelse, så det mister karakter af et kupforsøg. I så
tilfælde må Sovjet regne med hurtigt at stå over for
tililende NATO-reserver, hvilket vil ændre billedet til
så stærk ugunst for Sovjet, at man må formode, at
det afstår fra evt. angrebsplaner.

3) Bidrage til de operative centratreseruer,

Som nævnt er det naturligt, at de operative reser
ver først og fremmest urlgøres af enheder fra lande,
der ikke grænser op til Sovjet. Dette betyder, at det
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danske bidrag til reservestyrkerne kun kan blive be
skedent - f. x. en bataljon og enkelte sø- og luft
enheder. Sådanne styrker vil også samtidigt kunne
fungere som operative FN-reserver.

Om beredskab og organisation.

En af konsekvenserne af de i afhandlingen frem
satte synspunkter er, at der for øjeblikket ikke kan
siges at eksistere nogen større krigsfare for Danmark,
men at dette dog meget vel kan ændre sig i fremtiden.
Dette betyder igen, at det næppe er nødvendigt at
stille så store krav til alle dele af det militære bered
skab, som man har gjort det i de senere år, hvor man
i realiteten har sat lighedstegn mellem det politiske og
det militære beredskab. Skal man ud fra denne nye
politiske vurdering organisere det danske forsvar, tur
de det være mest hensigtsmæssigt at organisere det
som et NATO-orienteret rammeforsvar, d.v.s, et for
svar som i takt med den udenrigspolitiske situation
hurtigt kan udvides eller indskrænkes, og som bedst
muligt kan indpasses i NATO's almindelige militære
beredskab. I stedet for, at der i krisesituationer statio
neres allierede styrker her i landet - som efter si
gende antydet af forsvarsstyrelsen - bør den da på
krævede forøgede militære effektivitet fremkomme
ved, at de nationale styrker forstærkes. Herved opnås
både den i krisesituationer nødvendige militære effek
tivitet og den i roligere perioder ønskværdige, økono
misk overkommelige forsvarsordning.

For nu bedst muligt at tilpasse det danske forsvar
til NATO's nuværende strategi og militære beredskab
ville det være hensigtsmæssigt at organisere ramme
forsvaret i to led: periferiforsvaret - bestående af
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søværnet og Ilyvovåbnet - og centralforsvaret be
sh ende af lucren og hjemmeværnet. Tænker man sig
nu, at periferif'orsvnrct til stadighed havde sin maksi
male styrke, hvorimod central forsvaret blev organise
ret til hurtigt at kunne udvides eller formindskes i
takt med den udenrigspolitiske situation, havde man
skabt en forsvarsordning. der indebar flere fordele og
få ulemper.

Et stærkt periferi forsvar på højeste beredskab inde
bærer for det første, at vi, dels 'som vort bidrag til at
opretholde atombalancen og dels i tilfælde af, at
storkrigen imod Iorventningerne alligevel skulle kom
me, også med denne forsvarsordning ville være i stand
til at honorere vore vigtigste NATO-forpligtelser. Disse
dækkes nemlig i kraft af vor strategisk vigtige belig
genhed først og fremmest af periferiforsvaret og må
siges at være: evnen til at varsle et østligt general
angreb og evnen til at spærre sundet og bælterne.
Med en russisk ubådsflåde på over 500 ubåde, hvoraf
et ret stort antal er stationeret i Østersøen, må evnen
til at spærre udfaldsvejene fra Østersøen siges at være
en militær opgave af første rang. Alene visheden om, at
danske søs tyrker (i forbindelse med den vesttyske
flåde ) effektivt ville være i stand til at løse denne
opgave, ville gøre Danmark til en værdifuld aIlieret
for de andre NATO-lande. Vor strategisk vigtige be
liggenhed er i øvrigt - politiske motiver uomtalt
den bedste garanti for, at NATO vil sende hjælp i
tilfælde af en lokal, østlig aktion imod Danmark.

Et stærkt periferiforsvar betyder dernæst, at vi
selv har et stedsevirkende højt og stærkt beredskab
imod et lokalt angreb, som rent faktisk først må pas
sere periferien, før det når ind i centrum. Almindelig
sund fornuft vil se rimeligheden 'af at have det højeste
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beredskab i periferien, thi periferikamp giver central
forsvaret mulighed for at udfolde sig, hvorimod cen
tralkamp vanskeliggør for ikke at sige umuliggør et
periferiforsvar.

Endelig er ændringer i periferiforsvarets styrke langt
vanskeligere at gennemføre end ændringer i central
forsvaret - eftersom søværnet og flyvevåbnet er langt
mere teknisk og materielt betonede værn end hæren
og hjemmeværnet.

Af ulemper ville denne ordning først og fremmest
betyde en udfordring til hærens organisationsevne og
evne til at indføre nye militære systemer. Men bortset
herfra forekommer det mig - hverken ud fra NATO
eller ud fra danske synspunkter - ikke betænkeligt,
at centralforsvaret i roligere perioder har en mindre
styrke end i krisetider, når blot man har sikret sig,
at udvidelsen af central forsvaret sker prompte og
effektivt. Det drejer sig altså om for hærens vedkom
mende at skabe en tidssvarende værnepligtsordning
forankret i en lov, som muliggør øjeblikkelige freds
mæssige indkaldelser eller andre militære nødforan
staltninger (som hjemsendelse med våben og udrust
ning) og udformet på en måde, som dels tilfredsstiller
det landmilitære effektivitetsønske, og dels er akcep
tabelt for den værnepligtige samfun dsborger . For så
vidt man fra politisk side er villig til at akceptere det
politiske ansvar forbundet med en sådan ordning, kan
det i betragtning af det danske kommunikations- og
transportsystems høje stade kun være et teknisk og
pædagogisk spørgsmål, om et sådant system skal kun
ne virke tilfredsstillende.

Man må dog gøre sig klart, at et rammeforsvar be
stående af et maksimalt periferiforsvar i forbindelse
med et variabelt centralforsvar stiller meget store krav
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til de politiske og militære ledere. De militære ledere
får foruden al mulig mellemværns samarbejdsvilje
brug for en betydelig militær fantasi og dristighed. Og
de politiske ledere vil få brug for al deres ansvars
bevidsthed og mod til i krisesituationer at skærpe
forsvarsberedskabet. En forudsætning er selvfølgelig,
at man ikke betragter de danske militære foranstalt
ninger som en provokation over for Rusland.

ll'. Afsluttende bemærkninger.

Enhver traktat er begrundet i et interessefællesskab
- således også Atlantpagten. Danmarks vigt igste in
teresser i NATO er for det første, at NATO blokerer
mulighederne for en verdensomfattende storkrig og
for det andet, at vi igennem NATO opnår den bedst
mulige sikkerhed imod en lokal krig. Så længe vi er
interesserede i at opnå beskyttelse i gen n em NATO,
m å vi følgelig væ re interesserede i, at NATO-fælles
skabet ikke undergraves. Da ethvert oprindeligt nok
så stærkt interessefællesskab kan undergraves af
manglende solidaritet, må det derfor blive en vigti g
dansk politisk opgave at udvise en passende solida
ritet over for NATO.

Dette kan blive vanskeligt nok. Vi er nemlig, så
længe NATO har en betydelig indre politisk styrke, i
den - ud fra tilvante begreber - paradoksale situa
tion, at dansk forsvar da virker som en ren politisk
solidaritetsydeIse, hvorved vi opnår en næsten fuld
sikkerhed imod en lokal krig. Men såfremt den ind
byrdes solidaritet i NATO undergraves, vil det danske
forsvar atter begynde at virke militært, hvilket i be-
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tragtning af Sovjets styrke kun kan give os en ringe
sikkerhed imod et lokalt krigsoverfald.

Det kan således både blive farligt og dyrt at ned
sætte solidaritetsydeisen for meget.
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Meddelelser fra udlandet.

Om ubådskrigen 1939·45,

Nedenstående oversigt viser antallet af hangarskibe, slagskibe og kryd
sere, der blev sænket eller beskadiget under 2. verdenskrig som følge af
ubådsangreb.

Angribende ubådes Hangarskibe Slagskibe Krydsere

na tionalitet
I

heska- I beska- I beska-sænket diget sænket dluet sænket diget

Tyske 6 2 2 3 6 6

Italienske O O O 2 3 4

Japanske 3 3 O 2 2 3

Engelske O O O 3 8 11

Arncrtkanske g 10 1 2 15 11

Franske O O O 1 O O

Hollandske O O O O O 2

I

Aksemagterne ialt Il 5 2 7 11 13

Allierede iait Il 10 1 6 23 24

efterfølgende skemaer angives de enkelte angreb.

Ubådsangreb imod større krigsskibe i 2. verdenskrig.

Alle ubådsangreb fra de krigsførende magters side imod hangarskibe,
slagskibe og krydsere er medtaget i de tilfælde, hvor de angrebne skibe
blev sænket eller beskadiget.

Tidsskr. f. Søvæsen. 129. Aarg. 34



Nr,l Dato
Nat. ITrpe I

ANGREBNE SKin

Nnvn I ts . Position I Nation

ANGRIBENDE UDAD

Ublid IChefens navn

a) sænket: Hangarskibe

1 17/ !l-39 brit. CV COURAGEOUS 22500 50-10 N/ 14-45W tysk U 2!l Schuhart
2 14/11-41 brit. CV ARI{ ROYAL 22600 36 ·02 NI 04-45 W tysk U 81 Gaggenberger
3 21/12-41 brit. CVE AUDACITY ".5000 44-001'1/ 20·00W t;'sk U 751 Bigalk
4 2/ 5·42 japan CVS ;\IIZUHO 10500 34-261'1 /138-14 E a·rnerile. DHUM Riee
5 7/ 6-42 arnerlk. CV YORKTOWN 19000 30-36 N!176.34 E japan I 1611 Tllnabe
6 11/ 8-42 brit. CV EAGLE 22600 38-05 N/ 03·02 E tysk U 73 Rosenbaurn
7 15/ 9-42 arnerlk . CV WASP 14700 12-25 N/164.01l E japan I l!l Nnraharn
8 15 /11-42 brit. CVE AVENGEH 8200 36-15 N/ 07-45\\' tysk U 155 Pleuing
9 24/11-43 arnerik , CVE LISCOME BAY 6730 02-54 N/172-30 E japan I 17f! Tabata

10 4/12.43 japan CVE CHUYO 16750 32-37 :-1/143-3!l E nmerlk, SAILFISH \Varel
11 29/ 5-44 arnerlk. CVE BLOCK ISLAND 7800 31-13 N/ 23-03W tysk U 549 Krankenhug.
12 1!l/ 6·44 japan CV SHOI{AIW 25H75 11-50 N/137 -57 E umerlk. CAVALLA Kossier
13 19/ 6-44 japan CV TAIHO 29300 12·22 N/137-04 E amerik. ALI3ACORE Blurichard
14 18/ 7-44 japan CVE TAIYO 16;50 18-16 N/120-20 E arnerile . HASHER Munson
15 17/ 9-44 japan CVE U~YO 16750 19-18 N/116-26 E arnerik. BAHB Fluekey
16 17/11 -44 japan CVE SHINYO 17500 33-02 1'1 /123-33 E arnerlk. SPADEFISH Underwood
17 29/11-44 japan CV SHINANO 62000 :i2-00 1'1 /137-00 E amerik. ARCHERFISH Eriright
18 19/12-44 japan CV UNRY U 17300 28-59 1'1/124-03 E nmerik. REDFISH McGregor

b) beskadiget:

1 11/ 1-42 amerik .
I CV

SAHATOGA 1 33000 500 m SW Oahu japan I H Inaba
2 31/ 8-42 amerlk, CV SARATOGA , 33000 10-34 S/164-18 E japan I 26 Yokota
3 28/ 9-42 japan

I CV
TAIYO 16750 06-59 N/151-45 E amerik. TROUT Ramage

4 20/10-42 japan CV HlYO 24140 E Kurtlen nmerlk . GREENLING Bruton
5 12/12-42 japan CV RYUHO 13360 32-04 N/142-30 E amerik. DRUM McMahon



H 9/ 4-43 japan CVE TAIYO 16750 SW Truk amerik, TUNNY Scott
7 10/ 6-43 japan CVE HIYO 24140 Tokyo-Bay arnerlk. TRIGGEH Benson
8 24/ 9-43 japan CVE TAIYO 16750 27-55 N/146-05 E arnerlk. CABRILLA Hnmmond
9 5/11-43 japan CV JlINYO 24140 32-19 N /132-58 E amerlk, HALIBUT Gnllantln

10 4/12-43 japan CVL RYlIHO 13360 32-38 N/143-38 E arnerlk. SAILFISH Wnrd
11 19/ 1-44 japan CVE lINYO 16750 12-50 N/146-23 E amerik. HADDOCI{ Honeh
12 22/ 8-44 brit. CVE NABOB 8200 71-42 N/ 19-11 E tysk li 354 Sthamer
13 25/10-44 amerik. CVE SANTEE 12000 09-45 N/126-42 E japan J 56 MorinlSga
14 9/12 -44 japlln CV JUNYO 24140 E Nagasaki arnerlk. SEA DEVIL Styles

REDFISH MeGregor
15 1 15/ 1-45 brlt, CVE THA~E 8200 55-08 N/ 05-21iW tysk li 482 Graf v.

Matnschka

8) sænket: Slagskibe

l / 14/10-39 brit . BB ROY.\L OAI{ 29150 l in Scapa Flow tysk U 47 Prien
2 25/11-41 brit. BB BARHA;\I 31150 32-34 NI 26-24 E tysk li 331 Prlh. v.

32250 126-09 N/121-23 E amerik ,
Ttesenhausen

3 1 21/11-44 japun BB KONGO SEALION II Releh

b) beskadiget:

1 I 4/12 -3!1 brit. BB NELSON 33950 v. Loeh Ewe Itysk li 31 (MINE) Habekost
2 28/12 -39 brit, BB BARHA;\I 31100 58-47 N/ 08-05 W tysk U 30 Lemp
3 20/ 6-40 tysk BB GNEISENAU 31800 63-43 N/ 09-32W brit. CLYDE lugram

... 4 25/ 9-40 brit. BB HESOLlITIO;,\ 29150 W Dakar fransk BEVEZIERS Lancelot
~ 5 20/ 3-41 brit, BB MALAYA 31100 20-02 N/ 25-50W tysk U 106 Oesten..

6 14/12-41 ital. BB VITTOHIO 41166 Capo dell'Arm i brit, URGE Tomklnson
VENETO

7 1 19/12-41 brlt, BB QlIEEN 31000 I Alexaudr'iu Ha!. SCIRE (m. maiali IBorghese
ELIZABETH under Marceglla)"

8 I 19/12-41 brit, BB VALIANT 31000 I Alexandria Hal. SCIRE (m . maiall Borgbese
under Duran de la Penne)"

Ol undervands-scooter



Nr·1 I
Al'iG HEIlNE S xrn E

POSili~1
ANGRIBENDE UBÅD

Dato
Nnt. IType I Navn I Is. I Nation I UMd ICherens navn

b) beskadlget i

9 I 30/ 5-42 brit. BB RAMILLIES 29150 I Diego Suarcz japan I I 20 (med lille IT. Ynmada
ubåd under'l)

10 I 15/ 9-42 amerik. BB NOHTH 35000 12-28 S/164-09 E japan I 15 I lsh ikawa
CAHOLlNA

11 I 22/ 9·43 tysk BB TIRPITZ 42900 IAltenfjord brit. X 6 Cameron
X 7 Place

12 1 24/12 .43 japun BB YAMATO 63720 IY. Truk amerik. SKATE McKinne)'
13 29/ 3·44 japan BB MUSASHI 63720 NV Palau amerik. TUNNY Scott

o) sænket: Kr-ydser-e
9/ 4-40 tysk CL KARLSRUHE 8350 57-55 N/ 08-14 E brit. THUANT Hutehinson

2 l 12/ 6·40 brit. CL CALYPSO 4180 33-45 N/ 24-32 E ital. BAGNOLINI Tosoni-
Pittoni

3 1 25/ 2-41 ital . CL AR;\IANDO DIAZ 6500 34-33 N/ 11-45 E bl'it. UPRIGHT Norman
4 31/ 3-41 brit. CL BONAVENTURE 5450 33-20 N/ 26-35 E ital. DAGABUR Romano

AMBRA Arillo
5 1 24/11-41 hrlt. CL DUNEDIN 4850 03-00 Ni 26-00W tysk U 124 Mohr
6 14-12-41 brit. CL GALATEA 5220 31-17 N/ 2!1-13 E ital. J)AGABUR Torri

tysk U 557 Paulssen
7 111/ 3-42 brit, CL NAIAD 5455 S Kreta tysk U 56;; .Jebsen
8 1/ 4-42 ital. CL DELLE BANDE 5350 11 m SE brit. URGE Tomkinsen

NERE Stormbell
9 111 / 5-42 japan CM OI{lNOSHIMA 4400 05-06 5/153-48 E amerlk. S -l2 Kirk

10 15/ 6-42 ital. CA TREr'nO 12000 36-07 N/ 18-36 E brit. U;\IBRA Maydon
11 16/ 6-42 brlt. CL HER;\IIONE 5450 :i3-20 ':\/ 26-00 E tysk U 205 Reschke



al sænket: Krydsere

12 10/ 8-42 japan CA KAIW 8800 02-15 S /152-15 E amerik. S 44 More
13 221 8-42 brit. CL CAIRO 4200 37-40 N/ 10-06 E ital. AXUM Ferrini
14 13/10-42 amerik. CL .JUNEAU 6000 10-34 S/161-04 E japan I 26 Yokota
15 18/12-42 japan CL TENHYU :1800 05-11 S/145-17 E amerlk, ALBACOHE Lake
16 1 8/ 1-48 ital. CL ULPIO THA,JANO 8740 1 Palermo brit. THUNDEH- Croueh

BOLT (med
chariot under
Greenland)"

17 11 2-43 brit. CM WELSH~fAN 2650 ' 31-12 N/ 24-52 E tysk U 617 Brandi
18 11/ 1-44 japan CL IW l\1 A 5700 06-00 N/ !llJ-OO E brit. TALLY HO Brennington
19 16/ 2-44 japan CL AGANO 6651 10-11 N /151-42 E amerik. SKATE Gruner
20 18/ 2-44 brit. CL PENELOPE 5270 40-55 NI 13-25 E tysk U 410 Fenski
21 13/ 3-44 japan CL rATSUTA 3300 32-58 N/138-52 E arncrlk. SANDLANCE Garrison
22 27/ 4-44 japan CL YUBARI 3500 05-28 N/131 -45 E amerlk. BLUEGILL Barr
23 29/ 6-44 japan Cl\f TSUGARU 4400 02-19 ~/127-57 E arnerik. DARTER StovaII
24 19/ 7-44 japan CL O! 5700 12-45 N/114-20 E arner-ik. FLASI-IEH Whiteaker
25 7/ 8-44 japan CL NAGARA 5760 32-09 N/129-53 E arnerik. CROAI{EI\ Lee
26 1s/ 8-44 japan CL NATORI 5760 12-29 N/128-49 E amcrik. HARDI-IEAD McMaster
27 19/ 9-44 japan CL IOSI-IIl\IA 2500 33-40 N/138-18 E arnerik. SHAD Julihn
28 28/10-44 japan CA MAYA 13400 09-29 N/l 17-20 E amerik. DACE Claggett
29 23/10-44 japan CA ATAGO 134flO 09-24 N/1I7-1l E amerik. I DARTEH l\lcClintock
30 25/10-44 japan CL TAMA 5700 21-28 N/127-19 E amerik. I ,JALLAO Icenhower
31 7/ 4-45 japan CL ISUZU 5760 07-:II! N/118-09 E umerik. CHARR Boyle

GABlLAfI: Parham
32 1 8/ 6-45 japan CA ASHIGAI\A 13000 01-59 S/104-57 E brit. I TRE fl: CI-I ANT Hezlet
33 30/ 7-45 amerik. CA INDIANAPOLIS 9950 12-02 N/134-48 E japan I 58 I-1ashimoto
34 311 7-45 japan CA TAKAO 13400 Johore-Str, brit. XE 3 Fraser

XE 1 Smart

0) undervnnds-scooter



~r· 1 Dato
Nnt. IType I

ANGREB/I(E SKIBE

Navn I ts. Position

ANGRIBENDE UBÅD

Ubåd I Chefens navn

b) beskadiget:
1 21/11-39 brit. CL BELFAST 11550 Firth af Forth tysk U 21 (Mine) Frauenheim
2 13/12-39 tysk CL LEIPZIG 6710 130 m W Jylland brit. SALMON Bickford
:I 13/12-39 tysk CL NORNBERG 6980 130 m W Jylland brit. SALMON Bickford
4 11/ 4-40 tysk CA LOTZO\\, 11700 57·50 N/ 11-00 I~ brit. SPEARFISH Forbes
5 13/12-40 brit. CL COVENTRY 4290 32-27 N/ 26·44 E ital. NECHELLl Fcrracuti
6 28/ 7-41 ita\. CL GIUSEPPE 9500 v. Marettimo brlt. UPHOLDEH Wanklyn

GARIBALDI
i 24/ 8-41 ital. CA BOLZAlW 12000 SE Sardinien brit. TRIUMPH Woods
8 21/11 -41 ital. CA TRIESTE 12000 S l\lessina·Str. brit. UTMOST Cailev
9 23/ 2-42 tysk CA PRINZ EUGEN 14800 v. Lister hrlt. TRIDE:"T Sladell

lU 1/ 4-42 japnn CL NAI{A 5850 Chrlstmas-Isluud arnerne SEAWOLF Wnrder
11 30/ 4-42 brlt, CL EDINB UHGH 11500 73-18 N/ 33·00 E tysk U 456 Teichert
12 12/ 8-42 brit. CL NIGERIA 8000 37-40 N/ 10-06 E ital . AXUM Fcrrini
13 12/ 8-42 brit. CL KENYA 8000 37-34 N/ 10-35 E ital . ALACI Puccini
14 13/ 8-42 ital . CA BOLZANO 12000 Eolie-Island brit. UNBROKEN Mnrs
Hi 13/ 8-42 ital. CL ATTENDOLO 7500 Eolie-Islnnd brit. UNBROKEN Mars
16 18/10.42 japan CL YUHA 5760 07-47 S/157-10 E umerlk. GRAMPUS Craig
17 20/10 -42 arnerik. CA CHESTER 9200 13-31 S/163-17 E japan I 176 Tanabanc
18 123/10 -42 hrit. CL PHOEBE 5450 6 m Pt. Nolre tysk U 161 AchiIles
19 8/11 -42 ital. CL ATTILIO REGOLO 3606 udfor Palermo brit. UNRUFFLED Stevens
20 1/12-42 brit. CM :\IANXl\IAN 2650 :16-39 N/ 00-15 E tysk U 375 Kiinenkump
21 !li 1-43 japan CL NATORI 5760 18 m 1250 Ambon amerik. TAUTOG Sieglaff
22 16/ 7-43 brit. CL CLEOPATHA 5450 37-13N /1li-00E

1itn!.

DANDOLO Turcio
23 20/ 7-43 austr. CL HOBART 6890 15-07 si163·64 E japun 111 Nanaji
24 23{ i -4:1 brit. GL NEW FOmmLANO 8000 :17-03 NI 15·24 E tysk U 407 Briiller



b) beskadiget:
25 5/ 8-43 japan CM TSUGAHU 4400 01-53 N/153-52 E amerik. SILVEHSIDES Coye
26 6/ 9-43 japan CA NACHI 13000 40-07 N/152-20 E amerik. HALIBUT Gallanlin
27 12/11 -43 japan CL AGANO 6651 udfor Kavleng arnerlk. SCAMP Eberl
28 20/11 -43 brit. CL BIRMINGHAM 9100 33-05 N/ 21-43 E lysk U 407 Briiller
29 27/1-44 japan CL I{(TAI{AMI 5700 110 m SWPenang bril. TEMPLAR Beckley
30 21/ 6-44 japan CM TSUGARU 4400 01-00 S/130-35 E holl. K XIV Van Hooff
31 23/10-44 japan CA AOBA 9000 12 m S Cavite amcrik. BREAM Chapple
32 23/10-44 japan CA TAKAO 13400 09-24 N/117-11 E amerlk. DAHTEH McClinlock
33 3/11-44 amerik. CL RENO 6000 13-46 N/131-27 E japan I 41 Kondo
34 6/11-44 japan CA IW;\1ANO 12500 Cape Bollnao amcrik. GUITARRO Haskins

HREAM Chapple
RATON Shea
RAY Klnsella

35 1 19/11-44 !japan
I CL \ ISUZU 1 5760 111-22 N/11!l-38 E l amerik. I HAKE Hayler

36 13/12-44 japan CA MYOIW 13000 SW Indokina amerik. BERGALL Byde
37 22/ 4-45 japan CA NACHI 13000 05-29 5/107 -00 E holl . O 19 Van Hooff



Ubådschefer i 2. verdenskrig med bedste sænkningsresultater.

I efterfølgende liste er opført alle flåders ubådschefer. som i anden verdenskrig sænkede mere end !JO.OOO BRT
fjendtlig dier neutral handelsskibstonnage. Tallene er fremskaffet på grundlag af en omhyggelig sammenligning mellem
de af ub ådene af~ivne meldinger og de officielle tabslister fra de krigsførende og neutrale stater. Selvom der i enkelte
tilfælde kan forekomme mindre forskydninger, kan denne liste dog i almindelighed gælde som en afsluttende op
stilling over de pågældende ub ådschefers faktlske sænkning af skibe. De af ubådscheferne meldte resultater ligger 
alt efter bedømmelsesmulighederne - mellem O og 350/0 over de faktiske kendsgerninger. Minesprængte skibe er
medregnet i denne opstilling.

De nævnte sænkningsresultater lian ikke uden videre vurderes som m ålestok for de enkelte ub ådschefers præ
stationer, dertil var forudsætningerne, under hvilke de fandt sted (f. eks.operationsområde, forsvar, antal og størrelse
af angrebne mål, skibenes tilstand o. s. v.) for forskellige. Yderligere må tages i betragtning, at talrige af de nævnte
chefer før deres egen chefstid har sejlet som vagtchefer under andre chefer, der har opnået store resultater.

~r· 1 CHEFENS NAVl'\'

I
Antal Ilogier.

I
(,billl I Type dage i

soen

Tidsrum for
frontindsats I

I{O:-lTHOLLEREDE RESULTATER

sænket beskndiget
I\rlgssl<ihe IHnndehskib. 1 I\rigsskibe IHandelsskib.

1 Kretschmer, Otto U 23 II B !)/ !11 ISep. 39-Mar. 40 1 jager 44/266.629 7/47.400
U 99 VII B 7/127 Jun.40-Mar.·ll

2 L åth, Wolfgang U 9 II B 5/ 57 Jan. 40-:.1aj 40
U 138 II D 2/ 27 Sep. 40-Olil 40
U 4:-1 IX 5/192 Nov. 40-Jan. 42 1 ubåd 43/225.712 2/17.343
U 181 IX 02 2/33:-1 Sep, 42-0kl. 43

3 Topp, Erich U 57 II C 3/ 24 Jul, 40-Sep. 40
U 552 VII C 10/291 Feb. 41-Aull. 42 l jager 34/193.684 5/36.588

4 Mertcn, Kari-Friedrich U 68 IX C 5/272 Jun. 41-Maj 43 29/186.064
5 Sch åtze, Viktor U 25 lA 3/ !J8 Okt. 39-Maj 40

U 103 IX B 4/196 Sept. 40·Jul, 41 34/171.164 2/14.213



6 I Schu1tze, Herbert U 48 VII H 8/202 Sep. 39-Apr. 40
Jan. 41-Jun. 41 I 1 21;/171.121 I I 3/23.488

7 1 Lassen, GeOI'a U 160 IX C 4/329 Feb. 42-Maj 43 28/167 .601 4/28.227
8 Lehmann-Willenbrock, U 5 11 A 1/ 15 Apr. 40

Hcinrich U 96 Vil C 1l/260 Dec. 40-Mar. 42
U 256 Vil C 1/ 44 Sep, 44-0U. 44 I 22/166.596 2/15.864

9 I Liebe, Heinrich IU 38
IX 9/310 Sep. 39-Jun. 41 30/162 .333 1/ 4.901;

10 Prien, Gimther U 47 Vil il 10/225 Scp, 39-Mar. 41 1 slagskib 28/160 .935
11 Schepkc, Joachim U 3 11 A 3/ 24 Sep. 39-0kt. :i!J 4/30 .63:1

U 19 11 B 5/ 58 Jan. 40-Apr. 40
U 100 Vil B 6/101 Aug. 40-Mar. 41 39-159.130 2/10.594

12 1 Hcnke, Werner U 515 IX C 6/337 Aug. 42-Apr. 44 1depotskib 25/156.829 1 jager

13 Emmerrnann, Cllrl U 172 IX C 5/365 Apr. 42-Sep. 43 27/152.656
14 Bleichrodt, Heinrich U 48 Vil B 2/ 39 Sep. 40 -0kt. 40 1 slup

U 109 XI B 6/361 Jun. 41-0IIt. 42 24/151.319 1 1/ 6.548
15 I Gysac, Hohert U 98 Vil C 6/183 Mar. oll-Feb. 42

U 177 IX D2 2/:nO Scp. 42-0kt. 43 25/144.901 1/ 2.588
16 11{aJs, Ernst U 130 IX C 5/281 Dec. oll-Dec. 42 19/138.567

1

2/13.856
17 Mohr••Johunnes U 124 IX B 6/262 Scp. oll-Apr. 43 1 krydser 27/132- i31 3/26 .167

1 korvet
18 1 Scholtz, Klaus U 108 IX il 8/347 Feb. 4l-Sep. 42 24/132.417
19 Endrass, Engelbert U 46 VII 13 7/186 Jun. 40-Aug. 41

U 567 Vil C 2/ 35 Okt. oll-Dec. 41 22/128.879 I I 4/26.125
20 I Hardegen. Reinhart U 147 Il D 1/ 25 Feh. oll-Mar. 41 23/128.4 72 5/32516

U 123 IX B 5/238 Jun, oll-Maj 42 f1 k t
21 IPicning, Adolf U 155 IX C 8/457 Feb. 42-Jlln. 44 ) es Ol' e-

U 255 VII C 2/ 21 Apr. 4;;-~111.i 45 l~~al:g?r 125/ 127.649 I I 1/ 6.736
22 I Schuee, AdaJbcrt U 6 11 A 1/ 15 Apr. 40 ar øj

U 60 Il C 3/ 47 AIlIl. 40-01,t. 40 I 24/122.988 2/20 .377
U 201 VII C i /229 Apr. oll-Aug . 42



({O:-lTHOLLEREOE RESULTATER

sænket I beskadiget
I,rlltsskibe I Handelsskib. Krll:sskibe IHandelsskib

Tidsrum for 
Irnntindsats

Antal
togter
dage I
soen

IUbfld I Type ICHEFENS HAVl\

-- ---

ler, Ernst U 126 IX C 5/391 Jul. oll-Jan. 43 24/115.983 2/15 .907
rtmann, 'Verner U 37 IX 3/ 78 Did. 36-Apr. 40 1/ 8.096

U 198 IX D2 1/200 Mar. 43-Sep. 43 24/115 .616
iten, .Jiil'gen U 61 Il D 8/126 Okt. 39-.lul. 40

U 106 IX B 3/179 Feb. 41-Sep . 41 23/115.59;; 1 slagskib 3/14.338
U 861 IX D2 2/249 Apr. H -Maj 45

ssler, Gunter U 107 IX B 3/205 Jan. oll-Nov . 41 20/116.040
lte, Helmut U 159 IX C 4/257 Apr. 42-Apr. 43 22/114.378
.ch, Gunter U 558 VII C 10/438 Jun. 41-.lul. 43 1 korvet 201/07.450 2/15.207
haus, Harald U 143 II D 3/ 45 Apr. 41-Sep. 41 2/18.314

U 107 IX B 9/525 Dec. 41-Jul. 44 18/102.023
rtenstein, Werner U 156 IX C 5/295 Dee. oll-Mar. 43 20/101.507 l jager 3/21,44;;
isch, Hans U 32 VII 6/ 92 Feb. 40-0kt. 40 14/100.592 1 krydser 2/ 8.385
ppisch, Herbert U 58 II C 7/115 Sep, 39-Jun. 40

U 94 VII C 6/206 Nov. 40-0kt. 41 18/ 99.681 1/15.241
U 847 IX D2 1/ 43 Jul. 43-Aug. 43

.une, Richard H. TANG (U.S.A .) 5/ ? Jan. H-Okt. 44 25/ 99.008
np , Fritz-Julius U 30 VII 6/154 Sep , 39-Ang. 40

U 110 IX B 2/ 42 Mar. 41-Maj 41 1!1/ 98.800 l slagskib 2/11.6fi9
irn, Victor U 37 IX 4/ 74 il! aj 40-0kt. 40 1 slup 20/ 98.324 I 1/ 9.494
tzelburg, Rolf U 202 VII C 8/231 Jun. 41-Sep . 42 23/ 97.409 3/24.457
Imann, Wilhelm U 34 VII 7/168 Sep, 39-Aug. 40 1 jager

U 848 IX D2 1/ 48 Sep. 43-NO\·. 43 l ubåd 22/101.883
.tin, Erwin U 158 IX D 2/112 Feb. 42-Jun. 43 18/ 96.665 1/ 7.118
nklyn, Malcolm UP- (engl .) 23/ ? Jan, 41-Apr. 42 1 jager

1 13/ 95.227
1 krydser 1/ 4.854-

David HOLDER :2 ubåde

23 1Ba
24 Ha

Nr·1

25 1 De

26 He
27 W
28 I{r
29 Ge

30 IHa
31 .Ie
32 I{u

33 1O'
34 Le

38 1Ro
39 Wa

35 1Dc
:16 Mu
37 Ro



40 Schulz, Wilhelm U 10 II B 2/ 31 Sep. 311-0kt. 39
U 64 IX B 1/ 8 Apr. 40 20/ 94.215 1/ 3.909
U 124 IX B 5/207 Aug. 40-Maj 41

41 Suhren, Heinhard U 564 VII C 7/340 Jun, 41-Dee. 42 1 korvet 17/ 93.917 5/31.036
42 Zapp, Hobert U sn IX C 5/2 52 Maj 41-Maj 42 14/ 93.515 1/12.502
43 v, Stockhausen, U 65 IX B 5/186 Apr. 40-.Jan. 41 12/ 91.351 2/16 .688

Hans-Gerrit
44 Gazzana, Gianfrance AHCHIMEDE 1/ 68 Apr. 42-Jul. 42

DA VINCI 2/154 Okt. 42-Mnj 4:-1 11/ 90.601 1/ 7.176
(HnI.)

Ubåde med bedste sænkningsresultater m . h. t. handelsskibe under 2. verdenskrig.

Alle ubådstogter fra Aksemagternes og de AllIeredes side, hvorunder der blev sænket mere end 30.000 BHT han
delsskibstonnage er opført i efterfølgende oversigt. Eventuelle sænkninger af krigsskibe er kun medregnet, forsåvidt
det drejer sig om hjælpeskibe i orlogsflåder, angivet i BHT. Andre sænkede krigsskibe er ført under bemærkninger.
Tallene ungiver ikke de af ubådene meldte resultater, men de ved en omhyggelig sammenligning af beretninger fra
dc deltagende magter virkeligt konstaterede resultater (incl. minesprængte skibe).

Oversigten må ikke betragtes som den eneste målestok for indsatsen fra ubådene og disses chefers side, dertil var
betingelserne for forskellige, under hvilke ubådene i de forskellige flåder i krigens løb opererede, (omfanget af skibs
trafikken, forsvarets styrke, ubådenes tekniske ydeevne o. s. v.),

:-11'.1 Ublid I CHEFENS NAVN

1 I U 48 1 H. Schultze
2 U 37 W. Hartmann
3 U 48 H. Schultze (2)

Togtets varighed

5.10.39-25. 10.39
5.10.39- 8.11.39
2. 2.40-24. 2040

OPERATIONSOMRÅDE

Sydvest f. Irland
Irland til Gibraltar
VestI. Kanal

Vlrkpllg I
sænket

Anlal/BHT

I
5/36.926 1
8/35.306
4/31.526

Bemærkninger



Nr·1 Ubåd I CHEFENS NAVN I Togtets varighed I I
Virkeli " I

OPERATIO:-;SO~fRADE sænket
AnluljBRT

Bemærkninger

4 U 37 V. Oehrn 15. 5040· !l. 6040 I Vest f. Spanien 7/33.!l44 1/ !lA!l4 beskadiget
5 U 101 Frauenheim 28. 5AO-25. 6040 Kanalen og Biskayske bugt 7/42.022
6 U 48 Hosing 3. 6AO-2!l. 6AO Kanalen og Biskayske bugt 7/31.533 1/ 5.888 beskadiget
7 U 38 H. Liebe 6. 6040- 1. 7040 VestI. Kanal 6/30.353
8 U 46 Endrass l. 6,40- l. 7AD Biskayske hugt 5/35.347 1/ 8.782 beskadiget
9 U 47 Prien 4. 6.40 - 5. 7AO Vestl, Kanal 9/55.577

10 U 65 v. Stockhausen 8. 6AO- 6. 7040 Vestl. Kanal 3/46.!l82 1/ 8.156 beskadiget
11 U !l!l Krctschrner 25. 7040- 5. 8040 VestI. Nordkanal 4/32.345 3/25.548 beskudiget
12 UA(ex Cohausz 7. 6AO-28. 8AO Cap \'erde/Freetown 7/40.706

BAT! -
HAY)

13 U 100 Schepke 9. 8040- 1. !lAO Vesti. Nordkanal 7/31.310
14 U 47 Prien (2) 26. 8040-25. !lAO VestI. Nordkanal 6/33.601 1{ 5.156 beskadiget
15 U 48 Bleiehrodt 12. !l,40 ·25. !lAO Vesti. Nordkanal 7/380494 1 slup sænket
16 U 100 Schepke (2) 11. 9,40-25. 9AO Vestl, Nordkanal 7/50.340 1/ 5.136 beskadiget
17 U 32 H..Jenisch 18. !lAO- (U 0040 SYd f. Island 7/35.782 1/ 6.863 beskadiget
18 U 37 V. Oehrn (2) 24. !l.40-22. lOAD ,iestl. Nordkanal 6/31.864
1!l U 48 B1eishrodt (2) 5.10AO-25.10.40 VestI. Nordkanal (j/3!l.689
20 U 32 H..Jenisch (2) 24.10,40-31. 10AO VestI. Nordkanut 1/42.348
21 U !l!l Kretschrner (2) 30.10,40-10 .11AO SV f . Irland 4/420407
22 U 9!l Kretschmcr (3) 27.11.40-12.12AO Vestl, Nordkanal 3/30.015 1{ 4.276 beskadiget
23 U 103 V. Schutze 10.11AO-12 .12AO Vesti. Nordkanal 7/38,465
24 U 65 v. Stockhausen (2) 15.10AO ·10. 1,41 Freetown 8/45,482 1/ 8.532 beskadiget
25

1

U 96 Lehmann-Wlllenbrock 131. 1,41- l. 3,41 Syd f. Island I 7/51.842
26 U !l!l Kretschmcr (4) 1!l. 2,41-17. 3041 - Sj'd f. Island 8/65.934
27 U 124 W. Schulz 23. 2,41- l. 5041 Freetown 12/57.626



28 U 556 Wohlfahrt 1. 5.41-29. 5.41 INordatlanten 7/31.638 11/ 4.986 beskadiget
29 U 105 Schewe 22. 2.41-12. 6.41 Freetown 12/74.932
30 U 106 Oesten 25. 2.41-16. 6.41 Frcetown 10/57 .652 1 slagskib beskadiget
31 U 38 H. Liebe (2) 9. 4041-24 . 6.41 Freetown 8/46678
32 U 107 lIessier 29. 3.41- 2. 7.41 Freetown 14/86 .69!)
33 U 103 V. Schiitze (2) 3. 4.41-12. 7.41 Frectown 13/62.834
34 UP- Wnuklyn M. 9.41- U. 9.41 Tripolis/Tunis 2/38.982

HOLDER (eng.)
35 10 16 Busscrnaker 29.11.41-15.12.41 + øst f. Mala)'a 4/34.435 I Delvis hævet senere

(ndl.)
36 U 68 Merten 1. 9.41-23.12.41 Sydatlanten 6/34 .291
37 U 123 Hardegen 23.12.41- 9. 2.42 U. S. A:s østkyst 9/52 .586 I 1/ 8.206 beskadiget
38 U 66 Zapp 25.12.41-10. 2.42 U. S. A:s østkyst 5/3il.457
39 U 106 Husch 3. 1.42-22. 2.42 U. S. A:s østkyst 5/42.139
40 U 558 Krech 10. 2A2-11. :1.42 Newfoundlund-Atlunteu 4/:i1,051 1/ 8.146 heskad lget
41 U 126 E. Brauer 2. 2.42-29. ilA2 Baharna-Windward-P. 7/il2.9 55 2/15.907 beskadiget
42 U 158 Hostin 2. 2.42-30. 3.42 U. S. A:s ostkyst 5/35.154 1/ 7.118 beskadiget
43 U 504 Poske 25. 1.42- 1. 4.42 U. S. A:s østkyst [,/30.460 1/11.615 beskadiget
44 U 161 Achilles 24. 1.42- 2. 4.42 I{aribiske hav 4/26.903 4/30.511 beskadiget
45 U 124 .J. i\lohr 21. 2.42-10. 4.42 U. S. A:s østkyst 7/42 .048 3/26.167 beskudiget
46 U 68 Merten (2) 11. 2.42-1:1. 4.42 Frcetown/Libcria 7/3!).350
47 U 71 Flechtenberg 23. 2.42-20. 4.42 U. S. A.'s østkvst [,/38.894
48 U 754 Ostormann 7. 3.42-24. 4-42 U. S. A.'s østkyst 7/31.578 1/ 490 beskadiget
49 U 552 Topp 7. 3.42-27. 4.42 U. S. A.'s østkyst 7/45.731
50 U 160 Lassen 24. 2.42 -28. 4.42 U. S. A.'s østkyst 5/34.880 1/ 6.837 beskad iget
51 U 123 Hardegen (2) 2. 3 42- 2. 5.42 U. S. A.'s østkyst 8/39.917 3/24.310 beskadiget
52 U 66 Zapp (2) 21. 3.42 -27 . 5.42 Trinidadfl{aribislte hav 6/43 .956 1/12.502 beskudiget
53 U 108 Scholtz 2!). 3.42- 1. 6.42 AnUlIerne/Bahama 5/31.340
54 U 507 Schacht 4. 4.42 - 4. 6.42 Den mexlkanske golf 9/44.782
55 U 135 Folkers 4. 4.42 . 8. 7.42 Cuba/Den mcxikanske golf 9/4-7.054



~r· 1 Ublid 1 I I OPERATIONSOMRÅD E I Yirhlig ICHEFENS NAVN Togtets varighed sænket Bemærkninger
Antal/BRT

56 U 162 1 Wattenberg I 7. 4.42-10. 6..12 Guayauajfcarfblske Hav 9/47.180
57 U 155 Piening 20. 4.42-14. li,42 Tr-inidadjljar-ihiskc H:1\' 7/32.996
58 U 506 Wiirdemann 6. 4..12-15. 6..12 Den mcxikanske golf 8/39.906 I 3/2:1.:154 beskadiget
59 U 103 Winter 15. 4,42-22. li,42 Cuba/Den mcxikauskc golf !l/42.169
60 U 94 O. !tes 4. 5,42 ·2:1. li,42 Nordatlanten 7/31.395
61 U 124 J. Mohr (2) 4. 5..12-26. 6.42 Nordatlanten 6/30.069 I 1 korvet sænket
62 U 158 Rostin (2) 4. 5..13·29. 6.42 + Bahuma /Den rnexikunskc golf 13 /65.108
63 U 502 V. Hosenstiel 22. 4.42- 5. 7.41 Karibiske Hav /Trinidad 8/47.2;")2
64 U 156 Hartenstein 22. 4.42- 7. 7..12 Karibiske Hav/Trinidad 11/44.086 11 jager

1/ 8.042 beskadiget
65 U 701 Degen HJ. 5.42- 7. 2.42 + U. S. A.'s østkyst 3/22.171 5/37.093 beskadiget
66 U 68 Merten (3J 14. 5.42 -10. 7..12 Karibiske Hav 7/50.774
67 U 159 Witte 14. 5..12-13. 7.42 Karibiske Hav 11/53.011
68 U 404 V. Biilow 6. 5.42 ·14. 7.42 U. S. A.'s østkyst 9/31.213
69 U 172 Emmermann 11. 5.42 -21. 7,42 Karibiske Hav 10 /40.744-
70 U 128 Heyse 25. 4,42-22. 7,42 Gunyanu/Trtnidad 6/41.307
71 U 126 E. Bauer (2) 25. 4.42 ·25. 7,42 Karthiske Hav jTrinidad 7/51.815
72 U 203 Miitzelburg 3. 6.42 ·29. 7..12 Karthiske Hav 5/32.985
73 I 16 IC Yamada U. 4.42 - P. 8.42 Mozambique Kanalen 8/33.935

(jap.)
6/30.015 I 2/24.831 beskadiget74 U 203 Miillcr-Stiiekheim 20. 5.42- 8. 8,42 Mexlkanske Golf

75 U 201 Schnee 27. 6,42- 8. 8.42 Kanartske Oer/Freetown 6/44.605
76 U 129 Witt 20. 5,42-21. 8,42 Den mexikanske golf. 11/41.571
77 U 162 Wattenberg (2) 7. 7,42- 3. 8.42 ITrinidad 4/30,481
78 U 130 I{als 4. 7,42-12. 9,42 Freetown 7/51.528
79 U 155 Piening (2) 9. 7.42-15. 9,42 Østl, Karibiske Hav 10/43.892



80 U 564 R. Suhren I !l. 7.42-18. 9.42 Trinidad/Karibiske Hav 5/32.1111 I

81 U 66 Markworth 24. 6.42·29. 9,42 Karibiske Hav /Trinidad 8/48.130
82 U 176 Dierksen 21. 7,42- 2.10,42 Nordatlanten 5/33.492
83 U 109 Bleichrodt (3) 18. 7,42- 6.10,42 Freetown/GuldkystclJ 5/35.701
84 U 515 Henke 112. 8,42-14 .10.42 Tr-inidad 10/52 .816
85 U 221 Trojer 1. 9,42-22.10,42 Nordatlanten 7/38.17!l
86 U 175 Bruns 15. 8,42-27.10,42 Trinidad 9/33.328 I 1/!l.687 beskadiget
87 U 516 Wiebe 19. 8.42-14.11.42 Trinidad 5/30.044
88 U 156 Hartenstein 20. 8,42-16.11,42 Freetown 3/30.381
8!l U 509 Wolff 15 .10,42-26.11.42 Midtatlanten 6/39.204
90 U 68 Merten (4) 20. 8,42- 6.12,42 Sydafrika 9/61.649
91 U 160 Lassen (2) 23. 9,42- 9.12.42 Trinidad 10/58.235
!l2 U 504 Poske (2) 19. 8,42-11.12,42 Sydafrika 7/41.638
!l3 U 518 Wissmann 26. 9,42-15.12,42 Newfoundland 6/45.188
94 U 172 Emmermann 19. 8,42-27. 12,42 Sydafrika 8/59.801
95 U 130 KaIs (2) 29.10,42-29.12,42 Marokko 3/34.560
96 U 508 Staats 17.10,42-111 .12,42 Karthiske Hav /Trinidad 9/50.265
!l7 U 159 Witte (2) 24. 8,42- 5. lA3 Sydafrika 10/55.918
98 U 129 Witt (2) 28. 9,42- 6. 1,43 Trinidad/Karibislte Hav 5/32 .613
!l!l U 174 Thilo 8. 9.42 - Il. 1,43 Brasilien 5/30.913

100 U 178 Ibbeken 8. 9,42- o. 1,43 Sydafrika 7/53.445
101 U 181 Liith 12. 9,42-18. 1,43 Sydafrika 12/58.381
102 U 177 Gysae 17. 9,42-22. 1,43 Sydafrika 8/49.371
103 1 21 Matsumara U.12,42- U. 2.43 Sydney 5/31.486

(jap.)
104 U 435 Strelow 18.12,42-25 . 3.43 Nordatlanten 4/33.361
105 U 221 Trojer (2) 27. 2,43-28. 3,43 Nordatlanten 5 '30.012
106 U 510 Neitzel 26. 1,43-111. 4,43 Brasilien 4/25,416 14/28.714 beskadiget
107 U 160 Lassen (3) 6. 1,43 -10 . 5,43 SYdafrika 7/45.205 2/15 .224 beskadiget
108 U 182 N. Clausen !l.12,42-11l.5,43+ Sydafrika 5/89.009



Nr. IUb....d I C.HEFENS NAV~ I Togtets varighed I I
Virkelig IOPERATIONSO;\IRAOE sænket

AnlaljRl\T
Bemærkninger

109 DA I Gazzana 20. 2.43 -23. fi.43+ Sydafrika 6/58 .973
VINCI (ital.)

110 U 515 Henke (2) 21. 2,43-U. 6,43 Frcetown/Gulncn 11/64.387
111 U 185 Maus 9. 6.43-24. 8,43 I- Brasilien 5/36.781 1/ 6.840 beskadiget
112 U 178 Dommes 28. 3.43-29. 8.43 Moznrnblque-kanalen 6/32.683
113 U 198 W. Hartmann (2) 9. 3.43 -25. 9,43 Mozambique-I,analen 7/36.776
114 U 177 Gysae (2) 1. 4.43· 1.10.43 Syd f. Madagaskar 6/38.017
115 U 238 Hepp 5. 9.43 - 8.10.43 Nordatlanten 5/32.780
116 U 181 Luth (2) 23. 3.43-14.10,43 Sydafrika/Mauritius 10/45.331
117 U 510 Eiek 3.11.4:i-17. 4.H Adenbugten 5/31.220 1/ 9.970 beskadiget
118 I 26 Kusaka 27. 2.44 - 6. 5.H Bugten v. Bombay 4/30.827

(jap)
119 U Hl8 Ludden 9. 1.44-19. 6,44 Adenbugten 7/42.549 7 sejlere sænket.
120 TANG O'[{ane P. 6.44- U. 7,44 Det gule hav 10/39.160

(U. S. A.)
121 RA- I Munson U. 7.44- U. 9.44 Vest f. Luzon 4/32.667 1 eskor tehangar -

SHEH (U. S. A.) fartøj sæn ket
122 SPA- I Underwood P. 8.44 · U. !l,44 Luzon/Forrnosa 6/31.542

DEFISH (U. S. A.)
123 U 772 1 Hademacher 19.11.44-30.12.44+ Kanalen 5/25.337 1/10.191 beskadiget
124 FLA- Grider U. 11.44·P. 1.45 Sydkinesiske Hav 4/38.668 2 jagere sænket

SHER

Marine Hundschau 6/1957. tr. n'. C.

(Med forfatteren, dr. phil . .lilrgen Rohwers og ~1. R,'s tilladelse).



Om TordenskioIds død.
Av Ragnar HaIle.

Det er snart forløpet et kvart årtusen side vår store,
sagnomsuste sjøhelt Tordenskiold ble drept, men min
net om ham er like levende idag både i Danmark og
Norge.

Derfor er det så meget merkeligere at ingen i våre
land har visst noe nøyaktig om dødsstedet og at det
også hersket tvil om dødsdagen.

Det viser seg nå at der foreligger samtidige doku
menter som klart og tydelig fastslår at dødsstedet er i
Sehlwiese i Hildesheim, «den grønne og slette Plads»,
som Tordenskiolds kammertjener Kold sier, like ved
grensen mellom Harmover og Hildesheim og at «duel
'len e fant sted tirsdag 12. november 1720 omkring klok
ken åtte om morgenen.

Hovedveien mellom byene Harmover og Hildesheim
er omtrent den samme idag som den var i 1720 og
heter Hildesheimerstrasse. Sehlwiese ligger like på
vestsiden av denne mellom landsbyene Rethen i Han
nover og Gleidingen i Hildesheim.

Fra Hildesheimerstrasse går en skråning kalt «der
Krtimling» ned mot Sehlwiese som ligger lavere enn
veien. I 1720 sto der endel trær på «der Krumling»,
men disse er nå borte, og der er kolonihaver.

Sehlwiese er vel egnet til duell, for mot Hildes
heimerstrasse ville eventuelle kuler den vei blitt stop
pet i «der Krumling», og træerne stengte for utsikten.

TIdsskr. f. søvæsen. 129. Aarg. 35
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Den annen vei, vestover, strakte det ubebodde, sumpete
terreng seg mot elven Leine. Sehlweise lå også rette ved
Hannovers grense, så det var det nærmeste «utland»
fra Harmover hvor dueller var forbudt. Direktøren for
Statsarkivet i Hannover, Professor dr. Schnath, sa at
det ikke var første gang det var duell i Sehlwiese, da
Tordenskiold ble drept der.

Kommandør Olav Bergersen sier i 1925 i sitt to
binds verk «Viceadmiral Tordenskiold » at «duellen
fant sted i nærheten av Gleidingen», hvilket er helt
riktig.

De samtidige dokumenter som er funnet ifjor, består
av dødsanmeldelsen i Grasdorfer Kirchenbuch, proto
koll over åstedsbefaring som ble holdt av Amtsvoigt

»Der Kråmllng«.
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Heitkamp fire dage etter duellen, korrespondanse mel
lom den kongelige hannoveranske regjering og den
kurfyrstelige kolniske regjering under hvis overhøyhet
bispedømmet Hildesheim hørte, samt fortegnelse over
Tordenskiolds etterlatenskaper opptatt av Vice-archi
var und Grenzesekretår M. Meyer med bistand av
dansk legasjonssekretær i London og Hannover, Ma
thias Jessen, dansk Marinekaptein Conrad Ployart (en
venn av Tordenskiold, som kom fra Hamburg 17. nov.)
og Tordensklølds kammertjener Kold.

Hildesheim regjering beklaget seg over at der var
begått en grensekrenkelse ved at Tordenskiolds avsje
lede legeme var brakt over grensen fra Hildesheim til
Hannover uten tillatelse.

Udsnit af kort fra 1781.



548 Om Tordensklolds død.

Ved disse dokumenter er det nu også for første gang,
direkte og indirekte, fastslått at Tordenskiolds døds
dag var tirsdag den 12. november efter den Gregorian
ske kalender, som den gang var innført både i Dan
mark-Norge og i Hannover og Hildesheim.

J eg har også konstatert at Tordenskiolds hidtil opp
gitte fødselsdag 28. oktober 1690 er efter den Julian
ske kalender, som først ble opphevet i Danmark
Norge i 1700. Beholdes den blir Tordenskiold 10 dager
eldre enn han var ved sin død. Benyttes den Gregori
anske kalender også for fødselsdagen, er denne 7. no
vember 1690.

Forspillet til duellen Ioregikk som bekjent hos Kam
merpresident Baron F. W. von Gortz i Furstenhof (das
konigllche Haus auf dem Berge) søndag 10. november
1720.

__ .~_ ~__..__._._.~ ~~ ,_ _._ R._._· ·· ·_··_· _.__

Fflrstenhof, Hannover, hvor Tordenskiold blev forulempet af Stael
søndag 10. november 1720.
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Her er et bilde av Fiirstenhof som det så ut ca. 1650
og formentlig også i 1720, bortsett fra at dammen i
forgrunnen da allerede var igjenfylt. Denne kaltes
Jødedammen (Judenteich). Det gamle Fiirstenhof var
embedsbollig for Kammerpresidenten til 1801, deretter
hovedpostkontor til 1836 da det ble revet for å gi plass
til en synagoge. Denne ble brent av nazistene i den så
kalte krystalnatt i 1936, og det nye Fiirstenhof bygget,
som nå står.

På den igjenfylte Judenteich står nå Neustådter
kirke.

Den eneste beretning som er skrevet før duellen om
det som foregikk den aften er følgende:

Iforgårs inntraff her en eiendommelig hendeIse mellom vice
admiral Tordenskiold og den svenske oberst Stael, Under en
middag hos Excellence president baron v. Gortz falt samtalen
på at det var så mange som drev pli med hasardspil. Admiralen
roste sterkt Hs, britiske Majestet som hadde Iatt dem arre
stere (det må erindres at de arreserte offiserer her og i Ham
burg er spillere skjønt man mistenkte dem for å ha hatt en el 
ler annen nedrig bensikt mot Hs, Majestet, hvorom offentlighe
ten absolutt ennu ikke var meddelt noe positivt), og han sa, at
det var li ønske at alle fyrster ville gjøre det samme, idet han
føyet til, at han hadde en fetter som hadde været sll uheldig li
falle i henden e på lignende falskspillere og denne hadde således
i Hamburg tapt en ganske stor sum penger, og for å lokke ham i
fellen hadde man f ått ham til å tro at man skulle vise ham en
drage med syv hoder, og ved hjelp av dette hadde man da
holdt ham hunnen til dette foraktclige og uredelige sclskap.
Obersten avbrøt ham da og spurte om han visste hvem han
talte om og at det var ham. Hertil svarte admiralen at han
sto ved sine ord om det så var ham eller en annen og at man
hadde lurt ham. Begge parter ble mer og mer opphisset og
bl. a. kalle obersten admiralen en matros, men denne, som var
mer behersket, avbrøt ham for å si ham, at dette ikke var
passende sted for en ordstrid og at man den neste dag bedre
kunne tale om saken. Da man gikk fra bordet og admiralen
ville sette seg i bærestolen for å begt seg hjem, Iøp obersten
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etter ham, trakk sin kårde uten II fil den ut av skjeden og ville
føre et slag mot sin motstander, da denne i samme øyeblikk
vendte seg om og idet han ser sin fiende løper under hans arm,
fravrister ham kården, gjennornpr-ylcr ham og søndetbryter der
pli kården og sier ham lilslutt, at nu kunne han kanskje bedre
minnes matrosen. Man mener at obersten har vært i den grad
oppbrakt at han ikke har visst hvorvidt han har trukket kår
den av skjcdeu eller ei.

Admiralen har ikke villet gi den armen satisfaksjon, da denne
hadde tatt stilling for 1\ angrlpe ham forræderisk bakfra, men
jeg skal ikke kunne si ved hvis mellomkomst han allikevel til
sist lot seg hevege til idag 1\ gi sådan satisfaksjon pli. pistoler.
Ennu igår aftes var admiralen tilstede hos general Biilau og
talte så utvungent som det h slåss følgende dag intet van.

Det er ikke fastslått hvem som har skrevet denne
beretning som 16. november 1720 ble sendt med rap
port om saken, av den danske resident i Hamburg,
Hans Statius v. Hagedorn. til Kong Fredrik IV i Kø
benhavn.

Det er dog meget som utpeker den danske legasjons
sekretær i London Matthias Jessen som forfatteren, og
igrunnen så var han jo også den nærmeste til å sende
sådan beretning til residenten i Hamburg. BI. a. er det
også den eneste beretning som omtaler Georg I som
Hs. britiske Majestet, d. v. s. den betegnelsen som var
og er den gjengse blant diplomater i London.

Om det som foregikk på den fatale dag tirsdag 12.
november 1720 beretter som bekjent Kold's rapport:

«Den 20. '" November Id. 5 Slet kom oberst Miinniehhansen
for Døren og spurte: Om Tordenskiold var opstanden. Jeg sva
rede: NeL Men da Tordensldold hørte det raabte han paa mig
og spurgte: Hvem var der. Jeg sagde da, det var oberst Mun
nichhausen, Ja, siger han, lad ham komme ind. Og i det samme
stod Tordenskiold op af Sengen. Da han derefter som sædvan
lig havde læst sin Morgenbøn, kom han ud i det yderste Kam
mer i sin Slobrok, hilsede Obersten og sagde: Tænker Hr.
Oberst at vi skal relsc derud idag, som vi talte om iaftes. Jo,
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sagde Obersten, det kan vel ikke andet være, eftersom det er
hleven aftalt til Giirtzes iaftes, og sagde derhos han mente
fast, at Stahl kom ei til Stedet, siden han havde hørt sige, at
Stahl allerede i denne Nat var reist fra Byen ad Hamburg til;
men Admiralen maa dog gjøre Reisen for sit Løfte at holde,
hvorpaa Tordenskiold igjen gikk ind i det inderste Kammer og
vilde føre seg i Klæderne. Jeg blev da noget ude i det yderste
Kammer ved Obersten og bad ham inderlig, at han vilde afven
de Tordenskiold fra sit Forsæt siden jeg forud viste at han ikke
havde den Patience at kunne forsvare sig med Kaarden, men
Obersten svarede og forsikrede, at Stahl aldrig kom til Val
pladsen, thi han var allerede halvveien til Hamburg herfra,
hvormed jeg maatte lade mig nøie og derpaa blev af Torden
skiol d spurgt, om Post-Hestene vare ankomne. Jeg svarede Ja,
og videre spurgte jeg: Om Admiralen ikke vilde have sine reise
pistoler med sig. Hvortil han svarede Nei, og I\Hinnichhausen
sagde derhos: Det gjordes aldri fornødent, ti det kommer ikke
dertil.

Derpaa befalede Tordenskiold at jeg skulde følge med, som
og skede, og imidlertid kom en trækkende med Miinnich
hausens Ridehest, som han steg paa, og Tordenskiold og jeg
satte os i Chaisen og Miinnichhausen red et godt Stykke Vei
forud. Da vi nu havde reist 2de Mile, kom vi for en bom, som
var laas for, kaldes ellers Rejten, og er skillet imellem Han
noveranske og Hildenheimske Grændser, og da vi nu kom en
Fjer-dingvel længer hen paa de Hildesheimske Grændser red
Obersten noget fast til og da han var kommet noget hen vendte
han tilbage til os og sagde, at Stahl alt var paa Pladsen. Er han
svarede Tordenskiold, da var det ilde, jeg ikke lod tage mine
Pistoler med at jeg kunde have gjort Endelighed med ham. Ja,
svarede l\Iiinnichhausen, I kan sagte give Stahl et lidet Stød
med Kaarden, saa har det en Ende, og siden Stahl er en tyl,
og ineomrnode Mand, saa har det ingen Fare.

Herpau sprang Tordenskiold af Vognen, og Miinnichhausen
af Hesten og gik sammen lidt afsides fra Vognen, og da de
havde talt nogen tid sammen raabte Tordenskiold paa mig og
sagde jeg skulde levere Miinnichhausen min Kaarde, thi han

* Den 20. November er en mystifikasjon da Kelds rapporter
ellers er så korrekte i alt det vesentligste hvor dette kan
kontrolleres.
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skulde være hans Secundant, Nu var min Kaarde en god Defen
sionskaarde saa siger jeg: Det er bedst at Admiralen tager min
Kaarde, thi hans egen er saa liden, og tiener ikke til at slaas
med. Nei, sagde Miinnichhausen, den er ham for svær og derpaa
tog Miinnichhausen min Kaarde og lod sin egen sidde ved siden.
Endnu var Tordenskiold og Stahl ikke kommen hinanden saa
nær, at de kunde tale sammen. Herpaa gik Miinnichhausen hen
til Stahl og talede med ham, men hvad der blev talt, kunde vi
ikke høre og imidlertid gik Stahl noget nærmere til Torden
skioId, hvorved de kom hinanden saa nær, at de kunde hilse
hverandre. Derpaa siger J\liinnichhausen til TordenskioId, at
Stahl lod bede, at Tordenskiold selv alene vilde avancere lidt
ud paa den grønne og slette Plads saa vilde Stahl møde, og de
vilde saa alene gjøre det af. Hvorpaa alle tilskuerne som var
forsamlede maatte retirere sig et Tag tilbage, og som jeg endnu
stod ved Tordenskiold saa raabte Stahl til l\liinnichhausen at
Tordenskields Tjener maatte gaa tilbage, derpaa vendte Torden
sk lol d sig om til mig, og sa gde paa dansk: Du skal gaa bort
s tra x hen til de andre, thi jeg vil ingen spot have. Hvorpaa
:\Jiinnichhausen strax spurgte hvad det var, thi han forstodei
hvad Tordensldold sagde til mig, men jeg taug stille. Derpaa
korn Miinnichhausen og tog mig ved Armen og trak mig til
bage og en anden person, som jeg ei kjendte, tog mig ved den
anden Arm og holdt mig saaledes fast. Imidlertid dette passe
rede trak Stahl sin Kaarde, som var en af de lange Svenske
Kaarder, og Tordenskiold tillige sin, som var en liden Galanteri
Kaarde. Det første Udfald Stahl herpaa gjorde, anlagte han sin
Kaarde for en Ters, det Tordenskiold parerede godt af, men da
han derimod ville indbringe sttt Stød, var han for hastig, og
Stabl lod ham en stiv Arm, gjorde og tillige Udfald i det
samme mod TordenskioId, som saaledes var kommet hans
Klinge for nær, at han stødte Tordenskiold ind under hans høire
Arm i Quart, saa Klingen igjen gik bag og ud af Skulderen
og trak den derpaa igjen tilbage i en Ters. Efterat dette Stød
var bleven Tordenskiold Inhragt, blev han endda staaende paa
Fødderne og raabte paa mig, men jeg maate ikke slippe løs før
Stahl kom paa sin Hest, da sprang jeg til TordenskioId. Imid
lertid faldt han tilbage og maate jeg lade ham ligge tvers over
mig. Jeg fik da og et Tørklæde op og holdt det for Hullet under
Armen, men blodet og Aanden gik næsten lige fast ud, saa det
efter 3 il 4 Minutter var gjort med ham. Han talte vel herpaa



Om TordenskioIds død. 553

nogle Ord, som jeg dog ei kunde rnerke hvad var, uden alene
dette, at han bad Gud vilde for Jesu blodige Vunders skyld
være hans arme Siel naadig ...».

Da der nu ingen Liv mere var i ham, reiste jeg mig opp,
så blodig som jeg var, og tænkte at de tilstede værende Folk
vilde komme ud paa Engen til mig, og hielpe mig noget til
Rette, men da jeg saa mig ret om vare de allerede borte, som
me til Hest og somme til Vogns, saa at jeg var allene på plad
sen ved det døde menneske. Da jeg nu herpaa vilde gaa op af
Bakken til vores vogn, som var paa den anden Side af et
Gierde, kom vores liden Dreng, som var Løber, og sagde at
oberst Miinnichhausen var alt borte med de andre, havde slengt
min Kaarde ved vognen, og hastede sterk tilbage tilligemed en
stor Deel andre, som fuldte hannem, men Stahl saa han ikke;
Hvorpaa jeg fik Vognmanden hen til Gierdet med Vognen, og
fik liiget lagt i Chaisen, i Tanke, at vilde have kiørt tilbage
til Hannovor igjen, men da jeg korn til forbemeldte sted om
Bom, som kaldtes Reiten, stod 2de Karle ved Bommen og
spurdte hvad det var jeg havde i Vognen? Men da jeg svarede:
at det var et dødt menneske, jeg vilde til Harmover med, gav
disse Personer til Gienmæle. Jeg maatte ey med samme komme
igiennem paa de Hannoverske Grændser, eftersom Duellen ey
var skeet paa dem. Jeg saa mig da nødt til at bede Verten at
tillade, det jeg maatte legge Liiget ind i Huset, hvortil han
overlod mig et lidet kammer, da jeg straks fik nogle Quind
folk til at vaske Blodet af hannem og mig selv, som saa be
drøvelig ud.

Hvad jeg herpaa foretog mig, var at jeg skrev den Danske
Legations-Secretair til Hannover, og bad han vilde komme ud
til mig, for at assistere mig, som jeg strax anden Dagen kom
der ud til Reiten, da der blev foranstaltet Litg-Kiste og Lin
tøy, Da derpaa den SI. Vice-Admirals Legeme var bleven bal
sameret af dertil bestilte Doctores, ble han strax lagt i Kiste
og kom hans Liig siden aldrig til Harmover mere, men efter
lang Tids Forløb, fik Breve fra Kiøbenhavn, at jeg derfra skulde
forføye mig til Lybeck og videre til Taubmøn, hvor der skulde
være et Fartøy, som nermere skulde transportere Liiget og mig
til Kiøbenhavn, hvilket også skeede, og ble denne Herres sidste
Levninger derpaa nedsatte i Holmens Kirkes Capel eller Be
gravelse, som sit sidste Hvile-Sted, hvor det endnu hviler».
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Fra Sehlwiese braktes Tordenskiold, efter å være
stoppet ved grensebommen, til H. Seilers vertshus i
Rethen hvor legemet ble strødd med ren sand for å
bevare det. 14. november ble det overført til det gamle
kapelI i Rethen hvor det lå til 6. december da overfø
ringen til København påbegyntes.

I Rethen ble Iiket balsamert av Stabschirurg Justus
Burehard Wrede, hos hvem Tordenskiold hadde bodd
i to værelser mot gaten i Marktstrasse i Hannover.
Både Marktstrasse og kapellet ble ødelagt under siste
krig, men Seilers vertshus står noenlunde uforandret,
mellem stedet for grensebommen og grensen, dog idag
er det privathus. Bildene viser vertshuset som det

Scllers værtshus i Hethen, hvor Tordcnskiolds lig blev ind sat
12. november lige efter duellen.
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ennu ser ut og Marktstrasse og kapellet som det opp
gis de så ut i 1720.

Både Stael og hans sekundant skrev beretninger om
hendelsen i Furstenhof og om «duellen» etter at Tor
denskioId var drept, da ihvertfall Stael, hurtigst for
svant over grensen til svensk område for ikke å bli
arrestert.

Kapellet i Rcthcn, hvor Tordcnskiold lå fra lol. nov.s--B. dec. 1720.
Balsameringen blev foretaget enten i Scllers værtshus eller her ved

Stabskirurg Wrede.
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Disse partsinnlegg er der, merkelig nok, tatt adskil
lig hensyn til gjennom årene, og enda eiendommeligere
virker dette når man nå ser hvilket ettermæle disse
to menn har.

Stael var født i Livland av bra folk i 1680 og var
således kun 40 år da han drepte Tordenskiold, ikke 50
som hittil oppgitt. Han hadde være gift med grevinne
Lewenhaupt men var allerede enkernann i 1720. Hans
obersttittel skal stamme fra hollandsk tjeneste, og det
hevdes nu at han ikke har vært svensk offiser. Han
døde 50 år gammel i 1730.

Den samtidige svenske greve Tessin betegner i sin
dagbok Stael som spiller og «låttrord till handel» og
synes å nære en utpreget mistro til ham.

Fra tysk side betegnes Stael som en spiller og «dunk
ler Ehrenmann».

I 1727 forsølde Stael å presse 100000 Thailer av
Georg I under trussel om ellers å publisere kjærlighets
brev vekslet mellom Georg I's fraskilte dronning So
phie Dorothea og den siste mannlige Konigsmarck,
som forsvant sporløst i slottet Herrenhausen ved Han
nover en julinatt i 1694.

Tidligere hadde Kammerpresident Baron F. W. von
Gortz og hans svigersøn, den svenske general v. Ranck
forsøkt å få Georg I til å kjøpe disse kompromitterende
brev uten resultat, men General Ranck ble så forskrek
ket over Ståels krasse opptreden at han erklærte ham
for sinnsforvirret.

Det var familien Konigsmarck som eiet den famøse
csyvhodede slanges, som på Stael's tid var pantsatt i
Hamburg for Konigsmarcks gjeld. I 1694 gik den over
til Stael's svigermor som var en søster av den siste
manulige Konigsmarck.

På grunn av efordervelig» opplysning falIt evid-
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underet» stadig i verdi. Bl. a. fikk den unge svenske
naturforsker Lirine anledning til å se den «syvh odede
slanges i Hamburg. Lirine var uforsiktig nok til å
erklære den for et falsum og at den var et buntmaker
produkt sydd sammen av veselskinn. Linne fikk etter
dette inntrykk av at hans liv var i fare og forlot Ham
burg i all hast.

Stael's sekundant Siecre var opprinnelig fransk, men
kom i Karl XII's tjeneste i Bender som «så många an
dre åfventyrare», Han var forvoven og modig og beteg
nes av samtidige som en: «glad sållskapsbroder och
ofverdådig dryckeskåmpe, men falsk och trolds ».

Han var steget til General-adjutant hos Prins Fre
derik av Hessen da denne 'lå på Torpum under Karl
XII's beleiring av Frederiksten. Siecre var tilstede da
Karl XII ble skutt på en sådan måtte at hæ l ble mis
tenkt for å være Karl XII's morder og fikk oppnavnet
Sicaire - leiemorder.

Fredrik av Hessen fulgte som bekjent Karl XII som
Sveriges konge som Fredrik L Staels bror, den svenske
Oberst Stael, var en av de som arbeidet aktivt for
denne tronfølge.

Fredrik I's bror Prins Wilhelm, regjerende fyrste
av Hessen-Kassel, var tilstede i Harmover i 1720 og
sendte ut Stael's og Siecre's beretning etter at Torden
skiold var drept, i ethvert fall til den danske Gene
ralmajor Løvenørn etter opplysning i den svenske
Greve Tessin's dagbok.

Rapportene fra Jessen og Kold, samt opplysningene
fra Grev Tessins dagbok om Siecre og Fredrik I har
jeg med velvillig tillatelse sitert fra Kommandør Olav
Bergersens «Viceadmiral Tordenskiold«.

Dette to-binds verk som utkom 1925 i Trondheim er
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som kjent det mest autoritative og best dokumenterte
verk om Tordenskiold.

Det ettermæle Jessen og Kold har, hvis rapporter
jeg har sitert ovenfor, er et ganske annet enn Staels
og Siecres.

De var etter alt å dømme, førsteklasses og hederlige
menn om hvem der intet ufordelaktig vites.

Matthias Reinholdt v. J essen tilhørte en ansett dansk
familie av embedsmen i mange generasjoner. Hans
far, Thomas Balthsar v. Jessen, avsluttet sin karriere
som dansk Stadspresident i Altona, og det samme
gjorde vor Jessen, som døde barnløs som Stadspre
sident i Altona i 1736.

Begge efter utmerket innsate i fedrelandets tjeneste
i flere land.

Christian Nielsen Kold ble i 1732 utnevnt til her
redsfogd i Jylland hvor hans sønn etterfulgte ham i
denne strlling. Kold giftet seg 25. mai 1723 med Sophie
Catrine Jørgensdatter Vesterholt, enken etter presten i
Thise. Kold døde 14. februar 1762 og ble begravet på
Mønstad kirkegård 69 å r gammel. Han var altså født i
1693 og 21 år gammel da han i 1714 ble ansatt hos
Tordenskiold og 27 år gammel da Tordenskiold ble
drept.

Kommandør Bergersen. hvem jeg kan takke for
disse opplysninger om Kold, sier han mener at denne
er identisk med den Bastian Nielsen som står oppført
som Tordenskiolds sjefstjener i «Hvide 0rn»s ruller
fra 1715 og at Bastian kun er skrivefeil for Christian.
Bl. a. Oehlenschlåger sier at Christian Nielsen Kold
var Tordenskiolds barndomsvenn fra Trondheim. Pre
sumptionen blir da naturlig, sier Bergersen, at han var
av slekten Kold på Hitra, hvor Peter Wessel etter eget
sigende ferdedes som gutt med sin fars fartøyer,
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Utsagn fra to så utmerkede menn må tillegges stor
vekt, Dessuten var J essens rapport, som tidligere
nevnt, den eneste som er avgitt før «duellens» resul
tat var kjent, og derfor skulle antas å være mer ob
jektiv enn de som ble avgitt etter at Tordenskiold ble
drept, rent bortsett fra forfatternes relative troverdig
het.

Tordenskields sekundant, som i det minste ved sin
pliktforsømmelse bidro til at Tordenskiold ble drept,
har man hittil intet visst om.

Det viser seg nå at det var Oberstløytnant Georg
Otto von Miinchhausen (1682- 1724) og ingen annen
enn far av den verdensberyktede «Iøgnbaron» Karl
Friedric Hieronymus v. Mtinchhausen (1720 -1797)
som var født 11. mai i Bodenwerder ved Harneln, og
således nettopp 6 måneder gammel da hans far var
Tordenskiolds utillatelig slette sekundant, om ikke det
som verre var.

Kommandør Bergersen hevder at det er meget som
tyder på at det kan ha vært avtalt spill mellom Siecre
og Stael om ådrepe Tordenskiold, men at e Mtinnich
hausens kanske kan ha vært i god tro. De siste dagers
oppdagelser har i hvert fall ikke svekket denne teori
om et komplott og at Tordenskiold rett og slett ble
lurt i en felle og myrdet. Det er vanskelig for meg å
synes at Miinchhausen ikke har forstått sammenhen
gen.

Kold sier at Stael hadde en av «de lange svenske
kårder» og Iranskmannen Congedis som var tilstede
som tilskuer, sier at den var eslefven» .

Kold berette jo videre at Tordenskiolds kårde: «er
saa liden og tiener ikke til at slaaes med », og i for
tegnelsen over Tordenskiolds effekter, opptatt i Han
nover står der kun to kårder: 1 fransk kårde med
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fæste av sølv, forgylt, og 1 fransk kårde med fæste av
stål, forgylt.

Det har hittil ikke lykkes å oppspore hverken Tor
denskiolds to franske kårder eller Staels lange svenske
kårde.

Men her et et fotografi som viser en fransk kårde,
en såkalt hofkårde, fra begynnelsen av 1700-tallet og
en svensk kårde (Karolinervarje) : den sis te erobret
ved Tønning i 1717, ved Stenbocks kapitulasjon.

Denne sisste tilhørte Karl XII 's drabant v. Ungern
Sternberg, formentlig en nær slektning av Staels mor,
som var født v. Ungern Sternberg.

Klingen på den franske kårde er 70 cm . lang med
en største bredde av 2 1/ 2 cm. K'lingen på den svenske
kårde er 101 cm. lang med en største bredde av 4 cm.
Tøihusmuseet i København som velvilligat har hjulpet
meg med dette, sier at den franske kårdes spinkle

Karollnerværge Oll
fransk hofkårde

fra 1717.

Markstrasse i Hannover 1720, hvor
Tordenskiold boede hos Stabs

kirurg Wrede,
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eleganse danner en betegnende motsetning til den
svenske kårdes saldige alvor.

Hele den såkalte «du ells tok neppe et minutt.
Stael som var en dreven fekter og duellant har nok

vært oppmerksom på at Tordenskiold var helt uerfa
ren på dette område og har anlagt sin taktikk deretter.

Han åpnet straks med et fingert angrep, idet han
ania sin kårde for en ters. Tordenskiold som nå må ha
vært engstelig for utfal1et, forsøkte å gå til angrep
for etter Miinchhausens sis te råd å gi Stael et litet
stikk eller risp og derved få en slutt på det hele.

Dette var nok hva Stael ventet, og da kj ører han
straks inn et kraftig støt som dreper Tordenskioid.
Det skrenser og overskjærer høyre skuldermuskel. går
inn i brystet ved høyre brystvorte og tvers igjennem
hele kroppen på langs. Derpå trakk Stael kården ut
i en ters, steg øyeblikkelig tilhest og sprengte derfra.

Da stabskirurg \Vrede foretok balsameringen av
Tordenskiold har han beskrevet såret, og dette er no
tert i Tordenskioids egen notisbok, antagelig av lega
sjonssekretær l\Iatthias Jessens og etter dennes initia
tiv.

Denne beskrivelse som var meget utydelig, er først
for noen år siden tydet av danske leger. Såret betegnes
som tre fingre bredt og fire fingre langt ved inngangen
i høyre bryst og tre fingre bredt gjennom hele krop
pen. Det gjennomskjærer brysthinnen, går tvers gjen
nom lungelappen i omtrent fire tommers lengde,
gjennomskjærer den store pulsåre i en lengde av to
tommer og går gjennom hjerteposen.

Det vil sees at dette n eppe kan være Ior årsaket ved
et ulykkestilfelle, som St ael og hans statter har for
sold å fremstille det.

Tidsskr. f. Sovæsen. 129. ,\ nrl!. 36
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Det var en tragisk avslutning for en så enestående
rikt utruslet og dynamisk personlighet som Torden
skiold.

Når man vet hvilke store vordier en mann som Carl
Lirine tilførte verden etter at han som ung mann
kanskje unngikk en lignende fare i Hamburg fra
samme k rets, så kan man spekulere på hvilke frem
ragende resultater Tordenskield ville ha nådd, hvis
det hadde vært ham forundt å leve etter sitt 30. år.

EU er imidlertid sikkert:

Minnet om Tordenskield er den dag idag et levende
og lysende eksempel på fedrelandssinn, b åde for Dan
mark og Norge og derigjennom for forsvarsviijon i våre
folk.

AKTSTYKKER

I Grasdorfer Kirchenbuch står under Nornina De
functorum 1720 fiir Filialdorf Rethen :

«Arn 12. November 1720 ungefehr Morgens umb 8 Uhr ist der
Kunigl. Diinlsche Vice-Admiral Thornschild durch den Konigl.
Schwedischen aber nich in Diensten stehendcn / Obristcn
Stahl vor Glcldingcn so tødl ich hlessirct / das Er hald darauf
vor Rethem / und also auf hlcslgcr Hoheit / im Herfahren.
ges torben und in H. Sei lcrs Hause niedergesetzt / halsarnleret
und darauf in die Capel le zu Hethem in Verwahrsam genom
men his auf weitere Ordre au s Dånnemarck / wclche dann dahin
ausgef'a l l en, dass dersclhe am 6. Decemhris von hier ah nach
Dårmemarck gcfuhren ».

Protokelien for åstedsbefaringen 16. november og
korrespondansen om grensekrenkeIsen etc. av 17., 18.
og 22. november 1720 lyder:

Amt Huthesche Grenzesachen.

Des Arnhts zu Ruthe Bericht an die Hildesh. Heglerung 'Vc
gen des uriter Glcidingcn auf der sogcnanten Seehl '''iesse
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zwischen cinem D årrensehen und Schwedenschen Officier vor
gefallcnen Duels, worin einer gehl ieben dessen verblasster
Korper naeh Rehten gcbracht worden, worauf beliebt ist, den
extra terretorenen gehrachten Todten zu reclamiren.

- - - Anno 1720.

Hochwiirdig, Hoehwohlgebohrne auch HochEdclgebohr und
Hochgelahrte gnadig : Hochgehietende Herrn.

Auss Beygelegten Protoeollo Beliehen Ew. hochw, gnd. Ex
cello und HochEdelgebohrne zu ersehen, wass gestern wegen das
unter Gleydingen in der so genandten Seehlwicsen ungefehr
200 schritt vom Dorfe hiessiger juridiction an Verwichenen
Diensag Vorgeful lcnen DuelIs erfahren konnen, der Cerper sol l
dem Vcrlaut naeh zu Rethemb in der Kirehe in ein Sarg ge
legt, und al da noch in der Verwahrung seyn, welchcs also ge
horsambst Berichten, und verbleiben solI en.

Euer Hochw.gnd, Excel l, und Herr.

Ruthe den 17te Novbris 1720.

Unthcrthtinigst gchorsnmbster

A. \Vinkeler.

Actum Gleidingen den 16ten Novhris 1720.

\Vurden Berend Henrich Castcn, Johann Peiters undt Hen
rich Pllnke alle drcy auss Glcidingen vorgef'ordcr-t undt Bcf'ra
get, ob Sie den am Verwichenen Dingstag in der so genandten
Seehl wicssen geschehcnen Duell ungeschen et Respondebant.

Sie hiitten das Duelliren nieht gcscehcn, sondorn nul' Viele
Leuthc 50 wohl zu Pferde al ss f'uss ufm Felde gesehen, wahren
sie ausrn Dorff gangen umb zu sehen wass es Bcdeutcte, hatten
Sie wahr-gcnommcn, dass cin ige Kcrl ss ctwass aus der wiesse
ufs Feld ubern Zaun gehoben, solehos in eine alda stehcnde
Kutsche so mit 4 pjerden Bespannet, gel egt, undt damit in aller
Eyle nacher Rehten hingejagct. \Vie Sie nun waren adillum
loeum wo der quast Duell geschchcn, Kommen, hatten Sie kel
nen Menscheri mehr, alss nur Vieles Blut uf der Erden gesehen,
worauf Sie dan auch wahren nacher Rehtem gefolgt undt aldar
crst erfahren, dass der Ducll uriter diesen Vorgangen wahr,
sonsten wusstcn sie nichts durvon zu melden. hatten auch
Kelnen mcnschen von al len al da gewcscnen leuthes gekannt
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noch gesprochen, H. Arnbts-Vogt Hcydekarnp meldet dass so
Balt Er von diesser fatalen action Bcnnchrichtct, wahre Er so
gleich ad loeum Duelli undt Ici-ncrs uf Rehtemb gcgangen, sieh

naehdem wass passiret zu informiren, undt hiitte aldar erfah
"en, dass der Diinnisehe Admiral Thornschild von einem

Schwedisch obristen Nahmens Stahl crstochcn worden, den
lodlen Corper hatten des Admirals Dlener in die Kutsche ge
trugen undt naeher Rethem gcbrucht, der ohrister wahre soglcich

nach der laht uf scln Pferdl ge st.icgen, Undt naeher Hnnnover
gcrittcn, voh nun f'erner's gehliehen konto man noeh nieht

erf'nhren .

Denen Hochwlu-dig, Hochwollgch. auch HochEdul lgcb. und Hoch
/(elchrlen Churfrl. Colnlschen Zur regierung dess hochStifts

I1ildesheim hochverordneten Hcrrn Stndthaltcrn V. Canlzlern
lUHU HHthcn,

II ildcsheim.

ptw : (?) d 18. Nov. mittag umh 12 uhren ich finde Not ig,

soweil del' Korper Zu Rethen annoeh slehen soli e, dass derselb
SOfOI·t reclamiert worden, \Vollle also HI', Secrcl. Brundis den
Auf'trag gleich maehen.

GrenzRegisler: Hildeshcim: Co ldingcn.

Bclcgung.

Die - hildesheimischer Setis prlitend irtc Ausliefcrung des
- auf der Sohlwicsse ohnwcit Glcidlngcn von dem Ohristen

Stahl im Ducll erstochenen - - und naeh Relhcm zur Becrdigung
gehrnchtcn Dånisehen ViceAdmirals Tordeuschtold.

An die Beamten 70U Col dingen.

Unssern (?) Dem naeh sieh der Kon ig l. Diinisehe Legations
Sccretary Jessen Bey euch nnfinelig wird, umh die Beerdigung

des cntlciblen I\onigl. Diinisehen Vice-Admirals Torensehild
zu Hethem des euch anvertrauten Amts zu Vcruns tal tcn. Als

haht Ihr auf Vorzeigung diesses, dazu denselben nicht allein
zu Vcrstat tcn, sondern ihm aueh allen Vorschueh u, Biilfte zu
leisten.

Hann. d. 17, Nov. 1720.

G. v. Stf. + 5 andre contraslgnnturcr.
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No. 20 • .. : 19. Nov. 1720 . - Meyer.

auch allen Vorshu ... u Hlilfe zu leisten, Und ... (kruseduller )

Han d. 17 gb . , . (kruseduller) 1720 G. v. Stf. ". (kruseduller )

+ 5 signaturer.

Unsser (?) FreundtJ. dinst zu vor, Edle, Beste, EhrnWerthe

undt Hochgelahrtte, Insonders Vlellgunstige Liebe Herrn undt

Frounde.

Denen Herrn ist vorhin von Selbsten satsarnb bekant, was

vor ein Duell zwisehcn dem I{onigliehen Dårrisehen Admirall

ThordensehiJdt und Einem Sehwedisehen oder Holsteinisehen

obristen Nahmens Stahll arn Verwiehenen Dingstag in hiessigen

Stifts undt Ambts Rutiseher bothrnåssigkeit ohnweith der

Dorfsehaft Glcidingen vorgangen undt dabey hesngter Admi 

rall sein Leben clngebussct ; weitcr nun dessen Cerper durch

die bey sich gehabte Leuthe Laut in Copia heygclegten Ambts

Rutiseher Beriehts und protoeolli so gleich in die Chutsehe

gclegt, und naeher dem Dorf Hethen gef ahr-en worden, all da auch

in die Kirche gesetat und annoeh auf (?) behalten werden soli;

dureh solehen acturn und wcgfuhrung des Cerpers aber hi es

algen Stifts Hoeh, und Botrn åsslgkeit Kundbahrer Dingen weid

Iieh visiticrt, und dahero al len reehten und billig, •.. ge ... ist,

dass zu deren reparation der Cbrper ad Loeum onde retradiret

werde. So ersuehen die Herrn Wir hiernit dinstfreundrJ., Sie

die NaehtrundJiehe Verfligung forderliehst ergehcn zu Lassen

belieben wollen, damit des Entleibten Leuthe zu dessen wieder

hcerstclluug ad Loeum onde mit Ernst so forth angehalten

werden, Gestalt dan die anstalt dahier gemacht, dass sclhiger

gohoriger ohrten ernpf'angen, und in die Nåheste Kirehe gleich

Iall ss hiss auf weitere Vorordnung nieder gesetzet werden soli.

'Vir Versehen Uns zu der Herrn '" quanimit.åt und Freund

Nachbarlicher WiJlfahrung alsso, undt sind denen Herrn zu

freundlieher DinstErweissung jederzeit gefl(? )ssen, geben HiJ

desheimb den 18ten November 1720.

Churflirstliehe Colnlsche zu Heglerung des hosehstifts Hildes

heimb verordnete Stadthalter V Cantzler. undt Håhte,

G. von Sierstorpf - Conrad Brendis.
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Hochwilrdigc, Hochwollgehohrene auch HochEdelgeh. und
Hochgelehrter gnfid ig hochgcbur-tigc Herren .

Auss Bcygclcgtcn prothocollo beliehen Ew. HoehwI. gnd,
ExelI. und Hochlsdelgeh. zu crschcn, wass gestern wegen dass
unter glcydi ng in der so genandten Seehl wiessen urigef'ehr 200

sehritt vom Dorff hicsxlgcr' jurisdietion arn Verwiehenen Dings
tag Vorgefnl lencn Duels erfahren Konncn, der Cerper soli dem
Vcrlaut nach zu Rehtem in der Kirche in ein Sarch geleget und

aldar noeh in Verwnlu-ung sein, welches al sso gehor-sarnbst he
rich ten und verb leihen sol len ,

Ew, Hochwl. gud, Exell und hochw. geb.

Euhtn(? ) ... 17 giII' . ( ?) 1720,

Untherthiinigst gchor-samcr

A. "'incl;;clel·.

actum glcydi ng d. 1(; gh ('l) 1720.

Wurdcn Berndt Henrich Casten, Johan Peiters, und Henrich
Pl i nke alle drey auss gleydlngcn, Vot -gefordcrt und bef'ragct, oh

Sie den urn Verwichenen Dingstag in der so genandten Seehl
wisse gcschchenen Duell angcsehcn, et respondebant Sie hatten
dass Duelliren nicht gesehcn, sondorn wie Sie vicle leiithe so
woll zu Pferde alss zu Iuess ufm Fclde gesehcn, wuhrcn Sie

aussrn Dorf[ gangen IIInh zu senen wass es hedeutete, hiit ten
Sie wahr gcnomrnen, dass clnige Kerels etwass a uss del' wiesse
uf's felt iihcrn Zaun gchoben, solches in ciue aida stehende
Kutsche, so mit 4 Pf'crden hespannet geleget undt dam it in

all er eyl nacher Heehtem hlngejuget, wie Sic nun wahren ad
illum Iocum, al ss nur Vieles hludt uf der erde gesschcn woruf
Sic dan auch wahrcn nacher Hehtem gcfulget undt aIdar erst

crfahrcn dass der Duell u nter diessen Vor'gegn ngen wahren,
sonsten wissen Sie nichts davon zu rnelden, hiitten auch Kelnen
Menschen von allen aida gcwcsseneu leu h ten gekarmct, noeh ge
sprochen,

H, Amhts Vogdt Hcydckampf meldet, dass so halt El' von
diesser fa talen action henaehriehtet, wahre Er so glcich ad
loeum Duelli undt f'er-ners uf Rehtem gangen, sieh nach dem

wass passtret, zu Inforrniren, und h iitte nldar erf'ahren, dass
der Dånische udmlrnl l Thornsehild von einem Schwedischen

ohr-isten Nahmens Stahll erstockcn worden den thodten Cerper
håtten dess Admirals Diener in die Kutsche gctragen und nachcr
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Rehtem gebracht, der obrister wahre so gleich nach der thadt
uf sein Pferdt gestiegen und nacher Hannovor geritten, woher
nun ferners geblieben Konte man noch nicht erfahren.

Copia Berichtschreihens so an Churflirst1. Col lni schc Stift
HiIdesh.

Heglerung von dem amhte

p ..., d. 18ten ... 1720.

Derren Edlen hesten Ehrenwerth undt Hochgelahrten, Uns
sern Insonders vlellgimstigen Lieben Herrn undt Freunden
Koniglichen Gross Britannischen Churflirst1. Braunshwg. Lune
hurgschen Verordneten Geheimbten Råthen zu Harmover.

(kruseduller) Harmover.

An die Chur Colrrische Hegler. zu Hil desh.

Unser-n (?) Was die CCR Herren wegen der j ungst.hen an der
grentze in dortiger Hoheit VorgefaIlenen Entleibung des Kontg].
Dånischen ViAdmirals Tordenschiold U. des sen Hinwegf'tihrung
nachcr Relhem an Uns gelungen lassen, haben 'Vir uns der
oselhen Beliebten vom 18ten dieses mehreren Inhalts ersehen.

Es Verhiilt sich nun die Sache I ... also, wie sic Zum theiI
Vom dortigen AmtsVoigte Heltkamp Zu gleidingen selber am
16ten dieses ad protoc. Berichtet worden, dass gesagte Admirals
zugegen gewesene elgene Domestiquen die Hinwcgfiihrung ihres
Bis auf dem Tod Venvundeten Herrn flir sich aIlein Verrichtet,
u. damit dernselhen, wcil noch Leben in Ihm gewesen, anhero
wertz geeylet, umb alle nothige Huls-Mitten Von Hieraus desto
leichter erhalten zu Kormen Naehdem aber ges tr. Admiral noch
untcrweges, ehe man mit Ihm nach Rethem gekommen, todes
Verblichen, u. denach der Cor-per im Wir-tshause zu Bes.m Re
them gelassen, auch 'Vir darauf Vom Konigl, Dånischen Lega
tions-Secretar Jessen alhir umb Verordnung nothiger Anstalten
mit der Leiche angesuchet, worden; so haben 'Vir sol che der
Nothdurft nach dahin ergeheu lassen, dass der Cerper vor der
Hand balsamiret, u. Bis zu Einlangung Sr. K. l\I.t in Denne
mark Hohe ordre Zu desselben Beerdigung oder etwahiger trans
portirung in die Kirehe Z Bes, m Rethem Vervwahrt deponiret
werden solte.

Gleichwie nun ob erzehlten wahren Umstiinden noch durch die
geschehene Hinwegf'uhrung des auf den Tod blessirten Admirals
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nichts deruseiten pråj udicf r-liches intendiret worden, noch wer
den Konnen, weil solche von dessclhen national Bedienten, so
der hiesigen Landesgrentzen mit dem Stifte nicht Kundig, undt
in dem lletriihten UngliicksfalIe mehr auf Ihres Hcrrn Erhalt
ung, a ls grentzen, gedacht 'Vir aueh hirmit allenfals Zum iiher
flusse Versichern, dass dieser extraordinarer casus deroseiten
nicmahls Zu einigen pråjuditz gereichen oder dahin Kiinftig
angczogen werden solI; Also werden VerhoffentI. die CCR Her
ren, damit wolI Zufrieden seyn, u. dem Verblichenen Cerper
. " inquir ... eines vornehmen Ministers bey SI'. K Mt. in
Dannemark die Ruhe, an einem Orthe gern gfirmen folglich von
Ihrcrn postulato, wovon wir zu verhelcn nicht verrnogen ab
zustehen; "'ir Vel' Bleiben uhrigens

lian. d. 22. gbr, (4) 1720.

G. V. Sierstorpf + 5 signaturer.

Protokollen med fortegnelse over Tordenskield's
effekter av 17. og 18. november 1720 er av følgende
innhold:

Extraindicialer Lit. T.
Acta betl'.

die geschehene Inventirung der von dem zu Hannover ent
leihten dånlschen Vice Admiral Tordenschiold nachgclassenen
Snehen.

Des Dån isehen ViAdmiral Tordenschiold inventirtet saehen he
treffend.

Actum Harmover d. 17ten nhr. 1720.

Auf specialen Befehl Ihro ExcelIentzin derer hiessigen Konigl,
gros Britanisehen Herrn Geheimte Riithe, habe ieh endunter
schriebener mich heute mit dem Konig], Dånisehen Legations

Sccretario Jessen nach des entleihten V. Admirals Thornschild
Logiment in des Stahs-Chirurgi 'Vreden Hause auf der Markt
strusse verf'iiget, u. die beyde Vorderzimmer nach der gasse hin
des er-sten Stockwerkes, worin des Herrn Admirals Sachen ver
schlossen, mit des Herrn Ohristlieutenant von l\Iiinchhausen
Petschafte berets versiegelt gefunden; Nichts destoweniger habe
obangezogenem Befehle zu folge in gegenwarth vorden. Lega
tions Seeretarii u. hiesigem Geh, Cantzley Bothens, Hinriech
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Tråger, solche Zimmer mit dem hiesig korrigl. Geh, Cantzley
Insigel obsigniret, u. vermcldten Legations-Seeretarii Petsehaft
von ihm darunter drikken lassen .

Vorhero wurde des Herrn Admirals Lefhlacquay, welchen er
al s Cammerdiner gebraucht, von mir befraget, ob aueh alle dem
Herrn Admiral zubchorige Saehen in denen verstegetten Zim
mern vorhanden od noch einige dahero geblieben u. an andrem
orthe wåre? auch wo insonderheit SI'. I{onigl. Maj. in Denne
mark portrait u. des Herrn Admirals goldbeurse, welche derselbe
des Herrn Legationssccr-etærs Verrneldung nach bey sieh gchabt,
geblieben . Il le, der lncquuy.; respondebat, er h åttc diesen morgen
bey des Hernn von Mtinchhausen Verstcgclung, wie derselbe
woll wiesen wiirde, die gold beurse, worin ein igc medaillen,
sclher dahin ein geleget : Das portrait aber hatte sein Cammerad
noch zu Rethen hcy sich, sonst våre alles in denen beyden
Zimmern befindlieb. Auf geschehenen meinen raport davon,
und mehrermeldten Legations-Secretarii Ierner Anfrngen, ha
ben die Herrn. Gch, Råthe Exe.s demsclben durch mich wissen
lassen, wie dieselben gut u. nothig befunden, dass er sieh naeh
dem Portrait u. der goldbeurse des Hrn. Admirals hey dessen
domestiquen genau erkuudigte, u . sclhlgc ihm extradlren, aueh
iibrigens den verblichenen Cerper zu Rethem durch den hiesigen
Konigl. Leib-u. St abs-chhurgum \Vreden je eher je blesser balsa
miren, u. in die sacristey der Kirche zu bes, Rethem so lang,
bis er zu desselben Beerdigod transportirung gemossene ordre
aus Dennemark erhalten wurdc, reponieren, auch zu dessen
Herr-n Conservation denselben mit reinem Sand iibersehiiUen
Iiesse, welches alles dan derselbe gleiehfals gut befunden, u.
morgen friih sorgfilllig zu veranstal ten uberuommen.

Ob ich woll niehts unders vermuthen konne, als daes sogleich
nach der crsten Versregelung des Herrn Obristleutn. von Munch
hausen mchrgestr. He~r Legntions-Secre tar-ius die Schliissel zu
den Zimmern zu sich in Verwahrung wiirde genommen haben;
so hat er mir dennoch, auf meine Anf'ruge und Anheimgebung,
ob er selbigen bis zur resignation bey sich vermahrl. behalten,
od zu dem mir versicgclt zustellen lassen wollte? Zur Antworth
(darauf) wissen lassen, dass Er sie nieht hatte, wolte sieh aber
darnach erkundlgen, u. sieh solehe extradiren lassen, welehes
ieh ihm dan zum iiberflues als eine no thwendige saehe anre
eommendieret habe.

In fidem 1\1. Meler.
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Actum Harmover d. 18. novbr. 1720 ./.

Nachdem (gestern nachmittug) hey (Ihrer Exc.) dem (hies
slgen) Korrigl. grnshrlt. (e rsten ) geheirnhten Raths Col'legto al
hier von dem Konigl. d årrisehen Legations Secrelario Jessen

angerneldet wordcn, wir SI·. Korrigl. lIIajesl. in Dannemarken
Scc-Capltuin, Herr Conrad Ploynrt, als des (verhlichcnen) weyl.

Herrn V. Admirals Tordensehi(o)ld vertrautcr Freundt, auf er
haltene Nachrieht von dessen Entleibung gestern von Hamburg
arihero gekornmen umb dessclben alhir (hinler) verlasscne
Sachen, wovon er die heste Kundtsehafte h åtte, in Sieherheit

undt mil sich nacher Coppenhugen zu nehmen, wann Ihro
Exeoll . die Hgb Geh, Ralhe solehes zu erlauben, undt die resig
nation undt invcntir-nuch extrndirung derer Saehen zu ve r
fUgen, belleben wollen, undt dann vor hochgn åd. Ihro Excell,
dur-in zu geheben kcin Bcdenken gctragen undt dcmnach mir
Endlsunlerschiebenen solche Vcrrichtungen gniidig anbefoh
len. So hahe mich heule obdatirlen Tages gegcn 10 Uhr mit

vorerrneldtcn Lcgatlons-Sccretar-io nach gen. Hr. Sce-Capi tains
Logiment in des Genernl-Staahs Chirurgi 'Vreden Hause er
hoben, in dorerselben gcgcnwart die noeh ohnvcrletzt befunden
Siegcl fUr dies Heri-n. Admirnls Zimmern removirct, dessclben

vorhundene Suehen mit Ihnen durchgesehcn, undt verzeiehnel,
wie Iulgct :

1. Ihro Kon ig] . Ma.}·st. in Den nernarck porlrail an einer (l{o
nlgl .) Krohne h ångendt, rcich mit Diamanien bestezt; wel

ches der Hr. Cnpitain Ploynrt zu sich genommen. umb es
(an Ihro Korrlg]. l\Iaysl. zu rctradiren) gehorigen orthes
abzugcbcn.

2. Die goldtheurse, worin

1) eine franzdsische goldene lIIedaiIIe von 9'h loth

2) 10 doppelte und 79 einfaeh ducalen in golde befindtlieh
waren.

3. Ein Beutel mit 72 rth. 8 ggr. silber l\Iiinlzen. Dieses geld
sarnbt der goldtbeurse hat der Hr. Capitain gleiehfals zu
sieh benommen, umb davon alhir, was nothig zu bezahlten,
undl zu bereenen.

II.

In einer Chatul befinden sieh:

1. Oben auf verschlcdenc Handbriefe, Konig]. passeporten,

undt ander-e Briefsehaflen, welehe der Hr. Capi tain mit dem
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Legations Seer: Jessen durchgesehen undt zusammen wieder
hineingeleget.

2. Ein Beutel, worin 1. ) ein Ring, 2.) zwey Handkniipfe, 3.)
ein Hals-Kncpf zusammen mit Diamanten Rosensteinen,
4.) ein Kreutz mit 4 Diamanten sambt einer giildene Pinne,
5.) drey giildene l\Iedaillen mit des Kontges in Dennemark
Brustbilde, undt. 6. ) des Hr. Admirals kleiner Handt Pet
sehaft in Stahl.

3. Ein silbern Thee-Topf mit 5 Braunen porcell. Tassen,
4. Ein kupfern Thee I{essell.

Unt en im Aussuqe,
6. 2 silberne Messer un dt gabeln,
7. des Hr. Admirals grosse Cachet,

Diese Saehen sindt darin versehIossen, undt die Chatul von
mir mit dem hiesigen Konigl.gr.br, Cantzley Secret undt
vom Hr. Legations Seeretario Jessen mit des sen Petsehafte
ver-sicgel t.

III.

In cinem grossen eoffer finden sieh verwahret:
1. Ein Silbern Handtbecken mit der giess karme.
2. Eine Handtglocke mit des Hr. Admirals Wapen.
3. Ein mit goldt eingefnssetes Sehreibtablet.
4. Vier Bueher.
5. Zwey Abrissc von l\Iarstrand.
6. Ein Hispanisehes Rohr mit goldenem Knopfe undt diaman

tene Ring darumb.
7. Zwey Degens, einer mit einem silbern, der andere mit stah

lernem gef iisse, beyde vergiildet.
8. Ein Buch in fol: worin des Hr. Admirals activ-undt passiv

Sehulden, vom sclben verzeichnet.
9. 15. Herribden mit kanten.

10. Eine durchgenåhtc wetssc Naehtmiitze mit Kanten.
11. 7 Halsstiieher mit Kanten.
12. 5 Sehleetee Halss Tiieher.
13. 2 Handt Tiieher.
14. 3 seidene sehnodz Tiieher.
15. Ein Purpur Lalten reich brodirtes Kleid mit striimpfen dazu,
16. Zwey Broeaden 'Vesten einer von silber, die andere von

goldt mit frangen besetzet.
17. Ein Braun Laken Klcid umis mit Samrnet gefiittert.
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18. Ein bleumcranlen Kleid mil silhernen Knripf'en.
19. Ein roht dammaslen sch laf'rock.
20. 6 Serviellen sambt barbier Tueher mil Kanten,
21. Ein Kocher mil Schccrrnesscrn.
22. Ein porccluin Barhier Bccken.
23. Eine mil goldt brudir-te l\liilze .
24. Ein mil goldt gn lon ir-tcs Kleitlt olme Camisol.
25. 4 Paar seidene, ein paar rothe wiillene undt 1 paar ge-

zwirnle wei sse slriimpfe.
26. Ein aller ... schlaf'rock.
27. Ein rolh Curmisul mil gr auwcrk geftlttcrt.
28. Ein silhern thcc-Lampettc.

Diesel' Coffer mil vorspecifirlen Saehen Ist, oberwehnler
massen, gleichfales verschlossen und ver-siegelt, und die
selben nehst denen apart ohomåssig obsignh-ten Sehliisseln
naehenr gestern. Herrn Capilain gcgen einen lraditions
schein uhergehen.

IV.

Folgende Snehen hat derselbe bass undt ohnversehlossen
iibernommen weil kcin Raum im Coffer mehr war:

1. Ein alles rothes Kleid mit goldene Knopf'en.
2. Einen gruncn Helserock mil PeIss.
:-1. Des Hr. Admirals Heise-Chaise fiihret der Hr. Sce-Capitain

mil sieh nach Hambur-g.

Schlusscap.

Erinnerie sieh wohlgehr, Hr. Capitain, dass der Hr. Admiral
ein giiIden Etuit bey sieh gehabt, undt wurden also alle 3
domestiquen dariiber hofruget auch von diesen zwar bckandt,
dass der Hr. Admiral selhtges noeh kurtz vor dessen Entleibung
gchabt ; wo es aber gchl ichen, wusstcn sic n ich t : woltens alle
mahl eydtl, erhiirten.

Dbrigcns fragte auch der HI'. Capilain nach einem eamisol
mit Diamanten Knopfe n, ob der Hr. Admiral solehes nieht mit
sich genommen ?

Il li respondenbanl negando, affirmirlen hingegenunantmlter,
dass er es nicht håtte mit sich nehmen wollen.

In fidem protoeolli subseripsi

sign. M. Meier,
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18. novbr. 1720.

Demnach ihrer Kouigl : Grossbritannischen Herren Gchclmb
ten Riithe zu Harmover Excellentzin, auf des Konig!. Dånl
schen Legutions-Secrctarl! Jessen geschehene Anzeige und Ver
sicherung, mir endsbemeldlen alle und j ede dem weylund Ko
n igl, Dåhnlschen V. Admiral Tordensehiold zugchorlgen, und
nach dessen Entleibung verrnoge Protoeolli vom 18.ten hujus,
hey der-en Inventirung zu Harmover bef'undene Sachcn, und
meublen, durch den Kontgl, Gehbt. Cantzley V. Arehivar und
Grentz-Secrctar Meler solchergestalt. wie ohengezogcnes Proto
eolI umbstiindlieh hesaget, extradiren lassen; Als habe ieh
solehes hiermit bekommen, und diesen Extraditions-Sehein dar
ob mit melrier elgenhåndigen Untersehrift und Petsehalte er
theilen, aueh ieh, vorgesachtct Legations-Seereturlus zum zeug
niss und seinehrer Verstcherung dissen zugleich mit unlersehrei
ben und signiren wollen, so geschchen Harmover d. 18. novbr.
1720.

sign: Ployart
(aigfllum)

sign: Math. Jessen
(sigillum)



Mindestenen "ed Tonlenskields dodssted.
(Fortsættelse til H..1. .1. H a II es historiske redegørelse).

Af fuldmægtig G. Honnens de Li c h t c n b e r g.

Sideløbende med det forananførte meget grundige
og opsigtsvækkende forskerarbejde, der var gennem
syret af skibsreder R. J. J. Halles mangeårige dybe og
leveride interesse for den djærve søhelt og hans sørge
ligc endeligt, opstod der hos mig den tanke, at Norges
Orlogsforbund og Danmarks Marineforening i fælles
skab burde tage sagen op om et værdigt minde på
Tordenskields dødssted i det fremmede,

Også denne side uf sagen havde skibsreder Halles
inLcresse. Han Irernsknffede en dertit egnet granits ten
fra Hankø i Norge, foranledigede en inskription ind
hugget og en fragtfri transport af stenen ved J elø
liniens rutebåd fra Frederiksstud til Hamburg, idet den
kgl. norske Marine med et kranfartøj havde bragt ste
nen fra Hunkø til Frederiksstud.

Fra dansk side "ar tilbudt transport fru Hamburg til
Gleidingen ved det danske kommando i Ilzehoes for
anstaltning. Beklugeligvis blev kommandoet trukket
hj em inden stenen var klar til transport, men her
Ln dLe Carlsberg Bryggeriernes Exportafdeling hjæl
pcnde til, s åledes at transporten gennem Tyskland som
Lilbudt skete ved dansk foranstaltning.

Regeringspræsidenten i Hildesheim-Marienburg hav
dc overdraget oherregierungs- u -baurat E. Miitiz til
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på de tyske myndigheders vegne at bistå Orlogsf'or
bundet og Marineforeningen i arbejdet, hvilket blev
gjort på en uhyre forstående og meget hjælpsom måde.

Efter forskellige undersøgelser og overvejelser blev
det bestemt, at mindestenen skulle rejses i kanten af
»Seh lwiese«, den eng, hvori duellen fandt sted, for
mentlig indenfor en afstand fra stenen på ca. 200 m.
Et lille anlæg skulle indrettes her, hvor en kort flise
belagt sti med hække omkring ville lede besøgende til
mindestenen fra »T ordensk ioldst rasse« , SOI11 Gleidin
gen Kommune venligst havde tilbudt at døbe hoved
gaden i det nyudstykkede kvarter, En vejviser vil til
sin tid blive rejst ved den nærliggende Hildesheimer
strasse, hovedlandevejen mellem Hannover og Hildes
heim, for at lede besøgende hen til anlægget, som også
vil hlive omtalt i turistvejledninger og andre oplysende
brochurer.

Ved forskellige besøg på stedet bragtes alle under
søgelser og aftaler til det resultat, at afsløringen skulle
finde sted den 12. november 1958, på 238-årsdagen
for Peter Tordetiskiolds sørgelige død.

I hele dette arbejde havde Marineforeningen Iået be
tydelig økonomisk støtte fra Carlsbergs mindelegat for
brygger I. C. Jacobsen, uden hvilken man ikke ville
kunne have magtet opgaven.

Den våde og grå efterårståge, der i begyndelsen af
november lå tungt over Nordtyskland, føltes klarn og
fugtig af de mange mennesker, både af de officielle gæ
ster og tilrejsende samt af det brede udsnit af den nie
dersåchische 'landbefolkning, der ved middagstid den
12. november 1958 samledes i kanten af engen »Seh l
wiese« i den nordlige del af landsbyen Gleidingen, det
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hildeshelmske grænsesogn til Hannover, hvor der for
over et kvart årtusind siden var udspillet den sørgelige
begivenhed, som havde berøvet Danmark/Norge en stor
national personlighed, hvis navn til stadighed bevares
med beundring og ærbødighed i begge de nu adskilte
riger.

Den store granitsten var her rejst som midtpunkt i
et lille anlæg med unge nyplantede egetræer og en om
givende bøgehæle

Rundt om stenen vajede det danske, det norske og
det niedersåchsische flag samt det tyske forbunds flag
og udenom den store platform til de indbudte gæster,
havde interesserede tilskuere fra omegnen samlet sig i
ærbodig afstand. Selve udstykningsplanen for »Der
Krumling e, skråningen fra Hovedvejen ned mod »Seh l
wiese«, var tilsyneladende gået noget i stå, ingen af de
mange planlagte huse havde endnu rejst sig her, og
kommunen havde derfor, da de projekterede gader sta
dig kun var markerede, ladet anlægge en gruset s ti fra
landevejen, hvor de mange biler parkerede, ned til
mindeanlægget.

Til højtideligheden var fra dansk side modt:

l\Iarineforeningens formand, Kommandør G. de
Liclitenbera, samme forenings landssekretær, fuld
mægtig Hannens de Lichlenberq. Den danske ambassa
dor Frantz Hvass og ambassadesekretær Boreli var
kommet den lange vej fra Bonn, og fra Kobenhavn var
mødt Direktør H. B. Krooli og kontorcheferne Dalzle
rup og 1Vonn-Petersen fra Carlsbergs Mindeleaet.

Det danske Søværn var repræsenteret af Chefen for
Kystfl åden. Kontreadmiral Aa. Linde med adjutant
Solojtnant S. Vedelog endelig var også mødt en
meget tordenskioldsbegejstret ung mand, der af egen
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indskydelse havde gjort den lange rejse fra København
for at overvære begivenheden.

Fra Norge var mødt:

Presidenten for Norges Orlogsforhund, losdirektør
B. Gilhuus-Moe og formanden for forbundets hoved
styre, bankbestyrer Aa. Tønsberg samt skibsreder
R. J. J. Halle med søn. Kontreadmiral R. K. Andresen
og marinehistorikeren, orlogskaptein Rolf Setteen re
præsenterede den kgl. norske Marine. Det er orlogs
kapteinens eftersøgning af Tordenskields dødssted i
1957, der har foranlediget hele denne mindehøjtidelig
hed. Endvidere var mødt den norske militærattache
i Bonn, oberst Kolstad, konsulatssekretær Jebsen. fra
Hamburg og bestyreren af Marinemuseet i Horten,
kommandørkaptein T. Olaisen. Endelig repræsentere
des slægten Wessel af ingeniørerne A. og C. Wessel,
der nedstammer direkte fra Tordenskiolds broder. Til
forsamlingen sluttede sig også nogle norskfødte damer,
der var bosiddende i Hannover.

Fra tysk side repræsenterede regeringspræsidenten i
Hildesheim-Marienburg, dr. Suermann, den nieder
såschische regering, det tyske forbundsforsvarsmini
sterium var repræsenteret af f'regattenkapitån Piichi
fra Hannover, hvorfra også direktøren fra staatsarchi
vet, professor, dr. Schnath m. fI. var kommet til stede,
ligesom oberregierungs- u -baurat E. Miinz var mødt
sammen med arkitekt Flor og ingeniør Steinhaiiser,
og fra Gleidingen kommune kom bystyrets repræsen
tanter med borgmester John i spidsen.

Indledningsvis redegjorde den norske los direktør
ganske kort på tysk for mindehøjtidelighedens pro
gram af hensyn Ul de mange fremmødte fra egnen og
den tyske radioudsendelse af begivenheden.

Tfdsas r. f. Sevæsen, 129. Anrg . 37
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Presidenten for Norges Orlogsforbund opridsede
derp å Tordenskiolds korte, men dådrige Iliv i den
dansk/norske Marine til søhelten segnede for det død
bringende kårdestød under den udykkelige duel her
i »Sch lwlcse«. Umiddelbart herefter førte Marinefor
cningens formand Tordenskield og hans betydning
frem til vor lid og redegjorde for, hvorledes hele ar
bejdet med rejsning af denne mindesten var kommet i
stand som en fælles indsats fra Orlogsforbundets og
l\Iarineforeningens side baseret på skibsreder Halles
grundigc arkivundersøgelser. Kommandør de Lieliten
berq sluttede med at takke for den hjælp, der fra
myndigheder og institutioner både på stedet og hjem
I1lC va r vist de samarbejdende foreninger, ikke mindst
Carlsbergs Mindelegat for dets økonomiske støtte til
l\Iarineforeningen .

Kommandøren oplyste endelig, at samtidig med af
sluringen af mindestenen her i Gleid ingen henlagde
Murineforeningen en krans "ed Tordenskiaide sarkofag
i Holmens kirke i København i overværelse af den nor
ske ambassadør i Danmark, Rolf Andersen, kontre
admiral S. Pontoppidan som repræsentant for det dan
ske Søværn og direktionssekretær Andersen fra Carls
hcrg. På Mønsted kirkegård ved Viborg ligger Torden
skiaids kammertjener Christian Kold, der døde som
herredsfoged her, begravet. Samtidig med de foran
nævnte kransenedlægninger mødte kriminalassistent
Kold som Kelds sidste direkte mandlige efterkommer
for sammen med repræsentanter for Marineforenin
gens Viborg afdeling at lægge blomster på sin stum
faders grav.

Kommandør de Lichienberq sluttede sin tale som
folgel' :

»For enhver rask dreng står Tordenskield stadig som
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en fællesnævner for vovemod, dristighed og beslut
somhed og med sine strålende egenskaber som dygtig
krydserchef, med sit klare blik for søkrigsførelsen vil
Tordenskiold-skikkelsen stadig bevares som den sær
lige eventyrskikkelse. vi ikke kan være foruden.

Ved sin tidlige og tragiske død blev han sikkert
sparet for de mange skuffelser et liv under freds
forhold med trivielt administrationsarbejde måske vil
le have bragt ham.

Han gik bort på sit livs højdepunkt, æret og agtet
af sin konge, sit land og af sine modstandere, og vi vil
håbe, at hans minde til sene tider vil blive bevaret
i nordens historie. .

- Og med dette ønske afslører vi denne sten, som
vil tale sit tavse sprog om vor fælles store søhelt

Viceadmiral Peter Tordetiskiold,«

Nu fjernede Presidenten for Norges Orlogsforbund
og Formanden for Danmarks lIfarineforening i fælles
skab dækket over stenen og lagde signerede kranse
fra deres respektive organisationer, medens forsamlin
gen blottede hovederne. Et smukt og værdigt minde
over en stor søhelt, en dristig og tapper mand, der
på den ganske enkle, men smukke grå granits ten
mindes med navnet TORDENSKIOLD på adversen,
medens datoerne: Trondhejm 1690-Sehlwiese 1728 er
at læse på reversen.

Den norske kontreadmiral Andresen gav et kort
rids af Tortlenskiolds betydning for den kgl. norske
Marine, hvor ikke mindst skibsnavnet TORDEN
SKIOLD har mindet om den dygtige og betydnings
fulde søkriger, hvorefter admiralen henlagde en krans
i de norske farver ved mindestenens fod.

37*
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Kontreadmiral Au. Linde bringer en hilsen fra det danske Søværn
ved mindestenens afsløring i Gleidingen 12. november 1958.

Den danske kontreadmiral Linde mindede om, at
også i Danmark havde Tordenskiold haft betydning
som taktiker og hans lysende eksempel er bevaret gen
nem tiderne i den danske orlogsflåde, og i mindet her-
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om lagde admiralen en krans med rød/hvide bånd på
det danske Søværns vegne.

To repræsentanter for slægten lVessel fra Norge
lagde en smuk krans ved mindestenen og udta'lte, at
slægten følte sig stolt over den smukke hyldest til fa
miliens berømte søhelt.

Skibsreder Halle redegjorde derpå i en varmtfølt
tale for sin interesse for og sit arbejde med at skaffe
den dansk/norske søhelt et minde her på dødsstedet i
det fremmede, hvorpå han reciterede et norsk digt om
Tordenskiold. På Norges Orlogsforbunds og Danmarks
Marineforenings vegne overdrog han derefter minde
stenen til Gleidingen kommune.

Borgmester John. fremhævede, hvorledes den 'loka le
befolknings interesse var vakt ved beretningen om
dette dødsfald, hvorom man tidligere intet havde vidst
her på egnen. Bystyret havde med interesse fulgt
hele arbejdet og fundet det naturligt at døbe den nye
gade her for )Tordenskioldst rassec , ligesom man med
stor glæde påtog sig i fremtiden at værne om dette
smukke mindesmærke for den kække nordiske søhelt,
som havde fundet sin død hernede i det fremmede
land. Idet Borgmesteren takkede for den tillid, der
vistes kommunen gennem mindesmærkets overdra
gelse, lagde han en smuk krans med bånd i Gleidingens
rød/hvide farver.

De mange interesserede indbyggere, der havde sam
let sig for at overvære højtideligheden, holdt tappert
ud under de mange og lange taler på de fremmede
sprog. Gennem Borgmesterens smukke og enkle ord
fik de også del i de tanker, der havde bevæget de frem
mede fra Norden til at rejse dette æresminde for en
af Nationernes store - og sognepræsten, pastor Riih-
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menapf sluttede - ligeledes på tysk - afslørings
højtideligheden med en kort mindeandagt for den
dansk/norske viceadmiral Peter lVessel Tordenskield
p å hans dødssted.

Efter at have beset mindestenen og det smukke an
læg spredtes den store forsamling. De tilrejsende nor
ske og danske samledes i Gleidingens Gasthaus til en
lunch med de tyske myndigheders repræsentanter og
forskellige andre, ved hvilken lejlighed der bragtes en
tak fOI: den hjælp og velvilje, der fra tysk side va r
vist det nordiske samarbejde i denne sag.

Begivenheden havde vakt stor interesse både i dansk
og norsk presse, fuldmægtig Honnens de Lichlenberq
gav i den danske og den vesttyske radio en redegørelse
for sagen som indledning til radioens reportage af be
givenheden, der sarrime aften udsendtes af den danske
statsradiofoni, og som blev indflettet i den norske
kringkastnings smukke mindeudsendelse, og således
sluttede det dansk/norske samarbejde med løsning af
en national fællesopgave på en smuk og værdig måde
til ære og glæde for begge landes maritimt-historisk
interesserede; thi som losdirektør Gilliuus-Moe så ram
mende udtalte ved mindestensafsløringen :

»T orden sk iold var dræbt , men han kunne aldrig dø
- i Folkets bevidsthed lever nationalhelten frem
deles - <It
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»The lI1emoirs o] Field-Marshal llie Yiscount
lI1011fgomel'Y o] Alamein, K. G.«

Collins, London 1958, 573 sider, mange illustrationer og kort.

Selvom Montgomery ikke er søofficer, ja ikke engang er
særlig venlig mod sine kolleger pil søen, er hans memoirer
dog af største interesse for enhver militær, og de anbefales pil
det varmeste til dette tidsskrifts læsere.

Man er i godt selskab, når man læser denne bog; man kan
mene, hvad man vil om forfatterens selvsikkerhed, som unægte
lig er stor, men ud af beretningen om et i mange henseender
eventyrligt liv træder billedet af en sjælden dygtig, modig og
klarsynet soldat, en »gran d chef«, som altid havde en velover
vejet mening, og som var rede til at sætte den op imod hvem
som helst. England har næppe haft nogen militær ansvarlig
chef, som med større energi har foreholdt sine foresatte 
militære eller civile - deres ansvar og søgt at aftvinge dem
beslutninger.

Montgomery's karriere og hans indsats i de to verdenskrige
skal ikke omtales her, idet der henvises til oberstløjtnant I\L
Boisens meget fyldige anmeldelse i Militært Tidsskrift (nov.
1958), men det synes værd at fremhæve de sider af Montgo
mery's virksomhed, som har almen interesse for en professio
nel militær, nemlig hans indsats som ehef og hans forhold til
ledende politikere.

Det fremgår- med stor tydelighed, at Monty næppe har været
let af tilfredsstille; han krævede meget, men når han følte
sig vel hjulpet, viste han ofte forbløffende tillid til sine med
arbejdere. Disse blev omhyggeligt udvalgt af ham selv, og
hvis de svarede til forventningerne, kunne han garantere dem,
at de aldrig kom til at savne arbejde, men ofte hvile!
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!\1ontgomery har realiseret den overordnede taktikers ønske
drøm: at sidde hensunken i dybe tanker, hvis resultat blev en
ufejlbarlig »master plane, alt imedens hans stab med et ur
værks sikkerhed bragte alle detailler på plads, således at opera
tionen kom til at følge planens ide.

Menty's tillid til sin plans ufejlbarlighed var sh stor, at da
han natten til 31. august 1942 blev vækket i sin caravan i det
fremskudte hovedkvarter ved Alain Halfa med melding om,
at Itommels angreb var begyndt, skal have svaret: »Excell ent ,
couldn't be better«, og derpå straks sov videre, indtil han ved
sædvanlig tid stod op og indtog sit morgenmåltid.

Delle betyder ingenlunde, at han ikke til enhver tid var klar
til at grIbe ind i slagets gang, men viser blot, at han i dette
tilfælde havde gennemtænkt alt så nøje, at han vidste, at
slaget simpelthen ikke kunne udvikle sig så hurtigt, at hans
indgriben ville blive nødvendig de første 6-7 timer.

!\1ontgomery's fremstilling af kommandoforholdene og plan
lægningen af kampagnen efter invasionen i Normandiet i 1944
er overordentlig klar og interessant, og man forstår, at Eisen
hower ikke har haft det let.

Det er jo også interessant at forestille sig, hvorledes Europa
ville have set ud i dag, såfremt man havde fulgt Montgomery's
plan, således at de vestaIIierede hære var nået Berlin først!

Krigen slutter, og Moritgomery bliver uindskrænket hersker i
den brttiske zone i Tyskland. Man må også her beundre hans
dygtige, forudseende og energiske styrelse. Ph dette tidspunkt
begynder samarbejdet med de politiske ledere, og det må er
kendes, at hans optræden over for disse ikke er mindre be
stemt end den, hvormed han søgte at gennemføre sine militære
tanker og ideer.

26. juni 1946 overtog Montgornery stillingen som »Chief of
the Imperial General Staff« (CIGS), hærens højeste post. For
inden havde han foretaget en lang rejse til Ægypten, Palæstina,
Transjordanien, Indien, Cypern, Grækenland og Italien for at
danne sig en baggrund for sin fremtidige virksomhed.

Stillingen som CIGS førte ham senere endnu videre omkring
bl. a. ph besøg hos Stalin og sDver- scas Tours« til Australien og
New Zealand m. m.

Afslutningen på den store krig havde langt fra skabt ro i
verden, og et af urocentrene var Palæstina, hvor den britiske
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regering havde store forpligtelser, som de politiske ledere ikke
holdt af at tage standpunkt til.

Under forhandlingerne med premierminister AlIee og uden
rigsminister Bevin om stillingen i Palæstina, udbrød sidst
nævnte: »1 have been let down by the Arrnye, Bemærkningen,
som også blev hørt af forsvarsminister A. V. Alexander, gjor
de Monty rasende, Han forlangte fornærmelsen mod hæren til
bagekaldt. Da dette ikke skete straks, skrev han følgende note
til Alexander: »On the 23rd April last Mr. Bevin, the Forelga
Secretary, statcd, that he had been »let down by the Army in
Palestine«. You will doubtless remember the incident since
you were present at the time, though you did not intervene to
refute the statement. 'ViII you please aseertain from Mr. Bevin,
and let me know, if this statement still stands, or not?«

Dette er kun et enkelt eksempel pli, hvor energisk hærens
øverste chef vågede over sit værns ære og interesser.

Forholdet militære chefer kontra politikere er allestedsnær
værende, og læsere i alle lande vil nikke genkendende til nogle
af de scener, som udspilles mellem Montgorncry og de politiske
ledere,

Montgomery veg aldrig en tomme og forlangte at blive re
spekteret som rigets første soldat og fastholdt politikerne til
de militære forpligtelser, som Storbritannien havde påtaget sig,
men som politikerne ofte ville bagatellisere.

Også for hærens personel kæmpede Montgomery som en løve,
og det skyldtes først og fremmest hans indsats, at politikerne
aldrig kunne være i tvivl om hærens synspunkter.

Man må uvilkårlig spekulere på, hvorledes det danske sø
værns ønsker og krav var blevet behandlet, såfremt Rasmus
Hansen var blevet mødt med ligeså stor bestemthed, som Alex
ander blev mødt med af Mcntgomery,

Beretningen om Montgornery's indsats som international sol
dat, først som »Chairman of the Western Union Comrnanders
in-Chefc, senere som »Deput;)' Supreme Commander« for NATO
styrkerne i Europa.

Særlig bedømmelsen af NATO er særdeles skrap og objektiv.
Der er næppe tvivl om, at NATO's fremtid vil afhænge af, i
hvor høj grad man vil erkende sandheden i den fremsatte
kritik.

Af særlig interesse for anmelderen er Montgomery's karak-
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tertstik af sine foresatte: Eisenhower, Ridgway, Gruenther og
Norstad ; bedømmelsen af disse betydelige personligheder fal
der nøje sammen med det indtryk, jeg har dannet mig gennem
mit arbejde i SHAPE.

Jeg havde gennem længere tid lejlighed til at læse de ud
talelser, Montgomery fremsatte over for SACEUR - skrift
ligt og mundtligt - efter sine besøg i NATO-landene med til
hørende samtaler med politikere og militære chefer, og jeg var
ofte forbløffet over den skarpe iagttagelsesevne, han lagde for
dagen, sel y om jeg naturligvis kun havde mulighed for at vur
dere de bemærkninger, som berørte danske forhold.

Bogens sidste kapitel, »Sccond Thoughts«, er måske det mest
inspirerende af dem alle.

Montgomcry hylder hel' de 3 mænd, som han sætter højest:
Alanhrooke, Churchill og Eisenhower.

Talen til Churchill er et mesterstykke.
Bogens sidste ord er en hyldest til den britiske soldat:
»1 shafl talte away many Impresslons into the evenlug of life.

But the one which I shall trensure above all is the pieture of
the British soldier - staunch and tenacious in adversity, kind
and gentIc in vietory - the man to whom the nation has
aguln and agairi, in the hour of advcr-slty, owed its safety and
its ho nour.«

Det anbefales stærkt at læse dette værk i originalsproget.
E.J.S.

Oll, Wolfgang: Hajer og sniaatisk,
Kbh. Schønberg, 1958. 279 s. Oversat fra tysk af ;\lichael Tejn.

I denne roman følger man nogle unge tyskere gennem krigens
første år, først ombord i en minestryger, senere i en u-båd. De
deltager i en række krigshandlinger, og deres psykiske indleven
i kr-igens væsen er bogens ledetråd.

Romanens titel afspejler forfatterens konklusion: Om man er
haj eller småfisk er for mennesket som krigsdeltager det eneste
afgørende i den enkelte situation. Denne konklusion bygger på

en tilfældighedsteori - på tværs af nationalitet, soeial place
ring, åndelig og moralsk habitus, og den includerer begrebet
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meningsløshed som grundtanke. Det er derfor forfatterens hen
sigt at fremhæve meningsløsheden i krigens væsen gennem en
række eksempler på krigens rædsler og tilfældigheder. Det gøres
med en sådan overflod af lemlæstede mennesker, oprevne maver,
afskudte hoveder og knuste hjerneskaller, at den i starten cho
kerede læser er blevet sløret, før han når side 30.

Forlagsomtalen af bogen betegner den som den bedste bog
om søkrigen siden »Havet sletter alle spor« og »Mytteriet på
Caine«. Det er naturligt at følge denne tanke op; men kon
klusionen bliver en anden, fordi Wolfgang Ott ikke har for
stået, at meningsløshed og rædsler virker stærkest gennem det
diskrete, antydede og anede. Hans detailskildringer virker op
hobede og med sit valg af virkemidler opnår han derfor det
modsatte af det tilsigtede.

Oversættelsen er god - undtagen hvad angår de sømilitære
udtryk, som for størstepartens vedkommende falder udenfor
den anvendte terminologi.

En del specielle tyske kunstord er Ikke oversat. Det bidrager
på udmærket måde til at understrege bogens milieu.

Romanen er et s~'gt sinds vædskende sår, der, selvom det
virker frastødende, alligevel kommer os ved.

P. W-T.

Roberison. Terence: Chatmel Dasli.
Evans Brothers Ltd., London 1958, 208 s., i11.

Den 12. februar 1942 gennemførte tyskerne en af søkrlgens
meget dristige operationer ved at sejle slagskibene SCHARN
HORST og GNEISENAU samt krydseren PRINZ EUGEN fra Brcst
gennem den engelske kanal til tyske nordsøh avne.

Operationen, hvis udførelse blev Irar-ådet af den tyske fl åde
ledelse, men gennemtrumfet af Hitler, lykkedes som bekendt.
En række engelske fejlvurderinger, materielhavarier, misfor
ståelser og svigtende omhu på radarstationer medførte, at eng
lænderne først på et meget sent tidspunkt blev klar over, at de
tyske skibe var undervejs. Det var for sent at omdirigere slag.
kraftige enbeder, som med udsigt til held kunne sættes ind
mod fjenden. Angreb blev forsøgt med l\lTB'er, forældede jagere
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og flyvemaskiner, men uanset besætningernes tapperhed kunne
intet effektivt udrettes.

Bogen er dediceret til Lt, Cdr. Eugen Esmonde, RN, der ledede
825th Fleet Air Arm Squadron (6 Swordfishmasldner) i angreb.
Ingen vendte tilbage.

Operationen vakte enorm opsigt verden over og påvirkede
stærkt moralen i England. The Times skrev, at »n o th lng more
mortifying to the pride of sea power has happencd sinee the
17th eentury«.

Efter en gennemgang af den strategiske situation gennemgår
den foreliggende bog operationens planlæggelse, udførelse o~

efterspil. Forfatteren betjener sig af en journalistisl{ stil, der i
afsnittet om udførelsen kommer helt til sin ret, men i de andre
afsnit af og til virker lidt overeksponeret.

Operationen er tidligere beskrevet i en række tyske og engel
ske bøger, men det, der gør den nærværende bog særlig interes
sant, er analysen, som omfatter bogens sidste tredjedel.

Denne analyse foretages på grundlag af Bueknill-rapporten,
opkaldt efter lederen af det følgende Board of Inquiry. Rappor
ten suppleres af samtaler med personer, der sad i nøglestillin
ger på daværende tidspunkt, og man får derfor en meget levende
fremstilling af begivenhedsforløbet. Sidste del af bogen skæm
Oles lidt af den måde, forfatteren kritiserer Board of Inquiry
på. Den virker ikke helt saglig.

Den omhandlede operation foregik under forhold, der i flere
henseender minder om danske forhold. Derfor har bogen krav
på dansk interesse.

P. W-T.
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