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Fællesnordiske Nav igationsbegreber

Fællesnordiske Navigationsbegreber
Af Hugo Aagaard

(fortsat)

Skibsdagbogen

Reglerne om skibsdagbogen og dens fØring er omtrent
ens i de nordiske lande. Hovedreglerne findes i den nor
diske sølov, et af resultaterne af den fællesnordiske
lovgivning. Men detaljerne og de trykte blade er forskel
lige.

Det ville være et værdifuldt fremskridt, hvis man kun
ne finde frem til et fællesnordisk dagbogsskema.

Skibsdagbogen, eller som den også undertiden beteg
nes: journalen, stammer fra logbogen.

Loggen var jo i gamle dage en kastelog. med hvilken
man med visse mellemrum målte skibets sejlede fart. Ef
ter gennemsnittet af de under vagten loggede farter be
regnede man skibets sejlede distance i løbet af vagten.

For at bestikket kunne gØres op, måtte de loggede far
ter fra hvert logkast og de sejlede distancer noteres et
sted. På den måde fremkom logbogen.

Navnet logbog kunne tyde på, at kurserne ikke oprin
delig blev indfort i den. Men i alt fald fra omkring år
1700 var kurserne med. Dengang og omtrent frem til mid
ten af forrige århundrede bestod bogen af blanke blade,
som logbogsførerne selv rubricerede, omtrent som de tryk
te rubrikker ser ud i dag.

Det hedder i nogle lærebøger, at dagbogen er et »rets
ligt« dokument. Det er ikke helt klart, hvad der menes

Tidsskr. f. Søvæsen 14t. Arg.
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hermed. Ethvert dokument er jo -retsligt«, for så vidt
som det kan få betydning i retsforho1d.

Snarere bør man betegne den som en »offentlig« bog,
om hvis indhold og fØring der gælder offentligretlige
regler. Kaptajner og styrmænd har pligt til at fØre bo
gen og fØre den rigtigt i henhold til de herom givne reg
ler . Det er strafbart at give falske oplysninger i dagbo
gen ligesom at forsømme at fØre den.

Til gengæld er der tillagt dagbogen en vis beviskraft
ud over den, der gælder et almindeligt vidneudsagn, lige
som der er pligt til at forevise den for vedkommende of
fentlige myndighed, når det forlanges.

I min bog fra 1947 skrev jeg (s. 145) fØlgende:

. Dagbogen har en vis beviskraft ligesom andre autoriserede bø
ger, f. eks. regnskabsbøger. Denne beviskraft er navnlig grundet
på, at bogen giver samtidig oplysning om tildragelser, der er ind 
truffet og hermed den rigtige rækkefølge.

For at denne beviskraft kan opretholdes, kræves for det første,
at bogen er ordentligt ført og særlig, at den er ført kontinuerligt.

I nogle fartøjer føres en kladde til dagbogen på samme skema.
Fra kladden foretages senere indførsel i den au toriserede dagbog,
der herved kan få et mere præsentabelt udseende. Dette er imid
lertid en mindre heldig skik, fordi man herved rokker ved det,
der danner grundlaget for dagbogens beviskraft: Samtidigheden
og den rigtige rækkefølge. Kladden er jo uautoriseret, således at
der kan rives blade ud af den. Og når man har en kladde at
støtte sig til, kan man vente med at føre den autoriserede dag
bog, til vanskelighederne er overstået. Sker der et eller andet
uheld, kan den autoriserede dagbog da bruges til at give det ud
seende af, at man har foretaget, hvad man burde have foretaget ,
men i virkeligheden har forsømt. En mindre præsentabel, men
samtidig ført dagbog, må som bevismiddel absolut foretrækkes-o

Udviklingen er skredet frem ad den vej, jeg anviste i
1947. N u forlanger søretterne altid at få kladden frem
lagt og viser ringe interesse for den autoriserede dagbog.

Alts å, retterne lægger støn-e vægt på samtidigheden
end på autorisationen. Dette turde være et vigtigt finger
peg om, hvilken retning udviklingen bør tage. For den
nuværende tilstand er jo haltende. Tilfredsstillende bli
ver systemet fØrst, når loven har foreskrevet: Kun en dag-
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bog, og den skal være autoriseret! Endvidere ber det fo
reskrives, at dagbogen skal fØres samtidig med de hæn
delser, den omtaler. Herom nærmere nedenfor.

Kladden stammer fra de tider, da navigeringen foregik
fra det åbne dæk eller en åben bro. Her kunne det ofte
være svært at præstere ordentlig bogforing (og det fore
kommer jo ofte, at den vagthavende ikke kan vige fra
dækket eller broen). Men i dag er dette jo totalt ændret,
og der er ikke ringeste grund til at opretholde den dob
belte bogfering, der betyder dobbelt arbejde for naviga
tørerne. I enkelte skibe er man da også begyndt at fØre
den autoriserede dagbog umiddelbart.

Når man undersøger, hvordan dagbegerne fØres, møder
man to principper, som jeg har kaldt l) samtidighedsprin
cippet, 2) eftemoteringsprincippet.

Om kursens indførsel skrev jeg i min bog:
»Under kursnavigering (s. 96) noteres kurserne før perioden og

altså samtidig med det anførte klokkeslet, og hvis kursen ændres,
da samtidig med, at den ændres',
uden at tænke på, at det kunne gøres anderledes.

Med -perioden- mener jeg tidsrummet, fra man be
gynder at styre kursen, til der næste gang skal ske ind
fØrsel i dagbogen.

Jeg blev hejst forbavset, da jeg gennemgik Culdham
mers lærebog, der udkom efter min bog (udgaven fra
1949) og her fandt den modsatte forskrift, den, der i
dag står foran i dagbøgernes vejledning. hvorefter kursen
indføres ved periodens udløb, som gældende »indtil« det
anførte klokkeslet.

Jeg tog da spØrgsmålet op til undersøgelse og fandt
hurtigt ud af, at sam tidighedsprincippet så absolut bØ'
foretrækkes.

FØrst og fremmest fordi det har så afgØrende betyd
ning for noteringernes troværdighed. at indførsel er sket
samtidig, forinden uvedkommende hensyn kan have Øvet
indflydelse. Dette stemmer fuldt ud med søretternes syns·
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punkt. Dette hensyn opfyldes kun, når bogen fØres kon
tinuerligt unde?' vagten} for kursens vedkommende, at
den indføres samtidig med, at den sættes , som gældende
for tiden fremover, indtil den ændres.

Dernæst er der jo også det hensyn, at når indførsel i
bogen er sket, så står oplysningen der. Sker der en ulyk
kelig hændelse, vil der kun sjældent blive tid og lejlig
hed til at efternotere en manglende oplysning. Og for
holdene kan da have forandret sig væsentligt, så den op
lysning, der nu gives på den tomme plads, ikke svarer til
virkeligheden.

.Jeg gik da i gang med at undersøge, hvordan dagbø
gerne faktisk fØres om bord i vore skibe .

Det har vist sig, at hovedparten af danske, norske og
svenske skibe allerede praktiserer samtidighedsprincippet,
medens en del fortsat anvender det gamle system, som
er overensstemmende foreskrevet i reglerne i alle tre lan
de, en del uden at vide, at de hermed handler mod gæl
dende forskrifter. Andre sagde rent ud , at de ville blæse
på alle regler og lærebøger (eller brugte endnu kraftigere
udtryk, som vil være upassende at gengive!). De gjorde,
hvad de mente var rigtigt.

Samtidig notering af kurser læres på alle danske na
vigationsskoler. Derfor synes der også at være al mulig
anledning til snarest at få reglerne ændret.

Her kan der også være grund til at nævne maskindag
bogen. For den har samtidighedsprincippet altid været
gældende.

Når f. eks. maskintelegrafen stilles på fuld kraft, no
teres det i maskindagbogen som gældende ira det Øjeblik,
da maskinen begynder at køre med fuld kraft, til der
kommer en ny ordre.

Kan der gives nogen forklaring på, hvorfor det skal
være modsat for kursens vedkommende?

Nej, her er ingen anden forklaring end de to dagbø
gers forskellige historiske oprindelse.
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Endelig vil jeg nævne det kursdiagram med klokkeslet,
som de moderne skibe med selvstyring er forsynet med.
Her indføres jo automatisk samtidighedsprincippet. For
i diagrammet registreres kursen jo i det Øjeblik, da skibet
begynder at styre den. Når selvstyrende skibe bliver al
mindelige, bliver vi nedt til at overgå til samtidigheds
princippet i skibsdagbøgerne. For man kan ikke have to

forskellige systemer sideløbende.
Efter artiklens afgivelse til trykning har jeg haft lejlig

hed til at se en engelsk logbog.
I England er der ingen officielle regler om navigerings

journalføring. Man har en autoriseret dagbog, men den
drejer sig alene om kontrol med installationer, redni ngs
udstyr m. m.

Kaptajnen på det engelske skib viste mig herefter en
privat navigeringsjournal, som han selv havde rubriceret
og ført. Hvad der ved denne interesserede mig særligt var,
at han havde indrettet kursrubrikkerne således, at søkort
kursen stod fØrst, altså den, vi kalder »sejlede kurs«, net
op sådan som jeg senere skal omtale, at man ville gøre,
hvis man i dag skulle indrette en navigeringsjournal »for.
udsætningsløst. «

Dette var om kursnavigering.
Under bestiknavigering (side 518) fØlger man som

sagt ikke nogen kurs. men efternoterer de kurser. som
fartøjet faktisk har styret i den periode, som noteringen
skal dække.

I min bog har jeg givet fØlgende regel (side 148):
•Under bestiknavigering noteres kurserne etter hver periode,

idet man noterer det klokkeslet, da man begyndte at styre kur
sen, altså: Fra bestikudregningen f . eks. k!. 12 indtil kl. 13, da
notering skal ske, har man styret omkring 1150

• KJ. 13 noteres
da: , KJ. 12 st. dv. 1150

, osv.•.

Denne regel om efternotering henført til det klokke
slet, da man begyndte at styre de kurser, hvoraf gennem
snitskursen er udregnet, blev givet for det tilfælde. at
vinden under perioden skulle rumme så meget, at man
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kan overgå til kursnavigering, eller modsat, at man,
fordi vinden skraller, må opgive en kursnavigering og
overgå til bestiknavigering. Det kan da falde svært at
finde ud af, for hvilken periode en indført kurs gæl
der. Nu ved man, at enhver indført kurs regnes som
gældende fra det klokkeslet, ud for hvilket den er ind
fØrt og fremover, til ny kurs er noteret.

Denne fremgangsmåde kan anbefales for de få sejlfar
tøjer, der endnu er i fart, herunder de større lystfartøjer.
Den praktiseres nØjagtig på denne måde bl. a. i det nor
ske skoleskib »Sørlandet«.

De Øvrige rubrikker giver næppe anledning til tvivl.
»Sejlede distance- fØres naturligvis ved udløbet af hver

vagt efter logvisningen, hvis man har distancelog, til brug
for bestikferingen, hvis bestikopgør foretages ved udgan
gen af hver vagt.

Har man ingen distancelog, men kun fartlog, indføres
farten samtidig med hvert logkast eller aflæsning. Går
farten væsentligt ned eller op, foretages nyt logkast eller
aflæsning, som indføres. På grundlag af de noterede far
ter under vagten beregnes sejlede distance.

»Vindretning, styrke, barometerstand, evt. søens stør
relse« indføres ved begyndelsen af hver vagt som gælden·
de fremover, til der sker væsentlige ændringer.

Hver vagt ber afsluttes med bestikopger sådan som i
det danske søværn, Vistnok i alle skibe underskriver den
vagthavende i journalen og tager hermed ansvaret for
noteringernes rigtighed.

En dansk kaptajn har vist mig, at han lader også den
tiltrædende styrmand underskrive som bekræftelse på, at
han nu har overtaget vagten og hermed ansvaret. Dette
kan være udmærket. Ansvarsfordelingen bør markeres så
tydeligt som muligt. Det tjener til at fremme ansvarsfølel
sen.

Samtidigheden, som er det vigtigste af alt, har vi fået
gennemført ved den regel, at den tiltrædende vagthaven-
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de fØrst må overtage sin vagt, når den hidtil fungerende
har fØrt dagbogen a jour og underskrevet den. Og det
skal naturligvis være den autoriserede journal. Han må
da eventuelt bruge nogle minutter af sin frivagt til dette
arbejde.

Dansk praksis har den strenge regel, at hver gang
kaptajnen viser sig på broen, har han automatisk over
taget kommandoen og hermed ansvaret.

Denne regel forekommer mig at være lidt vel robust.
Han ber have et lille pusterum, så han kan danne sig et
overblik over situationen. Den omtalte praksis kan da mo
dificeres lidt ved, at man indfører den samme regel her
som ved vagtskifte, at den hidtil fungerende navigatør
først skal have fØrt dagbogen a jour og foretaget bestikop
gØr, inden ansvaret går over på kaptajnen. En bogholder
skal jo også afslutte sine beger og kan ikke lige pludselig
smide det hele fra sig.

Bestikpladserne bØr indføres i en særlig rubrik, og i
alt fald ikke i samme rubrik som observationerne; som
det gØres i det danske søvæms navigeringsjournaler.
»Skidt for sig og kanel for sig«, som det hedder! Da
bestikket jo normalt kun gØres op ved udgangen af hver
vagt, kan rubrikken også bruges til noteringer, der ikke
kan give anledning til forvekslinger, f. eks. alle dem, der
anføres med + og -;-, som lods tages om bord og går fra
borde, bugsering, lanterner, udkig, slæbelog o.s.v., for
sejlførende fartøjer tillige sejl sættes og bjerges, rebes og
reb stikkes ud. Altså en anmærkningsrubrik, kan man
kalde den.

Alt dette kan passende føres på journalens venstre side.
Af den hØjre side vil jeg foreslå halvdelen til observa

tionerne - og her alle observationer. Der er næppe grund
til at have middagshøjden stående for Slig selv, som om
den var dagens hovedbegivenhed, hvad den nok var i
gamle dage fØr kaptajn Sumners tid, da den var den ene
ste observation, der rigtig duede til noget! Traditioner
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er sejglivede, særlig på søen. En sådan rubrik har det
danske søværn samt den svenske civile dagbog på dette
sted. Men den svenske bærer mærkelig nok overskriften
»Magnetiska pejlingar, uttryckta i grader«. Men den
bruges iflg. exemplet hos Hogbom 13) også til alt mulig
andet, særlig til passager, men også f. eks.: »Lattmatros
K sjukskriven for dagen, forkylning, ingen feber!«. Hvor
for pejlinger skal anføres »magnetiska«. d.v.s. misvisende,
synes lidt gådefuldt.

Anm. Efter at artiklen var afgivet til trykning, er der udsendt et
nyt skema til den svenske skibsdagbog.
Som et kuriosum skal jeg nævne, at man har bibeholdt en
rubriceret plads nederst på hver side til -Middagsråknlng
l) det råknade stalle k!. 1200, det vil sige bestikpladsen ud
regnet trigonometrisk ' som i gamle dage og 2) det observe
rede sted k!. 1200 fundet ved solens meridianhøjde.

Den danske civile skibsdagbog har også her en obser
vationsrubrik.

Derimod synes jeg, at en rubrik for »arbejder og tildra
gelser«, f. eks. at der skrabes, bankes rust og males o.s.v.,
ikke hører hjemme i en navigeringsjournal. Den bør ikke
belemres med ting af underordnet betydning, kun oplys
ninger om sådanne hændelser, hvorfor der kan blive tale
om ansvar.

Derfor autorisationen.
Slipper man af med journalkladden, kan man jo pas

sende indføre en anden bog, en »arbejdsbog« eller hvad
navn man skal give den.

På den ledigblevne plads på hØjre side vil jeg derfor
anbefale tre rubrikker, som er hårdt tiltrængte. Den fØr
ste med overskriften: »P åkomststed«. Her skal alts å an
føres navnet på det punkt, hvortil kursen er sat. Den
næste: »Distance fremover«, hvor man angiver i sømil
afstanden til p åkomststedet. Og yderst til højre en smal
rubrik til: »Klokkeslet for forventet udsejlet distance«,
Disse tre rubrikker skal korrespondere med kursrubrik
kerne på dagbogens venstre side og kommer til at virke
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som en tekstforklaring til disse. Jeg skal her henvise til,
hvad jeg har skrevet foran (side 475) om distancen frem
over.

Enhver, der har prøvet at revidere dagbØger, ved, at
det kan være som at gætte gåder. »Hvad i alverden er
det, manden her har lavet; hvorfor har han ændret
kursr« Det får man i alt fald besked om her, og så kan
man finde ud af, om kursen har været rigtig eller for
kert.

I observationsrubrikken skal passagerne jo være anført,
alts å det klokkeslet, da distancen faktisk bliver udsejlet.
Det sammenligner man med det forventede klokkeslet.
Differencen er altså det, man har skønnet forkert. Fej
len kan man så søge at få forklaring på, og dette kan bi
drage til, at navigatøren lærer farvandet og sit skib, evt.
dets instrumenter, bedre at kende.

Om beregningen af det forventede tidspunkt for di
stancens udsejling vil jeg henvise til anmærkningen på
side 476.

En oplysning, jeg mener tiltrænges i dagbegerne, er
hvilke sekovt, der bar uæret brugt. Det kan særlig have
betydning for en efterfølgende revision. Denne oplys
ning kan passende gives øverst på hver side sammen med
oplysningen om farvandet.

Der er et interessant punkt, jeg lige til slut vil frem
drage.

Dagbogen, som den føres i dag og fØrtes for 200 år
siden, er faktisk en bestikdagbog. Dette stemmer med
dens oprindelse som »logbog« og hænger naturligvis
sammen med det, jeg har fortalt foran side 518 at al
navigering i fortiden var bestiknavigering. Kurssætnin
gen spillede ikke nær den rolle, som den gØr i dag.

Dette viser også dagbogsrubrikkerne. De er alle indret
tet med henblik på bestikforingen. Den fØrste rubrik til
kursen er »styrede kurs devierende«, den, man indfører
fØrst under bestiknavigering. Det normale i dag er jo,
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at man f~rst indfører »sejlede kurs retvisende-e, at man
altså begynder midt inde på venstre side og indfører til
venstre.

Her er også forklaringen på det mærkelige, at påkomst
stedet som nævnt oven for slet ikke er anført. Skulle man
i dag indrette en journal helt forudsætningsløst, ville dens
rubrikorden uden tvivl blive den omvendte, og p åkomst
stedet ville blive angivet på fremtrædende plads.

Dagbogen, som den er i dag, er altså en sejlskibsdag
bog!

Jeg håber ved en senere lejlighed at kunne bringe en
mere gennemarbejdet redegørelse for skibsdagbogen med
forslag til reformer, som formentlig er hårdt tiltrængte.

For en sikkerheds skyld skal jeg gøre opmærksom på,
at hvad jeg har skrevet om skibsdagbogen er min mening
om, hvordan reglerne ber være, når de - forhåbentlig in
den længe - skal revideres - ikke hvordan de er i dag.
Herom henvises til handelsministeriets anvisning af sep
tember 1967, som er gældende forskrift .

Slutning
Jeg vil slutte med at resumere og sammenfatte mine

synspunkter.
Der ligger som sagt et betydeligt oprydningsarbejde

forude, inden vi kan gå i gang med at forhandle om fæl
lesnordisk terminologi. Der må være orden i huset, f~r

gæsterne kommer!
I overensstemmelse med det fremførte vil jeg foresl å

fØlgende begrebsdefinitioner samt inddelinger af stoffet
anvendt:

l) Navigation. Læren om, hvordan man orienterer sig
til s~s. (side 463).

2) Navigering. Det praktiske orienteringsarbejde, der
foregår kontinuerligt under sejladsen + de mere
almindelige regler og anvisninger for dette arbejde
side 461).
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3) Navigationens hovedinddeling.
a) Bestiklæren.
b) Kurssætningslæren.
c) Observationslæren.

4) Bestikket. (Iflg. den almindelige danske definition).
Beregning af skibets pladsændring siden sidste ob
serverede sted (affartsstedet) på grundlag af kurs
og distance agterover.

5) Kurssætning. Beregning, evt. opmåling, af den kurs,
skibet skal styre for at komme fra det sted, hvor
det ligger (affartsstedet) til det sted, hvor det skal
hen (påkomststedet), (som ikke må forveksles med
rejsens endelige mål, skibets destination).

6) Observationslæren. Det hovedafsnit af navigationen,
der fremstiller, hvordan man finder skibets sted
i forhold til kendte punkter uden for skibet. Det
fundne sted kaldes »skibets observerede sted«,

7) Affartsstedet. Det navigationsmæssige faste udgangs
punkt for enhver sejlads (distance).

8) Påkomststedet. Målet for kurssætningen. (Påkomst
stedet må ikke bruges om det sted, der findes ved
bestikopgør, som kaldes »bestikpladsene).

9) Bestikpladsen. Det sted, man finder, når bestikket
gøres op (i stedet for på dansk »gisset sted« og på
svensk »råknat stalla-).

10) Bestikbredde, bestiklængde bruges i stedet for på.
komstbredde, påkomstlængde, affartsbredde. affarts
længde, inseglat natitud, integlat longitud, frånse,

glat latitud, frånseglat longitud overalt, hvor der er
tale om positioner fundet ved bestikket.

Il) Distance. Bruges i kurssætningslæren om afstanden
mellem affarts- og påkomststedet = længste stræk
ning, som skibet kan sejle på samme kurs. Distan
cen inddeles i

a) distancen agterover, som udgØr en bestanddel
af bestikket, og
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b) distancen [remouer, som hører sammen med
kurssætningen.

12) Observerede sted. Regnes, indtil andet oplyses, for
det rigtige sted.

13) Observationernes inddelinger kan foretages på for 
skellige måder.
For det fØrste inddeling i to grupper efter [orm å-
let:

a) stedsobseroationer, som går ud på at finde ski
bets sted i observationsejeblikket. Som omtalt foran
på side 473 afbryder stedsobservationen bestikket og
distancen, således at under kursnavigering (se side
473) det fundne sted anvendes som affartssted for en
ny kurs og en ny distance frem mod påkomststedet.
b) kontrolobseroationer, som går ud på at kontrol
lere bestikkets rigtighed.
For det andet) inddeling også i to grupper:
a) stedsobseroationer ved enkeltobseroation, hvoraf
de vigtigste passager og lodskud (i visse tilfælde).
Om passager se nedenfor.

b) Stedlinjeobseroaiioner (se nedenfor).
For det tredje) i fire grupper efter de genstande.
som observeres:
a) Observationer, som foreg år ved direkte optisk
sigte af kendte punkter i land eller på søen.
b) Elektroniske observationer, der går ud på ved
opfangelse af radiobølger at bestemme stedlinjer
for skibet (radiostedlinjer).
c) Astronomiske observationer, som går ud på ved

optisk sigte af kendte himmellegemer at finde astro-
nomiske stedlinjer for skibet.

d) Akustiske observationer, hvorved man finder
stedlinjer ved bestemmelse af retningen af Iydbølger,
som udgår fra kendte punkter på landjorden eller
på søen.
a +c) kan man til sammen kalde for terrestriske ob-
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servationer, hvis man Ønsker at bevare denne be
tegnelse, som egentlig ikke rummer noget værdi
fuldt.

14) Stedlinje. En ved observation funden linje, hvorpå
skibet ing. vor viden i Øjeblikket skal befinde sig.
NB! Man må alts å ikke - hvad man undertiden ser
- anvende den beholdne kurs som stedlinje.

15) Passage. Den observation, der går ud på ved gen
kendelse at konstatere, at skibet i det givne øje
blik ligger på eller passerer et kendt punkt på søen
eller i land i en så ringe afstand, at punktet uden
væsentlig fejl kan betragtes som sammenfaldende
med skibets sted. (Side 512).

16) Kontrolobservation. En observation, der alene bru
ges til kontrol af bestikket.

17) Enslinje. Den stedlinje, der findes ved optisk obser
vation af to kendte punkters forbindelseslinje, og
denne linjes forlængelse.

18) Pejling. Bruges som i Danmark og Norge såvel om
selve iagttagelsen som om den fundne stedlinje
(svensk »baring« foresl ås afskaffet).

19) Kursnavigering. Den navigeringsform, der anvendes,
når skibet styrer efter en kurs mellem et affarts
og et påkomststed.

20) Bestiknavigering. Den navigeringsform, der anvendes
når skibet ikke styrer mod et påkomststed (specielt
et sejlskib, der sejler bidevind).
NB! Kurs - og bestiknavigering må ikke forveks
les med kurs- og bestiksituationen (se side 508).

21) Anduvning. Den navigationsform, at skibet styrer ef
ter (»holder på«) et kendt punkt i land eller på
søen.

22) Kontrolkurs. En kurs, der sættes mod anduvnings
punktet bl. a. for at kontrollere identiteten, men
som man ikke styrer efter (se side 520).

23) Skibsdagbog. journal} navigeringsjournal. »Skibs
dagbogen« er formentlig den mest dækkende be
tegnelse, så længe bogen rummer så mangeartede
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noteringer, som tilfældet er i dag. Skal der fore
tages en mere gennemgribende ændring, hvorved
bl. a. stofmængden begrænses, mener jeg, at s na
vigeringsjournal« vil være den bedste, jævnsides
med smaskinjournal« .
Sammensætninger med »navigation« passer ikke
med den gængse forståelse af dette ord.

24) Samtidighedsprincippet i dagbogsforingen betyder,
at enhver hændelse der skal noteres, indføres så
vidt gØrligt i det Øjeblik, den indtræder. Er der
tale om en varigere tilstand, som kursen, betyder
klokkeslettet, at tilstanden begynder i dette øje
blik og best år fra klokkeslettet, til ny notering
sker (modsat det nugældende efternoteringsprin
cip, hvorefter notering først foretages, når oplys
ningen ophører at være gældende) (se side 3).

De fleste af disse begreber er gamle kendinge, en del
iført ny klædedragt.

Mine forslag er altså ikke sensationelle nyheder. De er
blot resultater af mange års udvikling, som først nu er
begyndt at slå igen nem. Jeg har beskrevet denne udvik
ling, SØgt at klarlægge den og drage de logiske og prak
tiske konsekvenser.

Hovedsynspunktet er - som omtalt i indledningen 
dette: Sejlskibsperioden er nu endeligt aflest af maskin
alderen, ikke blot i den forst and, at fuldriggere, barkskibe,
skonnerter og sejlførende fregatter overalt i den kommer
cielle sefart og i krigsflåderne er erstattet af damp- og mo
torskibe, men - og dette er særdeles vigtigt - tillige der
ved, at maskinerne omsider er blevet så kraftige, at skibe
ne for hovedpartens vedkommende og i det altovervejen
de antal tilfælde kan drives frem i den Ønskede retning
uafhængig af vind og vejr.

Denne udvikling er som omtalt kommet successivt.
Derfor har man ikke rigtig lagt mærke til den, skønt den
i og for sig er iejnefaldende nok.
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For navigeringen har den haft den omvæltende betyd.
ning, at der nu i de fleste fald sættes kurs direkte mod
målet; der praktiseres det, jeg kalder kursnavigering.

I navigationsmæssig henseende har udviklingen haft
til fØlge, at kurssætningen har emanciperet sig fra be
stikket som et selvstændigt hovedafsnit, som må udskilles
til særskilt behandling og vies en særlig opmærksomhed.
Kursen og dens beregning, kurssætningen, er blevet den
hyppigste af alle navigeringsoperationer.

Med dette følger kravene om mere aksakte bestemmel
ser. Distancen med dens endepunkter, affartssted og på
komststed, distancen fremover, der hører med som et vig
tigt led i kursnavigationen og kursnavigeringen, distancen
agterover som en integrerende bestanddel af bestikket,
kontrolkursen, der bliver nødvendig, da den stadig omsig
gribende forenklede navigeringsform, anduvningen, fører
til overfladiskhed, og forhastede slutninger, der let re
sulterer i grundstØdninger og forlis.

Med kursnavigeringen, den højere fart, de større vær
dier og risici, i forbindelse med de indskrænkede besæt
ninger, den mere rationaliserede arbejdsfordeling og det
deraf fØlgende forcerede tempo, følger også skibsdagbo
gens Øgede betydning. Denne er dobbeltsidig:

Primært skal dagbogen tjene til, at ansvaret for en
ulykkelig hændelse kan placeres rigtigt.

Sekundært har den haft og har den stadig en langt stør
re, rent accessorisk betydning, permanent virkende
under hele sejladsen ved at påminde navigatøren
om sine pligter og sit ansvar, om hvad han til en
hver tid skal og bør foretage sig, at tænke sig om,
inden han handler, og fØr han sætter sit navn un
der sine indførsler, idet han ved underskriften
mindes om, at han står inde, ikke blot for sine
handlinger, men også for undladelser og forsøm
melser.
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Denne dagbogens dels positive vejledende, dels præ
ven tive funktion bør formentlig haves for øje, når hele
dagbogssystemet en gang skal reformeres.

Kursnavigering og samtidighedsprincip hører uleseligt
sammen.

Når skibene i de allerfleste tilfælde sejler efter en
forud beregnet eller sat kurs, til de er fremme, er det
hensigtsmæssigt, at denne kurs indføres straks. Hertil
kommer så de uundgåelige spørgsmål: "Hvorfra, hvortil?«,
altså kravet om, at distancen mellem affartssted og på
komststed opmåles, og at rubrikker indføres hertil. Disse
notater er jo både de hyppigste og de vigtigste.

Bestikket er som sagt blevet et mindre navigations
mæssigt område, og samtidig er dets navigeringsmæssige
betydning dalet. De moderne udrustede fartejer har langt
bedre og hyppigere muligheder for observationer, for sik
rere stedsbestemmelser.

Men undværes kan det ikke.
Det er bestikket, man må bygge på overalt, hvor rnu

ligheder for observationer ikke er for hånden, til at ud
fylde det "tomme mellemrum- samt i tilfælde, hvor ap
paraterne svigter; det er ved bestikkets hjælp, man udøver
den fornødne kontrol; og det er bestikket, der danner det
nedvendige grundlag for alle astronomiske observationer.

Et er imidlertid, hvad der er en hovedregel, det alt
overvejende antal tilfælde, det grå hverdagsagtige og
rutinemæssige - et andet undtagelsestilfælde} som ikke
må glemmes, absolut ikke!

Jeg skrev foran "for hovedpartens vedkommende e og
"i det altovervejende antal tilfælde«.

Disse reservationer må tages, og de vil formentlig kom
me til at gælde, sålænge havene er fri.

Undtagelser må således gælde for alle mindre fartøjer .
i alle tilfælde, hvor maskiner svigter, og hvor vejrforhol
dene bliver for mægtige. Da er skibet ligesom et sejlskib
i større eller mindre grad prisgivet naturkræfterne; da må
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der praktiseres bestiknavigering, når man skal finde ud
af, hvorhen skibet fØres under påvirkning af vind, sø
strøm, eller is.

Dette er også en meget væsentlig grund til, at sejlskibs.
uddannelse er et så betydningsfuldt led i navigatørud
danneisen.

Men de Øgede muligheder for hyppigere og nejagtigere
stedsbestemmelser er også kommet bestikføringen til
gode. Man må her, som anfør t på side 473 huske, at enhver
pladsobservation afbryder bestikferingen. så nyt bestik
begynder at løbe fra sidste observerede sted (såvel som ny
kurs og distance). Herved opnås, at bestikkets »spænd
vidder- bliver mindre; -broen- mere holdfast.

Navigationen giver anvisning på alle muligheder, der
står til navigatørens rådighed. I navigeringen kommer
tillige de praktiske erfaringer ind i billedet. Den giver
anvisninger for, hvilke metoder og udveje, der bør fore
trækkes i de enkelte tilfælde. Det er selvklart, at der må
være en levende kontakt, et sammenspil mellem d isse to
grene af nautisk lærdom.

Men denne ghar et langt videregående perspektiv, og
jeg kommer nu til et af mine yndlingssynspunkter.

Navigation og navigering må ikke betragtes som en
samling lapperier, hver indrettet til sin brug, men som
et hele, et sammenhængende system, hvis enkelte led gri 
ber ind i hverandre.

Jeg nævnte nys bestikkets grundlæggende betydning
for observationerne og disses igen for bestikket.

Endvidere kan nævnes distancen [remouer som kontrol
under kursnavigeringen og hele sammenspillet mellem
bestik og kurs under bestiknavigering og kursnavigering
samt distancen agterover som led i bestikføringen. Vi kan
nævne stedsobseroationer, der afbryder distancen som ind
skudt påkomststed og danner affartssted for ny kurs mod
det endelige p åkomststed med ny distance og nyt bestik
løbende herfra. Vi har kontrolobseruationen, der kon-

Tidsskr, f. Søvæsen, 142. lrg.
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trollerer bestikket uden at afbryde det, men i visse fald
selv kontrolleres af bestikket; anduvningen, som skal er
statte kursnavigeringen. som i visse fald sikrere, men selv
kontrolleres af en kontrolkurs.

Endelig vil jeg i denne sammenhæng nævne sejlersko
lens dagbogsskema med rubrik til under kursnavigering
at notere "forventet klokkeslet for udsejlet distance«,
som sammen med det virkelige klokkeslet for passagen
skal tjene til at kontrollere bedømmelsen af fart og di
stance fremover samt navigatørens skøn over afdrift og
strømsætning bl. a. for at bidrage til, at han lærer sit
skib at kende under alle skiftende forhold, opnår den
fØling med skibet, som er så uhyre vigtig for hele sejlad
sen og hermed for sikkerheden.

Der er altså tale om en gensidig supplerende og kon
trollerende vekselvirkning mellem navigationens og navi
geringens enkelte led. At denne vekselvirkning kommer
rigtig til udfoldelse er uhyre vigtigt for hele den navige
ringsmæssige sikkerhed.

Det har været sagt, at de moderne instrumenter er far 
lige, at de vænner navigatøren bort fra den egentlige
navigering mod en rent laboratoriernæssig indstilling, der
består i at aflæse og sammenligne instrumenter med der
af fØlgende muligheder for fejlagtige aflæsninger samt
hjælpeløshed, hvis instrumenterne svigter.

At der trods de mange gode orienteringsmuligheder,
som de ny instrumenter frembyder, stadig sker ulykker,
tyder p å, at de fremførte betænkeligheder ikke kan af
vises.

Rigtigt anvendt kan instrumenterne dog kun betegne
et fremskridt.

Men man må altid huske på, at de kun må betragtes
som hjælpemidler, der indgå?" som led i det samlede na·
vigeringssystem.

Det er "den hele eller delvise overensstemmelse, der er
det grundlag, hvorpå man drager sine slutninger og træf-
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fer sine dispositioner«, skrev jeg i min bog fra 1947.
»Man bør kritisk overveje, om den slutning, man dra
ger ud fra enkelte iagttagelser, også stemmer med den
viden, man i Øvrigt sidder inde med«, og »man ber bru
ge sine iagttagelser og sin fornuft, være åben for alt,
hvad sanserne kan opfatte, ikke slutte alene ud fra en
kelte momentane indtryk, men give agt på de forskellige
foreteelsers vekslen, hvordan de opstår, skifter under sej
ladsen i styrke, udseende, indbyrdes beliggenhed o.s.v.,
og hvordan de igen forsvinder. 14). Det er altså sam
menhængen, overensstemmelser mellem de mange led,
der giver sikkerhed og tryghedsfølelse,

Men selvfølgelig bør uoverensstemmelserne også beo
mærkes og opfordre til nøjere undersøgelser. Det er netop
uoverensstemmelser, der i mange tilfælde har hindret
ulykker.

Systemet praktiseres ved en fast indarbejdet rutine,
som sikrer mod forglemmelser, momentan uopmærksom
hed og de mange Øvrige menneskelige fejl, som i de al
lerfleste tilfælde er medbestemmende ved ulykkeshæn
delser. Skibsdagbogen bør være den faste ramme omkring
systemet og rutinen, som til bestemte tider stiller sine
krav til navigatøren og herved tvinger til omhyggelig na
vigering.

Anvendt som led i det samlede navigeringssystem kan
de moderne instrumenter kun betegne et værdifuldt frem
skridt for sikkerheden til ses.

Den fremstilling, jeg hermed har givet af navigationens
centrale spØrgsmål, adskiller sig jo en del fra de gængse
lærebøgers, og jeg har på fornemmelsen, at en del naviga
tører, der er vant til det gamle, vil finde -mine systemer
indviklede.

Men dette vil jo næsten altid være tilfældet, når noget
nyt fremkommer.
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Omvendt ved jeg, at mange, der ikke er rigtigt inde i
det gamle, synes, at min fremstilling er overskuelig og let
tilgængelig.

Jeg vil være meget glad for at høre, hvad såvel fagfolk
som ikke-fagfolk har at sige.

Noter

I) Den amerikanske kapt. Sumner regnes for opfinderen af den
astronomiske stedlinje. offentliggjort i hans bog .A New and
Accurate Method of Finding a Ships Posit ion at Sea-, Boston
1843.
Den skyldes, som så mange opfindelser, et tilfælde.
Da han en gang med sit skib skulle anduve en kyst under dår
lige vejrforhold , fik han en god ex. - meridian solhøjde. Han
benyttede den på sædvanlig måde til beregning af længden ved
timevinkel på grundlag af bestikbredden. Da han formodede,
at bestikket var unøjagtigt og den fundne længde derfor urigtig,
foretog han samme udregning på grundlag af forskellige bredder
på begge sider af bestikket. Han opdagede da, at alle de fundne
punkter lå på en ret linje.
En epokegørende opfindelse var hermed gjort. Den gik jorden
rundt under betegnelsen -Sumners Method« , (Såvidt gengivet ef
ter Wrangel, s. 557-558).
Set med nutidens øjne virker det forbavsende, a t ingen af de
fremragende matematikere, som fandtes på den tid og tidligere,
havde hittet på dette, som i dag forekommer som en ren selv
følge. Opdagelsen synes i højere grad at være præget af omtanke
og forsigtighed end af egentlig geni alitet. Dette gælder derimod
den senere opfindelse, »Hejdemetoden- , som blev gjort af den
franske admiral Marcq Saint Hilaire. Den er den ubestridt mest
anvendte i dag. Den har været nyttig, men indtager næppe en så
fremtrædende plads i navigationens historie som Sumners metode.
Wrangel opl yser på det anførte sted, at Sumners metode skal have
været anvendt langt tidligere i den engelske flåde under navnet
-Cross Bearings of the Sun- .

2) Anførte sted, kap. 71. I forordet til nævnte lærebog hedder det:
-Ligesom mange gavnlige insp ira tioner, ikke mindst hvad op'
stillingen angår, er hentet fra Bolling & Holm: »Lårobok iNavi·
gation- (svensk). Hvis inspirationen g-ælder dette punkt, kan den
imidler tid føres tilbage i lige linje til Wrangel, som har inspire
ret samtlige svenske lærebøger lige til i dag.
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3) Neergaard definerer bestik som -det regnskab med skibets til
bagelagte vej, som føres ved hjælp af kompas og log«.
Selvom kompasset og loggen i almindelighed vil være grundlag
for bestikopgøret, synes der ikke at være anledning til denne de
finitionsmæssige begrænsning.

4) S.L. 7Il2 viser faksimile af et dagbogsblad fra en af Søværnets
journaler. Heri findes en rubrik: -Pladsbestemmelsere, der bru
ges både til bestikpladser og til observationer. Den civile søfarts
dagbog har en rubrik for bestikket og en for observationer såle
des som jeg foreslår, side 7.

5) S.L. anvender overalt -glsset plads- sammen med -besrikplads-.

6) Anførte sted, s. 67.

7) Anførte sted, s. 12.

8) Wrangel s. 196, Bildsøe s. 81, Neergård s. 78.

9) Anførte sted, s. 62.

10) Anførte sted, s. 106.

Il) S.L. 13Il, sammen!. 4231, -Polarbestlkregning-
På det først citerede sted står der om -bestikregningens opga-
ver-: -For navigatøren stiller der sig herved to opgaver: .
.. . i) Skibet skal fra A til B. Hvilken kurs skal det styre, og
hvor mange SØmil skal der udsejles? ii) Skibet har sejlet D sø
mil fra A på kursen C. Hvortil er det kommet?« Her har vi en
sammenblanding af bestik og kurssætning ifIg. de sædvanlige
danske definitioner. Der er åbenbart sket en .inspiration« fra
Bolling & Holm, som kan føres tilbage til Wrangel og evt. ældre
forfattere, altså et sluttet kredsløb!
På det andet citerede sted, 4231, hedder det:
-Bestikregn ing er her, som i den konventionelle navigation, defi
neret som den regningsart, der omfatter regnskabet med kurser
og tilhørende udsejlede distancer alt med henblik på til et givet
tidspunkt at fastslå skibets gissede plads (udhævet af mig).

12) J eg ved, at teoretikerne vil få kuldegysninger, når de læser dette.
Jeg har set et cirkulære fra den norske navigationskonsulent, der
alvorligt formanede norske navigatører til, at de aldrig måtte
-ta opp« for strøm (som for afdrift), men skulle foretage strøm
konstruktioner. Men hvilken strømhastighed skal man da regne
med? Nå r man -tar opp«, kan man jo føle sig frem. Den eneste
betænkelighed er, at man også kan blive sat frem eller tilbage at
strømmen, men det må man da kontrollere på anden måde,
Strømkonstruktioner hører formentlig kun hjemme på steder (f.
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eks . i Golfstrømmen), hvor man har nøjagtige opgivelser om
strømmens fart og retning.

13) Anførte sted. s. 298.

14) AnfØrte sted , s. 160.
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En svanesang!
Af kontreadmiral J. Volentiner

23

En epoke, der har strakt sig over sekler, er afsluttet, en
epoke, hvor de 6 tekniske tjenester: Skibs- og Maskinin
spektionen, SØartilleriet, SØminevæsenet, Søværnets Tele
væsen, Søværnets Navigationsvæsen og Søværnets Inten
dantur - for fleres vedkommende gennem århundreder
- har udfert et målbevidst og dygtigt arbejde til gavn for
Søværnet, for det samlede forsvar og for Danmark, men
hvor den tekniske udvikling efterhånden har krævet en
ændring af metoder og organisation, en ændring, der
gennem den hertil knyttede rationaliseringsproces vil bi
drage til opnåelse af væsentlige personelbesparelser og
til forøgelse af effektiviteten!

Den 1. DEe 1967 oprettedes Søværnets Materielkom
mando - i fØrste hånd den øverste ledelse, bistået af en
planlægningsstab og med ovennævnte tekniske tjenester
underlagt SMK, den l. SEP 1970 udskiltes inspektørfunk
tionerne - og den l. FEB 1971 ophørte de tekniske tjene
ster at eksistere. Den totale integrering i een kommando
er sket, omend den samlede geografiske placering på Ar
senaloen. af SMKs centraladministration - de to sektorer
med deres 7 afdelinger, med eksplosivstofinspektion og
planlægningssektion - fØrst vil være endelig i sommeren
1972, hvor de tre af det mere end 200.årige Arsenalkom
pleks bygninger står klar som moderne kontorlandskaber
til at modtage de ca. 350 personer, der skal varetage den
tekniske, administrative og Økonomiske ledelse af forsy
ningsforvaltningen af Søværnets materiel fremover.
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SMK er en realitet, og vore 6 gamle institutioner, der i
fred som i krig har ydet deres store indsats som Søværnets
serviceorganer, opløses, mister benævnelse og identitet 
og det tjenstgørende personel opdeles på anden måde,
omend den fælles opgave fortsat er den samme!

Et tilbageblik over institutionernes virksomhed vil fØre
for vidt i dette tidsskrift - de er ydermere fortræffeligt
beskrevet og behandlet i det i 1961 udkomne værk »FLA
OENe - men en enkelt minderune ber dog ristes nu
hvor de har sunget deres svanesang.

I fred som i krig, i storhedstider som nedgangsperioder,
under besættelse og udsat for tvangsafleveringer som i
SEP 1807 og i 1943, under politiske forhold af højst for
skellig karakter - stedse har målet været det samme for
institutionernes personel, civilt som militært - således
som det bl. a. vedrørende materiellets behandling er ned.
fældet i den fØrste instruks fra 1739 for »Søe-TØygmeste
rene ;

- Saa ha ver Du nøye at attendere og besørge, alt det
erfordres til dets Conservation, Orden, og Forbedring,
saaledes som Du dertil agter at være ansvarlig. -

Om ikke ord til andet, så har instrukserne for de hid
tidige institutionschefer pålagt dem nærligt de samme op
gaver, ligesom målsætningen for SMK er den samme 
at virke til opretholdelse af det størst mulige materielle
beredskab i Søværnetl

F. H. JØhnke, C. A. Schou og P. E. Saabye - navne der
utvivlsomt for mange vil genkalde mindet om »typere,
der som chefer på fremragende måde prægede deres in
stitutioner, hvor de herskede som småkonger og ikke ger
ne så nogen trænge ind på deres enemærker - men hvor
deres »væsenere - indadtil og udadtil - og derigennem
de hver for sig og i fællig bidrog til at skabe respekt om
om Søværnet.
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SMK har et stort ansvar at leve op til - men de sidste
års talrige analyser, projekter og påbegyndte realisationer
har tilfulde vist, at en gennemgribende reorganisation
var påkrævet, en proces der vil medføre store fordele i
form af besparelser, der vil komme søværnet tilgode i
form af flere midler til operative formål - og som vil
medfere forØget effektivitet.

Enhver omlægning, reorganisering, rationalisering osv.
vil selvsagt i fØrste hånd berøre det involverede personel
- det ber bibringes en forståelse af det logiske i en så
dan proces, som kræver en ikke ringe omstilling hos hver
enkelt, der må forstå baggrund og målsætning for den
række foranstaltninger, der indgår heri.

SMK nærer de største forh åbninger til, at selv de man
ge rokeringer og de mulige reduktioner i ansvar og beo
fØjelser som fØlge af den nye organisation ikke har ned
sat arbejdsmod og -vilje hos vore dygtige civile og mi
litære medarbejdere, uanset den tvivl de - og mange
andre - har næret under den altfor langvarige integra
tionsproces. Et spand af år , der som fØlge af politisk ind
griben, Ønsker om foreget udflytning fra KØbenhavns.
området etc. er blevet langt større, end nogen kunne
have forestillet sig i 1966 - og som har givet tilsvarende
mindre »fortjeneste« indtil nu!

Midt på sommeren 1972 regner SMK med at personel
let er på plads i moderne, smukke og veludrustede kon
torlandskaber i Philip de Langes pragtfulde, over 200
år gamle Arsenalkompleks - og nu på tærskelen til den
nye epoke sænker vi i fuld tillid til at kunne leve op til
det store ansvar i taknemmelighed orlogsflaget for de 6
gamle institutioner - deres navne vil altid blive erindret,
og deres bedste traditioner vil SMK sØge at videreføre!
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Matroserne ved Armeen

Af Poul Ib liebe

Under Frederik VI's sidste forsøg på at bevare Norge
for Danmark knyttede han sig i sommeren 1813 endnu en
gang i en fast alliance til Napoleon. En dansk division
på 10.000 mand, der siden midten af 1812 havde stået i
Holsten, og som blev kaldt s den bevægelige Armedivi
sion«, blev nu forØget til 12.000 mand og fik samtidig
navneforandring til »Auxiliærkorpset«. Den 5. juli 1813
blev det stillet under kommando af kongens svoger, prins
Frederik af Hessen, og indgik i de t XIII. franske arme
korps under marskal Davout.

Auxiliærkorpset omfattede foruden de traditionelle
våbenarter - infanteri, kavaleri og artilleri - også en
afdeling matroser, der skulle g~ke tjeneste som brokom
pagni. Beslutningen om, at matroserne skulle med, blev
fØrst truffet i sidste Øjeblik (vistnok efter pres af den
franske ambassadør i Danmark, baron Alquiver), og først
den 6. august tilgik der admiralitetskollegiet ordre om
dets opstilling (Kg!. Resolution no. 328). Ordren led:

»Under 6/8 har Hs. Majestæt Kongen allernaadigst
befalet fØlgende:

Det er vor allernaadigste Vilje, at et Compagnie SØ
folk skal organiseres, hvis Bestemmelse skal være at fØl
ge Armeen og være samme behjælpelig ved Overgangen
over Floder og Vande, naar disse passeres.

De Folk, der ansættes ved dette Compagnie, ber kunne
svømme godt samt bruge Øxen; iøvrigt bØr de være sun
de, friske, unge og ugifte Mennesker.
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Compagniets Styrke bliver:

Chefen, som er Capitain eller Capitain-Lieutenant, 2
Lieutenanter, 6 underofficerer, 120 Gemene, nemlig 40
af Holmens TØmmermænd og Resten Indrullerede.

Til Underofficerer tages 2 Formænd for TØmmer
mændene og 4 for de Indrullerede. - - -

Vi udnævne allernaadigst Capitain-Lieutenant F. Hol
sten til Chef for dette Compagnie og Second-Lieutenant
Flor til en af de subalterne Officerer, til anden subal
terne Officer skal det være Chefen tilladt at foreslaa en
af de faste Officerer eller en af Maaneds-Lieutenanterne.
Chefen og Officererne kunne selv udSØge Mandskabet.

Dette Compagnie skal afmarchere til Wandsbech, hvor
det haver at melde sig til Chefen for det bevægelige
Auxiliair-Corps, Vor General Prins Frederik af Hessen.

Ifølge denne allerhøjeste Befaling har Hr. Capitain
Lieutenanten altsaa at antage Dem ovennævnte Compag
nie som Chef og virke for dets snarlige Færdiggørelse til
Afmarch.«

Styrken, der officielt benævnedes Matroskompagniet,
blev hurtigt bragt op på det Ønskede antal - 8 underof
ficerer og 120 menige - og fik altså som chef kaptajn
løjtnant i flåden Frederik Holsten, som indtil kort tid
forinden havde fungeret som konstitueret generalkonsul
i G6teborg (hvorfra han havde sendt den danske rege
ring mange værdifulde oplysninger), og som nu fik til
lagt karakter af »Maaneds-Capitain«. De Øvrige befalings
mænd blev sekondløjtnanterne Lan Flor og Hieronymus
Aschehoug.

Matroserne, der beskrives som unge og kraftige folk, var
iklædt blå treje med karmoisinred krave og gule knapper,
blå benklæder (pantalons) og rund hat, og var udrustet
med sort skuldergehæng med sabel, grå infanterikappe.
sorte halvstevler. let tornyster og Økse. Underofficererne
bar jakke i stedet for treje og havde som distinktion et
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(Tegning : Chr. Wiirgler Hansen)
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gult bånd om opslagene. Officererne bar den almindelige
seofficersuniform.

Kompagniet, der som nævnt var blevet organiseret
ifØlge en ordre af 6. august, marcherede allerede den 19.
s. m. fuldt udrustet »og under Flag og Vimpel- fra KØ
benhavn og nåede over. Svendborg, Faaborg, Eckemførde
og Oldesloe frem til Lubeck, hvor det indfandt sig om
kring den l. september, netop som Auxiliærkorpset efter
en fremrykning til Schwerin var kommet tilbage og hav
de etableret sig i Ratzeburg-stillingen.

Matrosernes ankomst vakte glæde ved korpset, hvor
der var god brug for dem, men allerede den 6. septem
ber blev de efter Davouts Ønske midlertidigt forlagt til
Travemiinde for at organisere en flotille til sikring af
kysten. Efter at denne opgave var udført blev de ved må
nedens slutning sendt til den danske lejr ved Dremin,
sydøst for Ratzeburg, hvor store arbejder var i gang, idet
der til sikring af korpsets front blev anlagt et net af
skanse- og lØbegravslinier, ligesom der fra midten af okto
ber opførtes små feltværker bag Stecknitzfloden og foreto
ges istandsættelser af derværende broer og sluser. I alle
disse anlægs- og byggearbejder deltog Matroskompagniet
sammen med skiftende afdelinger af hæren.

Frederik Christ ian Holsten
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Efter de allieredes sejre ved Gross Beeren og Dennewitz,
og navnlig efter Napoleons nederlag ved Leipzig i slut
ningen af oktober, var XIII franske armekorps' broho
vedstilling .ved Ratzeburg temmelig truet, og Davout be
sluttede derfor at gå tilbage til den udbyggede stilling
ved Stecknitzfloden. Dette fandt sted den 13. november,
og da de danske og franske afdelinger havde indtaget de
res nye stillinger, var Matroskompagniet sammen med
avantgardebrigaden Lallemand blevet forlagt til Lilbeck.
Opholdet her blev dog kun af kort varighed. Allerede
den 30. november begyndte franskmændene at trække sig
tilbage mod Hamburg, og det danske auxiliærkorps' ho
vedstyrke samledes mellem Liibeck og Oldesloe for at
dække rigsgrænsen. Fjenden pressede imidlertid på med
overlegne styrker. En allieret hær på 43.000 mand under
den svenske kronprins Carl Johan (Bernadotte) rykkede
frem mod Holsten for at tvinge Danmark til fred, og
prins Frederik af Hessen besluttede under disse om
stændigheder med sine godt 10.000 mand at gå tilbage til
Rendsberg for at søge tilflugt i denne stærke fæstning
og afvente undsætning af den danske hovedarme.

Den 6. december bred Auxiliærkorpset op fra Oldes
loe og marcherede nordpå, Lallemands brigade (med
Matroskompagniet), der udgik fra Liibeck, havde den
længste vej at tilbagelægge og kom derfor til at udgØre
arrieregarden. Den 7. december blev brigaden indhentet
af fjenden ved landsbyen Bornhøved, idet 16 eskadroner
af den svenske kavaleridivision Skoldebrand var ilet for
ud for de allieredes hovedstyrke. Takket være Matroskom
pagniet, som havde afbrudt den bro, der ved Gr. Ronnau
fØrte over Travefloden, lykkedes det imidlertid kun fjen
den at bringe Il eskadroner frem til angrebet, der blev
sat ind, netop som Lallemands brigade i en lang march
kolonne var på vej gennem byen. Svenskernes angreb
var dristigt og skabte forvirring i brigaden, som på grund
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af -den uheldige formation ikke kunne deployere, men
da et par batailloner og noget skyts fra en af de andre
danske brigader, der stod i en optagestilling nord for
byen, greb ind, blev svenskerne med fØlelige tab kastet
tilbage og forsvandt mod syd.

Dagen efter samledes hele Auxiliærkorpset i Kiel, hvor
prins Frederik gennem en udsendt parlamentær SØgte at
opnå et par dages våbenhvile for sine udmattede tropper,
men parlamentæren blev afvist, hvorfor marchen geno,p
toges den 9. Imidlertid havde et fjendtligt korps under
general Walmoden omgået den danske styrke og var gået
over Ejderkanalen, hvilket havde til fØlge, at prins Fre
derik fandt vejen til Rendsborg spærret og måtte sege
at slå sig igennem.

Sammenstødet fandt sted om morgenen den 10. de
cember ved landsbyen Sehested, som danskerne hurtigt
erobrede ved et rask stormangreb og fastholdt under re
sten af slaget, der i de fØlgende 4-5 timer rasede i det for
anliggende terrain. Gang på gang fØrte Walmoden sine
tropper frem til angreb, men den ene efter den anden
af hans afdelinger blev revet op, og til sidst måtte han
med sit slagne korps trække sig tilbage over Ejderkana
len efter at have mistet cirka 2.000 mand, heraf alene
650 fanger, og 2 kanoner. Danskernes samlede tab var
kun godt 500 mand. Under kampen havde matroserne
gjort frivillig tjeneste som hjælpere ved artilleriet, og om
kaptajn Holsten hed det i prins Frederiks rapport, »at
han var i spidsen, hvor det gjaldt, og opmuntrede mand
skabet; ved fægtningen blev han afskåret, tiltalte de
fjendtlige på engelsk, som antog ham for en af deres
officerer, og kom fra dem ved snildhed og mod, da vore
folk påny angreb. c

Efter kampen var vejen til Rendsborg fri, og samme
aften rykkede Auxiliærkorpset ind. i fæstningsbyen, hvor
det blev modtaget med stormende jubel. Og hermed var
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de militære operationer for Auxiliærkorpsets vedkommen.
de praktisk talt forbi . Rendsberg indesluttedes ganske
vist, men blev ikke udsat for nogen egentlig belejring,
og så at sige hele perioden fra den 10. december 1813 til
fredsslutningen den 14. januar 1814 optoges af under
handlinger. Matroskompagniet gjorde under Rendsborgs
indeslutning brandtjeneste, og i prins Frederiks indbe
retning til kongen den 8. april 1814 fremhæves kaptajn
Holsten og sekondlejtnant Fim', der, som det hedder,
»tildrog sig armekorpsets opmærksomhed og agtelse, lige,
som hele kompagniet var afholdt for dets orden, mod,
villighed og virksomhed under hele felttoget.«

Primært kildemateriale

Trykte kilder:
Generalstaben: Meddelelser fra Krigsarkiverne, bd. 7 og

8 (1896 og 1900).
C. F. Wandel: Søkrigen i de dansk-norske Farvande 1807

14 (1915).

Utrykte kilder:
Hærens Arkiv: »Auxiliærkorpset. Private Breve«.

»Rendsborg Protokollene.

Tidsskr. f. Savesen 142. lrg .
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Støjen i hverdagen

Af læge A. Buch Rasmussen

Støjen i hverdagen

I forureningsåret 1970 er man på ny begyndt at spekule
re på den indflydelse, som støj, larm og forskellige lyde i
det hele taget har på vor daglige tilværelse.

Disse spekulationer er dog ikke af ny dato. Allerede
for 125 år siden eksperimenterede man fØrste gang med
støj for videnskabeligt at få bekræftet, hvad man nok efter
erfaringerne mente at vide: at larm og støj kan nedsætte
hørelsen i kortere eller længere tid.

Siden har videnskaben også kunnet fastsl å, at herelsen
kan nedsættes varigt, hvis man i længere tid opholder sig
eller arbejder i støj. Man ved også, at eksplosioner, skud
og fyrværkeri kan beskadige horelsen, selvom begge Ører
ved undersøgelsen syntes helt normale.

DØves og blindes tilværelse er ofte beskrevet i littera
turen. Mange kender formentlig mundheldet: »Det døve
asen, men den blinde stakkele.

De fleste raske ville nok blandt to ulykker foretrække,
at hørelsen og ikke synet svigtede. Men det gamle mund
held kan dog nok give en anelse om, at det ikke er så
ligetil. Sagen er den, at en døv i hejere grad end en blind
bliver offer for væsentlige ændringer i adfærd og psyke.
Den døve kan ofte blive mistænksom, tro at andre taler
om ham, griner af ham eller gør ham til offer for andres
morskab. Han kan blive indesluttet, trække sig ind i
sig selv, blive mistænksom - blive ensom. Den blinde har
derimod en kommunikation med omverdenen. Han kan
meddele sig, blive hørt og få svar.
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Det moderne samfund producerer støj i massevis, og
støjen er efterhånden et mere eller mindre nedvendigt
led i den daglige tilværelse - på arbejdspladsen, i hjem
met, på gaden, i eller ved lufthavnen, i diskoteker, i bar
neværelset, i skolegården. H vad med koncertsalen? H vad
med badeværelset?

Ingen er i tvivl om, at stejniveauet i de seneste år er
øget betydeligt, og de fleste har formentlig også en for
nemmelse af, at denne Øgning af støjpåvirkningerne kan
indebære en fare for varige hørebeskadigelser - i hvert
fald hvis man dagligt opholder sig i timevis i støjen, og
hvis det fortsætter i mange år.

Hvis hørelsen på grund af støj ikke er beskadiget, er
der intet at gøre. Videnskaben kan ikke skaffe en bedre
hørelse - i hvert fald ikke uden høreapparater. HØrelsen
er tabt for stedse.

Det er dog sådan, at den støj, der skal til for at beska
dige herelsen, skal være ret stor. Derimod skal der ikke
ret megen støj til for at Ødelægge vor daglige tilværelse,
vor trivsel, vor harmoni, ligevægt, nerver eller vor kom
munikation - eller hvad De IlIU vil kalde det.

Derfor kan støjplagen deles i to hovedgrupper:

1. Den, der kan beskadige hørelsen for livstid.

2. Den, der Ødelægger vor sociale tilpasning i et ak
tuelt milje, en aktuel situation.

Larm og støj måles i deci-Bell (efter telefonens opfin
der), og der er her tale om et matematisk udtryk for
lydtrykket eller lydintensiteten.

Nogle eksempler:

Støjen i et dieselmotor-rum er mellem 90 og 105 deci
Bell (db). Støjen på Rådhuspladsen i myldretiden ca. 85
db. I soveværelset med åbent vindue om natten 30 db. I
væverier ca. 85 db, maskinhaller 60-90 db. I koncertsalen
ved 18l2-ouverturen op til 85 db. I diskoteker er målt
90-100 db.
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Normalt får man varige beskadigelser af hørelsen,
hvis man i længere tid arbejder eller opholder sig i et støj
miljø på 90 db. Når der tales om længere tid, drejer det
sig oftest om år, men enkelte har så støj fØlsomme Ører,
at varige beskadigelser kan ske efter blot timers eller må
neders ophold i støjmiljøet på 90 db.

Beskadigelsen rammer fØrst de hØje toner, således at
man får svært ved at høre f.eks. telefon, dørklokke - og
græshopper. Senere får man vanskeligt ved at skelne ord
og sætninger, specielt når flere taler på samme tid.

Man kan ofte iagttage små forvarsler forud for høre
skaden. Det kan være susen, kimen eller r ingen for Ører
ne, når man går hjem fra arbejde. Generne forsvinder
gerne efter nogle timers forløb i ikke alt for stØjfyldte
rum. Men på samme tid kan den støj, der ødelægger vor
sociale tilpasning, også gøre sig gældende i fOlm af uro,
nervøsitet, for megen mavesyre, irritabilitet, hovedpine.
almindelig utilpashed, søvnforstyrrelser og træthed.

Opholder man sig gennem år i for hØjt lydtryk, bliver
hørelsen fortsat ringere. Hørenedsættelsen bliver efter
hånden påfaldende og meget generende for den pågæl
dende og måske også hans eller hendes omgivelser.

Det bliver nødvendigt at anskaffe et høreapparat, som
er en værdifuld hjælp for mange. Men høreapparatet kan
ikke anvendes af den, der arbejder i støj, for denne støj
- enkelt eller sammensat - forstærkes op, så man ikke
kan holde ud at have apparatet på. Derfor bliver det lagt
i lommen, og den hereskadede lever fortsat den tunghø
res isolerede tilværelse.

Hvor der er tale om dårlig social tilpasning på grund
af herenedsættelsen, er problemerne mere sammensatte.
Her har man ikke tilstrækkeligt med videnskabelige un
dersøgelser. De mest grundige har man foretaget ved
Max-Blanck-Instituttet på dr. phil Gerd Jansens afdeling
for arbejdsfysiologi og støj bekæmpelse. Undersøgelserne
her af støjs indvirkning på den normale menneskelige 01'-
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ganisme viser , at problemerne tilsyneladende er lige så
alvorlige som hvor det drejer sig om blivende høre
skader.

Det har vist sig, at hos tilsyneladende normale menne
sker kan støj af ringe styrke, uventet lave lyde, ukendte
lyde, lyde af bestemte oftest hejfrekvente eller meget dybe
toner influere på den pågældendes adfærd. Pupillerne ud
vides som tegn på øget produktion af stress-hormonet
adrenalin, man sveder mere i håndflader og på kroppen,
der opstår hjertebanken, nogle får hovedpine og nogle
bliver irriterede. Andre klager over for megen mavesyre
og sure opstød. Koncentrationsevnen nedsættes, nogle
bliver glemsomme, triste og får dårlig appetit. Der kan
også være tale om arbejdslede, potensforstyrrelser. Ho
vedparten af de undersøgte havde dog kun et enkelt eller
et par af de nævnte symptomer.

De moderne undersøgelser synes at tale for, at man må
bekæmpe stØjforureningen på flere fronter - Iørst og
fremmest for at undgå varige hØreskader og sociale til
pasningsvanskeligheder i det moderne støj fyldte sam
fund.

Ikke mindst er det væsentligt, a t hver enkelt seger at
forebygge skader af den ene eller den anden art. Ophol
der man sig og arbejder i stØjfyld te lokaler, kan man
mindske risikoen for skader ved at bruge ørepropper,
f. eks. Billesholm Glasuld, vattamponer, eller bedre Bil
som Ørekopper.

Man ber sørge for passende hvilepauser fra det støj
fyldte rum - f. eks. 15-30 minutter hver anden time.

På denne måde får det indre Øre mulighed for at re
stituere sig med jævne mellemrum, og betydningen heraf
er der fØrt talrige beviser for.

Kontrol af herelsen inden ansættelse ved støjende ar
bejde burde for alle lærlinge være obligatorisk inden an
sættelsen og for faste med arbejdere f. eks. hvert halve år.
Tidligere skader og udvikling af allerede opståede skader
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kan på denne måde hindres, og de pågældende kan hur
tigt revalideres eller flyttes til støjfrit arbejde.

Alt dette her er vigt igt for Dem.
Det er vigtigt for Deres hørelse og Deres personlige

velbefindende.
Dæmpning af stejniveauet i samfundet og på Deres

arbejdsplads har regeringen og arbejdslederne ansvaret
for. Her har De kun indirekte indflydelse. Men vær på
vagt over for støj .

Det gælder Deres hørelse.



Prisspørgsmål

Søe-Lieutenant-Selskabets

prisspørgsmål for 1971

3'

1. Der Ønskes en redegerelse for konsekvenserne for SØ
værnet af en eventuel indfØl'else af 6 måneders tjeneste
tid for værnepligtige.

Foranlediget af den aktuelle debat om forkortelse af
tjenestetiden, Ønskes konsekvenserne af en så kort tje
nestetid, som 6 måneder, undersøgt indenfor områderne
uddannelse og beredskab.

2. Der Ønskes en redegØrelse for andre seuærns vurde
ring af den nu i SØværnet praktiserede holdning med
hensyn til personlig [remtræden og udseende.

Foranlediget af den undren besætningerne i vore skibe
i visse tilfælde er blevet betragtet med under ophold i
udlandet eller under Øvelser med udenlandske skibe,
Ønskes en vurdering af udenlandske reaktioner, såvel
umiddelbare, som sådanne, der kan være fremkommet
ved samtaler med udenlandske officerer.

SØværnet er det mest udadrettede af de tre værn. Det
har ofte været hævdet, at SØværnet har haft en vis be
tydning i forbindelse med landets relationer til andre
lande. Det Ønskes belyst, om ændringen i den praktise
rede holdning på det pågældende område, der hævdes at
have haft positiv betydning indadtil, har haft tilsvarende
betydning udadtil.
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3. Der Ønskes en redegØrelse for efteruddannelse af offi
cerer i sprog.

Foranlediget af, at relativt færre yngre officerer i frem
tiden må formodes at få lejlighed til at gennemgå kursus
af længere varighed i udlandet, bør det undersøges, om
den sprogfærdighed, der derved blev opnået, bør gives på
anden måde.

4. Der Ønskes en madering af de i Danmark udgivne
militære tidsskrifters indhold og betydning indenfor det
teknisk/faglige og personelorganisatoriske område.

Redegørelsen skal indeholde en vurdering af det ind.
tryk det civile samfund må formodes at få af Forsvaret på
grundlag af det omhandlede materiales indhold, seriøsi
tet, udbredelse, tilknytningsforhold m. m.

5. Emne efter frit valg.
H. M. Petersen.

kommander.
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R. N. Newton : Practical Construction o/ Warships
Longman, London 1970.

En tidligere udgave - 1949-udgaven - findes i Søartil.
leriets håndbibliotek. Da den må anses som værende
meget forældet, har underdirektør C. Sørensen, SMI, efter
anmodning givet fØlgende udtalelse om den nye udgave:

En letlæselig bog, der er inddelt i fØlgende kapitler:
1. Generelt om værfter og materialer.
2. Konstruktion.
3. Produktion.
4. Udrustning og maskineri.
5. Undervandsbåde.
6. Specialskibe (kortfattet) .
7. Index.

Bogen giver ved hjælp af et udmærket index mulighed
for hurtigt at finde oplysninger om forskellige proble
mer.

Alle faser i skibsbygning er behandlet både med tekst,
fotografier og skitser, dog mest for skibe, der er større
end de danske.

Bogen er skrevet i en populær form og kan således ikke
anvendes som lærebog, men kun til en orientering, da
den ikke giver en detaljeret og dybgående behandling af
problemerne.

Der er ingen beregningsformler eller tabeller, hvormed
problemer kan løses, ej heller litteraturhenvisninger.

Bogen kan have interesse som orientering for ikke 
teknikere, der ikke skal deltage i diskussioner om eller
løsning af tekniske problemer.
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Marinens Bibliotek

Erhueroelser i november 1970.

Historie
Custance, Reginal: War at sea. Modem theory & ancient

practice. London 1970. 114 s. iII. index.
Earle, Peter: Corsaires of Malta and Barbary. London

1970. 308 s. ilI. index. bibI.
Guttridge, Leonard og J. D. Smith : The commodores. The

Drama of a navy under Sail.
London 1970. 340 s. ilI. index. bibI.

Langmaid, Kenneth: Clear for action. The Royal Navy
in defence and in attack. London 1970. 176 s. ill, in 
dex. bibl,

The siege and capture of Havana 1762. PUBL. OF THE
NAVY RECORD SOCIETY, vol. 114. London
1970. 356 s. ru kort. index. bibI.

Personalhistorie
LUNDING. Lunding. H. M . og Otto Lippert: Stemplet

fortroligt. Oberst H. M. Lundings erindringer.
Kbh. 176 s. iII. index.

Politik

Ekstraordinær Nedsættelse af Militærudgiferne. Forslag
til Lov om. Kbh. 1931.

Olesen, Kjeld (red.): Forsvaret til debat. Kbh. 1970. 126 s.
Oprettelsen af et Forsvarsministerium m. v. Betænkning

nr. 2, angående. Kbh. 1950. 94 s.
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Sømandskab, navigation m. m., bjærgningsvæsen, dykning

Advance information on navigational aspects of mine
sweeping. London u. å. 50 s. fol.

Grant, G. A. A.: The ship's compas. London 1952. 346 s.
ill. index.

Jørgensen, E. V.: Navigationens historie. maskinskrevet.
Kbh. 1970. 46 s. ill.

Kriegsnavigierung durch Belte und Sund. Heft I-III.
Berlin 1940. kort. NAV

May, W. E.: Compass adjustment. London 1951. 112 s.
NAV.

Miles, Stanley: Underwater Medieine. London 1969. 364
s. ill. index. bibl. SDS + FKP.

Miiller-Kraus: Handbuch fur die Schiffs-fuhrung, Ber
lin 1961. 478 s. ill. index. NAV

Radio aids to maritime navigation and hydrography. Mo
naco 1956. 448 s. ill. (+ supplement 1965.) NAV

Våbentekniske o. a. håndbøger

Ebeling, W. og H. Engelbrecht: Kåmpfen und Durch-
kommen. 5. udg. Darrnstadt 1967. 178 s. ill. FKP

Manual of firemanship. London 1951. 150 s. iII. NAV
Tauchvorschrift fur Unterseeboote. Berlin 1943. 84 s.
Bennet, D. C. T.: The complete air navigator. London

1950. 430 s. ill. index. NAV
Balling, G. og T. Holm: Lårobok i navigation. Stock

holm 1956. ill. plancher. index.
Hansen, Knud og Guldhammer: Lærebog i Skibsteknik

Kbh. 1951. 388 s. ill. NAV
Smith, John: A sea grammar. London 1970. 114 s. ill.

index. (Genoptryk af udgaven 1627.)

Arktisk og antarktisk litteratur (Grønland)

Berliner, Franz: Vestgr~nland. Fra Narssarsuak til Uper
navik. Kbh. 1970. 204 s. ill.
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Fenger, Niels: Solen kommer ikke mere op. Jørgen Brøn
lunds rejsedage. Kbh. 1970. 244 s. ill.

Diverse

Lehrmann, Gustav : Inden for portene. Kbh . 1970. 128 s.
iII.

Williamson, K enneth: The Atlantic Islands. 2'Ed. Lon
don 1970. 386 s. ill. index. bibl .

Kommentarer til nyanskaffelser

Franz Berliner: Vestgrenland: Fra Narssarssuak til Uper
navik.
Carit Andersen, Kbh. 1970.
Franz Berliner har tilbragt mange år på Grønland, dels
som radiotelegrafist i Angmagssalik og Godthåb, dels på
rejser. Hans varme interesse for den landsdel, han har
lært at kende, viser sig i skildringer af mennesker og
natur og i de meninger, der kommer til orde ind imel
lem, vedrørende dansk grønlandspolitik.

Sir Reginald Custance: War at sea.
Conway maritime press, London 1970.
Admiral Custances bog udkom fØrste gang i 1918, up å.
agtet af biblioteket.
Admiralen giver en udmærket beskrivelse af det gamle
Grækenlands søkrigshistorie og trækker de erfaringer
frem, som i 1918 var og vel også i dag stadig er gældende.
Hvad enten det gælder strategi eller taktik, er der visse
almengyldige sandheder, som har eksisteret fra de æld
ste tider. Mange fejldispositioner kunne være undgået,
havde man gennem tiderne taget det historiske studium
mere alvorligt.
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Peter Earle: Corsairs of Malta and Barbary.
Sidgwich & Jackson, London 1970.
Middelhavet var et operationsområde for Den kongelige
danske Marine i slutningen af 17..hundrede-tallet.
hvilket bl. a. er beskrevet i C. F. Wandel: »Danmark og
Barbareskerne- .
Den almindelige opfattelse er nok, at de fribyttere, der
opererede der, kom fra de muhammedanske stater. Det
er derfor af interesse at få konstateret, at der også fand
tes et kristent samfund på Malta, der udsendte fribytter.
fartøjer, som dels var en trussel for den almindelige
handelstrafik, dels bekæmpede de konkurrerende mu 
hammedanere.

Niels Fenger: Solen kommer ikke mere op.
WØldike, Kbh. 1970.
Grenlænderen Jørgen Brenlund var den sidste, der
bukkede under på Danmarks-ekspeditionen i 1906-08.
Han efterlod en dagbog. og dens som oftest få sætnin
ger indleder hver.t afsnit i bogen. hvor de fra andre kil
der indhentede oplysninger uddyber dagens hændel
delser. Nævnte kilder har været tilgængelige hvad an
går tiden 28' marts til 28' maj 1907. Derefter er kun
dagbogen kildemateriale indtil 19' oktober, hvorefter
der er et sidste notat fra en af de sidste dage i no
vember, hvor Brønlund melder om sin egen død: »Om
kom 79-fjorden efter forSØg hjemrejse -«. Bogens titel
er den sidste sætning fra dagbogens notat den 19' okto
ber.

Leonard Guttridge og ] . D. Smith: The Commodores.
The drama of a navy under sail.
Peter Davies, London 1970.
Den unge amerikanske flåde havde nogle urolige år i
tiden 1798 - ca. 1820. Udover de mere kendte træfnin-
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ger belyses i denne bog en del mindre kendte, hvoraf
affæren fra juni 1807 fylder ca. 100 sider.
Fregatten CHESAP.EAKE stod ud fra Hampton Roads,
forbi en engelsk eskadre. Herfra gik fregatten LEO
pARD på prajehold og krævede ret til at kontrollere
besætningen, hvilket blev afslået, men OHESAPEAKE
var helt uforberedt på kamp, bl. a. på grund af uøvet
besætning, da den fik flere glatte lag og måtte stryge.
Den efterfølgende krigsret er også behandlet.

Gustav Lehrmann: Indenfor portene.
WØldike, Kbh. 1970.
Bogen virker ikke umiddelbart som hørende hjemme
på biblioteket. Den indeholder korte beskrivelser af
smukke eller mindre smukke historiske bygninger i
KØbenhavn, men en del af dem rummer minder fra
søværnets historie:
Opfostringshuset, som afleste det oprindelige på Chri
stianshavn, da dette blev Sekvæsthus. Sekvæsthuset,
Set. Annæ Passage, hvor Marinens Bibliotek fandtes,
umiddelbart fØr det flyttede til sin nuværende plads,
et par minder fra Gammelholm, et enkelt hus og ev
ende af reberbanen, Cort Adelers og Admiral Gieddes
gårde, Strandgade 4, hvor Tordenskjold boede en tid,
og Kuglegaarden på Christianshavns Vold.
Samtlige beskrivelser er ledsaget af lette og stemnings
fyldte tegninger, udført af Charlotte Clante.

H. M. Lunding og Otto Lippert : Stemplet [ortroligt .
Oberst H. M. Lundings Erindringer.
Gyldendal, Kbh. 1970.
Stemplet fortroligt er en meget dækkende titel, for
tænker man sig gennem bogen at få et indblik i dansk
efterretningstjeneste, bliver man skuffet. Man får dog
en del af forfatterens oplevelser, især op til 9' april
1940, bl. a. under en pro forma ansættelse ved den pol-
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ske rideskole i Graudenz. En del af bogen er helliget
tiden som Gestapes fange fra 29' august 1943 til de
fØrste dage af maj 1945, hvor Lunding havde mange af
Europas kendte personligheder som medfanger.
I bogens slutning gives en god begrundelse for, at også
de små lande må have en efterretningstjeneste. Mange
herhjemme ville nok kunne trænge til at læse den med
omtanke.

Kjeld Olesen: Forsvaret til debat.
Fremads Fokusbeger. Kbh. 1970.
En række kapitler, skrevet af forfatteren selv, af Lasse
Budtz, J. O. Krag, Niels Mathiesen, Erling BjØI m. fl.
understreger Socialdemokratiets positive stilling 'til
medlemskab af NATO og de dermed fØlgende for
pligtelser til et forsvars beredskab.
Hvordan det kan parres sammen med, at Danmark kun
skal SØge at sætte ind, når en fjendtlig styrke begyn
der at landsætte tropper på kysten og fra luften og
ikke have midler til dels at skaffe meldinger i tide, dels
at mede angriberne fØr de når dansk territorium, gives
der ingen forklaring på.
I forordet nævnes, at enkelte indlæg er uden for ram
merne af forslaget, specielt Lene Bro's om kvindelig
værnepligt og ikke mindst hr. Eggert Petersens fanta
sterier om at gå ud af NATO og stille styrker til rå
dighed for FN og midler til u-landene.
Bogen havde været bedre tjent med at holde sig til
den aktuelle sag.

John Smith: A sea grammar.
Michael Joseph, London 1970.
Bogen så fØrste gang dagens lys i 1627, og forfatteren
karakteriseres som »Somerimes Gouernour of Virginia,
and Admirall of New-England«,
Den er en blanding af maritim ordbog og sømands.
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skabsbog. men giver også visse regler for, hvordan man
forholder sig under en kamp skib mod skib.
Det nye optryk er redigeret af Kermit Goell, som har
kompletteret den med billedstof, bl. a. fra WASA. For
uden af redaktøren er der også forord af den kendte
søhistoriker George Naish, som anfører, af John Smiths
bog er den fØrste af sin art, skrevet på engelsk. Samti
dig giver han en karakteristik af forfatteren og anbefa
ler historikere at læse den, da den giver mange faktiske
oplysninger om livet ombord i Ifi-hundrede-tallet.

Kennets Williamson: The Atlantic Islands. A study of
the Faeroe Life and Scene.
Routledge & Kegan Paul, London 1970.
Forfatteren opholdt sig under krigen i 4 år på Færøer
ne og er færøsk gift. Hans bog udkom i 1948, uden at
man herfra blev opmærksom på den, hvorfor man fØrst
nu har anskaffet den nye udgave, der indeholder et
ekstra kapitel lOThe Faeroes today«.
Bogen giver et meget korrekt billede af forholdene på
de nordlige Øer og er så fyldt med oplysninger, at den
er en værdifuld læsning for enhver, der Ønsker kend
skab til denne særprægede del af Danmark.
Et eksemplar af bogen er anskaffet til og beror hos
Færøernes Kommando.

]. T.
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Vore Krydsere

(fortsat)

Af kommandørkaptajn R. Steen Steensen

49

I slutningen af 1870'erne og op i 1880'erne var artille
riet - som det allerede har været omtalt i afsnittet om
Krydsernes Udvikling - overlegent i forhold til panseret.
For at sikre sig mod gennembrydning var pansertykkel
ser på op til 610 mm sandunch- eller compoundpanser
efterhånden blevet nødvendige. Man forsøgte sig også
med op til 560 mm st ålpanser. der ganske vist besad en
noget større modstandsevne, men som til gengæld havde
en vis tendens til at slå revner ved projektilernes anslag.

Da skibene imidlertid ikke sammen med maskineri og
svært artilleri m. v. kunne bære et fuldstændigt sidepan
ser af sådanne tykkelser, måtte udstrækningen af det
svære panser indskrænkes, så det kun dækkede de mest
vitale dele - den såkaldte citadelpansring - hvor man
koncentrerede sidepanseret til kun at strække sig over den
midterste halvdel af skibet, medens panserdæk og vand
tæt inddeling med kork- eller cellulose-fyldte celler i for
skib og agterskib skulle bevare flydeevnen ved træffere
her (engelske slagskibe og dansk IVER HVITFELDT).

Eller man begrænsede enten pansringen til et kort og
meget smalt vandliniepanser i skibets midte eller opgav
helt at pansre skibssiden, idet man udelukkende baserede
beskyttelsen på svært pansrede barbetter til artilleriet og
et hvælvet panserdæk og vandtæt inddeling med celler til
bevarelse af skibets flydeevne og stabilitet (italienske
slagskibe og dansk TORDENSKJOLD).

Tidsskr. f. Søvæsen 142. årg.
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Datidens krydsere - indtil 1884 - var alle forsynet med
sejlrejsning og havde i almindelighed med kun en skrue
en moderat fart på 13-15 knob. Ved at afskaffe sejlene
og anvende den herved sparede vægt til et kraftigere ma
skineri med dobbeltskrue og ved at indskrænke beskyt
telsen til et panserdæk og celler fyldte med kork eller
cellulose lykkedes det Armstrong at skabe en krydsertype,
der med sine 18 knob alt efter forholdene enten kunne
løbe fra datidens panserskibe eller med sit relativt kraf
tige artilleri give sig i kast med dem.

Armstrong satte i begyndelsen af 1880'erne flere så
danne krydsere på stabelen. Den fØrste, der blev færdig
i 1884, var den allerede omtalte ESMERALDA, der blev
bygget til den chilenske marine (60). Flere krydsere af
samme type byggedes samtidig til Italien og Japan, lige
som Tyskland, Østrig og Danmark hurtigt fulgte efter
med lignende nybygninger.

Den franske admiral Aube og La [eune Ecole havde
allerede kort efter torpedoens fremkomst profeteret, at
de store slagskibes tid var forbi. Nu fik disse teorier en
yderligere impuls ved Armstrongs nye krydsertype. Dels
ville disse krydsere med deres store aktionsradius være
særdeles velegnede til handelskrig, og dels ville de med
deres fart kunne indhente panserskibene og under gun
stige forhold ligefrem angribe dem . Med ild fra mel
lemsvært artilleri op til 26 cm kaliber og med konverge
rende skydning rettet mod panserskibenes upansrede for
og agterskib mente man, at der kunne forårsages så al
vorlige havarier her, at panserskibene ville miste deres
stabilitet - og kæntre.

Sådan var teorien.

Om den ville kunne have holdt i virkeligheden, er vel

nok temmelig problematisk - og i hvert fald fik man
aldrig noget bevis for dens rigtighed gennem praktiske
erfaringer i de fØlgende år.
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De Armstrangske panserdækskrydsere blev efter frem
komsten af hurtigskydende kanoner op til 15 cm kaliber
og brisantgranater hurtigt forældede, hvortil kom de nye
cementerede pansermaterialer - Harveys og KC-panser
- hvorved de pansrede skibe atter fik mulighed for at
bære et tilstrækkeligt panser. Men denne udvikling hav
de man naturligvis ikke kunnet forudse, da ESMERAL·
DA og de Øvrige panserdækskrydsere blev bygget.

Kun ganske kort tid efter at resultaterne fra ESME
RALDAs prøver var blevet kendt, kom en dansk kryd
ser af samme type på tegnebordet. Allerede den 8.8.1885
blev tegningerne approberet og kølen til krydserkorvet
ten VALKYRIEN blev lagt godt et år senere - den 27.
IO. 1886.

Data for krydseren VALKYRIEN.
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8.9.1888 81.3 85.8 13,2 5,5 3020

Armering

1890 1915
2 stk . 21 cm BK L/35 2 stk . 15 cm K L/50
6 stk. 15 cm BK L/35 M886 stk . 75 mm PK L/55
4 stk. 57 mm HK L/44 2 stk . 57 mm PK
8 stk. 37 mm Rv. K 2 stk. 37 mm Rv. K.
2 stk. 8 mm mitr, * 3 stk. 38 cm T'"
5 stk. 38 cm T'" **
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5300 17.5

Akt.
Besætn, rad.

(10 kn)

1890:305 3900
99:272

1913:204
16:210
19:250

i mærsene
2 stævnapparater for og l agter og 2 drejelige torpedokanoner

- en midtskibs i hver bredside. Til hvert af de to stævnapparater
for fandtes en reservetorpedo. der i givet fald også kunne bruges ag
ter. Ialt således 7 torpedoer. Torpedokanonerne udtoges i 1913.

Oprindelig 4 stk. linseprojekterer. en i hver side af broen. en på
platform foran for fokkemasten og den fjerde tilsvarende agten for
stormasten. Senere ombyttet med 45 cm spejlprojektører. Fra 1913 to
90 cm projektører ved masterne.
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Læn gdesni t og dæksplan af kryd serkor vetten VALKYRIEN med ombordbasering af torpedobådene af 2. ktas
se Nr. IO og II. Man bem ærker revolverka nonern es placering i underofficersmessen og chefens spisesalon

samt opstillin gen af de 57 mm HK på jernkonsoller mellem 15 cm K.
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Krydserkorvetten VALKYRIEN på sit første togt 1890 med torpedonet og to ombordbaserede 2. k!.
torpedobåde.
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Hovedarmeringens 21 og 15 cm BK var Kruppske bag
ladere med Vavasseurs slædeaffutage beskyttet af 25 mm
tykke stålskærme med 65 mm frontplader.

Ammunitionsophejsningen skete gennem 6 st ålrør 
~ for og 3 agter - med 32 mm godstykkelse fra platform
dækket til øverste dæk, idet de 21 cm havde hver sit rør.

Skudhastigheden var et skud hvert tredie minut for de
21 cm og et skud hvert minut for de 15 cm BK. Ræknin
gen for de 21 cm var 8700 m for panserprojektiler. 6000
m for granater og for de 15 cm 8000 m.

De 21 cm var opstillede for og agter med en sideret
ningsfrihed på 2 X 130· fra diametralplanet - de 15 cm
stod i udbygninger eller reder og med en sideretnings
frihed for de forreste og agterste på 160· fra langskibs
- og for de midterste på 2 X 65· fra tværs.

De 57 mm HK stod mellem de 15 cm på knap en meter
høje jernkonsoller. hvorved mundingerne kom op over
skibssiderne. Til standplads for betjeningsmandskabet
var der i tilslutning til konsollernes overkant anbragt re
poser, der i daglig orden kunne slåes op. Skydefriheden
var 2 X 65· fra tværs. De otte 37 mm revolverkanoner var
placeret som fØlger: 2 på forreste og 2 på agterste bro,
2 i skibssiden i underofficersmessen og 2 på samme måde
i chefens spisesalon. Mitrailleuserrie stod en i hvert af de
runde stålmærs.

Installationen til den konvergerende skydning var i
hovedsagen den samme som i krydserfregatten FYEN,
idet de 21 cm kunne indgå i laget sammen med de 15 cm
- dog med den indskrænkning at den forreste 21 cm ikke
kunne indgå i den agterste, og den agterste 21 cm ikke i
den forreste konvergens på grund af manglende skyde
frihed. De 6 konvergenspunkter lå tværs og 50· hen-

Billedet på modstående side:
Krydserkorvettens afgang fra Shanghai den 18. februar 1900. Shanghai var
dengang administrationscentrum for Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs

virksomhed i østen.
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Krydseren VALK
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holdsvis foran og agten for tværs med samme afstande
som i FYEN. Retningskanon var den forreste 15 cm i
hvert lag.

Armeringen har i årenes leb vekslet en del.
De 15 cm BK med slædeaffutage udskiftedes i 1913 

inden Middelhavstogtet - med 75 mm PK, og i 1915 blev
de umoderne 21 cm BK udskiftet med to 15 cm K med
kappeaffutage og en skudhastighed på 5 a 6 skud pr. mi
nut. Disse 15 cm K var PEDER SKRAMs reservekanoner
og således fuldt moderne. Tillige blev de fire 57 mm 
nu benævnt PK - i siderne udtaget i 1913.

FØr Vestindietogtet 1915-17 var de to midterste 75 mm
blevet udskiftet med to 57 mm PK, da man havde brug
for de 75 mm herhjemme. Disse kom dog atter om bord
i 1919, og i stedet for de i 1915 på forreste bro 59 opstil
lede to 57 mm kom der nu her to 57 mm ABK. På agter
ste bro stadig to 37 mm revolverkanoner.

VALKYRIEN var som allerede nævnt bygget med ES
MERALDA som forbillede. Tegningerne var udført af
chefen for Orlogsværftets Konstruktionskontor F.L.M.
Ortmann og daværende premierløjtnant, senere profes
sor i skibskonstruktion ved Institute af Technology i
Massachusetts George William Hovgaard.

Byggematerialet var stål med et hvælvet panserdæk af
almindeligt skibbygningsstål, der strakte sig fra stævn til
stævn. Det skrånede ned mod stævnene, hvor det forude
understøttede vædderen. Panserdækket. der overalt havde
samme tykkelse, 64 mm, bestod af to stålplader å 25,5
mm med en 13 mm plade som underlag. Midtskibs lå det
ca. 20 cm, i borde ca. 1,20 cm under vandlinien.

Under panserdækket var skibet bygget efter cellesy
sternet med langskibs og tværskibs spanter. Under ma
skinrum. fyrpladser og magasiner fandtes dobbeltbund.
Over panserdækket og op til banjerdækket lå i hele ski.
bets længde et cellesystem med 83 vandtætte rum og 23
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vandtætte kofferdams med et skråt 115 til 140 mm tykt
stålpladeglacis omkring lugerne i panserdækket.

Rummet mellem banjerdækket og øverste dæk, der var
delt ved 4 vandtætte skodt, anvendtes til beboelse, mes
ser og banjer med de to torpedokanoner anbragt på ag
terbanjerne. Foran for fyrpladserne og agten for maskin
rummene fandtes under panserdækket de såkaldte plat
formdæk. hvorfra panserrørene til ammunitionsophejs
ningen fØrte op til øverste dæk.

Kommandolårnet var ovalt med en ubeskyttet åb
ning på agterkant. Materialet var 1I4 mm rent stål fra
Creusot med to 19 mm stålplader som inderhud. Fra
kommandotårnet Iørte et panserrør med 76 mm tykke
vægge af stebt stål ned under panserdækket til beskyt
telse for styreledningerne og meddelelsesmidlerne.

Udfor torpedoapparaterne. de 37 mm revolverkanoner
om læ og de 57 mm HK på konsollerne var skibssiderne og
det opstående pansret med 25 mm stålplader.

Maskineriet bestod af to sæt liggende hej- og lavtryks
maskiner i hver sit maskinrum, der på grund af maski
nernes størrelse optog hele skibets bredde, med bagbords
maskine i det forreste rum. 6 lave cylindriske kedler på
to fyrpladser. Angivelserne af maskinkraften og farten
på forceringsprøverne varierer fra 4500 IHK og- 16,5
knob til 5300 IHK og 17,5 knob i de forskellige officielle
h åndbeger. Kulbeholdning ca. 500 tons og aktionsradius
ved IO knob 3900 semil som maximum. Maskiner og ked
ler var leveret af Burmeister og Wain.

Byggeprisen var ca. 3.391.500 kr. Udrustning og op
lægning kostede ca. 30.000 kr. og udgifterne under kom
mando var ca. 27.500 kr. pr. måned i 1905-kroner (61).

Til VALKYRIEN hørte oprindelig de to 2. klasses
torpedobåde Nr. 10 og Nr. Il, der var bygget af Thorny-



Krrdserkorvetr cn VALKYRI EN i ju li 1902 eft er Vest indientogtet 1901-02. det eneste togt, hvor kr ydseren
havde et bred sor t b ånd om den øversre del af skorrenen.
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Kr ydserkorveuen VALKYRIEN under togtet 1903 med sort-gul bemaling med hvid pyntestribe lang, skan
dækket. På fortoppen bemærkes gniststangen.
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croft og søsat 1888 - sanune år som deres moderskib. De
var på 17 tons og leb 15,5 knob. Deres anbringelse om
bord er vist på længdesnittet. De var medgivet på tog
terne 1890 og 1893. Denne ombordbasering var dog ikke
særlig vellykket og ophørte efter 1893. I den fØlgende
halve snes år indrettedes i stedet for skibets to da.npbar
kasser af l . klasse til at medføre stangtorpedoer (62).

På sine fØrste togter fik VALKYRIEN medgivet Bulli
vants torpedonet.

-Trådles telegraf- blev fØrste gang installeret i 1903
med en spinkel gniststang på fortoppen. Inden Middel
havs togtet vinteren 1913-14 opsattes heje radiostænger
med radioræer og fire antennetråde ligesom i panserski
bene. Med denne udrustning lykkedes det en nat i Adri
aterhavet under gunstige omstændigheder at opnå for
bindelse med radiostationen på Orlogsværftet - en på
det tidspunkt opsigtvækkende begivenhed.

I den foryngelseskur, som VALKYRIEN i Øvrigt måt
te gennemgå inden det nævnte togt, indgik - foruden
udskiftningen af de 15 cm BK med 75 cm PK og udtag.
ningen af de fire 57 mm PK - tillige, at de runde stål
mærs blev udtaget og erstattet med lette mærs, der bestod
af små platforme med et jernskelet (»rækværk«) overtruk
ket med malet sejldug. De var i vandret snit nærmest
pæreformede og anbragtes på forkant af fokkemasten og
agterkant af stormasten. 1919 fik det forreste af disse
mærs et tag. Det agterste var fjernet under Vestindietog
tet 1915-17.

Under kongerejsen til Færøerne og Island i 1921 fik
VALKYRIEN påbygget en rygesalon på agterste bro til
brug for det kongelige fØlge. Rygesalonen, der endnu
stod om bord under togtet 1923, blev senere anvendt i
NIELS IUEL under dette skibs kongerejser.

VALKYRIEN er det sidste skib i Flåden, der har væ
ret smykket med ornamentering. Helt forude på begge
sider af stævnen - mellem denne og klydset - prange-
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de et forgyldt vikingeskjold oven på forskellige stridsok
ser og andre våben fra Vikingetiden, og på midten af
agterstævnen var der anbragt et ovalt skjold med det
danske rigsvåben - de tre lever - båret af to udspredte
vinger på. siderne - alt ligeledes forgyldt.

4.6.-25.9.1890 kom VALKYRIEN efter værftsprøverne
på sit fØrste togt i eskadre i danske farvande med IVER
HVITFELDT og ST. THOMAS samt 3 torpedobåde af
I. klasse. De to torpedobåde af 2. klasse Nr. IO og Nr. II
var baseret på VALKYRIEN. Også IVER HVITFELDT
havde medgivet to 2. klasses torpedobåde.

16.6.-28.9.1893. Eskorterede kongeskibet DANNE
BROG til England i anledning af Hertugen af Yorks
formæling. Var derefter på togt til Madeira. Indgik fra
2.8. i eskadren, hvor de to 2. klasses torpedobåde var ba 
seret om bord.

6.6.-30.9. 1896. Indgik 13.6. i eskadren og repræsente
rede sammen med IVER HVITFELDT i England i an
ledning af sekondløjtnanr i FLåden, Prins Carls formæ
ling med Prinsesse Maud 22.7. (63).

12.10.1899-31.7.1900 Østasienstogt med kommandør,
Prins Valdemar som chef. Plymouth, Algier, Malta, Kreta
(Sudabugten), ankomst Port Said 14.11., Aden, Colombo,
Singapore, Bangkok (Menamflodens munding 29.12.
10.1.), Saigon, Hongkong, Foochow, Shanghai, Yokohama
(24.2.-24.3.), Kobe, Nagasaki, Batavia, Piræus, Gibraltar,
Le Havre. Juleaften i Singapore fik hver mand om bord
- foruden gaver skænket af skibet - en indrammet gen·
givelse af Prinsesse Maries bekendte gouache (vandfar
vetegning) af VALKYRIEN i hvid silhuet under en ri 
dende valkyrie med skjold og lanse.

Fra VALKYRIENs indsejling til Hongkong stammer
det kendte og ofte citerede pidgin-spørgsmål, som den ki
nesiske lods rettede til Prins Valdemar: "You come take
piece country? c
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VALKYRIENs togt til østen 1899-1900 fik selvsagt den
allerstørste betydning for de danske og for dansk fore
tagsomhed ikke alene i Siam - det nuværende Thailand
- men i hele østen og da vel ikke mindst for Det Store
No rdiske T elegmj-Selskab og det af H . N. Andersen i
1897 nystiftede Østasiatiske Kompagni (64).

16.10.1901-5.7.1902 Vestindietogt: Falmouth, Cadiz,
Madeira, Dansk Vestindien, Jamaica, Haiti, Martinique
Azorerne, Dartmouth.

Efter den frygtelige ulykke p å Martinique med jord
skælv og vulkanen Mont Peles udbrud den 8. maj og byen
St. Pierres og dens 30.000 indbyggeres udslettelse var
VALKYRIEN et af de fØrste skibe - og det Iørste uden
landske - der ydede assistance. Det sidste stykke sejlede
VALKYRIEN gennem askeregn, der gjorde dag til nat,
og mellem tusinder af flydende lig og forbrændte og for
kullede rester af tømmer og andet vraggods (65).

1.7.-30.9.1903. Selvstændigt togt med ariløb af Bel'
gen. Fra 3.8. i eskadre med krydserne GEISER og HElM
DAL, 3 kanonbåde , 8 torpedobåde og 6 patruljebåde.

VALKYRIENs æra som krigsskib var hermed endt. I
de næste ti år lå den oplagt i Flådens Leje, og i de sidste
ti år af sin levetid gjorde den tjeneste dels som konge
skib og dels som repræsentations-, stations- og skoleskib.

I 1910 ændredes klassificeringen fra krydserkorvet til
krydser, idet skibet samtidig overførtes til Reserven , hvori
de ældre skibe nu indgik, medens de nyere, der var eg.
nede til at indgå i en farvandseskadre. henregnedes til
Linien.

Til at repræsentere Danmark ved festlighederne og en
international flåderevy i anledning af Panamakanalens
officielle åbni ng i august 1914 havde man naturligt ud
set VALKYRI'EN, og det må sikkert ses som en slags ge
neralprøve på denne udrustning, at krydseren i vinteren
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1913-14 udsendtes på et repræsentationstogt til Middel
havet.

1.11.1913- 14.2.1914. Middelhavstogt: Plymouth, Cadiz,
Algier, Malta, Pola, Venezia, Napoli, Villefranche, Mar
seille, Gibraltar (66).

Det var som tidligere nævnt under dette togt, at VAL
KYRIEN en nat i Adriaterhavet fik »trådløs- forbindel
se med Orlogsværftets radiostation.

På baggrund af krigsudsigterne 1914 kom VALKY
RIEN ikke til Panama. I stedet for lå krydseren fra 30.9.
1914 til 10.5.1915 ved Dokøen som kaserne- og skoleskib
for konstabelelever og maskirikonstabler.

10.5.-21.9.1915. udrustet som skoleskib for kadetter,
ingeniørelever og konstabelelever. VALKYRIEN sejlede
denne sommer kun i d anske farv ande, bl. a. rundt om
Læsø med Solen og drejede derefter tørnen ud ved at gå
en gang rundt mod Solen. I ugevis lå krydseren med an
keret i bund i Kalø Vig og andre steder for at spare på
kullene.

Den 19. august, da E 13-affæren var indtruffet om mor
genen, afhold t VkLKYRIEN om formiddagen skydninger
i KØge Bugt.

Da der indløb ordre om Øjeblikkelig at afgå til
Drogden og ankre i den sydlige del af dette farvand, blev
kutteren SVANEN og sejlbådene m. v. sendt op gennem
Kalveboderne, medens VALKYRIEN med fyr under alle
kedler og klart skib stod over mod den sydlige opgang til
Drogden. Under sejladsen over KØge Bugt kom et par
tyske jagere i betænkelig nærhed, og da man ikke havde
kendskab til affærens seneste udvikling, var nerverne na
turligvis en overgang på højkant (67).

Krydserkoruetten VALKYRIEN havde - trods sin klas
sificering fra sejlskibstiden - aldrig fØrt sejl. Men som
curiosum kan det anføres, at skibet nu til gengæld som
krydser blev forsynet med sejl.

Tidsskr. f. Søvæsen 142. lrg.
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Ikke til at sejle med ganske vist - men som Øvelsesma
teriel for konstabeleleverne for at disse ikke skulle glem
me den praktiske sejluddannelse, de havde fået i deres
skoleskib INGOLF og tillige naturligvis for at opøve no
vicer i denne kunst.

Samtidig tog aspiranterne og de yngre kadetter heller
ikke skade af at komme lidt ud på ræerne for at gøre sejl
los og bjerge sejl og beslå og rebe.

Til den ende var der medgivet to bramræer med sejl
fra INGOLF, der nu som distriktsskib i Sundet ikke hav
de brug for hverken ræerne eller sejlene. I daglig orden
stod ræerne i VALKYRIEN med pænt besl åede sejl i
vantene til fokkemasten, hvorfra de kunne sættes på
plads på denne med fald, braset, skøder, toplenter og
bugliner.

Til disse sejløvelser krævedes der - for ikke at bryde
illusionen - vant med vævlinger for at man kunne entre
op til ræerne - og det tør nok siges, at kadetofficererne
her hurtigt opdagede, at denne gamle Øvelse eller stroppe
tur - i kadetsproget hed det opdolning - med at entre
op og ned både fem og ti gange, som de kun altfor godt
erindrede fra deres egen kadettid i korvetten DAGMAR
og briggen ØRNEN, nu kunne få en - måske i mange
tilfælde tiltrængt - renaissance. Til brug for værneplig
tige og befalingsmænd fandtes dog stadig de oprindelige
mastelejdere.

VALKYRIEN havde - som det allerede tidligere er
omtalt - været tropemalet med hvidt skrog og gult op 
stående på Middelhavsturen og havde beholdt denne
smukke maling som skoleskib sommeren 1915. Endnu en
gang skulle der nu blive brug for denne maling, da for
holdene i Vestindien krævede, at der blev udsendt et sta
tionsskib. At undvære et skib af linien kunne der under
Sikringsstyrkens formering ikke være tale om. Men VAL 
KYRIEN var som skabt til denne opgave. Kun seks uger
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Krydseren VALKYRIEN som skoleskib i 1915. Man bemærker bramræerne
fra INGOLF med beslåede sejl i fokkevantene.
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efter at have streget kommandoen som skoleskib kom den
gamle krydser på togt til Vestindien.

8.11.1915-9.5.1917. Stationsskib i Dansk Vestindien.
Udrejse med kulfyldning i Limerick (Irland) og på Azo
rerne. Hjemrejse via Bermuda og Færøerne. Chefen for
VALKYRIEN, daværende kommandør H. Konow, var
fra 3.10.1916 guvernør ad interim til øernes overdragelse
til USA 31.3.1917. Den 4. n.m. afgik VALKYRIEN fra
St. Thomas (68).

I en periode i 1918 lå VALKYRIEN derefter mellem
duc d'alberne ved HØnsebroen som lasaretskib under den

spanske syge.
14.5.-18.9.1919. Kadetskib. Efter de indledende Øvel

ser i danske farvande og et besØg i Oslo genoptog VAL.
KYRIEN nu som kadetskib fØrkrigstidens udenlandstog
ter syd på. Efter kulfyldning i Leith, hvori kadetterne 
inc1usive Kronprins Frederik og Prins Knud - deltog p.
gr. af strejke, fortsattes til Madeira. Herfra var det me
ningen, at rejsen skulle gå videre til Bordeaux, men un
der en udflugt op i bjergene for hele Kadetkorpset, arran
geret af den danske konsul, modtog chefen telegrafisk or
dre om at gå til Alexandria for fra de engelske fangelejre
i Ægypten at hjemføre tyske krigsfanger, der var fØdt i
SØnderjylland, og som derfor skulle hjem til Folkeafstem
ningen det fØlgende år.

For at kunne underbringe disse mange mennesker om
bord gik VALKYRIEN fØrst til Gibraltar for at hente
materiale til den nye aptering, proviant, køjer og keje
tØj m. m. m. samt for at supplere kulbeholdningen. Da
de 121 til hjemførelse berettigede - af hvilke ca. 100 var
tysksindede og ærligt vedkendte sig at ville stemme tysk
- var kommet om bord i Alexandria, fortsattes til Malta,
hvor der yderligere kom 44 om bord. Næste etape var
gensyn med Gibraltar for kulfyldning. Det havde oprin
delig været meningen, at der også skulle være hjembragt
fanger fra Azorerne, men da skibet allerede med de om-
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Middagsstund på VALKYRIENs fordæk.
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Stævnbillede af krydseren VALKYR IEN 1919.
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Krydseren VALKYRIEN på Reykjavik Red 1921.
Man bemærker rygesalonen på agterste bro.

bordværende 165 ekstra mand var fyldt til bristepunktet,
måtte dette opgives. Ved anleb af Dartmouth for kul viste
det sig, at der var strejke, men »passagererne«, som man
nu kaldte de tidligere fanger, hungrede naturligvis efter
at komme hjem, hvorfor de med iver tog sig af kulfyld
ningen. Og efter nedskydning af nogle drivende miner i
Nordsøen vendte VALKYRIEN hjem efter et af de læng
ste kadettogter (69).

28.10.1919-21.2.1920. Vintertogt. Efter anløb af Karls
krona og besØg i Amsterdam afhentede VALKYRIEN
135 sønderjydske krigsfanger i Bordeaux, Le Havre og
Rouen. Under togtets sidste del havde krydseren station i

Lille Bælt for - sammen med patruljebåde og ubåde 
at sikre de danske Øer mod standhugst, idet undvegne
russiske krigsfanger fra lejre i Senderjylland og tyske
bander forsegte at drive denne håndtering. 21.2. flytte.
des vimplen til OLFERT FISCHER.

1.6.-6.8.1921. Kongerejse til Færøerne og Island. Efter
14 dage i hjemlige farvande til skibets organisation, ind
gik VALKYRIEN 17.6. under kongeflaget i »F1aadeafde-
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lingen til Overførelse og Ledsagelse af Hans Majestæt
Kongen til Færøerne, Island og Crenland«. som den of
ficielle betegnelse lød. Mere populært kaldtes delingen
"Den danske Atlanterhavseskadre 1921«. VALKYRIEN
var eskorteret af krydseren HEIMDAL til Færøerne,
hvor tillige inspektionsskibet FYLLA indgik i eskorten.

Fra Færøerne gik FYLLA i forvejen for at kunne salu 
tere VALKYRIEN, når denne ankom til Island under
det nye islandske kongeflag (falkeflaget). Efter beseger
på Island skiftedes det islandske kongeflag i Havnefjord
til det danske, der hejstes i D.F.D.S.s ISLAND, som fort
satte kongerejsen til Grønland eskorteret af FYLLA. Her
under fik VALKYRIEN fri manøvre. VALKYRIEN gik
sønden om Island til Seydisfjord, og den 27.7 samledes
hele delingen i Vestmanhavn på Færøerne, hvor kongefla
get blev skiftet fra ISLAND tilbage til VALKYRIEN. Sent
samme aften afsejlede delingen syd på gennem Vestman
sund og Hestfjord. På hejde med Nolsø fik FYLLA fri
manøvre, hvorpå VALKYRIEN og HEIMDAL fortsatte
til KØbenhavn (70).

17.5.-15.9.1923. VALKYRIEN's sidste togt. Skoleskib
for kadetter og dæksofficerselever. Efter en måneds tid i
hjemlige farvande gik udenlandstogtet via Falmouth til
Tenerifa og Vigo. I KØbenhavn 2.8. - derefter skydnin
ger dels ved TunØ og dels i KØge Bugt (71).

Efter kommandostrygningen lå VALKYRIEN under
Skibsdivisionen til 1.11. 1923.

Udgået af Flådens tal 5.10.1923 og solgt til ophugning
hos firmaet "Petersen & Albecke. Ophugningen tilende
bragt foråret 1924.
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(60) I flådeårbøgerne kan året for ESMERALDA's søsætning som
regel ses angivet til 1884. Kun Bra ssey angiver i 1892-ud
gaven 1883 men 1884 i senere udgaver. Den italienske kryd 
ser GIOVANNI BAUSSAN, der var af samme type, ses der
imod alle steder angivet søsat 1883. Når ESMERALDA altid
omtales som den første enhed af Armstrengs nye krydser
type , skyldes det, at den var den først e, der blev færdigbyg
get , og med resulta tet af sine prøver indvarslede en ny æra
for krydserne. Ca. IO år senere blev ESMERALDA solgt til
Japan under Den kinesisk-japanske Krig - se Vore Panser
sk ibe note 120.

(61) Vore Panserskibe - side 313.
(62) Vore torpedobåde - side 21.
(63) Adm iral Kon ows erindringer, bd. I - side 230.
(64) Alexander Sveds/nip: -De Danskes Vej • . Kbh. 1902.

Kay [ungersen : -På Togt med danske Orlogsmænd• . Kbh .
1941 - side 7.
• Under Dannebrog. 1916 - side 97. Fortsat i årgangene 1917
og 1918.

(65) Admiral KOllOVS erindringer, bd. I - side 273.
• Under Dannebroge , Juleheftet 1912 - side 43.

(66) • Under Dannebrog' 1914 - side 21 og side 95.
(67) He cto r Kiær: -Lyse Minder .. .• - side 151.
(68) Admiral Konows erindringer, bd. II - side 13.

Kay [ungersen: -På Togt .... - side 97.
• Under Dannebrog. 1917 - side 35.

(69) H ecto r Kiær: -Lyse Minder . . .• - sid e 154.
• Illustreret Tidende. 1919 - nr. 40 og 41.

(70) -Illusrreret Tidende. 1923 - nr. 31.
(71) Carl østen : VALKYRIEN og dens sidste Togt. Kbh. 1959.

(fortsættesJ.
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Isrekognoscering

Af mojor P. E. Ancker

Nærværende artikel er skrevet pli grundlag
af 14 lirs aktivt engagement i Grønlands flyv
ning som Catalina pilot, Chef for Luftgrup
perne i Grønland samt Operationsofficer ved
Grønlands Kommando. Endvidere indgår er
faring i forbindelse med oprettelsen og drif
ten af Iseentralen i Mestersvig 1956-58 og
medvirken ved oprettelsen og driften af Is
centralen i Narssarssuaq 1959-62.

Artiklen har tidligere været bragt af •Tids
skriftet Grønland. (februar 1970).

Isforekomster i større koncentrationer skaber normalt
problemer for skibsfarten uanset isens art og beskaffen
hed. Det er derfor altid nødvendigt at dimensionere og
isforstærke skibe efter de isforhold, som de påtænkes an 
vendt under. Imidlertid kan isrekognoscering og islods
ning med fly forbedre operationsbetingelserne og således
muliggøre sejlads i farvandsafsnit, der ellers ville være
utilgængelige for almindelig skibsfart. Endvidere kan en
udbygget istjeneste tils ikre optimal udnyttelse af skibs
materiellet, samtidig med at Økonomi og sikkerhed til 
godeses. Dette har selvsagt størst betydning i stærkt tra
fikerede områder som Finske-bugten og St. Lawrence
gulfen, men også områder som Hudson Bay, Davis Stræ
det og farvandet mellem Grønland, Island og Svalbard
stiller krav om regelmæssig besejling.

Klassifikation af isforhold og anvendelse af koder til
rapportering har været SØgt standardiseret gennem World
Meteorological Organization (WMO) og gennem afhol 
delsen af internationale konferencer om emnet, men hid-
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Fig. l. Catalina-fly under indenskærs islodsning i ]ulianehåb distrikt.

til er det ikke lykkedes at tilvejebringe fuldstændig enig
hed herom. I store træk kan isforekomster opdeles efter
art og alder i grødis, nyis, vinteris, polaris og bræis, hvor
af de tre sidstnævnte vil blive gjort til genstand for nær
mere omtale.

Den is, der forekommer i Finske-bugten og St. Lawren
ce-gulfen, er således typiske eksempler på vinteris, der
danner sig i efterårsmånederne og forsvinder igen i løbet
af for året. Vinterisen kan opnå en anselig tykkelse, og
specielt hvis den har været brudt op og har haft mulig
hed for at skrue og derefter fryse sammen påny, kan der
være alvorlige problemer forbundet med at forcere så
danne isforekomster. I almindelighed er vinteris dog ikke
særlig hård, og flagestørrelsen er moderat.

Polarisen frembyder et ganske anderledes problem
både på grund af hårdhed og dimensioner. Denne is dan
nes i Polbassinet og skyder sig langsomt sydover, som il
lustreret i figur 2. Strømningens retning er resultanten
af et nok så kompliceret system af naturkræfter, hvoraf
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Fig. 2. Isens bevægelse i Polhavet anskueliggjort i forenklet form.
(National Academy of Sciences) .

de vigtigste er: Jordens rotation, hØj- og lavtrykkenes for
deling, strømningerne i Polhavet og ferskvandsudstrøm
ningen fra de sibiriske floder. Isens dimensioner varierer
fra skodser til iseer - tykkelsen er anselig (20-40 fod),
og hårdheden er proportional med isens alder. Vægtfyl
den er noget større end vinterisens.

Medens vinteris og polaris best år af havvand, er bræis
dannet ved sammenpresning af nedbør og er fØlgelig
ferskvandsis. Indlandsis/jøkler skyder bræer ud mod
havet, og på et givet tidspunkt brækker isen af og
sejler til havs som isfjelde. Brudfladen benævnes »bræ
Ironten«, og den kan have en højde over havoverfladen
på 40-100 m. Isfjeldene varierer i sterrelse efter de bræer,
de kommer fra, og kan antage alle former og formater fra
skodsestørrelse op til giganter, der rager mere end 150
meter op til havoverfladen og måske »stikkere så dybt som
400 meter. I modsætning til vinteris og polaris, der fØlger
strømningen i overfladen, fØlger de større isfjelde under
strømmen, og man vil derfor kunne se isfjelde pleje sig
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vej igennem svære koncentrationer af polaris eller stampe
op imod vinden med støt kurs og fart.

'Den største udstrømning af is fra Polbassinet foreg år
imellem Svalbard og Nordøstgrenland. Her undslipper
årl igt ca. 26 billioner kubikmeter havvand, og den is,
der føres med, skyder sig sydover langs østgrØnlands
kyst. På vejen sydover sørger de grønlandske bræer for, at
tusinder af isfjelde blander sig med pakisen, og det en
delige resultat bliver således et uhyre kompliceret isbille
de, der afhængig af tid og sted kan byde p å ubrudt pak
is bestående af polaris, vinteris og isfjelde ud til en af
stand af 200 sømil fra Grønlands kyst. Se figur 3.

Fig. 3. Iskant ca. 50 sømil fra land. Det ses, at koncentrationen er moderat
i forgrunden af billedet, mens iskanten i baggrunden består af 9 til 10/10 pakis.

Som allerede nævnt er det en forudsætning for sejlads
i arktiske egne og i isfyldt farvand, at skibsmateriellet
er dimensioneret og isforstærket efter forholdene, men
lige så vigtigt er det at råde over en effektiv isrekognosce
ringstjeneste. Afhængig af forholdene kan en sådan is-
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tjeneste være organiseret som en iscentral, der disponerer
over rekognosceringsfly og isobservatører, og som på
grundlag af indsamlede oplysninger er i stand til at af
fatte en verb al ismelding og udsende iskort på »Mufax «.

Tillige må iseentralen være i stand til at yde assistance i
form af islodsning med fly gennem svære koncentrationer
eller vanskelige passager.

Rekognosceringsflyets egenskaber og udstyr er af vital
betydning for et gunstigt resultat. Et isrekognoscerings
fly må således besidde egenskaber som stor aktionsradius,
moderat fart (2-300 kmrt) og gode observationsbetingel
ser. Desuden må flyet have instrumentering til flyvning
under alle vejrforhold sam t det fornødne navigations
udstyr til at opnå kontinuerlig pladsbestemmelse i alle
hejder. Af det elektroniske udstyr er radar af særlig be
tydning såvel for pladsbestemmelse som for nøjagtig di
stancemåling til iskanter m. v. Endelig må flyet - ud
over intern kommunikation og kortdistancekommunika
tion (VHFiUHF) - være forsynet med kommunikations
udstyr, der tillader direkte samarbejde med såvel orlogs
skibe som handelsfartøjer på internationale frekvenser.
De mest benyttede flytyper har hidtil været »Catalinae,
»DC-4/RC-54« og »Neptune«, men i de senere år er også
s Orion- blevet benyttet.

Isobservatøren bør have styrmandseksamenjskibsfører
eksamen eller en tilsvarende militær uddannelse og have
gennemgået et videregående observatørkursus. Endvidere
bØr der ved oplæring af nye isobservatører lægges vægt
på »on the job training« såvel i luften som på jorden.
En isobservatør bør således have mindst 200 flyvetimer
som assistent, inden han bliver pålagt det fulde ansvar
for en isrekognosceringsopgave. Isobservatørens primære
»fagkode« er af største vigtighed ved bedømmelsen af kri
tiske passager, hvor en forkert vurdering i givet fald kan
betyde havari eller isskader for millionbeløb, men også
den psykologiske faktor må tillægges væsentlig betydning.
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Det er afgjort en fordel, at kaptajn og isobservatør »taler
samme sprog«.

Selve iseentralen består normalt af et an tal kontorer
udstyret med positionsplot, tegnebord/lysbord, kortarkiv
og herudover adgang til at sende og modtage telegram
mer samt foretage faksimileudsendelser. På baggrund af
positionsplottet tilrettelægger iseentralen sin 'virksomh ed
således at en -frisk« ismelding kan være til rådighed
for skibe ved anduvning af iskanten.

Meldingen kan sendes direkte til skibet, men sædvan
ligvis kalder skibet nærmeste kystradiostation og får da
områdemeldingen, som af iseentralen distribueres til dis
se stationer. Endvidere har skibet mulighed for at få de
samme oplysninger i form af et iskort på »Mufax«, idet
iseen tralen sædvanligvis udtegner indsamlede oplysninger
i et iskort, der transmitteres 2 gange i døgnet på telefax.
Når et skib er gået ind i isen, holdes et ,.isrecco-fly« på
beredskab til yderligere assistance enten i form af en de
tailleret rute- eller strækningsmelding eller - såfremt si
tuationen kræver det - til direkte lodsning af skibet.

Herudover virker iseentralen som samlecentral for
isoplysninger af enhver art, der i statistisk og videnska
beligt øjemed tilsendes nationale myndigheder til bearbej
delse og evt. senere international distribution.

Isrekognoscering tjener normalt flere formål sideløben
de, men skal man foretage en opdeling i kategorier, kan
fØlgende hovedformål opstilles:

- Områderekognoscering for at tilvejebringe overblik
over issituationen i et givet område eller farvandsaf
snit.

- Taktisk støtte til skibe i form af strækningsmelding,
ruternelding eller islodsning.

- Langtudgående rekognosceringer med det formål at
udvide kendskabet til isforhold i almindelighed.

lidss&r. f. Søvzsen H2. Ug. 6
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I det fØlgende vil områderekognosceringens udførelse
blive nærmere beskrevet, mens bl. a. samarbejdet mellem
skib og fly ved islodsning vil blive gjort til genstand for
særskilt omtale i et senere afsnit.

Ved enhver områderekognoscering er opgaven at tilveje
bringe et aktuelt billede af issituationen i et givet far
vandsafsnit. Dette er en relativ simpel opgave under ideel
le vejrforhold, med stor skyhøjde og ubegrænset sigtbar
hed. Man kan da flyve i en rekognosceringshejde på 5
7000 fod og have kontinuerligt overblik over issituatio
nen, samtidig med at isgrænser og koncentrationer plottes.
Navigationen byder under disse omstændigheder ikke på
problemer, og radaren bruges stort set kun til afstandsmå
ling. På en flyvning på 7-8 timer vil et område af størrel
sesordenen 60.000 kvadratkilometer kunne dækkes effek
tivt.

Ganske anderledes forholder det sig under dårlige vejr
forhold, hvor flyvehejden måske må reduceres til 3-500
fod for at opretholde visuel kontakt. Under sådanne for
hold kan nogen egentlig områderekognoscering ikke udfø
res visuelt, og man må da gribe til den udvej at udfØre!sin
rekognoscering på radar og kun gå ned og undersøge spe
cielle problemer. Kravet til nØjagtig navigation er under
disse forhold af største betydning for at opnå en rimelig
sikkerhed i sine pladsbestemmelser. Radardata sammen
holdt med loran aflæsninger og radiopejlinger kombineret
med bestikflyvning på grundlag af afdrift og beholden
fart lægges til grund for de positioner, isobservatøren mod
tager fra flyets navigatør. Under visse omstændigheder an
moder isobservatøren måske om kursændring hvert andet
eller tredie minut for at fØlge en uregelmæssig iskant. Er
flyvehøjden da så ringe, og afstanden til kysten så stor, at
der hverken er holdepunkter for radar eller mulighed for
radiopejlinger, begynder opgaven at blive kompliceret.

Iståge er et udbredt fænomen, der kan skabe problemer
med hensyn til bedømmelse af isens koncentration, men
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da ist ågen sædvanligvis kun er ca. 2000 fod tyk, og det
normalt er klart vejr derover, kan man ofte med visuel re
ference til Øer og kendte bjergtoppe fastlægge en velde
fineret isgrænse med radar.

Bedømmelse af iskoncentrationer og bredden af is
revler og isbræmmer kan være problematisk selv for den
rutinerede isobservatør, hvis der ikke findes reference
objekter i nærheden af kendt størrelse såsom et skib el.
lign. (Se figur 4).

Fig. 4. »M/ S POLARBJØRN« mellem flager af forskeHig stø rrelse få dage lØr
den ble v eklemte og måtte forlades af besætningen i farv andet ved »Bontekoc.

ø«. NØ Grønand - august 1957.

Koncentrationerne opgives i tiendedele, og medens det
for ishavsskibe er underordnet om de skal sejle i 2/ 10 eller
4/10 koncentration, er dette ikke ligegyldigt for skibe uden
isforstærkning eller for orlogsskibe, som måske af hensyn
til manøvrering må gå relativ stor fart. I den anden ende
af skalaen er det bemærkelsesværdigt, at mens special
byggede polarskibe kan gøre god fremgang i f. eks. 8/10
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koncentration, er de samme skibe så godt som afskåret
fra at avancere, hvis koncentrationen er D/IO eller derover.

I forbindelse med bedømmelsen af de enkelte issryk
kers sterrelse/dlmension, må isobservatøren ved erfaring
lære sig at tyde de farveindtryk, de forskellige isarter og
isstørrelser frembyder i forskellige koncentrationer. GrØd
is, skodser og mindre flager (mindre end 30 fod i diame
ter) kan uden vanskelighed skilles ud fra luften, og man
kan regne med, at revler og bræmmer af disse former for
is vil kunne gennemsejles uden at risikere deformering af
plader eller andre skrogskader. Hvis flagerne udelukken
de består af nyis eller »rådden« vinteris, vil områder med
mellemstore flager også kunne penetreres uden alt for
store vanskeligheder. Vejrforholdene må dog altid tages
i beregning, og det er i denne forbindelse specielt døn
ningen, man må være på vagt overfor. Blæser det 6-7
(Beaufort), og går der en tilsvarende moderat til kraftig
dønning, er det forbundet med direkte fare at forsege
at forcere koncentrerede forekomster af polaris. Er skibet
imidlertid Iørst gået ind i isen, gælder det om at undgå
at blive "fangete i yderkanten af bæltet, da dønningen
her vil kunne virke med fuldt kraft. En god regel at hol
de sig for øje er således at holde skibet klar af isen, indtil
en rimelig chance for gennemsejling foreligger. Det løn
ner sig ofte at sejle en omvej på flere hundreder kilome
ter for at opnå passage af isområder i 3/10 koncentration
frem for at forsege at sejle direkte i 7/10 eller 8/10• Hvis
skibet først går fast eller bliver lukket inde, vil den tid,
der medgår til at sejle en nok så stor omvej, være beske
den i forhold til den tid, der kan medgå til et ufrivilligt
ophold i isen.

Som det vil fremgå af det foregående, er det betydeligt
vanskeligere at bedømme besejlingsmulighederne i om
råder, hvor flere former for is indgår i helhedsbilledet,
end i områder hvor kun vinteris forekommer. Betragter
man endvidere isens udbredelsesmuligheder, er det ind-
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lysende, at isforudsigelser f. eks. for Grønlandshavet nød.
vendigvis må være behæftet med langt større usikkerhed
end tilsvarende forudsigelser for begrænsede farvande
som St. Lawrence-gulfen og Finske-bugten. (Se figur 5).

Fig. 5. Iskort med indtegnede oplysninger fra U.S.A., Canada og Danmark.
(Meteorologisk Institut) .
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Man taler i forbindelse med besejlingen af Svalbard,
Jan Mayen og Østgrenland ofte om gode eller dårlige
is år og mener hermed, at et år, hvor besejlingen gennem
fØres uden vanskeligheder, er et godt isår, Imidlertid er
det i dag ikke muligt med nogen form for sikkerhed at
forudsige, om et år bliver anderledes end det foreg ående
år, og om besejlingen eventuelt med fordel kunne gen 
nemføres en måned tidligere eller evt. tre uger senere,
end tilfældet var året fØr. Erfarne folk synes endog at
hælde til den anskuelse, at jo m f' l'e man ved om dette
spØrgsmå l, jo mindr e erkender man at vide.

Fig . 6. Sto ris på vej rundt Kap Farvel i 8 til 9/ 10 kon centrat ion .

Medens områderekognosceringen normalt udnyttes af
flere skibe med forskellige destinationer, udføres den
taktiske rekognosceringsstøtte som oftest for individuelle
skibe og fartejer. Skal et handelsskib eksempelvis ha en
havn til en anden inden for samme område, udføres efter
omstændighederne en rekognoscering. der sætter iscen-
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tralen i stand til at udfærdige en strækningsmelding
gældende for udenskærs sejlads fra afgangshavnen til be
stemmelsesstedet. Afhængig af skibsstørrelse og lokalitet
afgives evt. tillige en rutemelding for en approberet in
denskærsrute, der forbinder de to havne. Stræknings
meldingen kan ofte bestå af en sejlanvisning fra afgangs.
havnen til nærmeste åbne vand og en anbefaling af,
hvorledes sejladsen videre frem bør udføres for at undgå
svære koncentrationer samt en anvisning på, hvorledes
skibet mest hensigtsmæssigt kan anduve destinationshav
nen. Rutemeldingen angiver generelle koncentrationer
i den pågældende indenskærsrute og fremhæver alle hin
dringer for sejladsen. Det er vigtigt, at kaptajnen bliver
gjort opmærksom på eventuelle blokeringer af ruten ved
ispropper eller sammenpakket polaris, da sådanne hin
dringer i snævre farvande ofte vil medføre, at man må
gå udenskærs.

Ved forcering af områder med svære koncentrationer
kan det ofte være nedvendigt at skride til direkte lods
ning af skibet med fly eller helikopter. Medens kaptaj
nen normalt kan få tilstrækkeligt overblik over issituatio
nen fra udkigstønden i formasten til at dirigere skibet
igennem revler og bræmmer af svære koncentrationer, er
forholdet et ganske andet, hvis det gælder om at forcere
et bælte på f. eks. 100 kilometer pakis. Hvis skibet er ud
rustet med helikopter, vil kaptajnen kunne gå op med
denne og stadig være i stand til at dirigere sit skib ved
at give ordrer på VHF/UHF direkte til broen. Imidlertid
er det kun de færreste skibe, der har denne mulighed,
og iseentralen må derfor ofte foretage sådanne lodsnin
ger ved hjælp af sine konventionelle rekognoscerings
fly.

Proceduren er da sædvanligvis den, at iseentralen på
gruncllag af områderekognosceringen meddeler skibet en
ariduvningsposition og en generel kurs ind i isen. Skibet
opgiver herefter sin forventede ankomst, "ETA« til den-
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ne posItIon, og et fly sættes på beredskab fra dette tids

punkt. Afhængig af omstændighederne, herunder vind

og vejrforhold samt afstanden tiloperationsområdet, de

ployeres flyet evt. til en fremskudt plads, og afgår her
fra på kort varsel, når vanskelighederne begynder at
melde sig. Kommunikationen foregår indledningsvis via
nærmeste kystradiostation. men når flyet er i luften,
etableres direkte forbindelse mellem skib og fly på tele
foni. Skibet begynder tillige at udsende pejlesignaler, der
tillader flyet at shome« ind til skibet. Såsnart flyet når
frem, begynder lodsningen, og isobservatør, pilot og kap
tajn kan herunder tale direkte sammen fra deres respek
tive positioner i observationsrum, cockpit og på kom
mandobroen. Isobservatøren giver indledningsvis kap
tajnen en orientering om det generelle isbillede og an
befaler en hovedkurs. Under visse omstændigheder vil ski
bet herefter kunne arbejde sig flere sømil frem i den
pågældende retning, og flyet går da igang med at detail
rekognoscere et stykke længere fremme, for derefter at
vende tilbage til skibet med nye anvisninger. Undertiden
er det nødvendigt at dirigere skibet direkte fra luften for
at fØre det uden om blindveje, sammenfrosne flager,
skrueis eller andre vanskelige passager, og dette gøres da
ved at give anvisninger på relative kursændringer jævn.
fØr nedenstående eksempel:

". . . 20 grader bagbord og 5 skibslængder frem - Der.
efter tilbage til kursen og % sømil ret fremover - Herfra
styrbord rundt en 10 ( 10 koncentration sammenfrosset po
laris - Nye anvisninger derfra.. . c

På denne måde foretages lodsningen indtil skibet er
igennem isen og kan fortsætte ved egen hjælp. Under van
skelige isforhold kan det blive nødvendigt for isrekog
nosceringsflyet at afbryde lodsningen for at tanke, og
man aftaler da nøje, hvad skibet skal foretage sig, mens
flyet er borte.
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I de tilfælde, hvor lodsningen gælder et mindre fartøj ,
hvor tovejs radioforbindelse mellem skib og fly ikke kan
etableres, kan man enten lade flyets direktiver tilgå ski
bet via en kystradiostation eller nedkaste en skriftlig
melding direkte til skibet.

Det må her understreges. at isobservatørens instrukti
oner og anvisninger kun er råd og vejledning. og således
på ingen måde må opfattes som ordrer, som kaptajnen
skal følge. Dette gælder enhver form for isrekognosce
ringsvirksomhed. der altid bør opfattes som en service
til skibsfarten. hvor handlemåder kan anvises og anbefa
les - subsidiært frarådes, men hvor intet vedrørende kap
tajnens fulde og hele ansvar for skibet og dets sikkerhed
er ændret.

For så vidt angår de langtudgående rekognosceringer
til Øde egne i Polhavet, er det sådanne flyvninger kombi
neret med amerikanske, russiske og britiske forsØg med

Fig. 7, »M/S KISTA DANc under Islodsning i 9110 koncentration i »Kong
Oscars Fjorde (Mestersvig), Slående på »islØndenc skibsreder Knud Lauritzen.
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bemandede isøer, der i moderne tid har hjulpet med til
at kaste lys over isforhold m. v. i arktiske egne. Endvidere
har udviklingen medført, at civile luftfartsselskaber i
stort tal benytter storcirkelruterne over Polområdet fra
Europa til det fjerne østen, og SAS har således rutine
mæssigt fra 1958 rapporteret isgrænser og områder med
åbent vand til relevante myndigheder i Danmark.

Udviklingen går på dette område imod udnyttelsen af
specielle meteorologiske rekognosceringssatelitter til at
opretholde et kontinuerligt vejr- ag isbillede. Allerede
i dag er det således muligt med relativt simple midler at
tage betydningsfulde oplysninger ned fra vejrvarsIings-

Fig. 8. Dette er formentlig det bedste billede, der nogensinde er taget af hele
Grønland. Billedet er af satelitsporingsstation på Narssarssuaq taget ned tra
ESSA-II. Da det er klart vejr omkring Grønland, kan alle strre isforekomster

registreres (Satelitsporingsstationen Narssarssuaq ).
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satelitter. og figur 8 demonstrerer i denne forbindelse,
hvorledes man på et billede taget af ESSA-II kan kon
statere, at der befinder sig et område med svære isfore
kornster øst for Kap Farvel på vej sydover, hvorfor det
i den Øjeblikkelige situation betaler sig at lægge kursen
godt klar af Sydgrønland.

ESSA,serien har spillet en stor rolle for clen kontinuer-

Fig. 9. Billedet er taget af ESSA-VIII. Det dækker Grønland syd for 72° N og
viser tillige Iavandet mellem Island og Grønland samt Davis strædet og Labra
dorkysten så langt sydpå som til St. Lawrence-gu lfen. Ismæssigt er det interessant
at bemærke, at Hudson Bay er tilfrossct, og al Vestisen fra Agto strækker sig
sydvestover til Labradorkysten. som den fØlger sydover til Strait of Belle Isle
umiddelbart nord for New Foundland. Der er en del is på Grønlands østkyst,
og man kan bl. a. skelne moderate koncentrationer ud for Skjoldungen. For
at vise, hvad man under gunstige forhold kan få ud af et sådant satelitbillede.
skal det endelig nævnes, at man på nærværende billede kan se Bredefjord og
Skovfjord samt Narssaq-Sund, og man kan ved at følge .T u nugd liarfik indover
konstatere, at fjo rden er isfri til en linie mellem Igaliko og Artillery-Point,
mens bunden af fjorden er tilfrosset. (Satelitsporingsstationen Narssarssuaq).
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lige a Jour fØring af vejr- og iskort for farvandene om
kring Orønland, Island og Svalbard. Tages vejrsatelitter
nes signaler ned på bånd, kan man ved at spille båndet
tilbage via en afstemt forsats få en »Mufax-præsentationc

af et billede som vist i figur 9. Dette billede, der af satelit
sporingsstationen på Narssarssuaq er taget ned fra ESSA
VIII, giver mulighed for at revidere og ændre de »prik
kede- is- og vejrkort i overensstemmelse med de faktiske
forhold, idet såvel isforholdene som skyernes fordeling
og gradientvinden tydeligt kan aflæses.

Skal man endelig se på, hvad fremtiden kan bringe på
rekognosceringsområdet, må det være realistisk at fore
stille sig, at man inden for overskuelig fremtid ombord i
ethvert skib vil kunne modtage detailbilleder fra satelit
ter, hvor skyformationer og tåge er filtreret fra , således
at man umiddelbart kan aflæse isgrænser og koncentra
tioner m. v. Isrekognoscering i »konventionel« betydning
vil da være reduceret til lokal rekognosceringsstøtte og
islodsning, og videnskaben vil påny have formået at kon
vertere teknologisk udvikling til praktisk anvendelse og
højnelse af sikkerheden.
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Kommentarer til nyanskaffelser
David Divine: Mutiny at Inuergordon.
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Mytteriet i den engelske Atlanterhavsfl åde i 1931 har
tidligere være beskrevet i bogform. Ved at skaffe sig ad
gang til en del ikke tidligere tilgængelige dokumenter har
David Divine fØjet endnu en interessant bog til sit sØmi
litære forfatterskab.

Baggrunden for mytteriet var spareforanstalt ni ngerne
under den Økonomiske krise i 30'erne, som også med
fØrte nedskæring i lØnninger indenfor »T'he Navy«,
manglende kontakt mellem såvel admiralitet og office 
rer og den menige besætning.

Som det altid går i slige situationer, skulle een hænges
ud, og det blev admiral Tomkinson, der i dette tilfælde
blev syndebuk.

Brian Garjield : The thousand-mile wm',
Doubleday & Co., New York 1969.

Beskæftiger man sig med Stillehavskrigen under 2'
Verdenskrig er det normalt kun med farvandene syd og
øst for Japan. Kampen om Aleuterne omtales sjældent
og havde ikke indflydelse på det endelige udfald af kri
gen.
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Den kunne have fået det, da luftbaser på disse Øer lå
tæt ved såvel Japan som U.S.A.'s NV-ligste stat, Alaska.

Alt for sent fik amerikanerne øje for, at et angreb på
selve U.S.A. kunne true fra den kant. Indtil juli 1940
bestod de væbnede styrker i Alaska kun af 400 mand, in
stalleret i et forældet fort nær den kanadiske grænse.
Oberst, senere general Simon Bolivar Buckner fik da til
opgave at gøre Alaska og Aleuterne forsvarsberedte. og
han udførte mirakler trods vejrforhold, manglende trans
portmuligheder og ikke mindst sendrægtighed fra de be
vilgende myndigheder. Flyvepladser blev bygget, ofte fØr
de blev bevilget, på steder, hvor terrainforholdene syntes
at gøre det umuligt.

De fØrste luftkampe blev bestridt af U.S.A.'s ældste fly
typer og det varede år, fØr baserne blot nogenlunde kun
ne opfylde selv beskedne fordringer som tålelige opholds
steder. Kulde, blæst, som oftest med karakter af storm,
og tåge var værre modstandere end de japanske styrker,
men såvel fly som de lette sØgående enheder blev sendt
ud. Tabene var store, og nåede flyverne tilbage til basen
havde de ingen steder at slappe af. Kulden kunne ikke
holdes ude fra deres telte og barakker, når disse da ikke
var blæst om. Proviant kom sparsomt frem, og når køk
kenbarakken blæste om, var det slut med varm mad. Den
eneste trøst udover whisky var, at japanerne ikke havde
det bedre.

Bogen er en gribende beretning om menneskeligt
mod, om lidelser og om en indsats, som blev fortiet for
befolkningen udenfor Alaska.

Mange er døde såvel under som efter krigen, men for
fatteren har dog fundet frem til et stort antal veteraner,
hvis personlige erindringer kompletterer de officielle
dokumenters tørre oplysninger.

] . T.
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VALKYRIEN var - som allerede nævnt - under sin
tilblivelse nærmest tænkt som et batailleskib på hejde
med og i stedet for et panserskib.

I hvert fald var VALKYRIEN for stor og altfor dyr
under udrustning til at være erstatning for de små ældre
krydsere af 3. klasse, der anvendtes til inspektions- og
stationstjeneste ved Færøerne og under Island. Disse un
der udrustning mindre kostbare enheder var nu hen
imod slutningen af 1880'erne ved at nærme sig den dag,
hvor de måtte udrangeres. FYLLA kom ud på sit sidste
togt i 1889 og udgik af Fl ådens tal 1894. Og DIANA,
der var i noget bedre kondition, var efterhånden for lang
som til en effektiv overvågen af sØterritoriet, hvorfor ski
bets sidste fem togter til Island og Færøerne var helliget
opmåling.

Det samme, som gjaldt for VALKYRIEN, havde i
endnu højere grad gyldighed for krydserfregatten FYEN
- den var alt for stor og alt for kostbar under udrustning,
og krydserkorvetten ST. THOMAS var ligeledes for stor
og upraktisk og som mindre godt seskib slet ikke egnet
til tjeneste i de nordlige farvande.

Den eneste »krydser«, der egnede sig til denne tjeneste,
var INGOLF, men den skulle der i de kommende år til
gengæld på anden måde blive lagt stærkt beslag på - dels
som stationsskib i Vestindien om vinteren og dels som
skoleskib om sommeren.

Tidsskr. f. Søvæsen H 2. Arg. 7
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Yderligere havde man allerede nu i adskillige år ikke
kunnet regne med disse krydsere af 3. klasse til anven
delse under krigsforhold.

Skønt Flåden efter VALKYRIEN mest af alt trængte
til et moderne panserskib, blev planerne om et sådant
foreløbig skudt til side, og til erstatning for de små for
ældede »krydsere«, som man mente nu fØrst og fremmest
trængte til fornyelse, fik regeringen - d.v.s. marinemini
ster N. F. Ravn - i stedet for sat bygningen af en n}
krydser igennem. Den skulle bygges med VALKYRIEl\
som forbillede - men i betydelig mindre skala.

Denne nye krydser af 3. klasse blev sat på stabelen den
9.5.1889 og fik navnet HEKLA.

To dage fØr SØsætningen af HEKLA blev endnu er
krydser af 3. klasse den 26.11.1890 kellagt på Nyholm
Denne nye krydser, der fik navnet GEISER, var af samme
skibbygningsmæssige konstruktion og størrelse som HEK·
LA, men adskilte sig fra denne på meget væsentlige punk
ter m. h. t. artilleriet og maskineriet (72).

I rigsdagssamlingen 1889, da bygningen af HEKLA
var påbegyndt, og tegningerne til GEISER endnu val
under udarbejdelse, mente regeringen imidlertid, at tiden
nu måtte være inde til at genoptage bygningen af panser
skibe. Inden for den ordinære nybygningskonto forlangtes
derfor et beløb til påbegyndelse af et panserskib på ca.
3500 tons, hvortil Orlogsværftet havde udarbejdet flere
projekter med barbettetårne i lighed med IVER HVIT
FELDT (73).

Stemningen i Folketinget gik imidlertid stadig imod re
geringens planer og var ikke gunstig stemt for en sådan
anvendelse af nybygningskontoen. Det var formentlig
under indflydelse af den daværende politiske konflikt
og muligheden for et forlig mellem partierne, at regerin
gen nu i stedet for bestemte sig til at anvende pengene til
påbegyndelsen af endnu en tredie 3. klasses krydser, der
den 1.9.1891 blev sat på stabelen og fik navnet HElM
DAL.
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Nedenfor er anført data for de tre krydsere, visende
deres indbyrdes ligheder og forskelle, idet det som sæd
vanlig må bemærkes, at data fra de forskellige officielle
h åndbøger - selvom de er samtidige - ofte kan ses at
variere.

Data for krydserne HEKLA, GEISER og HEIMDAL.

ci. ,;

;; c. o .. ...~
'ti 'ti ..c C. ~~ ..a bil bil

c:<i
s-, " "'~ '"'" ..J ..J Q Q ::O .. ""HEKLA 28.11.90 70,6 72,3 10,36 3,41 1280 3000 17,1

3,45 1322 3100

GEISER 5.7.92 70.6 72,3 10,36 3,41 1301 3000 17.3
3.45 1282 3200

HEIMDAL 30.8.94 70.6 72,3 10,36 3,41 1301 3000 17,0
3,61 1342 3100

Besæt - Akt . Udg.
ning radius som

Armering v. 10 kn o krydser
(oprindelig)

HEKLA 2 stk. 15 cm BK L/3 5 " 150 1800 1913
4 stk. 57 mm HK L/44 156
6 stk. 37 mm Rv .K
2 stk. 8 mm mitr.
4 stk. 38 cm T.

GEISER 2 stk . 12 cm HK L/40 150 1700 1928
4 stk. 87 mm HK L/40 156
2 stk . 37 mm Rk .K""
4 stk. 37 mm RV.K"""
2 stk . 8 mm mitr.r>
l stk. 45 cm T.(stævn)
3 stk. 38 cm T.O)

HEIMDAL Som GEISER 150 1800 1930
156 2375°")



100 Vcxe Krydsere

*) Under togter som stations- og inspektionsskib ved Island i årene 1902-05
- begge år inc1usive - blev den forreste 15 cm BK L/35 M 88, samme mo
del som de 15 cm BK i VALKYRIEN, midlertidig taget i land.

**) De to 37 mm rekylkanoner og de to 8 mm mitrailleuser udtaget og er
stattet med 4 stk. 57 mm L/44 i HEIMDAL 1910, i GEISER 1913.
I 1918 udskiftedes i begge krydsere I stk. og i 1919 endnu 1 stk. 57 mm
PK L/44 med 57 mm ABK LlH - fra 1922 benævnt ALK.

*** ) 2 stk. 37 mm ,,-evOl1verkanoner blev udtaget 1913 i begge skibe.

O) De to 38 cm torpedokanoner i bredsiden udtaget 1917. De havde allerede
i nogle år ikke været medgivet HEIMDAL under kadettogterne.
I 1923 udgik det 38 cm stævnapparat agter af armeringen. Hvert stævn
apparat havde en reservetorpedo.

0 0 ) I 1906 blev HEIMDALs kulkasser i borde over panserdækket gjort større
så kulbeholdningen kunne øges fra 120 til 165 tons, hvorved aktionsradien korn
op på 2375 sømil.

Der fandtes to 90 cm spejlprojektører. Den forreste var
placeret oven på kommandot årnet. den agterste på en
projektørsejle på agterste bro. I HEKLA stod den agter
ste projektØr i de fØrste år direkte på agterste bro uden
projektørsejle (se sidetegningen af HEKLA).

Med hensyn til konstruktion, beskyttelse og aptering
m. V. var de tre krydsere meget nær ens. I hovedsagen vil
derfor den fØlgende beskrivelse af HEKLA tillige have
gyldighed for GEISER og HEIMDAL, idet der ved om
talen af de to sidstnævnte vil blive gjort opmærksom på
forskellige mindre og enkelte større afvigelser.

Den væsentligste artilleristiske forskel mellem HEKLA
og de to fØlgende krydsere var kanonernes skudhastighed.
Medens HEKLAs 15 cm BK L/35 M 88 i slædeaffutage
- samme model som den 15 cm BK i VALKYRIEN 
kunne afgive et skud hvert minut, kunne den 12 cm HK
(patronkanon) i kappeaffutage i GEISER og HEIMDAL
præstere 5 å 6 skud i samme tidsrum.
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Panserdækket, der strakte sig over hele skibets læng
de og beskyttede dets vitale dele, buede forude og agter
ned mod begge stævne - forude begyndte nedbøjningen
allerede under forreste bro, hvorefter panserdækket fort
satte ud til stævnen som et horisontalt dæk - jfr, side
tegningerne. Det hvælvede panserdæk, 35-42 mm tykt, var
i siderne jævnt kurvet og lagt med langskibs range.

Midtskibs lå dette dæk ca. 10 cm over og i borde ca.
68 cm under vandlinien, når skibet var fuldt udrustet.
Det bestod af to lag plader af skibbygningsstål - den un
derste plade 13 mm tyk overalt, den øverste horisontale
del inde midtskibs var 22 mm, de følgende kurvede plade
range 29 mm og den yderste i borde 25 mm tyk, idet tyk
kelsen af rangene dog aftog noget hen mod stævnene.
Vinklen mellem horisontalplanet og den yderste rang var
20·.

Der var glacis eller panserkarme af nikkelstål plader
med en tykkelse af 150 mm omkring maskirilugerne og
75 mm om skorstenslugen, nedgangene til fyrpladseme
og de forreste magasiner samt til platformdækket agter.

For at forhindre at vandet skulle trænge ind i skibet
efter en træffer i vandlinien, var der bygget en række
faste celler, som dannede en slags langskibs kasse på hver
side langs yderklædningens inderside fra det forreste
tværskibs vandtætte skodt ca. 5 m agten for stævnen til
det agterste tværskibs skod t, der lå ca. 8,5 m fra agter
stævnen. kassen nåede fra panserdækket op til ca. 65
cm over vandlinien fuldt udrustet og havde en dybde af
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Middelspant af kr ydse ren HEKLA. I borde ses over panserdækket en
cel1ulosecelle i tværskibs sn it,

knap 80 cm. Ved tværskodt deltes kassen i celler med en
længde på ca. 2,6 m. Hver af cellerne var pakket med
cellulose, der var fremstillet af yderskallen af kokosned.
der.

Efter at der som indledning i 1888 havde været afholdt
skyde Iorseg i land mod celluloseskiver , gik man under
HEKLAs togt i 1891 over til en realistisk prøve for at
undersøge cellulosens evne til under virkelige forhold
at kunne stoppe en læk for årsaget af en træffer i vandli
nien.

HEKLA og krydseren ABSALON blev opankret over
for hinanden uden for KØbenhavns R ed, og ABSALON



Krydseren HEKLA ud for rørdokken på Orlogsværftet efter beskydn ing gennem cclluloscccllcrue i forskibet 1891 med en 12 cm uladt
granat fra krydseren AnSALON p å 30 -35 m afstand. Ileskldninl{en foretoges mod HEKLAs bagbords bov, og på de p åståede plan.
ker på styrbords side ses udgangshullet markerer. Den svagt stiplede linie fra torpedoapparatet op over klydsct og videre agterefter
n nc'iv e r hn\'\'alHlr"l~ højde- u ndr-r dc'n r"flf'rføhrrnclr seilad", Kn-c1srrcn ~('r_ikk(,_l'k\ i t>crcl ()1!_11langlcr_ prolektører OR_5Ckl.!Jl_~!armcrinJ.t.
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affyrede her en uladt 12 cm granat mod HEKLAs vandli
nie et stykke agten for stævnen. Granaten gik tværs gennem
forskibet og umiddelbart herefter lettede HEKLA og lØb
derpå en time med hØj fart, hvorved gennembruddene
på begge sider kom under vand.

I begyndelsen virkede cellulosen efter sin bestemmelse,
bulnede ud og tætnede hullerne, så der kun trængte en
ubetydelig mængde vand ind i skibet. Men under farten
blev cellulosen efterhånden skyllet ud af bovbølgen, hvor
efter vandet nu begyndte at trænge ind. Nogen ubetin
get succes viste cellulosen sig således ikke at være. Hertil
kom at cellulosen med tiden mistede sin evne til at bulne
ud - ligesom den også kunne frembyde en vis fare under
en brand (74).

I hver skibsside tæt foran for det vandtætte skodt på
underofficersmessens agterkant var der endvidere an
bragt en større lænseport. gennem hvilken vandet kunne
få afløb til bolgedalen agten for bovbølgen i stedet for
at løbe ind i messen, hvis skibet med gennemskudt bov
skulle forceres op mod søen.

Under øverste dæk, der var fØrt gennem hele skibets
længde med et svagt spring hen mod stævnene, lå ban
jerdækket, som inde midtskibs var lagt direkte på panser
dækkets horisontale midterstykke. Hvor dette dæk med
sine range ud mod borde buede ned mod skibssiden, var
banjerdækket som et trædæk fØrt vandret ud. Under ban
jerdækket lå agten for maskinrummene et platformdæk.

Begge stævne var af stebestål med huller til de to 38
cm torpederer, udfor hvilke skibssiderne var pansret med
25 mm stålplader. Stævnen var bygget og formet, så den
kunne anvendes til vædring af mindre skibe.

De to 38 cm torpedokanoner stod på øverste dæk - den
styrbords forrest - lige agten for fartøjsbroen - den bag
bords noget agterligere.

Kommandotårnet stod på broen og blev båret af en
underbygning fØrt ned til øverste dæk og videre forstøt-
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tet ned til panserdækket. Det var ovalt med en ubeskyt
tet indgang p å agterkan t og pansret med 76 mm tykke nik
kelst ålplader på en 25 mm tyk inderhud. Panserrør med
styreledninger og ledninger til maskintelegrafen m. v. fØr·
te ned under panserdækket.

Ma skineriet bestod af to opretstående tregangsmaskiner
- HEKLA var det fØrste større skib i Fl åden, der fik tre
gangsmaskiner - i hver sit rum og 6 lave cylindriske ked 
ler.

De to 15 cm BK var beskyttet af halvcylindriske skær
me med 25 mm tykkelse. Fra frontpladen, der var af 65
mm stål, skrånede taget, 19 mm tykt, noget opefter. Sky
defriheden var 2 X 130' fra diametralplanet og ammuniti
onsbeholdningen 100 skud pr. 15 cm og 300 pr. 57 mm.
Største rækning for de 15 cm var 8000 m. Udfor udbyg
ningerne til de 57 mm HK var det opstående pansret med
25 mm stålplader. .

Revolverkanonerne var opstillet på kommandobroen
og forreste og agterste bro - mitrailleuserne på finkenet.
terne.

For a t lette forskibet under forcering op imod sø, blev
den forreste 15 cm BK som allerede nævnt ikke medgivet
på togter som stationsskib ved Færøerne og Island (1902
1905).

Rejsningen var oprindelig to signalmaster af træ med
to ræer på fokkemasten. Fra 1906 tilkom hØje radiostæn
ger med radioræer og fire antennetråde. Kort efter blev
fokkemastens øverste rå fjernet.

Vægtene af de forskellige faktorer, de r udgjorde depla
cementet, fordelte sig procentvis som angivet i det fØl
gende, idet de tilsvarende procenter for panserskibet 01,
FERT FISCHER til sammenligning er vedføjet i pa·
rentes:
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% %

11,9 (37,6)
4,9 (7,5)
2,3 (1,8)

20,4 (9,1)
11,9 (7,4)

(3,2)5,8

Skrogjaktoren. Komplet udrustet med aptering,
rejsning, inventar, ankre og fartøjer 42,8 (33,4)

Beskyttelsesjaktoven. Side- og dækspanser, kanon-
tårne (skærme), kommandotårn, panserrør
til ammunitionsophejsning, cellulose m. v.

A rmeringsjaktoren, Artilleri
Torpedomateriel etc.

Fartiaktoren. Maskiner og kedler
Kul og spædevand

Øvrig udrustning. Besætning, proviant
og Øvrige forsyninger

Byggeprisen var ca. 1.777,300 kr. Udgifter til udrust
ning fØr og afrigning efter togt under et: ca. 20.000 kr.
og bekostning pr. måned under togt ca. 16.300 kr. - de to

sidste beleb refererende til 1905.

29.5.-28.7.1891. Prøvetogt. Jnden dette foretoges primo
april det allerede omtalte 12 cm prøveskud fra krydseren
ABSALON mod HEKLAs forskib.

28.7.-8.9.1891. J eskadre bl. a. med panserskibene HEL
GOLAND og TORDENSKJOLD samt fire torpedobåde.

8.9.-29.9.1891. Fortsættelse af prøvetogter.
18.6.-4.8.1892. Da der udbrød en meningitisepidemi i

kadetskibet, korvetten DAGMAR, blev korvetten hjem
kaldt, og kadettene gik clen 18.6. om bord i den nye kryel
ser. Som curiosum kan nævnes, at HEKLA - skønt dob
beltskrueskib - gik over Nordsøen til Leith med kun den
ene maskine i gang for at Øve kadetterne i sejlads og
manøvrer med et enkeltskrueskib. Den 30.7. gik kadet
terne om bord i krydseren ABSALON (kanonbådstogt).

6.8.-25.9.1894. I eskadre - med de samme skibe som
i 1891.

1.6.-4.7.1895. I eskadre med GEJSER og 4 torpedo
både for at repræsentere i anledning af Kaiser 'Vilhelm
Kanalens indvielse og åbning samt deltagelse i den dertil
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knyttede flådeparade - det fØrste danske flådebesøg i
Tyskland efter 1864.

Efter 14 dages Øvelser i Store Bælt detacheredes HEK
LA til Nordsøen og ankom til Hamborg den 18.6., me
dens GEISER og de 4 torpedobåde anløb Kiel.

Den 20.6. kI. 4 om morgenen passerede den tyske kej
seryacht HOHENZOLLERN slusen ved Brunsbiittel ef
terfulgt af en række tyske og fremmede kejserlige og
kongelige yachter samt nogle større tyske linere. Tilsidst
kom det tyske slagskib WORTH i spidsen for de fremme
de krigsskibe med HEKLA et stykke nede i rækken efter
den rumænske kanonbåd MIRCEA og foran for den hol
landske korvet ALKMAAR. Kl. 20 passerede HEKLA slu
sen ved Holtenau og fortøjede i bøje ved siden af GEI
SER.

På vej hjem fra flådeparaden tog det italienske slag
skib SARDEGNA grunden på OmØ Flak. HEKLA blev
fra Nyborg sendt til strandingsstedet for at overvåge
bjergningsarbejdet (75).

2.8.-8.10.1897. I eskadre - med de samme skibe som i
eskadren 1891. I september aflagde eskadren beSØg i
Stockholm i anledning af Kong Oscars 25 års regerings
jubilæum. Kaptajn Prins Valdemar var chef for HEKLA
på dette togt (76).

1.8.-6.10.1900. I eskadre med HELGOLAND, ODIN
og fire torpedobåde.

I 1901 bestemtes det, at HEKLA i de kommende år
skulle afløse HEIMDAL som stationsskib under Island,
men da man frygtede for, at forskibet på grund af sin vægt
ville tage for meget vand over, når skibet i dårligt vejr
skulle forceres op mod søen, besluttedes det at udtage den
forreste 15 cm BK.

I årene 1902-04 var HEKLA hvert år fra medio marts
til ultimo oktober stations- og fiskeriinspektionsskib under
Island med den forreste 15 cm BK i land (77).
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Krydseren HEKLA på Inderreden i marts 1902 inden afgangen til Island med den forreste 15 cm BK midlertidig taget i land. 51
Til højre ses forskibet af den russiske krydser BOJARIN under bygning hos B&W.
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1.3.-15.12.1905. Stations- og fiskeriinspektionsskib UH

der Island - stadig uden den forreste 15 cm BK. I general
rapporten udtaltes, at såfremt HEKLA som skoleskib for
underofficerseleverne i de kommende år kun skulle være
ved Island i sommermånederne, ville der ikke være noget
til hinder for, at skibet af uddannelseshensyn atter kunne
få medgivet den forreste 15 cm BK.

5.5.-18.9.1906. Øvelsesskib for Elevskolen. Det var fØr
ste gang, at et nyere skib blev anvendt som skoleskib for
underofficerseleverne.

Togtet gik fØrst til Færøerne og Island. Afgik i juni til
Trondhjem, hvor HEKLA den 20.6. indgik i en eskadre,
der bestod af kongeskibet DANNEBROG med Kronprins
pan-et om bord og HERLUF TRaLLE, som skulle repræ
sentere ved Kong Haakon VII's kroning i Trondhjem
Domkirke den 22. juni. Efter kroningshØjtidelighederne
afgik eskadren den 27 juni fra Trondhjem - HERLUF
TRaLLE direkte til KØbenhavn - medens DANNE
BROG eskorteret af HEKLA anleb flere norske kystbyer
- bl. a. Christianssand. hvor der nedlagdes kranse på kri
gergraven (1864, Helgoland). Ankomst til KØbenhavn
den 2. juli. HEKLA afgik et par dage senere atter til Is
land. Indgik i eskadren negle dage sidst i august.

1.5.-20.9.1907. Øvelsesskib for Elevskolen i forbindel
se med stationstjeneste ved Island.

Da Kong Frederik VIII i 1907 skulle besøge Færøerne
og Island, udrustedes »en blandet eskadre- bestående at
ØK's to dampskibe BIRMA, som var stillet til disposition
som kongeskib, og ATLANTA, der skulle have med 
lemmer af Rigsdagen om bord, med krydseren GEISER
som eskorte. Afgangen fra KØbenhavn fandt sted den 21.
juli med kongeflaget vajende fra den 4-mastede BIRMA's
stortop. Den 24. juli stødte HEKLA til eskadren vest for
Shetlandsøerne og indgik i eskorten. Kongerejsen gik via
Færøerne til Reykjavik og derefter Island rundt til Sey
disfjord. Under hjemrejsen blev Gudvangen i Sogne fjord
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anløbet. Fra Helsingør indgik tillige IVER HVIT
FELDT i eskorten. Efter hjemkomsten til KØbenhavn
21.8. fortsatte HEKLA togtet som skoleskib og deltog i
Øvelser med Den flydende Dejension.

12.5.-24.9.1908. Øvelsesskib for Elevskolen. Uden
landstogtet gik dette år syd på med anløb af engelske
havne og besøg på Madeira. Medens HEKLA derefter
fra den 10.7. var indgået i eskadren til togtets afslu tni ng,
skete der den 28.8. en alvorlig ulykke under en skyde
Øvelse.

Under præmieskydning øst for Endelave blev ladnin
gen til et skud fra den forreste 15 cm BK an tændt, inden
kilen var kommet helt på plads og kanonen lukket. An
tagelig havde man for at opnå points ved hurtig skydning
overset ulmende rester af kardusen fra forrige skud i
kamret. Ladningen antændtes, kilen blev slynget ud af sit
leje og kanonkommandøren. konstabel Helbig blev dræbt
og to underofficerer og tre konstabler fik meget alvor
lige brandsår (78).

8.5.-24.9. 1909. Øvelsesskib for Elevskolen. De fØrste
to måneder tillige stationsskib ved Island og Færøerne.
Indgik i eskadren fra 31.7.

6.5.-23.9.1910. Øvelsesskib for Elevskolen. Udenlands
togt syd på. Anløb engelske havne og aflagde beseg i Lis
sabon. Indgik hen mod togtets slutning i eskadren i kor
tere perioder.

1910 ændredes klassificeringen til Krydser - uden klas
sebetegnelse. Overgik til Reserven.

1912 udskiftedes de fire 57 mm PK med 47 mm PK.
I slutningen af året 1913 blev armer ingen udtaget, og til

afløsning af GEISER apteredes HEKLA nu som logis
og depotskib for Undervandsbådsdivisionen og hejste
kommando som sådant den 7.1.1914. Den lA. ændredes
navnet fra Ubådsdivisionen til Undervandsbådsflotillen.
Maskineriet forblev om bord, idet det var meningen, at
HEKLA tillige skulle være sejlende moderskib. Krigen
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gjorde imidlertid, at denne plan aldrig blev realiseret.
16.2.1915 stationsskib for Undervandsbådsstationen.

Da nu tillige flyveb ådsførere og observatorer siden opret
telsen af Marinens Flyvevæsen havde været indlogeret i
HEKLA, opstod der hurtigt pladsmangel om bord, hvor
for man 1915 satte en etage oven på skibet 'Ved fra forre
ste til agterste bro at bygge et langt dækshus over skibets
midterste del. Da planen om at anvende HEKLA som
sejlende moderskib nu helt måtte skrinlægges, blev ma
skineriet udtaget. Den oprindelige skorsten blev senere
erstattet af en tynd og mere uanselig.

1917-22 var HEKLA »stamskib» for Undervandsbåds
og Flyveb ådsdelingen. fra 1922 til 1943 Undervandsbåds
divisionen.

Efter at have ligget ved Undervandsb ådsbroerne i 30
år kom HEKLA endnu en gang til søs, idet tyskerne al
lerede i efteråret 1943 slæbte den tillsefjorden, hvor den
gamle krydser blev opankret ud for Bramsnæsvig som
tysk logisskib til uddannelse af fast mandskab i krigens
sidste år .

Da HEKLA i maj 1945 kort efter Kapitulationen var
blevet slæbt tilbage til Holmen, blev den indrettet som
stam-, stations- og kontorskib for chefen for Kystfl åden og
hejste kommando som sådant i november 1945. HEKLA
henlå nu sine sidste år indtil 1955 fortøjet på siden af en
anden gammel krydser - kaserneskibet FYEN - ved
Elefanten, indtil HEKLA den 2.2. 1955 blev solgt til op
hugning hos Petersen & Albeck.

Tidsskr. f. Sevæsen 142. Arg.
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(72) Navnene GEISER og HEIMDAL ses almindeligvis stavet med ~J« i ste
det for ~l« . Når der i dette skrift er anvendt I, skyldes det, at navnet
stod således på »navnepladsen« agter på skibenes låring.

(73l Vore panserskibe - side 301.

(74l F. Zachariae : »Orlogsværftets H istorie«. Særtryk af ~Før og Nu«. Kbh.
1924 - side 85. Her er dog fejlagtigt angivet, at det var en 15 cm gra 
nat. j fr. data for ABSALON.
Det har ikke været muligt gennem journælen efter officielle skrivelser i
Rigsarkivet at finde frem til datoen for besk ydningen. Ej heller findes
der omtale heraf i T.f.S. , Haandbog for Søværnet, Kundgørelser eller
Orlogsværftets årlige beretning m. v. Af sidstnævnte fremgår det imidler
tid, at HEKLA var i tørdok fra 4.4. til 13.4.1891 - og da ABSALON
hejste kommando som skoleskib under skydekursus for befalingsmænd 4.4. ,
må beskydningen antagelig have fundet sted den 4.4. eller evt. en af de
nærmest foregående dage.
I en notits i deII. østrigske tidsskrift »Mittheilungen aus dem Gebiete des
Seewesens« 1891, side 454, anføres, at der blev skudt mod HEKLAs bag
være korrekt i betragtning af ildhøjden i ABSALON i forb. m. den
bords bov , hvilket med den lavt siddende udgang for projektilet må
over vandlinien. Prøvesejladsen efter beskydningen angives her til 3 ti
korte skudafstand (30-35 m), idet skuddet skulle gå gennem HEKLA
mer med 16 knob.
Da Søartilleriets korrespondance f. t . er nedpakket og utilgængelig un
der bygningernes nyindretning, har en undersøgelse af denne korrespon
dance ikke kunnet foretages.

(75) E. Wessd: ~OrIogsminder«. Kbh. 1926 - side 78.

(76) Admiral Koneurs erindringer. Bd . I - side 236.

(77l H . K. Seligmann: ~Krydseren HEKLA 1902«. Manuskript i Marinens
Bibliotek. (Beretningen om , at HEKLA dette år skulle have anløbet Fre
derikshaab i Grønland er dog fri fantasi - j fr. skibsjournalen).

(78l »Krig og Fred« 1908 - nr. 36 og 37.
(fortsættes).
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Af Kaj lund

Artiklen har tidligere været trykt i MÆRSKPOST
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SØger man at opbygge et mønster i Danmarks mariti
me fortid, kan man ca. 1000 år tilbage stene sig til lokale,
efterladte skrifter suppleret med lokale, arkæologiske
fund. Længere tilbage har man næsten kun arkæologien,
som hist og her kan suppleres med stumper af udenland
ske, skriftlige optegnelser.

En undtagelse er vort ældste søtransportmiddel, sivhe
sten, som ikke efterlod sig arkæologiske spor, og som
f. eks. omtales i »Fiskerliv i Vesterhanherred- af C. M. C.
Kvolsgaard (Kebenhavn 1886). Sivhesten, som i hvert
fald endnu for blot 30 år siden blev fremstillet og benyttet
i praksis, hvor Storeåen løber ud i Nissum fjord, har sin
oprindelse mindst 8000 år tilbage i vort lands historie.
Så gammelt er det hidtil ældste fund af en padleåre.

Kunsten at binde en sivhest var gået i arv fra fader til
s~n gennem måske endda op til 10.000 år. Den fØrste
nordbo, som bandt et sivbundt, for at det skulle bære
ham over vandet, havde lært det af naturen, akkurat
som Nilens søn lærte at fremstille sin papyrusbåd. og
Sydamerikas indianere lærte at fremstille deres »cabal
litos del mar«. De havde ingen mulighed for at lære af
hverandre.

Danskernes nautiske viden er erhvervet dels ved lær.
dom fra naturen, som i tilfældet med sivhesten (i dag
kalder vi det konstruktiv tankevirksomhed), dels ved fri
villig eller ufrivillig udveksling af viden med andre indi
vider eller folkeslag. Arkæologien er ene om at fortælle
os om udviklingen efter de to metoder, indtil den romer-



116 Vor nautiske a rv

Sivhesten , som er omtalt i C. M. C. Kvolgaards bog , er måske Danmarks
ældste »skibstype«. T egning: H. Schøsler -Pederscn.

ske historiker Tacitus i år 98 efter vor tid sregning skrev
sit berømte værk »Cermaniae, hvori han bl. a. omtaler
nordboernes skibsfart. H an nævner er række detailler og
understreger at lO••• suionerne har de res styrke i skibe .. .«

Fra den tid spores allerede en udveksning af nautisk vi
den mellem nord og syd, selv om vi skal op til omkring år
500 e. Kr ., fØr gotlandske billedsten fortæller, at nu havde
nordboerne lært at sætte sejl på deres skibe. Lige som hos
antikkens folkeslag ved Middelhavet for mange tusinde år
siden begyndte historisk tid i Norden omtrent samtidig
med, at skibet fik sejl.

Det ældste , kendte skrift, som omtaler navngivne dan ske
og svenske personer, Beowulf-kvadet, blev nedskrevet på
oldengelsk i 700-tallet, men omtaler personer og begiven
heder i perioden fra omkring år 500 e. Kr . Kvadet fortæl.
ler om sejlskibe og om Beowulf, de r nævnes som sine
mænds "sØkyndige Iører« . I denne sagnfigur har vi den
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ældste omtale af en nordbo, der kunne optræde som in
struktør i sømandskab.

Det forringer ikke sagen, at Beowulf måske har været
svensker - det folkeslag, der af Tacitus tidligere blev om
talt som gode sømænd. D et er også fra dette folkeslag, at
danerne omkring 200 menes at have udvandret til Skåne
og Sjælland, og dets vugge stod måske oprindelig på Øen
Gotland, som også er blevet kaldt N ordens Kreta. På
grund af sin placering udviklede Gotland sig til Øster
søens vigtigste handelscenter og stabelplads for varer, der
blev omsat ad talrige søveje.

Fra omkring hundrede år efter begyndelsen af vor tids
regning og et halvt årtusinde fremover skete en rivende
udvikling i skibs bygningskunst og sømandskab i Øster
seområdet. I denne periode, hvor Central- og Sydeuropa
gled ind i deres såkaldte »mørke århund reder », begyndte
Nordens sefolk at hale ind på deres kolleger fra Middel
havet. Nordens barske natur var en god men streng lære
mester. Den krævede en hård told af skibe og somænd.
Til gengæld bidrog den til udviklingen af SØdygtige skibs
typer og til at hærde søfolkene til langfartens strabadser.

Formidlingen af kundskaber fra fader til søn og fra
slægt til slægt var fremdeles den naturlige vej. Sagaerne
giver mange eksempler på, at skandinavernes sømandsud
dannelse blev videreført på denne måde i Normarinerti
den. Mest konkret kommer det til udtryk i »Speculum
Regale- (Kongespejlet), et norsk pædagogisk skrift fra
ca. år l 250, formuleret som en dialog mellem fader og
sen.

Mange sØkonger eller høvdinge erhvervede deres positi
on som leder af mænd takket være gode sØmandskund
skaber. Man havde dog også særlige søkyndige -Ieid
sagnarmen- (ledsagemænd), en slags langfartslodser, af
hvilke kan nævnes Oddi Helgason. kaldet "Stjerne-Oddi« ,
som var i tjeneste hos en islandsk høvding i slutningen
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af 900-tallet. Blandt hans efterladte optegnelser findes
en azimut-tabel og en komplet tabel over solens deklina
tion i årets lØb udtrykt i halve sold iametre.

Til en sådan tabel hører et instrument for måling af
solhøjden. Man ved, at der blev sejlet breddesejlads. For
at bruge en azimut-tabel kræves en pejleskive, og man har
i ruinerne af nordiske bopladser på Grønland fundet re 
stel' af en graddelt skive. Nogle mener, a t normanner
tidens oceansejlere kendte brugen af et primitivt kom
pas omtalt som s leidarsteine , men det er ikke bevist. Til
gengæld er det nu sandsynliggjort, at »solarstein« , der li
geledes omtales i skrifterne, og som skulle gøre det mul igt
at finde retningen til solen selv i overskyet vejr, i virke
ligheden er en krystal, der bryder lyset med samme effekt
som et antipolariseringsfilter. Dette svarer til en moderne
Iuftnavlgaters tusmørkekompas, som fØrst blev cenopfun
det i 1948.

Som vikingetiden ebbede ud, blev Østersøens handel
og skibsfart i stigende grad domineret af nye folkeslag,
medens der indtrådte en periode med politisk splittelse i
Skandinavien, hvis søfart gik i forfald.

Samtidig vel' Sydeuropa ved at arbejde sig ud af del
mørke, hvor middelalderens kristne kirke havde påtvun
get navigatererne deres eget verdensbillede. Antikkens
lærde værker, der havde samlet støv i Orientens bibliote
ker, kom atter til ære og værdighed. Ptolomæus' geografi
ske værk blev oversat til latin og senere til andre sprog.
.Jorden tog igen kugleform og blev udstyret med et grad
net. Araberne bragte Sydeuropa den såkaldte »astrolab«,
som Hipparehos menes at have opfundet 150 f.Kr. , og ara
berne lærte den europæiske semand at bruge latinersej
let, det langskibs-sejl som nu i forbindelse med europæ
ernes tværskibs-sejl revolutionerede skibenes manøvre
evne.

Takket være de nye hjælpemidler opbyggede Spanien
og Portugal deres søherredØmme og begyndte at dele
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verden imellem sig. Spanierne Iorsegte at ekspandere
nordpå. De blev bremset effektivt i 1588, men nåede dog
at få lært hollænderne alt, hvad de vidste af sømands
kundskab.

Gennem hollænderne fik danske sefolk en andel i
Sydeuropas maritime viden, men noget kom også direkte
fra Portugal, hvor prins Don Enrique (Henrik SØfareren)
i begyndelsen af l400-tallet etablerede sit berømte søfarts.
instutut Tercena Naval på Sagres-pynten ved Cape St.
Vincent. Herfra sendte han sine skippere på opdagelses
rejser i Atlanterhavet.

Der var på den tid venskab og slægtskab mellem det
danske og portugisiske hof. Dette resulterede i et vist
samarbejde på maritime områder. En dansk adelsmand
havde i 1448 kommandoen på et af Henrik SØfarerens ski
be, en anden deltog i 1458 i et af prinsens korstog, og i
1472 udsendtes en fælles portugisisk-dansk ekspedition i
Nordatlanten ad ruten Island-Crønland-Labrador. Den
blev ledet af to danske fribyttere (udnævnt for lejlighe
den til admiraler), Diderik Pining og Hans Pothorst,
sammen med portugiseren joåo Vaz Corte Real, og nord
manden .Johannes Scolvus var med som lods. Sandsynlig.
heden taler for , at de nåede frem til Nordamerika 469
år efter Leif Eriksson og 20 år fØr Columbus, hvilket dog
ikke skabte nogen sensation.

Vore første instruktører i sømandskab havde været
svenskerne, specielt gotlændinge. Senere lærte vi af nord.
mændene og deres ætlinge på Island. Vi lærte en del af
friserne, hanseaterne og portugiserne; men ved indlednin
gen til den egentlige sØhandels opblomstring - under
renæssancen - blev hollænderne vore læremestre.

Det bgeyndte så småt under Kong Christian III (1503·
59), der havde forståelse for skibsfartens betydning, og
fortsatte under Frederik II, som definitivt indførte Dan
mark i dets naturl ige plads blandt de søfarende nationer.
Han overtog selv en del af sehandelen, og han gav os
vor første rigtige selov,
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Denne lov beskæftigede sig ikke direkte med dansk
sømandsuddannelse, men nøjedes med .indledningsvis
at konstatere, at det stocl slØjt til: lO••• efterdi Vi ere
kommen udi Forfaring, som og os klageligen af Vore
egne Undersaater saa vel som af fremmede er forberettet.
hvorledes der skal findes stor mærkelig Brøst iblandt
sØfarende Folk her udi Riget. .. c .

Af indledningen til Frederik U 's søret af 156l frem 
går også, at den danske handelsflåde i stor udstrækning
gjorde brug af udenlandske navigatører. Det drejede sig
fortrinsvis om hollændere, som på den tid regnedes for
at være Nordeuropas dygtigste sefolk. Det giver sig også
udtryk i den fØrste dansksprogede sejlanvisning og lære
bog i primitiv navigation, »Søkartet offuer Øster- og Ve
ster-Søen«, trykt i 1568 af Laurentz Benedict i KØben
havn. Hele stoffet var hentet direkte hjem fra holland
ske læsekort.

Sejlhåndbogen giver et billede af de besætningskatego
rier, man dengang opererede med. Der tales sjældent om
skipperens personlige kyndighed i navigering, men det
må anses for en selvfølge, at skipperne i stor udstrækning
blev rekrutterede fra navigatørernes gruppe, der omfatte
de styrmænd og "pilotere (lodser). Forskellen mellem dis 
se to kateg-orier har formentlig blot ligget i ansættelses
forhold : Styrmanden var fast ansat, medens lodsen var
mønstret for en enkelt rejse. Det hedder i sejlh åndbogen.
"... De allerkyndigste piloter og styrmænd ... forsmaae
ikke at fØre med sig Sjekartenes Beskrivelser, Paskortene,
Gradbuen (Jakobsstaven) og deres selvgjorte Kompas,
hvad dem kan være fornøden til Skibs.. .«

Ikke alene medførte navigatørerne selv deres rekvisit
ter. Man regnede også med, at de gjorde en indsats som

lærere for de vordende styrmænd, det vil sige de menige

besætningsmedlemmer, af hvilke to kategorier omtales:
bådsmænd (matroser) og unge personer.



Galioten .Dynkerker Boyerte, Danmarks ældste kendte skoleskib. Rekonstruk
tion af H. Schøsler-Pedersen efter samtidige skibstyper.
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Den Iørste spire til et system i uddannelsen så dage m
lys i Danmark under Kong Christian IV. Som omtalt un

der »Maritime mærkedage c (Mærsk Post 1969, nr. 4, side
8) udnævnte han den 5. maj 1619 den hollandske styr
mand .loris Carolus til navigationslærer.

Den fØrste navigationsskole, der havde været indrettet
på loftet over det nuværende kor i Holmens Kirke, måtte
ophøre omkring 1625, fordi Kongen skulle bruge mange
penge til krigsførelse, I 1647 blev skolen genoplivet, da
Kongen antog den sønderjyske styrmand og sØkortteg.
ner Bagge Wandel til at informere ungdommen på Bre
merholmen i navigation. I et par år holdt navigations.
skolen til ved »Holmens Låge c , vagtbygningen ved Hol
mens port. I 1652 var den flyttet til hjernehuset ved Ulke
stræde (senere Holmens Gade) overfor Holmens port.

Til Wandels pligter hørte også søopmåling og søkort
tegning, og han kombinerede i 1650 sine opgaver til et
skoleskibstogt, der synes at være det ældste kendte i Nor
dens historie. Et kongebrev af IO. april 1650 fra Frederik
III anbefaler: »• •• Os elskelige Bagge Wandel med v o,.
[acht kaldet »Dynkerker BØje,.tc at foretage Opmaalinger
i Østersøen, Nordsøen og andre Steder og medtage et
Antal Navigationselever for deres praktiske Uddannelse
Skyld ... «.

Skibet var iflg. Wandels egen dagbog en galiot (uanset
betegnelserne jagt og bejert) . Togtet, som gik fra Køben
havn via Norges vestkyst, Shetlands-Øerne, Færøerne og
Amsterdam, varede fra 14. maj til 17. september 1650.

Muligvis har Wandels besøg i Bergen medvirket til ,
at der i denne by blev oprettet en navigationsskole i
1654. Om skolen i Bergen fortalte Ludvig Holberg, at den
blev anset for at være den største af sin slags i de nor
diske lande.

Da krigen mod Sverige bred ud i 1657, måtte Bagge
Wandels skole indstilles. Den kom dog atter i gang IO
år senere «til Gavn og daglig Øvelse fo r ædle og uædle
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Udsnit af st ik fra ca. 1650, udført af Hugo Allardt, Amsterdam.
Bemærk det lille galleri på tagryggen af den gamle smediebygning (til venstre

i billedet). Denne bygning blev senere koret i Holmens Kirke.
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Skibsojiicianter, Skippere, Stsnmænd, Baadsmænd og de
res BØrn m. [l.«.

Skolen var i 1673 blevet flyttet bort fra Holmen til
Hummergade 6. Den synes en tid at have ligget i Lakse
gade nr. l, og i 1681 fik den mere permanente lokaler i
Hummergade 15. Den var oprettet »[or alle og enhver
saavel af Kongens egne Sty,'mænd, SØmænd og Baads
mænd som andre, de, ' udi SØfa,-ten vil underoises«, Irnid
lertid synes der efterhånden at blive givet første prioritet
til elever for undervisning til koffardiflådens folk .

Da KØbenhavns Skipperlaug, oprettet 1634, fik nye
laugsartikler i 1675, indeholdt de en bestemmelse om ,
at der i laugshuset i Lille Kongensgade (senere nr. 33)
skulle »ordineres visse lokaler, vhori bemeldte naviga
tionsskoles nuværende direktør og hans efterfølgere kan
holde skole . .. e ,

Det fremgår ikke klart, hvorvidt Skipperlaugets navi
gationsskole begyndte at virke allerede i 1675. Nogle me
ner, at det fØrst skete i 1685. Imidlertid kan tekstens for 
mulering tydes således, at undervisningen i navigations
skolen i Lille Kongensgade i de fØrste år blev givet (eller
ledet) af navigationsdirektør Bagge Wandel og dennes
efterfølgere side om side med skolen i Hummergade.

Dette stemmer sammen med, at der ikke nævnes no
gen speciel leder af Skipperlaugets navigationsskole, fØr
navigationsmester Anders Mikkelsens tiltrædelse i 1695.
Netop i årene 1694-96 skete der en omlægning af sø·
officerernes navigationsundervisning. En ombygning af
skolen i Hummergade fandt sted, og den blev i 1697 orn .
døbt til »SØ·Akademietc .

I disse år foregik en adskillelse af uddannelsen til han
delsflåden og til krigsflåden. Man havde i 1680 antaget
en del unge danske lærlinge som skulle specialuddannes
til søofficerer. De havde fået praktisk uddannelse i kof
fardifarten eller i udenlandske orlogsskibe, og nu skulle
de have systematisk, teoretisk uddannelse. Efter få år fandt
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man frem til en mere rationel form for træning i prak
tisk semandsskab og praktisk navigation. Isommerer.
1705 udsendtes første gang et kadetskoleskib. den lille
snaubrig »Freken. Elsken«. Siden den tid blev det kuty
me, at der i fredstid hvert år blev udrustet et orlogsskib
til dette specielle formål.

KØbenhavn var ikke Danmarks eneste sØfartsby. Andre
steder i riget voksede behovet for undervisning i styr
mandskunsten. Det skete i reglen - som tilforn - fra
mand til mand gennem kontakten mellem ambitiøse un
ge sømænd og lærevillige styrmænd. Flere steder, hvor
mange søfolk opholdt sig om vinteren, når skibene var
lagt op, foregik mere systematisk undervisning. Et af de
ældste kendte navigationskursus uden for KØbenhavn
blev organiseret af præsten Richard Petersen Dagebel
(1620-78), som på Øen FØhr samlede unge mænd til af
tenskole om vinteren og underviste dem i astronomi, ma 
tematik og navigation. Øens ældste skippere hjalp ham
med det praktiske. Undervisningen kostede intet. Elever
ne skulle blot selv sørge for brændsel til stuens opvarm
ning, og desuden skulle de love at give deres lærdom vi
dere til andre unge sømænd, når de var blevet styrmænd
eller skippere.

I hovedstaden havde skibsbefalingsmændene efterh ån
den udviklet »Kebenhavns Skipperlauge til en stærk or
ganisation, der drev sin egen navigationsskole i laugshu
set med en navigationsmester som navigatør. I laugets nye
artikler af 1685 blev han betitlet navigationsdirektør med
eneret til at eksaminere. Det hedder i artiklerne bl. a.:
»... da maa [or Styrmænd baade paa øster- og Vester
og Nordsoen og paa alle lange Reiser hinsides Bugten
(d. v. s. Biscayen) ingen i Lavet herefter antages uden
dem} som ere af Nauigationsdirektoren eksamineret og
med hans Attestation kan bevisliggøre for Oldermanden
og de fire ældste Skippere elle?' Styrmænd} at de til den
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Reise de sig paatage ere gequeme (d. v. s. kualijicere
de). . .e.

Af kvalifikationer krævede laugsartiklerne, at "de som
herefter enten vil være gode Skippere eller Styrmænd bØr
nogenledes forstaa at kende Solens Bevægelse, saavidt den
dagligen gaar nærmere og viger tilbage fra Ækvinoctialen
og dens daglige LØb paa Horisonten, saa og Maanens Be
vægelser for at kende Ebbe og Flod med andre deslige
Kendetegn, item for at vide at betjene med Gradstokken
og deslige Instrumenter, der eragtes tjenligt ... e

De dansksprogede lærebøger i navigation, som udkom
indtil midten af 1600-tallet, var stadig mere eller mindre
kopieret efter hollandske lærebeger. Til gengæld var hol
lænderne stærkt påvirket af den danske astronom Tyge
Brahe, der alt for sent blev anerkendt i sit hjemland, men
som i virkeligheden grundlagde den moderne observations
teknik. Adskillige steder, især i Slesvig og Holsten, blev
der undervist direkte efter hollandske og plattyske lære
beger,

Stærkest benyttet i KØbenhavn har formentlig været
den senere navigationsdirektør Bagge Wandels "Det Waa·
gendis Øye«, som udkom 1649, og som synes at være delvis
hans eget arbejde. Hovedvægten er lagt på breddesejlads,
men der gives dog anvisning på beregning af længden.
Som navigationsdirektør fik Wandel senere assistance af
fysikeren og astronomen Ole RØmer, der opfandt forskel.
lige nautiske instrumenter, indførte den gregorianske ka
lender og udarbejdede hejvandstabeller. Ligeledes frem.
stillede han et stjernekort baseret på en meridiankreds.

Yderligere en dansk navigationsbog udkom i 1702. "Den
møenske Styrmands-Boge, skrevet af Jørgen Rasch, der
senere blev professor i astronomi i KØbenhavn. Jørgen
Rasch var s informator« ved en navigationsskole i Stege,
oprettet i 1697 og nedlagt i 1727.

KØbenhavns Skipperlaugs navigationsskole blev gen
nem mange år betragtet som den fØrende i riget, idet sko-
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lens leder havde titel af navigationsdirektør med eneret
til at foretage eksamination. Skolen blev i 1839 skilt fra
Skipperlauget og overgik til staten. Dette arrangement
varede til 1852, da dens drift blev overtaget af »Forenin
gen til SØfartens Fremme«, som var stiftet 1844, og hvis
formål bl. a. var »Bejordring af nautisk Opdmgelse og
Oplæren, Navigationslæremes Dannelse m. rn,« På dette
tidspunkt var skolen næsten gået i stå, men i de følgende
år fik den atter fremgang takket være en række eksperi 
menter med nye undervisningssystemer.

I provinsen var man imidlertid ikke sakket agterud.
Allerede er nævnt en navigationsskole i Stege, startet
1697. Også Øen RØmØ fik i 1697 en lille styrmandsskole,
da J esper Ørum fik kongelig tilladelse til at give navi
gationsundervisning på Øen »samt de andre Voris derom
kring liggende Øelande«. Samtidig blev det forbudt andre
i SØnderjylland at gå Jesper Ørum i næringen.

Et monopol af denne art kunne naturligvis ikke over
holdes i clet store område, som efterhånden blev udgangs
punkt for en stærk maritim aktivitet. Denne aktivitet va,

. i 1700-tallet specielt rettet mod hvalfangsten i Nordhavet.
og senere gik de små sejlskibe fra vestkysten såvel som fra
Østkysten af Slesvig og Holsten i langfart på alle verdens
have.

I 1700-tallet blev der i mange danske sefartsbyer givet
privat undervisning med styrmandsbeviset som målsæt
ning. Begrebet navigationsskole må betragtes som temme
lig flydende. Oftest var der tale om aftenkursus, hvor en
ældre skipper, en skoleholder eller sognepræsten i sin
lavloftede stue gav undervisning gratis mod et beskedent
honorar.

Fra Øen Sild kendes Urban Flor, som i sin præstetid
1692-1739 begyndte med navigationsundervisning. På na 
boøen Føhr, hvor pastor Dagebel som nævnt havde væ
ret en foregangsmand, var der i 1700-tallet aftenskoler j

de fleste landsbyer.
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I 1796 fik skipper Hinrich Braren, Fehr, koncession på
at drive en navigationsskole med ret til at udstede certi_
fikater af samme gyldighed som dem, der erhvervedes i
KØbenhavn. Da Hinrich Braren i 1799 blev udnævnt til
lods i Tønding, flyttede han skolen dertil. Hans efter
fØlger, kaptajnløjtnant Middelboe, blev udnævnt til ek
saminator for hertugdømmerne i 1833. Efter krigen 1848
50 flyttede han skolen over til Flensborg.

Fra SØnderjyllands Østkyst har man oplysning om navi
gationsundervisning så tidligt som ca. 1760. Der var især
stor aktivitet på Løjtlandet. Landskendt var en overgang
den undervisning Peter Boysen fra ca. 1830 gav på sin
ejendom i Løjt Skovby, fØr han sendte eleverne til eksa 
men i Tenning. Af en folketælling i 1845 fremgår, at
skolen i LØjt Skovby da havde 22 elever, heraf ti fra
Nordslesvig, to fra Fredericia, to fra Hals, to fra Fyn, en
fra Præstø og en fra Island. Bland Boysens elever var
den senere meget kendte kaptajn og skibsreder Hans
Bruhn fra Åbenrå.

Fra mange andre havne foreligger oplysning om private
navigationskurser, f. eks. i Svendborg, hvor provst L. P.
Næraa i lnl omtaler Anders Pedersen: lO••• En brav,
eriaren Skipper, som i mange Aar har lært og lærer end
nu de unge SØfolk StYl'mandskunsten«. Anders Pedersen
holdt navigationsskoler om vinteren og underviste »efter
KØbenhavn Metode«. Dette betød ikke nødvendigvis, at
hans elever skulle lade sig eksaminere i KØbenhavn. Selv
efter, at der i Svendborg i 1852 var oprettet en rigtig na 
vigationsskole, foretrak de fleste unge søfolk fra Sydfyn
at lade sig eksaminere i hertugdommerne (Tenning og
senere Flensborg). Dette var især tilfældet med Ærøboer
ne, som i en periode midt i forrige årh und rede havde ikke
mindre end fem styrmandskursus i gang, tre i Marstal og
to i Æreskøbing. Fra Svendborg plejede eleverne at slå
sig sammen om at chartre en galease til denne ekspediti
on.

Tidsskr. f. Søvæsen 142. lrg. 9
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Antallet af navigationsskoler i ordets egentlige betyd.
ning voksede stærkt efter 1864, da danske navigations.
studerende ikke mere søgte til Flensborg. I slutningen af
1800-tallet havde ikke mindre end 15 danske sØkØbstæder
en navigationsskole. Nogle af disse havde dog kun en
kort levetid. Antallet blev reduceret fra en halv snes
til 7, da en ny lov om styrmandseksamen blev vedtaget
i 1892. Loven krævede bl.a. Marineministeriets godken
delse af en skole, for at der kunne gives statsstøtte. Efter
at samtlige navigationsskoler i 1922 blev overtaget af sta
ten, faldt endnu en skole fra, og i lebet af de fØlgende år
nedlagdes yderligere to, medens en ny blev oprettet i
1927. I dag eksisterer der navigationsskoler i KØbenhavn,
Marstal, Nordby, Svendborg og Torshavn. Hertil kom
mer et antal skoler, som giver undervisning til kyst- og
sætteskippereksamen.

De kvalifikationer, som i Danmark krævedes for at
blive skipper eller styrmand, er tidligst omtalt i Frede
rik . II's sølov af 1561 og i Benedicts »Søkartet« af 1568.
Godt 100 år senere blev kravene yderligere specificeret i
Københavns sætteskipperIaugs artikler af 1685. De fØl·
gende 100 års udvidelse af fordringerne ses tydeligst ved
at sammenligne med lærebogen »Skatkammer« udgivet i
1787 af navigationsdirektør Christian Carl Lous. Denne
bog var »autoriserete gennem en årrække.. Admiralitets
kollegiet gav i 1800 skibsfører Niels Michelsen tilladelse
til at oprette en navigationsskole i SØnderho på betingel
se af, at han anvendte Lous' »Skatkammer« samt nøje
påså, at eleverne lærte at udføre tolv forskellige specifice
rede nautiske udregninger.

Særligt specificerede krav til forudgående fartstid eller
praktisk erfaring til sØs for at erhverve et navigatørcer
tifikat blev endnu ikke stillet i 1700-tallet, selvom KØ
benhavns Skipperlaug i 1742 anbefalede et forslag om
syv års læretid. Et forsØg på at lægge kravene om prakti
ske færdigheder i faste rammer blev gjort i 1802. Her var
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bl. a. tale om syv år s sejlads som matros for at blive styr.
mand. Sådanne voldsomme fordringer kan næppe have
været gennemført strengt, og i hvert fald ikke ret længe.
Hele den danske skibsfart uden for kysterne blev tilintet.
gjort i 1807, da England med eftertryk lod Danmark for 
stå, hvem der nu var havenes behersker.

Efterhånden som koffardifarten efter krigen mod Eng.
land atter kom på fode, meldte kravene sig om bedre ud
dannelse og mere ordnede forhold. Ved en Kancellipla
kat af Il. april 1837 formuleredes nye krav til den almin
delige styrmandseksamen (breddeeksamen), der var obli
gatorisk, og den særlige længdeeksamen, som var frivillig.
Længdeeksamen omfattede bestemmelser af længden ved
kronometeret og m ånedistancer.

En eksamen af sidstnævnte art var egentlig blevet ind
stiftet allerede i 1797 af navigationsdirektør P. J. Wleugel,
men interessen synes fØrst at være kommet, efter at den
havde fået et officielt stempel. For mange blev det en
prestigesag at have bestået Iængdeeksamen, der ikke reg·
nedes for at være særlig nødvendig. Ordningen af 1837
stillede krav om, at man for at blive indstillet til en ek
samen skulle have været udmønstret mindst en gang, men
der nævnes ikke nogen minimumsfartstid for at få certi
fikat som styrmand. I Øvrigt var det ofte ganske unge
søfolk, som tog eksamen, for derefter at sejle yderligere
nogle år som matros, indtil lejlighed bed sig, og de var
modne nok til at påtage sig et styrmandsjob.

Til eksempel kan nævnes kaptajn P. H. Clausen, bedst
kendt som stifter af den private sømandsskole i Nordby i
halvfemserne. Clausen udmønstrede 14 år gammel som
kok i en skonnert i 1862. Senere var han med en kina
farer, og i august 1866 meldte han sig ind på den hjemlige
navigationsskole. Breddeksamen blev bestået 22. april
1867 og længdeeksamen den fØlgende dag. Han var da 19
år gammel. Derefter var han tilorlogs i et halvt år og sej
lede endnu halvandet år som matros, fØr han i juli 1869
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kunne mønstre fØrste gang som andenstynnand efter 6 års
samlet praktisk tjeneste og 8 måneder på skole.

Clausen avancerede hurtigt til fØrstestynnand, og i vin
teren 1871-72 gik han atter på skole i tre og en halv må
ned for at erhverve "den udvidede eksamen«, hvorefter
han blev fØrer af en brig, endnu fØr han var fyldt 25 år.

Den omtalte udvidede eksamen var identisk med »tre
die del«, som eksisterede i en forsegsperiode fra 1869 til
1881. Det var et frivilligt kursus, indført på, initiativ al
Foreningen til SØfartens Fremme, som kaldte det for
»sØmandshØjskolen«, idet dets pensum omfattede søret,
handelslære, geografi, meteorologi, engelsk og maskin
lære.

Faget maskinlære var fra 1876 blevet gjort obligato
risk for enhver, der ville være styrmand eller fØrer i et
dampskib. Der kan nævnes et enkelt eksempel på virknin
gen af den sidstnævnte forordning:

Kaptajn Peter Mærsk MØller, hvis oldefar, kaptajn
Peter Hansen Petersen MØller , muligvis lærte navigation
hos ,' Jesper Ørum på RØmØ, og hvis tiptiptip-oldefar,
hvalfangerkommandøren Laust Mikkelsen, sandsynligvis
havde lært navigation hos sin far, kom til ses i en alder
af 14 år, og efter fire års sejlads i Middelhavs- og Sydame
rikafart tog han i 1855 længde- og breddeeksamen ved
kaptajnløjtnant Middelboes styrmandsskole i Flensborg
(dengang dansk), hvor han desuden en kort tid virkede
som hjælpelærer. I 1856 udmønstrede han som 19-årig
andenstyrmand i en skonnertbrig, og i 1861 blev han fØrer
af en skonnert.

Da kaptajn MØller i 1883 fandt ud af, at nu var det
på tide at gå over til dampskibe, var kravet om en preve
i maskinlære blevet obligatorisk. I en alder af 48 år be
stod han prøven i maskirilæren i april 1884 på BogØ na
vigationsskole, og det fØlgende år i maj erhvervede han
ved samme skole "bevis for at kunne fØre et dampskibe.
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Indtil 1892, da der som tidligere nævnt kom en ny lov
om navigationsundervisning, havde eksamenskravene til
en dansk navigatør været ens, hvad enten der var tale om
sejlads i kystfart eller langfart. Med den nye sønærings
lov kom bestemmelser om mindre krævende eksaminer
for at fØre små 'skibe i kystfart, for at fØre skibe på fiske
ri og for at fØre lystfartøj over en vis størrelse.

Samtidig indførtes skærpede krav til den praktiske ud
dannelse for at kunne indstilles til styrmandseksamen.
Man mærker her brydningen mellem sejlskibstid 0E
dampskibstid og usikkerheden ved at skulle balancere
mellem traditioner og nye systemer. Efter at have ændret
kravene nogle gange lagde man sig fast ved fire års dæks
tjeneste, hvoraf mindst 2 år i sØgående sejlskibe.

Et nyt lovkompleks af 1916 kom til at danne ramme
om dansk navigatøruddannelse de følgende 42 år. Man
bibeholdt kravet om fartstid med et sejlskib, en anakroni
stisk bestemmelse, der fØrst bortfaldt ved lov af 7. juli
1958, og som kom til at skabe vanskeligheder for mange
unge sømænd. Dansk semandskab bæres af mange gode
traditioner, men traditioner kan også komme til at vir
ke som en belastning.

Efter den anden verdenskrigs ophør blev dansk navi
gateruddannelse genstand for flere dybtgående revisio
ner. Hertil kom, at danske redere begyndte at interessere
sig positivt for aspirantordninger, som i nogen grad kan
minde om det apprentice-system, der gennem hundrede
år har været benyttet af større britiske rederier. Det blev
i Øvrigt forsøgt ferste gang af et dansk dampskibsselskab
i 1908. En sådan ordning har bl. a. til formål at udnytte
den krævede praktiske uddannelse bedst muligt som for
beredelse til navigationsskolen og til den fremtidige tje
neste som skibsofficer.
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H vor det gælder uddannelsen til skibsofficer, bibehol
der man i Danmark som hovedregel det princip, at grund
laget skal være en solid faglig træning og opdragelse gen·
nem flere års praksis, og dette system har været det bæ
rende i handelsflåden gennem mange hundrede år.
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U.S. Nayal Academy: Nayal Operations Analysis. 1968. 327 s.
R. Garret og J. London: Fundamentals of Nayal Operations

Analysis. 1970. 254 s.
Begge udgivet af U.S. Naval Institute, Annapolis.

Det falder i dette tilfælde naturligt at anmelde 2 bøger
under et. Dels er »Fundamentals- fra 1970 på en række
områder en revision af den i 1968 udgivne »Naval Opera
tions Analysis«, dels supplerer de 2 bøger i visse kapitler
hinanden, således at man for at få det fulde udbytte af læs 
ningen bør sammenholde dem.

De behandler en række af de vigtigste metoder i opera
tionsanalyse (DA), såsom grundlæggende sandsynlighedsreg
ning, lineær programmering, kø-teori, Monte Carlo-modeller
osv. Men derudover gennemgår de en række praktiske pro
blemer i forbindelse med operationer til søs, der kan anskues
(og behandles) ud fra DA-synspunkter: Detektionssandsyn
ligheder, både for RADAR- og SONAR-operationer, scree
ning-problemer, optimale patruljemønstre, minespærrings
problemer osv.

I den nyeste af bøgerne, »Fundamentals«, er der en ret
grundig gennemgang af de forskellige former for krigsspil,
et »værktøj«, der synes at finde voksende indpas inden for
DA til evaluering af våbensystemer og taktik. Fordele og
begrænsninger ved krigsspil gennemgås.

Endvidere gennemgår denne bog begreberne »Systems
Analysise og »Cost Effectiveness«, begreber, som ikke mindst
i McNamaras æra i Pentagon fik afgørende indflydelse på
valget af våbensystemer og som nu er taget i anvendelse
overalt. I samme forbindelse er et kapitel helliget sådanne
moderne problemer som »Long-Range Financial Planning«
og PPB-systemet.
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Bøgerne henvender sig til såvel kadetter på Naval Aca
demy som til de officerer, der har gennemgået officerssko
len, før OA blev »opfundet«. De kan både tjene som en ge
nerel introduktion til OA og som håndbøger for den, der j

sin praktiske tjeneste vil forstå de taktiske publikationers
doktriner eller som vil forsøge at udforme sine egne taktiske
metoder.

Disse bøger - og mange andre, der behandler samme em
ner - viser den stærke vækst, der er i udnyttelsen af OA
metoder i disse år. OA er et nødvendigt værktøj til at hjælpe
beslutningstageren i den stadig mere komplicerede proces,
der er forbundet med at træffe afgørelse om investering i
våbensystemer. men det har også sin berettigelse i forbin
delse med en optimering af de taktiske operationer til søs.
Nok er OA, som fastslået i indledningen til »Fundamen
tals«, ikke en erstatning for officerens praktiske erfaring,
dømmekraft og tekniske viden, men den er i den stadig mere
komplicerede våbentekniske og -taktiske verden et vigtigt
hjælpemiddel til at træffe de rigtige afgørelser ved skrive
bordet og under operationerne.

Til disse 2 formål kan bøgerne absolut anbefales.
H.D.H.
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Historie
Henderson. James: The frigates. An account of the lesser

warships of wars from 1793-1815. London 1970.
192 s. ill. index.

Juul, Carl: Himmerlandske orlogsgasters oplevelser i Na
poleonstiden. Særtryk af »H imrnerland og Kjær Her
red «. Aalborg 1970. s. 77-99. ill. bibl ,

RICHARDSON, W: A Mariner af England. London 1970.
316 s. ill . index.

Russians embassies to the Georgian Kings . Vol. I & II.
HAKLUYT SOCIETY. Sec. series no. 88 & 89. Lon
don 1970. 640 s. iH. kort. index. bibl,

Personalhistorie
SUNG. Bong, Baik: Kim 11 Sung. Tokyo 1970. 674 s. m.

2. Verdenskrig
Rasmussen, A . Hjorth: Nordsøfiskeriet under besættelsen.

Esbjerg 1970. 124 s. iH.

Strategi og taktik
Garret og J. Ph. London: Fundamentals af naval operations

analysis. Annapolis MLD 1970. 254 s. ill .
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Skibe, skibbygning m. m.
Gillmer, Thomas C.: Modem ship design. Annapolis MLD

1970. ill. index.
Colledge, ]. ].: Ships of the Royal Navy. VoI. II . Navy built

trawlers, drifters and trugs. New York 1969. 400 s.
FKS

Pocock, Rotaland F.: Nuclear ship propulsion. London 1970.
176 s. ill. index. bibI.

Rogers, H . C. B.: Troopships and their history. London 1963.
224 s. ill. index.

Sømandskab, navigation m. m., bjærgning, dykning
Haux, Gerhard: Tauchteknik. Band II. Berlin 1970. 288 s.

ill. bibI. SDS
Prager, Hans Georg: Retter ohne Ruhm. Das Abenteuer der

Seenothilfe. Giitersloh 1970. 270 s. ill. index. bibI.

Våbentekniske o. a. håndbøger m. m.
Charbonnier, P.: Essais sur l'historie de la balistique. Paris

1928. 334 s. ill.
Cranz C.: Lehrbuch der Ballistik. 3'Band. Experimentelle

Ballistik. Berlin 1913. 340 s. ill. index. bibI.
Frydenlund, K. N.: Artilleriets Ammunition. Beskrivelse af,

og Indholdsfortegnelse og Tegninger. 2. Bind. Kbh.
1916/17. 280 + 16 s. Plancher og 26 planer.

Lomholt, N . E.: Skytskonstruktion og Formler og Tegninger
til samme. Kbh. 1904. 196+85 s.+13 plancher. 2 bd).

Royal naval handbook of field training. London 1934. 296 s.
ill . + bilag.

Sartori, Mario: Die Chemie der Kampfstoffe. Braunschweig
1940. 378 s. ill. index.

Sugot, G.: Cours de balistique. Tome I-III et IV . Paris
1918. 176 + 110 + 136 + 164 s. ill. (2 Bd).
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Diverse

Danmarks Biblioteksforening, Vedtægter for, Gruppe D.
DICNAVAB. Dictionary of naval abbreviations. Annapolis

MDL 1970.
EDB i bibliotekerne. Referat af medlemsmøde på Klarskov

gård 5.-6. maj 1970. Kbh. 1970. 14 s. + bilag. fol.
Sammi ung milit.-technischer Ausdriicke. Deutsch-franzo

sisch und Franzosisch-deutsch. Teil I & II. Essenl
Ruhr 1913 & 1911.

Sammlung milit.-technischer Ausdriicke. Deutsch-spanisch
und Spanisch-deutsch. Teil I & II. Essen/Ruhr 1909
& 1907.

Sammlung milit. -technischer Ausdriicke. Italienisch-deutsch.
Teil II. Essen/Ruhr 1913.

Taillemite, Etienne: Dictionaire de la Marine. Paris 1962.
380 s. .n.

Kommentarer til nyanskaffelser
The lapanese navy in World War li.
U.S. Naval Institute, Annapolis MLD 1969.

En række artikler fra »Proceedings«, skrevet af japan
ske krigsdeltagere er her samlet i bogform.

Selvom bogen ikke, som titlen antyder, giver et kom
plet billede af Stillehavskrigen, er det betydningsfuldt, at
en del af de større begivenheder her findes belyst fra
japansk hold.
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William Ledyard Rodgers: Naval Warfare under oars.
4th to 16th centuries.
Greek and Roman naval uiarjare.
U.S. Naval Institute, Annapolis MLD 1967 og 1964.

I kommentarer til nyanskaffelser for november 1970
er omtalt admiral Custance's »W ar at sea«, der omhand
ler det gamle Grækenlands sekrigshistorie.

Viceadmiral Rodger's to beger, som fØrste gang ud
kom i slutningen af trediverne har samme formål, at vise
hvorledes den i de ældste tider gældende strategi stadig
består.

Det digre tobindsværk på henholdsvis 358 og 556 sider
har undertitlen »A study of strategy, tactics and ship de
sign.«

James Henderson: The [rigates.
Adlard Coles, London 1970.

Fra krigsperioden 1793-1815 er skrevet meget, men
det er de større træfninger, der præger bøgerne - Abou
kir, Trafalgar etc. Fregatterne var med i de større træfnin
ger, men deres mange selvstændige affærer drukner mel
lem de store.

Henderson har fået et meget godt tidsbillede ud af en
særdeles underholdende bog, hvor kun fregatternes selv
stændige optræden og indbyrdes kampe beskrives.

Enkelte af disse kampe er mere kendte og oftere beskre
vet end andre, som f. eks. SHANNON's kamp med
CHEAPEAKE, men de hører naturligt med i denne bog.
Det er den unge officer med sit af og til lidt for friske
gå-på-mod, der her har fået sin mindebog og det er vir
keligt stedfundne begivenheder og dalevende personer i
modsætning til Horatio Hornblower i :
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C. Northcote Parkinson: The liie and time ol Horatio
Hornblower.

Michael Joseph, London 1970.
Den har været stærkt omtalt i pressen, så det skal kun

her nævnes, at bogen er en practical joke, som kun ved
nærmere betragtning afsløres. Hans »biografi« såvel som
Foresters romaner om den opdigtede helt har en historisk
baggrund og mange af Hendersons fregatchefer har ud
ført bedrifter, der svarer godt til Forester's helts.

Carl Juul: Himmerlandske orlogsgasters oplevelser Na-
poleonstiden.

"H immerland og Kjær Herred«, Aalborg 1970.
En meget hyggelig læsning med træk fra livet ombord

i kanonbådene, baseret på mundtlig overlevering.

A mariner oj England.
Conway Maritime Press. London 1970.

William Richardson blev født i 1768 og kom til søs i
1780. Han har ikke været en helt almindelig sømand, idet
han her har efterladt en beretning om sin tilværelse til
søs, dels i handelsskibe, dels i Royal Navy, hvor han endte
som warrant officer.

Hans optegnelser er meget interessante, idet de giver en
beskrivelse af den daglige tjeneste ombord med sejlmanøv
rer, som de udførtes dengang. Hans oplevelser rummer
også slavefarten, ligesom han beskriver flere slag, han har
deltaget i. Alt i alt har han været til søs i 39 år, heraf de
26 i Royal Navy.

Hans Georg Prager: Retter ohne Ruhm.
Bertelsmann, Giitersloh 1970.

Baseret på selvoplevelser, dels fra en stranding ved Kul
Ien, hvor forfatteren var blandt de skibbrudne, dels som
besætningsmedlem på redningsskibe samt som reserveoffi
cer under krigen, hvor han kom havarerede marinefly til
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hjælp, giver Prager en række eksempler på redningsbe
drifter.

Det er i første række aktioner udført i Tyskland og dets
nabolande, men også det amerikanske Coast Guard har
fået sit kapitel.

Selvom beskrivelserne er i en journalistisk dagbogs
form, er der mange detaljer i bjærgningsarbejdet, der har
interesse for den praktiske sømand.

A. Hjorth Rasmussen: Nordsøfiskeriet under Besættelsen.
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 1970.

Fiskernes kår under besættelsen var ikke de bedste.
Fiskeri var kun tilladt indenfor afgrænsede områder, kom
de udenfor, der ud hvor fiskestimerne stod, risikerede de
at blive beskudt og bombet såvel fra tysk som engelsk
side, en overgang at få prisernandskab ombord og blive
ført til engelsk havn. Endog indenfor tilladt område kun
ne de blive beskudt fra tyske fly.

De begrænsede tildelinger af brændstof tillod kun fi
skeri i ringe omfang, hvorfor de rige fiskebanker var til
lokkende. En stor del af fangsten gik til eksport sydpå.
At modstandsbevægelsen søgte at lægge hindringer i vejen
var helt i orden, når det gik ud på at sabotere kølevogne,
men da man på et vist tidspunkt truede fiskerne med re
pressalier, hvis de gik ud, var tiden dårligt valgt. Netop
da skulle flere fartøjer ud til mødested i Nordsøen for at
indlade materiel til modstandskampen, og denne positive
indsats måtte udskydes, til man ad sindrige veje fik annul
leret truslen - ganske fikst ved at erklære, at den første
trussel måtte være kommet fra inkompetent side.

H. C. R. Rogers: Troopships and their history.
Seeley Service & Co., London 1963.

Selvom troppetransportskibe ikke har meget med krigs
skibe at gøre og selvom bogen kun omhandler engelske
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skibe, er de oversø iske troppetransporter dog et bidrag til
krigshistorien. Dette århundredes troppetransporter har
næsten uden undtagelse været udført under krigsmaritim
beskyttelse, og mange menneskeliv kunne være reddet
hvis man havde sørget for , at transportskibe altid havde
ledsagerskibe med.

Den mest kendte tragedie, også omtalt her, er H.M.S.
BIRKENHEAD's forlis i 1852, hvor der af ialt 648 kun
blev reddet 193, hvoriblandt alle kvinder og børn.

j. T.
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(Fortsat)

Af kommandørkaptajn R. Steen Steensen
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J 1888 afholdt Søartilleriet de første forsøg med hurtig
skydende kanoner. På dette tidspunkt var artilleriet til HEK
LA allerede bestilt og under fabrikation, men som resultat af
forsøgene bestemte man sig til, at GEJSER, der kom efter
HEKLA, skulle have hurtigskydende kanoner, og i 1890
modtoges artilleriet til den nye krydser fra Krupp.

Søartilleriet fortsatte forsøgene med det hurtigskydende
artilleri, idet man nu især foretog prøver med granater, der
var ladet med forskellige stærkt eksplosive stoffer - dels
på skydebanerne og dels på søen, hvor bl. a. den i 1885 ud
rangerede panserfregat PEDER SKRAM blev brugt som
skydern ål.

De nye kanoner var patronkanoner med enhedspatron,
hvorved en ulykke som den, der indtraf i HEKLA i 1908,
var udelukket. Skudhastigheden for den 12 cm PK var godt
5 skud pr. minut - eller fem gange så stor som for den 15
cm BK i HEKLA. Skønt kaliberet var mindre, var ræknin
nin gen 9200 m -nod 3000 for den 15 cm RK. Ammunitions
beholdningen var 200 skud pr. kanon.

Den 87 mm PK havde en skudhastighed l,a 6 skud pr. mi
nut , en rækning på 8600 m og en ammunitionsbeholdning på
250 skud pr. kanon.

J 1913 ombyttedes fire 37 mm revolverkanoner med 4 stk.
57 mm PK på forreste og agterste bro . Af disse blev de to
senere udskiftet med 57 mm ABK.

Tidsskr. f. Søv...en 142. lrg. IO
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Også m.h.t. torpedoarmeringen skete der et fremskridt,
idet stævnapparatets kaliber øgedes fra 38 til 45 cm. J mod
sætning til HEKLA var det i GEJSER den bagbords 38 cm
torpedokanon, der stod forrest - lidt agten for den agterste
skorsten.

Ligesom i HEKLA bestod maskineriet af to opretstående
tregangsmaskiner leveret af Burmeister & Wain, men i ste
det for 6 lave cylindriske pladekedler fik GEJSER 8 vand
rørskedler bygget på Orlogsværftet.

GEISER var det første krigsskib i Verden over jagerstør
relse , der fik installeret vandrørskedler. De var opstillet i to
rum - hvert med fire kedler - idet hver gruppe på fire
kedler havde sin skorsten. GEISER blev derved et af Flådens
få skibe over torpedobådsstørrelse, der havde to skorstene
(79).

Fordelen ved vandrørskedler er som bekendt muligheden
for hurtig opfyring og dampudvikling. Men rørene i GEI
SERs kedler havde kun en ringe diameter, hvorfor faren for
kedelsten krævede særlig omhu m.h.t. pasning og spæde
vand. Indtil GEISER i 1906 fik nye og mere robuste vandrør
i kedlerne, blev krydseren kun sendt på togt i de hjemlige
eller nærmeste farvande. Trods krydserens navn turde mal
således ikke sende den på togt til Island før efter 1906.

Vandrørskedlerne havde også den fordel , at de var lettere
end de ældre pladekedler. Takket være denne vægtbespa
reise kunne panserdækket gøres noget sværere - maximum
48 mm - ligesom også en del af glacispanseret blev lidt
tykkere end i HEKLA.

Vægtbesparelsen ved de 8 vandrørskedler i GEISER
forhold til de 6 cylindriske pladekedler (ildrørskedler)
HEKLA var, som angivet nedenfor 60 tons:

Vægt af kedler med tilbehør .
Kedelvand .

ia1t

HEKLA
120.2 15

48.0 ts
168.2 ts

GEISER
90.8 ts
17.4 ts

108.2 ts
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Byggeprisen var ca. 1.887.000 kr. Bekostningen ved ud
rustning og afrigning samt under togt var den samme som
for HEKLA.

Rejsningen bestod oprindelig af to signalmaster med korte
stænger og to ræer på fokkemasten. I 1903 installeredes tråd
løs telegraf med en høj gniststang på fortoppen. I 1908 kom
der gniststænger på begge toppe med fire antenner mellem
gnistræerne. Lidt senere fjernedes den øverste rå på fokke
masten.

Begge master fik samtidig et åbent mærs med sider af ma
let sejldug. Under Sikringsstyrken 1914-18 blev radiostæn
gerne ikke strøget - som tilfældet var i panserskibene.

I 1922-23 blev det åbne »sej ldugsmærs« på fortoppen
ombygget til et større og lukket stål mærs med ildlederstation,
medens det agterste åbne bibeholdtes.

Ø velseseskad ren ud for Tunø 20.8. 1899. Til venstre pa nserskib ene JVER HVJT
FELDT og TORDENSKJOLD - til højre GEJSER.

8.5.-10.7. 1893. Prøvetogt.
1.8-28.9. 1893. I eskadre med IVER HVITFELDT, VAL

KYRIEN og 4 torpedobåde.
1.6.-4.7.1895. I eskadre med HEKLA (s.d.) og 4 torpedo

både for at repræsentere ved åbningen af Kielerkanalen.



Krydseren GEISER 149

5.8.-30.9. 1896. I eskadre med IVER HVITFELDT,
VALKYRIEN, dampminebåden HJÆLPEREN og 4 tor
pedobåde.

1.8.-6.10. 1899. I eskadre med IVER HVITFELDT,
TORDENSKJOLD, HJÆLPEREN og 4 torpedobåde.

16.5.-30.6. 1903. øvelsesskib for Artilleri- og Torpedo
skolen. Fortsatte på selvstændigt togt til 3.8. Derefter til
27.9. i eskadre med VALKYRIEN, HEIMDAL, 3 kanon
både, 8 torpedo- og 6 patruljebåde. Fra 27.9. på selvstæn
digt togt til Gedser og Warnemiinde i anledning af fest
lighederne ved åbningen af dampfærgeforbindelsen. Kom
mandostrygning 5.10.

16.5.-1.7. 1905. øvelsesskib for Artilleri- og Torpedosko
len. Fortsatte på selvstændigt togt til 19.7. Derefter til 30.9.
i eskadre med OLFERT FISCHER, SKJOLD, HEIMDAL,
3 kanonbåde, 8 torpedo- og 6 patruljebåde.

19.11.-2.12. 1905. Sammen med OLFERT FISCHER
eskorte for kongeskibet DANNEBROG, der sejlede Norges
nye Kongepar til Christiania (80).

1.5.-12.6. 1907. øvelsesskib for Artilleri- og Torpedo
skolen (81).

15.6.-28.9. 1907. Var under togtet fra 21.7. til 21.8.
eskorte for Kongen om bord i dampskibet BIRMA under
kongerejsen til Færøerne og Island - se HEKLA, der ind
gik i eskorten 24.7 (82).

Deltog fra 28.8. sammen med IVER HVITFELDT og
HEKLA samt torpedo- og patruljebåde i øvelser med Den
flydende Defension.

1.5.-15.6. 1909. Øvelsesskib for Artilleri- og Torpedo
skolen.

18.6.-24.9. 1090. Var under togtet fra 11.7. til 23.7. eskor
te for kongeskibet DANNEBROG til Kronstadt og Bjorkd
sund under kongerejse til Rusland. Indgik 31.7. icskadren.

1910 ændredes klassificeringen til Krydser uden klasse
betegnelse.
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1.10. 1912-20.9. 1913. Med kommando hejst henlå GEI
SER som moderskib for torpedo- og undervandsbådene ved
den sydlige beddingsbro ved den gamle ophalerbedding.
Ubådene, der indtil da havde haft station i Søminegraven,
fik i foråret 1913 også liggeplads ved beddingsbroen.

Efter kommandostrygningen 20.9. 1913 forblev GEISER
liggende på samme plads som logiskib underlagt Under
vandsbådsdivisionen. Som tidligere nævnt foretoges udskift
ning af 4 stk. 37 mm revolverkanoner med 57 mm PK L/44.

Med Undervandsbådsdivisionens stadig tiltagende admi
nistration og det med de nye både forøgede personel var det
efterhånden begyndt at knibe med pladsen om bord i GEI
SER. Men da krydseren påregnedes udrustet i tilfælde af
mobilisering, måtte der ikke foretages de for dens fortsatte
anvendelse som logi - og depotskib nødvendige ændringer i
apteringen.

Takket være sit forældede artilleri blev derfor den kun
to år ældre krydser HEKLA nu desarmeret og apteret som
depotskib i stedet for GEISER, som udgik af Undervands
bådsdivisionen, da HEKLA den 7.1. 1914 hejste kommando
som logi - og depotskib.

Ved Verdenskrigens udbrud i 1914 henlå GEISER under
l. suppleringsstyrke og beordredes den 4.8. udrustet.

Kommandoen blev hejst den 7.8., hvorefter GEISER ind
gik i Sikringsstyrken. Efter at have været i 1. Eskadre i
Sundet i nogle måneder skiftedes i november til 2. Eskadre
i Store Bælt. I de følgende år var GElSER afvekslende i 1.
og 2. Eskadre og gjorde herunder i kortere perioder tillige
tjeneste som skoleskib for reservepersonel og frivillige lær
linge.

I h. t. »Haandbog for Søværnet« 1918 var GEISER i 1917
blevet overført til Reserven (83).

13.12. 1918 udgået af Sikringsstyrken.
14.5.-19.9. 1919. øvelsesskib for Konstabelskolen. Fra

juli togt nord på med anløb af Bergen, Reykjavik, Færøerne,
Trondhjem og Christianssand.
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Kryds eren GEISER 1919.

19.3.-21.4. 1920. Deltog i patruljetjenesten i Lille Bælt
for at forh indre strandhugst på Ærø og de øvrige danske
øer af tyske bander og fra Sønderjylland undvegne russiske
krigsfanger - jfr. VALKYRIEN. Foretog i april under Ge
neralstrejken en rejse med post og passagerer til Rønne og
tilbage til København.
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23.4.-12.5. 1920. Udrustet for under Generalstrejken at
bringe levnedsmidler til Thorshavn. Tillige medtoges post
og passagerer til Færøerne og tilbage til København. Foretog
derefter atter en rejse tur-retur fra København til Rønne
med post og passagerer.

19.5.-22.7. 1920. I skoledeling. Eskorterede - afvekslen
de med OLFERT FISCHER og HEIMDAL - kongeskibet
DANNEBROG under togt i de sønderjyske farvande i juli.

8.5.-7.7. 1923. Artilleriskole til 24.5., derefter komman
doskib i øvelsesdel ingen.

25.5. indtraf ved Masnedsund under demonstration af et
tågeudviklingsapparat en voldsom fosforeksplosion. 21 sø
officerer, 16 dæksofficerer og dæksofficersassistenter m. fl.,
12 faste menige og 6 værnepligtige - ialt 55 blev ramt og
forbrændt så alvorligt, at kun to af disse kunne genoptage
deres tjeneste samme dag. Blandt de sårede var chefen for
GEISER og de fleste chefer for delingens 9 torpedobåde og
3 minefartøjer. Kaptajnløjtnant Riitzou afgik ved døden af
sine sår den 11.6., maskinmester Borg blev blind, og adskil
lige fik store, smertende og vansirende sår i ansigtet, på hal 
sen, armene og over kroppen. Det tog år og gentagne smerte
fulde operationer, før sårene blot så nogenlunde blev lægt.
Helt lykkedes det ikke - mange var for livstid blevet mær
ket af vansiringer og ar, som selv de dygtigste krigskirurger
i England kun til en vis grad form åede at mildne med pla
stiske operationer (84).

Yderligere indtraf der i løbet af togtet en situation, der
let kunne have udviklet sig til en endnu større ulykke, idet
GEISER under en ubådsøvelse kolliderede med BELLONA,
der var neddykket, og som fik begge sine periskoper bøjet.
Herudover skete der heldigvis ikke videre skade (84 a).

10.5.-8.10. 1924. øvelsesskib for DOE-skolen (Dæks
officerselevskolen). I august tillige artilleriskole og i sep
tember i eskadre.

11.5.-5.10. 1925. øvelsesskib for DOE-skolen. Fra 22.6.
til 11.7. i eskadre med NIELS IUEL og HEIMDAL m. fl.



154 Vore Krydsere

Krydseren GEISER under klart skib 1923. Man bemærker det lukkede mærs
pil fortoppen .

Østersøtogt med anløb af Helsingfors, Reval og Riga. Om
efteråret i øvelseseskadre.

10.5.-7.10. 1926. øvelsesskib for DO E-skolen. Indgik 3.6.
sammen med inspektionsskibet FYLLA som eskorte for
NIELS IUEL under kongerejsen til Færøerne og Island.
GElSER forblev efter NIELS IUELs hjemrejse en måned
som inspektionsskib ved Island og Færøerne. Anløb derefter
Leith og Antwerpen. Indgik fra september i øvelseseskadren.

5.5.-3.9. 1927. Øvelsesskib for DOE-skolen. I eskadre med
NIELS IUEL og HEIMDAL til ultimo juli.

29.3. 1928 udgået af Flådens tal og solgt til ophugning.
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Krydseren HEIMDAL
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Som det allerede er nævnt adskilte HEIMDAL sig fra
HEKLA ved at have samme armering som GEISER - og
fra denne ved at have samme kedler som HEKLA. Men her
udover var det kun på ganske få og som regel ret uvæsent
lige punkter, at HEIMDAL adskilte sig fra de to andre
krydsere.

HEIMDAL var fra begyndelsen bestemt til at være sta
tions- og fiskeriinspektionsskib ved Island. Det var grunden
til , at krydseren fik mere robuste kedler end GEISER. Un
der hovedeftersynet i 1910 blev de gamle cylindriske plade
kedler udskiftet med vandrørskedler (model : Orlogsværftets
hurtigkedel).

For at gøre skibet så sødygtigt som muligt under de ofte
barske vejrforhold ved Island i forårs - og efterårsm ånederne
søgte man at lette forskibet for bedre at kunne forcere op
mod søen. Ankerbeddingerne var derfor flyttet fra deres
ellers normale placering lige agten for klydset til forkant af
dækshuset under forreste bro. I forbindelse hermed var
ankerkranen på fordækket erstattet af to udlæggere - en
på hver side af dækshusets forkant til »kipning og katning'«
af ankeret.

Endvidere lettedes begge stævne ved, at skibssiderne udfor
stævntorpedoapparaterne ikke blev beskyttet. De 25 mm stål
plader, der fandtes her både i HEKLA og GEISER, blev
i stedet for i HEIMDAL brugt til i dobbelt lag - 2 X 25 mm
- at beskytte det opstående udfor de tværskibs torpedo
kanoner.

Skærmene til de 12 cm og 87 mm PK var 40 mm tykke
med et 25 mm tag .

Master, ræer og gniststænger var som i GEISER og æn
dredes i tidens løb i takt med ændringerne i dette skib. Der
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fandtes dog kun mærs på fortoppen - først åbent sejldugs
- senere lukket stålmærs med ildlederstation.

Byggepris ca. 1.687.500 kr. Bekostning ved udrustning og
afrigning samt under kommando var den samme som for
HEKLA og GEISER.

16.4.-30.9. 1895. Efter værftsprøverne afgik HEIMDAL
til Færøerne og Island som stations- , fiskeriinspektions- og
opmålingsskib.

1.4.-15.9. 1896. Færøerne og Island som i 1895.

Krydseren HEIMDAL under Islandstogtet 1896.

3.10. 1896-22.2. 1897. Vintertogt til Middelhavet - bl. a.
med besøg i T oulon.

1897-1901 hvert år fra medio marts til oktober-november
til Færøerne og Island som i 1895 (85).

16.5.-30.6. 1903. Kadetskib. Kanalen og Kingstown.
Hjemrejse nord om Skotland. Derefter i eskadre til 30.9. 
se VALKYRIEN.

15.10. 1903-30.3.1904. Vintertogt til Middelhavet. Cadiz,
Alexandria, Piræus, Pola, Venedig og Malaga.
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20.5.-1.7. 1904. Kadetskib. Kanalen, Cherbourg og Aren
dal.

12.10. 1904-15.2. 1905. Den 17.10. ankredes i Lange
landsbæltet, hvor der udveksledes salutter og officielle be
søg med den her opankrede 2. russiske Stillehavsflåde, der
under admiral Rodjestvenski var på vej mod Østasien. Den
18. og 19. lettede forskellige afdelinger af den russiske flåde
og stod nord på, medens danske torpedobåde afsøgte de om
kringliggende farvande og havne for eventuelle japanske
torpedo- og undervandsbåde m.v. (85 a).

Ved Skagen passeredes den russiske flåde, der var an
kret her, inden den genoptog sin rejse rundt om Afrika til
nederlaget ved Tsushima tre fjerdingår senere, medens
HEIMDAL fortsatte sit vintertogt til Middelhavet og Ma
deira, Tenerifa og Lissabon.

31.5.-30.9. 1905. Kadetskib. Færøerne, Island og Liver
pool. Fra 19.7. i eskadre - se GEISER.

.et og elegant virkede krydseren HEIMDAL med denne rigning fra 190b. Det bemærkes, at la
trods skibets kampgrå farve - er hvidmalede som en reminiscens fra alle tidligere farvemønstre

almindelige overgang til den kampgrå farve i 1907, hvor også fartøjerne fik denne farve.
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31.5.-27.9.1906. Kadetskib. Dartmouth, Madeira og Le
Havre. Fra 29.7. i eskadre.

15.10. 1906-26.2. 1907. Vintertogt til Middelhavet. Gi
braltar, Beirut og Piræus.

1.6.-27.9. 1907. Kadetskib. Antwerpen, Gibraltar og
Greenhithe. I september i eskadre.

1.6.-29.9. 1908. Kadetskib. Færøerne og Island. Deltog
24.-27.7. i St. Nazaire og Nantes som eneste ikke-franske
orlogsskib i festligheder arrangeret af La Ligue Maritime
Francaise. I september i eskadre.

15.10. 1908-23.2. 1909. Vintertogt til Middelhavet. Port
land, Lissabon, Algier, Palermo, Tripolis og Konstantinopel.
Holdt Jul og Nytår i Piræus 15.12.-3.1.

Kort før Nytår indtraf det store jordskælv ved Messina,
hvorved 84.000 mennesker omkom. Den 2.1. 1909 kl. 1800
modtog HEIMDAL telegram om at indkøbe proviant og
lægemidler og derefter gå til Messina og yde assistance. Ef
ter at man i løbet af aftenen og natten havde skaffet så
mange provisioner som muligt, afgik HEIMDAL den næste
morgen via Korinthkanalen til Messina, hvor krydseren efter
sin ankomst den 5.1. kl. 0300 stillede sig til disposition for
den italienske admiral, der ledede redningsarbejdet. Det
var hl. a. byerne Bagnara og Scilla, men dog navnlig Cani
tello på Calabriensiden, der blev ydet hjælp til (86).

HEIMDAL afgik den 8.1. til Spezia, hvor krydseren op
holdt sig en uges tid og afholdt torpedoskydning på bugten
nogle dage . Den 14.1. afleveredes to 45 cm torpedoer til
undervandsbåden DYKKEREN, der var under bygning hos
firmaet Fiat - San Giorgio i Spezia.

Et par dage senere fortsattes hjemrejsen, hvorunder Ville
franche , Gihraltar og Harwich blev anløbet.

På den sidste del af togtet skulle der dog endnu indtræffe
en alvorlig begivenhed. Den 19.2. løb den engelske damper
ASTRAKHAN udfor Lappegrunden ind i styrbords side af
HEIMDAL lige agten for udbygningen til den forreste 87
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Kryoseren HEIMDAL i Orlogsvær ftets tø rdok eft er i tåge at vær e påsejl et af den engel ske
damper ASTRAKHAN ved Lappegru nden den 19.2. 1909.

mm PK (nr. l) . Der fremkom et stort, mere end en meter
dybt hul i skibssiden lige ned til vandlinien. Lækmåtten blev
selvfølgelig straks udsat, hvorfor der kun trængte en ubety
delig mængde vand ind under sejladsen til Holmen, hvor
krydseren kom i tørdok.

Ved den påfølgende søretssag blev den engelske skibsfører
kendt skyldig. Omkostningerne ved reparationerne androg
ca. 10.000 kr. (87).

1.6.-24.9. 1909. Kadetskib. I Skagerak afholdtes en serie
radioøvelser med radiostationen på Orlogsværftet. Anløb
Bordeaux og Christian ia. I eskadre fr~ 31.7.

Vinteren 1909-10: Hovedeftersyn med udskiftning af de
gamle cylindriske pladekedler med vandrørskedler. Samti-

Tidsskr. f. Sevæsen 142. årg. 11
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dig blev fire 37 mm revolverkanoner på forreste og agterste
bro erstattet af 4 stk. 57 mm PK L/44, og klassificeringen
ændredes til Krydser uden klassebetegnelse.

27.5.-24.9. 1910. Kadetskib. Leith, Færøerne og Island.
I eskadre fra 5.8. Under skydeøvelser ved Tunø indtraf der
ved en 87 mm PK en »efterbrænder«, hvorved en kadet blev
alvorligt forbrændt i ansigtet. HEIMDAL afgik omgående
med den sårede til Århus, men genoptog efter eskadrechefens
ordre straks efter tilbagekomsten den afbrudte skydning (88).

22.5.-14.9. 1911. Kadetskib. Første togt, hvor ingeniør
eleverne (de senere ingeniørkadetter) var med om bord i
kadetskibet. Ingeniøreleverne havde tidligere - fra 1905 
haft kanonbåden FALSTER som deres særlige skoleskib hver
sommer.

HEIMDAL deltog i Rouen i Tusindårsfesten for Nor
mannernes erobring af Normandiet. Derefter anløb af Ta
rifa, Algier og Cowes. I eskadre i september (89).

28.5.- 14.9. 1912. Kadetskib. Færøerne og Island, King
stown og Boulogne.

26.5.-18.9. 1913. Kadetskib. Dartmouth, Lissabon og St.
Malo. I eskadre en kortere periode i august.

3.10. 1913-31.3. 1914 i vintereskadre med HERLUF
TRaLLE i danske farvande.

27.4.-28.5. 1914 udrustet som eskorteskib for kongeskibet
DANNEBROG i anledning af Kongeparrets besøg ved for
skellige hoffer og hos den franske præsident. Afrejse fra
Esbjerg 6.5. med anløb af Sheerness, Dover, Calais og Am
sterdam. Tilbagekomst til Esbjerg 26.5.

28.5.-1.8. 1914. Kadetskib. Dartmouth, Malaga, Gibral
tar, Greenock og Færøerne. Hjemkaldt p. g. af den spændte
situation i Europa (90).

1.8. 1914 indgik i Sikringsstyrken. Fra 7.8. i 2. Eskadre i
Store Bælt. Indgik i begyndelsen af november i l. Eskadre
i Sundet og var her fra 16.11. tillige skoleskib for reserve
kadetter.

18.12.-19.12. 1914. Sejlede Kongen til Trekongermødet i
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Malmø. Da man i Malmo trak fyrene efter den forcerede
sejlads og ikke kunne komme af med asken og de glødende
kul, blev disse lagt op ad et skodt på fyrpladsen. Under
tilbagerejsen opdagede man, at varmen gennem skodtet ind
til kulkasserne havde sat kullene i disse i brand. Medens
HEIMDAL med 15-16 knob var på vej tilbage til Køben
havn eskorteret af en division torpedobåde, lykkedes det
dog at få bekæmpet ilden, uden at man behøvede at foruro
lige Kongen (91).

I årene 1916-1918 var HEIMDAL kadetskib i skole
deling sammen med INGOLF (s. d.) fra maj til september.
Sejladsen foregik mest i de indre farvande - Limfjorden,
Smålandsfarvandet og Århusbugten - ofte med ankeret i
bund i en uge eller fjorten dage i Kalø Vig. Ind imellem
sommerens kadettogter var HEIMDAL i den øvrige del af
årene skiftevis tildelt 1. og 2. Eskadre.

Den 25.2. 1918 om morgenen fik HEIMDAL, der lå ved
Korsør, ordre til at afgå til Skagen til bevogtning af den
dagen i forvejen udfor Højen strandede spanske damper
IGOTZ MENDI, der havde tysk prisebesætning om bord.

IGOTZ MENDI var under en tvangsrejse for engelsk
regning med en last kul til Ceylon blevet opbragt af den
tyske hjælpekrydser WOLF i november 1917 omtrent 100
sømil vest for Reunion. Foruden prisebesætningen kom en
del »fanger« fra opbragte og sænkede skibe om bord i
IGOTZ MENDI, der nu tjente som forsyningsskib under
WOLFs hjemrejse rundt Kap og videre nord på i Atlanten.
Syd for Island kom de to skibe imidlertid fra hinanden.

Medens det lykkedes WOLF den 18.2. 1918 at nå hjem til
tysk havn efter et togt på 444 dage uden forbindelse med
land, strandede IGOTZ MENDI den 24.2. i tåge ved Højen
Fyr, idet man havde forvekslet fyrets tågesignal med sire
nen på Skagens Rev Fyrskib. Tyske ubåde, der søgte kommu
nikation med IGOTZ MENDI, blev afvist.

Da vejrforholdene efterhånden forværredes, blev først
»passagerern e<, og senere den spanske besætning sat i land
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med redningsbåd, og da opholdsfristen udløb, blev den tyske
besætning - stadig under vanskelige vejrforhold - bragt
i land og interneret og dansk vagthold sat om bord. Den
1.3. overtog den spanske kaptajn igen sit skib, og Svitzer
påbegyndte bjergningen. Den 9.3. kom IGOTZ MENDI om
sider flot og blev slæbt til Frederikshavn. Affæren, der ef
terfulgtes af adskillige noter mellem den danske og den ty
ske regering, endte med en international undersøgelseskom
mission, som udtalte, at Danmark ikke havde gjort sig skyl
dig i en mod neutraliteten stridende ulige behandling af de
krigsførende (92).

Sammen med GEISER overførtes HEIMDAL i 1917 til
Reserven (jfr. »H aandbog for Søværnet« 1918).

4.10. 1918 blev HEIMDAL øvelsesskib for Reservekadet
skolen , og da 2. Eskadre ophævedes 23.12. 1918, indgik kryd
seren sammen med HERLUF TROLLE og 3 torpedobåde i
en vintereskadre til 28.2. 1919.

~~ .
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Krydseren HEIMDAL un der indsejling til Korser med senderjyske kr igsfanger fra
H ull i september 1919. D e fire 87 mm PK mid lertidigt udtaget.
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27.3. 1919 udgik HEIMDAL som det sidste skib af Sik
ringsstyrken, der ophævedes 31.3. 1919, da Flådens Over
kommando blev nedlagt.

1.4.-12.4. 1919 lå HEIMDAL med kommando hejst til
disposition på Holmen.

4.8.-15.10.1919 afhentede HEIMDAL sønderjyske krigs-
fanger fra England og Frankrig :

Hull-Horsens (100 mand) (august).
Hull-Fredericia (august) .
Hull-Korsør (september).
Rouen-Assens m.v. (september) .
Hull og Tillbury-Kerteminde (oktober).
Under disse rejser var de fire 87 mm PK midlertidig ud 

taget.
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K rydseren G EISER. or logsskibe t OLFERT FI SCHER og kryd seren HEIMDAL
i Svendborg Sun d ud for Troense 1920.
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14.5.-16.9. 1920. Kadetskib. 9.7. eskorterede HEIMDAL
sammen med tre torpedobåde kongeskibet DANNEBROG
nord om Sjælland og Fyn til Sønderjylland efter Genfor
eningen. Anløb i august Leith og Christianssand.

17.5.-20.9. 1921. Kadetskib. Efter sejlads bl. a. i sønder
jyske farvande indgik HEIMDAL 16.6.-30.7. som eskorte
for VALKYRIEN (s. d.) under kongerejsen til Færøerne
og Island. Medens Kongen besøgte Grønland om bord i
ISLAND, gik HEIMDAL norden om Island med anløb af
Isafjord, Akureyri og Seydisfjord og videre til Færøerne,
hvorfra VALKYRIEN eskorteredes til København. Indgik
derefter i en skoledeling til 16.9.

16.5.-16.9. 1922. Kadetskib. Efter sejlads bl. a. i sønder
jyske farvande gik udenlandstogtet til Greenhithe, Bordeaux,
Lissabon, Madeira og Dartmouth. Indgik i øvelseseskadren
5.8.-13.8. Eskorterede 24.8.-31.8. kongeskibet DANNE
BROG til Norrkdping.

10.5.-8.10. 1924. Kadetskib. Udenlandstogt til Amster
dam, Brest, Lissabon, Dover, Parkeston og Færøerne. 4.8.
19.8. i artilleriskoledeling og 2.9.-2.10. i øvelseseskadren.

11.5.-5.10. 1925. Kadetskib. Fra 22.6.-11.7. i eskadre
med NIELS IUEL og GEISER m. fl. under 0stersøtogt til
Helsingfors, Reval og Riga. Derefter Færøerne og Inverness.
Om efteråret i øvelseseskadren.

10.5.-7.10. 1926. Kadetskib. Udenlandstogt til Vlissingen,
St. Jean de Luz, Bayonne, Gibraltar, Barcelona og Plymouth.
Derefter i øvelseseskadren.

Under et ubådsangreb indtraf en kollision med ubåden
ROTA. Da ubåden ved periskop havde opdaget faren, dyk
kede den ud og bakkede, og da man nu fra HEIMDAL ob
serverede ubåden, blev der straks slået fuld kraft bak. Det
lykkedes at få taget så meget af skibenes fart, at kollisionen
kun skete med ringe kraft, så der ikke opstod nogen alvorlig
skade.



Luftfotografi kort før kollisionen mellem krydseren HEIMDAL og undervandsbåden ROTA 1926.
Ubåden er under uddykning - begge skibe bakker fuld kraft.

;>;

-<go
<>
(il
::J

:I:
m
~
O
:>
r

~

!!l



168 Vore Krydsere

HEIMDAL under Nyholrns Kran 1926. Stængerne - især på fortoppen - ses her staget unatur
forefter.

5.5.-3.9. 1927. Kadetskib. D denlandstogt. Falmouth, Gi
braltar, Casablanca, Valencia, Oran, Madeira og Portland.
I august i øvelseseskadren.

5.5.-28.8. 1928. Kadetskib. 10.5.-20.5. eskorterede
NIELS IDEL, der med Kongen aflagde besøg i Finland.
Fra 16.6. udenlandstogt til Gent, Oban, Færøerne og Mar
ctrand. I august i øvelseseskadren.

22.5.-30.8. 1930. Kadetskib. I juni eskorte for NIELS
IDEL under kongerejse til Færøerne og Island.

1.7.-14.7. i Østersøen med besøg i Gdynia sammen med
ubådsflotillen. HEIMDALs sidste togt.

22.10. 1930 udgik HEIMDAL af Flådens tal og blev solgt
til firmaet Petersen & Albeck til ophugning.
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Knmmandostrygn ing i den sidste danske krydser. Flag og vimpel nedhales i ka
detskibet, krydseren HEIMDAL den 30. august 1930.

Oprindelig bestemt til tjeneste som stations- og fiskeri
inspektionsskib ved Island kom HEIMDAL fra 1895 til 1901
hvert sommerhalvår - fra marts-april til oktober-novem
ber - nord på, indtil HEKLA fra og med 1902 i nogle år
overtog denne tjeneste, der - som omtalt i Epilogen 
senere overgik til BESKYTTEREN og det i 1906 søsatte
inspektionsskib ISLANDS FALK.

Efter tjenesten i de nordlige farvande blev HEIMDAL
efter et hvileår kadetskib i 1903. De to første kadettogter var
kortvarige - kun halvanden måned hver forsommer - idet
kadetterne derefter fik sejlskibsuddannelse i 21/ 2 måned om
bord i briggen ØRNEN (93).



170 Vore Krydsere

K:.m afbrudt af tre togter med VALKYRIEN (1915, 19
og 23) og et med NIELS IDEL (1929) har HEIMDAL været
kadetskib hver sommer fra 1903 til 1930.

Alt i alt har hrydsercn. HEI:rvlDAL således været udrustet
på 24 kadettogter og dermed slået sin navne og forgænger
som kadetskib, korvetten HEIMDAL, med to togter.

Når hertil kommer de fem vintertogter til Middelhavet og
alle de mange særlige opgaver, som skibet i tidens løb har
løst, må det siges, at HEIMDAL har været Marinen et godt
skib.

Krydseren HEIMDAL med ar tilleri m. v. udtaget passere r Knippelsbro på vei
til ophugning. .

F[ernkendingi
T il hjælp ved identificering af vore sidste fire krydsere

på billeder skal der her som en slags resume anføres nogle af
de vigtigste kendetegn.
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VALKYRIEN. Lodrette master og skorsten. .13 reder på
skibssiden til sekundærarmeringen. Fartøjsbom med hejse
grejer ved stormasten. Store midtskibs fartøjer - bl. a. ve
detb åd. Oprindelig runde stålmærs og 4 små projektører -
fra 1913 lette mærs (malet sejldug) på for- og agterkant af
masterne og to 90 cm projektører i lavtsiddende »projektør
mærs« på for- og agterkant af undermasterne. Ornamente
ring på eller ved begge stævne. Eneste krydser, der har haft
torpedonet. Medførte på sine to første togter (1890 og 93)
to 2. kl. torpedobåde.

i1.:v:.~.Jo. ~. _. -
HEKLA. Lodret skorsten og lodrette master. Stormastens

undermast ses dog i visse tilfælde med let fald. Forreste
fartøjsdavider betydelig højere end de agterste. Ligesom i
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HEIMDAL projektører på kommandotårn og på projektør
søjle på agterste bro helt fri af stormasten. Ankerkran for
ude på fordækket. To sidestillede luftrør lidt foran for stor
masten. Aldrig mærs.

GEISER skilte sig selvsagt klart ud fra de tre andre kryd
sere ved sine to skorstene.

l

HEIMDAL. Let fald på skorsten og master. Enkelte år
kan stængerne dog ses staget nær lodret. Oprindelig - lige
som VALKYRIEN og HEKLA - en tynd krave om skor
stenens overkant. Kraven bortfaldt i de senere år. Agterste
fartøjsdavider betydelig højere end de forreste. Ingen an
kerkran på fordækket. Ankerbedding rykket agterefter til
foran for dækshuset. Kun mærs på fortoppen.

De sorte silhuetter er fra Sikringsstyrken 1914-18, bille
det af HEKLA fra 1902 - uden den forreste 15 cm BK.
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Noter
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(79) Af 2-skorstenede skibe havde Flåden - bortset fra hjuldampskibet HOLGER
DANSKE (1850-73) og det gamle kongeskib DANNEBROG ( 1879- 1931) 
i sin tid kun tre enheder : ST. THOMAS, TORDENSKJOLD og GEISER.
Efter I. Verdenskrig tilkom den engelskbyggede FYLLA (ex ASPHODEL ).
I dag har vi de to fregatter PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE.

(80 ) Admiral Konows erindringer, bd. I - side 335.

(81) N . luel-Brockdori]: "Spredte Erindringer .. ." - side 145.

(82) ibid . - sid e 146.
Hector Kiær: "Lyse Minder . . ." - side 105. HEIMDAL rettes her til
HEKLA og ATALANTA til ATLANTA. Dampskibene BIRMA og AT 
LANTA var lejet af Ø.K. BIRMA førte kongeflag og havde mandskab fra
Marinen - bortset fra maskinens overordnede og restaurationspersonalet,
der var fra Ø.K. ATLANTA, der medførte medlemmer af Rigsdagen, havde
udelukkende besætning fra Ø .K.

(83) I "F laadens Virksomhed under Verdenskrigen 1914-1919" (udsendt af Ma 
rinem inisteriet 1920) ses både GEISER og HEIMDAL opført under Reser
ven allerede i 1914 (side 6 ), medens dette først Iremgår af "Haandbog for
Søværnet" 1918.

(84) Kai Hammerich: "Af mit Livs Drama" . Kb h. 1960.
"Ill ustreret Tidende" 1923 - nr . 36 og 40.

(84 a ) Vore Un derrandsbdde - side 177.

(85) ChT. G. Middelbo e: " Eri ndringer" . Togtet 1898 - side 122.

(85 a ) Admiral Konoun erindringer, bd. I - side 304.

(86) Prins Axel: Med krydseren HEIMDAL ved Messina. "U nder Dannebrog" .
Juleheftet 1912 - side 21. Her er dog fejlagtigt anført, at HEIMDAL
ikke anløb Spezia .

(87) "K rig og Fred" 1908 - nr . 8 og 9.
T. f. S. 1909 side 437 og 1910 side 44.

(88) "Under Dannebrog". Juleheftet 1912 - side 40.

(89 ) Hector K iær : "Lyse Minder . . ." - side 122. Navnet på det norske kadet
skib var ikke FRITHIOF NANSEN, men kun FRITHIOF - en lille kryd
ser på størrelse med HEIMDAL (1895, 1380 tons. 15 knob. to 12 cm PK
og let panserdæk. 3 skorst ene . klassificeret som kanonbåd ). FRIDTJOF
NANSEN (med D ) var et inspektionsskib, søsat 1930.

(90) ibid. - side 133.

(91) ibid. - side 139.

(92 ) T . r. S. 1968 - side 201.
..Flaadens Virksomhed under Verdenskrigen 1914-1919" - side 63.

(93) R . Steen Steensen : "Søofficerskolen gennem 250 Aar ". Kbb. 1951 
side 311.

(fortsættes).
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Brintoverilte som fremdrivningsmiddel

Af kommandørkaptajn K. Malmkjær

Under den 2. verdenskrig anvendte tyskerne højtkoncen
treret brintoverilte som fremdrivningsmiddel i torpedoer og
undervandsbåde, og de fleste vil sikkert genkende navne
som INGOLIN-torpedoer og WALTER-undervandsbåde;
men det er nok ikke mange bekendt, at dette stof blev an
vendt i 26 forskellige våben, og at der var yderligere ca. 40
andre på eksperimentstadiet.

Tyskerne anvendte således også brintoverilte til affyring
af »V-l bomber«, til at drive brændstofpumperne i »V-2«
og til 2 typer luftfartøjer.

Stoffets anvendelsesmuligheder er mangfoldige, og det
vides da også med sikkerhed, at eksperimenter foregår i
mange lande, f. eks. var de britiske forsøgsu-både EXCALI
BUR og EXPLORER, og torpedo Mk 16, der stadig anven
des i US NAVY , fremdrevet med brintoverilte-maskineri.

Fordelen ved at anvende brintoverilte er den indlysende,
at man her har et stof , der kan afgive ilt ved forbrænding,
og at de forbrændingsprodukter, der afgives, ikke efterlader
sig noget spor i vandet, samt at det kan anvendes som MO
NOPROPELLANT, d.v.s. at det i sig selv kan fungere både
som drivmiddel (brændstof) og iltningsmiddel (oxidant).

Flydende ilt er også i besiddelse af disse 2 egenskaber,
men er væsentlig vanskeligere at opbevare, bl. a. er flydende
ilt meget koldt (det koger ved -+- 1830 C.), og de fleste me
taller bliver skøre ved denne temperatur. Brintovrilte der
imod kan opbevares i åbne beholdere ved almindelig stue
temperatur, uden at fordampe.
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Den br intoverilte (H202), som vi almindeligvis kender og
anvender som desintektionsmiddel, har en koncentration på
3 % , de resterende 97 0/o er vand; men skal man anvende
brintoverilte som drivmiddel, må man op på koncentratio
ner i nærheden af 100 % •

Allerede i 1933 begyndte tyskerne at eksperimentere med
H202. Arbejdet blev ledet af professor Walter, og på grund
af forsøgenes hemmelighed anvendtes en del forskellige
dæknavne, f. eks. INGOLIN (efter professor Walters søn
Ingolf), AUROL, AUXILIN og T-STOF. Også i USA ar 
bejdede man før krigen med disse forsøg, men kunne ikke
opn å tilstrækkelig høj koncentration på grund af stoffets
ustabilitet - d. v. s. evne til at reagere i forbindelse med
mange forskellige stoffer - ved koncentrationer over 50 0/O.
Tyskerne arbejdede imidlertid med 80-85 % koncentration,
idet de havde fundet frem til en brugbar stabilisator.

Den høj koncentrerede H 20 2 fremstilles ved destillation af
den svage opløsning, men metoden er vanskelig, idet kog
ningen meget let vil for årsage, at brintoverilten skilles i ILT
og BRINT. Kogepunktet for 100 % H202 ved normalt tryk
er ca. 1500 C., det nøjagtige kogepunkt kendes ikke, da væ
sken eksploderer, før kogepunktet er nået. Det nævnte tal er
man kommet til ved extrapolation.

Koncentrationen, tyskerne anvendte, havde en vægtfylde
på 1,37 ved 00 og var enten farveløs eller let gullig og havde
en mærkbar, men ikke ubehagelig lugt.

Den høj koncentrerede H202 kan opbevares i åbne behol
dere, uden at koncentrationen svækkes nævneværdigt, når
blot der tilsættes en stabilisator, f. eks. fosforsyre.

Faldet i koncentrationen er i løbet af den første måned ca.
1,5 0/o, svækkelsen aftager derefter og er i løbet af det første
år ca. 3 % og derefter meget ringe. Denne ulempe er imid
lertid af yderst ringe betydning i sammenligning med eks
pløsionsfaren.

De fleste stoffer - med undtagelse af rustfrit stål , alumi
nium (ikke under 99,6 % renhed), glas, keramik og visse
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syntetiske stoffer (plastic) - vil virke som katalysator og
starte nedbrydningen, og der vil så godt som altid udbryde
en brand, hvis der spildes koncentreret brintoverilte, idet
urenheder i form af tøj, fedt, maling, olie o. 1., altid vil
være til stede. Dette vil virke som katalysator og nedbryd
ningen vil starte. Herved udvikles en så høj varme, at den
vil være over urenhedernes antændingspunkt, og branden
vil da begynde. Berøring af stoffet vil ligeledes være farlig,
idet urenheder, f. eks. under neglene, vil resultere i forbræn
dinger. Er huden imidlertid fuldstændig ren, vil berøring
med brintoverilte blot forårsage afblegning på berørings
stedet.

Den første advarsel om, at en nedbrydning er i gang, er
en mærkbar stigning i temperaturen. Faren er overhængen
de ved 60· C.; men før dette punkt nås, er der god mulighed
for at standse nedbrydningen ved at tilsætte mere stabilisa
tor. Kan nedbrydningen ikke standses på denne måde, kan
man blot tilsætte vand, indtil koncentrationen er kommet
ned under 78 %.

Personellet, der arbej der med koncentreret brintoverilte,
må være iført absolut rene dragter, støvler og handsker, la
vet af inaktive plasticstoffer. I de tyske W ALTER-under
vandsbåde foregik betjeningen af maskineriet ved hjælp af
håndtag, der var ført ud gennem et vandtæt skot.

Tyskernes fremstillingskapacitet ved krigens slutning var
ca. 3000 t om måneden, og dette var langt under den mæng
de, der var ønsket. Den vigtigste fabrik lå i Harzen, og ialt
var ca. 3000 beskæftiget i produktionen.

Anvendelsesmetoder

Professor Walter benyttede 4 forskellige metoder ved ud
nyttelsen af brintoverilten. I fik. l vises skematisk, hvor
ledes metoderne virker, samt hvilke anvendelsssområder de
har. Fig. 2 viser de i fig. l anvendte stoffer med deres dæk
navne og anvendelse.
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WALTER »kolde-motor, (Fig. l, metode l).

179

Motoren er en raketmotor, hvori brintoverilte anvendes
som MONOPROPELLANT. Hvis en 1000/0-brintoverilte
bringes sammen med en katalysator (f. eks. kalciumperman
ganat), vil det øjeblikkelig blive sønderdelt, og der vil ikke
blot opstå vand og ilt af denne proces , men også varme.
Med så stærke opløsninger, som her er tale om, vil den her
udviklede varme være tilstrækkelig til, at det dannede vand
vil blive forvandlet til vanddamp, og dampen og den dan
nede ilt vil udgøre en varm udstødningsstråle. Denne ud
stødningsgas kan anvendes til at drive motorer og pumper.
Turbopumpen i »V-2«-raketten, der pumpede flydende ilt og
alkohol til forbrændingskammeret, var således drevet af ud
stødet fra en WALTER »kold -s -motor. At metoden kaldes
»kold« , selvom udstødningstemperaturen er flere hundrede
grader, skyldes udelukkende, at den er kold i forhold til de
andre metoder.

WALTER »uarm-motor.

Metode 2:
Brintoverilten sønderdeles som i »kold-s-motoren i et kata

lysatorkammer, og udstødet ledes til et forbrændingskam
mer, hvor der tilsættes brændstof. Udstødet bliver en blan
ding af vand og kulilte, og temperaturen er ca. 20000 c.

Metode 3:
Er en videreudvikling af metode 2, blot tilsættes der vand,

hvorved temperaturen nedsættes, og udstødningsgassen kan
anvendes til drivning af turbiner. Det er denne metode, der
anvendes i torpedoer og undervandsbåde.

Metode 4:
Her anvendes ingen katalysator, men i stedet anvendes

et selvstændigt brændstof - HELMAN (en blanding af
hydrazinhydrat og melanol). Dette giver et slutprodukt af
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vand, kulilte og kvælstof ved en temperatur på 1900° C.
Metoden blev anvendt i de tyske jetjagere.

Maskineriet i undervandsbåde
Professor Walter havde allerede i 1935 bygget en forsøgs-

undervandsbåd med brintoverilte-maskineri. Båden havde
et deplacement på 80 t og kunne opnå en undervandsfart på
25-26 knob. Forsøgene faldt heldigt ud, og der blev i tiden
indtil krigens udbrud arbejdet med 4 forsøgsbåde af den så
kaldte type 17. Den første af disse var færdig i efteråret
1943 og efterhlgtes straks af 5 operative både, kaldet type
17 B, med 380 t deplacement, fart i overfladen 8,5 knob og
neddykket 25 knob. De havde 2 stævnrør og 2 reserveterpe
doer. På grund af manglen på brintoverilte kom bådene
imidlertid aldrig i aktiv krigstjeneste.

Ved krigens slutning havde tyskerne imidlertid endnu en
type under bygning, type 26 WALTER u-båd. Den havde
et overflade-deplacement på 900 t, overfladefart 11 knob og
neddykket 24 knob. Den havde 10 torpedorør, men ingen
reservetorpedoer. Der var kun 1 skrue, og hestekraften op
gives til 7500. Maskineriet vejede 5 kg pr. HK. På grund
af allierede luftangreb blev maskineriet aldrig færdigsamlet;
men efter krigen blev delene overført til England og maskin
riet bygget færdigt.

Det u-bådsmaskineri, der anvendtes, var den føromtalte
WALTER-metode 3 (se iøvrigt fig. 3).

Fig. J WALTERMETODE III

Doseringsventiler_

3

ForbrCBno'ingskammer
Turbine

ear

Køler
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Som før nævnt foregik betjeningen udefra gennem et
vandtæt skot - dette var ikke alene for at undgå berøring
med brintoverilten, men også fordi forbrændingsluftarterne
var giftige, og det var umuligt at gøre maskineriet helt tæt,
især ved turbinelejerne.

Fig. 4 H,Ot-TANK I TYPE XXJll

Bal/ast
i kil/en

Maskineriet var iøvrigt meget kompliceret, især på grund
af de mange sikkerhedsanordninger, og brækkede ofte ned.
Eksperterne mener, at disse sikkerheder var overdrevne, og
at maskineriet kunne have været simplificeret betydeligt.
Grunden til, at man ikke har turdet løbe nogen risiko, må
antagelig søges i, at en konstruktionsfejl, eller hvad der kun
ne udlægges som en konstruktionsfejl i Tyskland under Hit
ler-regimet, blev betragtet som en forbrydelse imod staten,
og konstruktørerne har derfor været overforsigtige.

Foruden WALTER-maskineriet var undervandsbådene
iøvrigt forsynet med et konventionelt maskineri (akkumula
torbateri, elektromotorer, dieselmotorer og schnorkel) (fig.
5). WALTER-maskineriet blev kun anvendt til høj fart un
der vandet p. g. af den store fremstillingspris for brintover
ilte. Fuld kraft med en u-b åd af type XXVI siges at have
kostet 160.000 kr. pr. time.
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F/9.S UNDERVANDSBÅD TYPE xæi

Walter turbine

Torpedoer

Brintoverilte

@..
Cl I .. Snit A
Cl ..

Til torpedomaskineriet anvendtes også metode 3, men af
pladshensyn - og da man her kunne slække noget på sik
kerheden - fandtes intet katalysatorkammer, men alle 3
væsker blev sprøjtet ind i forbrændingskammeret. Torpedo
maskineriet var altså et forenklet u-bådsmaskineri, som vist
på fig. 3.

For at starte maskinen sprøjtede man et kort øjeblik
HELMAN ind i forbrændingskammeret. Trykstigningen
ville efter ca. 3 sek. automatisk lukke for tilførslen af tænd
blandingen og derefter tilsattes DECALIN som brændstof.

Konstruktionens svaghed lå i doceringsanordningen. Da
man her - i modsætning til u-bådsmaskineriet - skulle
blande de 3 væsker i samme kammer, måtte doceringen være
meget nøje afpasset. Hvis dette ikke var tilfældet, opstod eks
plosionsfare, og man regnede da også med, at ca. l % af alle
INGOLIN-torpedoer ville eksplodere under løbet.

Torpedoerne var iøvrigt vanskelige at lagre, idet HEL
MAN indeholder et kobbersalt, og de kunne derfor kun lag
res i nogle få uger uden at evnen til at selvantænde for
svandt. Man var derfor nødsaget til at indføre en anordning,
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således at kobbersaltet i blandingen først blev indført i for 
brændingskammeret umiddelbart før skud.

Tyskerne fremstillede 4 typer INGOLIN-torpedoer, T
VII, T VIII, T IX og T XIII, men ingen af dem blev an
vendt i krigsoperationer.

Maximumydelserne var 500 HK ved 30.000 o/m, og tor
pedoerne var praktisk talt kølvandsfri . Øvrige data for IN
GOLIN-torpedoer fremgår af fig. 6.

Data :f'or tyske INGOLIN..torpedoer.

Hastlg- Distance i~:;ln Dekalln Vand Holman Luft
hed. Knob meter liter liter lit er liter

T VII Stelnbusch
T VIII Ste1nbutt 45 7000 90 18 165 3 . 1 95

T XIII lr-Butt 45 2800 35 68 0. 3 42

T IX Schildbutt
Go1dbutt 40 J.5000 235 35 18 3.1 95

Stelnwal 40 21000 35+90 35 35 3. 1

Også Japan anvendte brintoverilte under krigen, idet
dværgundervandsbåden (selvmordstorpedoen), KAITEN 4,
havde et WALTER-maskineri. »T orpedoen« var 16,5 m lang,
diameter 1,35 m og deplacementet 18 t. Ladningsvægten var
1.800 kg, og maskineriet udviklede 1.500 HK.

Ydelserne opgives til 40 knob på 27.000 m og 30 knob på
38.000 m.

Luftfartøjer

Ved hjælp af brintoverilte var tyskerne som de første i
stand til at konstruere en jetjager, idet de anvendte en ra
ketmotor efter WALTER-metode 4. De første af disse luft
fartøjer, der anvendtes til aktiv krigstjeneste, kunne ikke
regulere jetmotoren, således at maskinen enten måtte gå med
fuld kraft på motoren eller også slå den helt fra; men senere
typer var forsynet med en særlig motor til normal flyvning.
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I de første typer varede brændstoftilførslen kun nogle få
minutter; jetudstødet var så voldsomt, at maskinen ved
vandret flyvning kun kunne anvendes få sekunder, idet ha
stigheden hurtigt nærmede sig lydens. Stigehastigheden var
15.000 ft i minuttet.

Anvendelse af brintoverilte i fremtiden

Som nævnt i indledningen foregår der stadigvæk forsøg
med udnyttelsen af brintoverilte som fremdrivningsmiddel,
men tilsyneladende kun til fremdrift under vandet, og her
specielt i forbindelse med torpedoer.

Til brug for raketter og luftfartøjer har videnskaben alle
rede frembragt maskinerier, der langt overgår W ALTER
motorerne, og her vil brintoverilten antagelig kun blive an
vendt til hjælpemaskinerier, f. eks. til starthjælp og drift af
turbo-pumper.

Som torpedomaskineri vil metoden imidlertid i mange år
endnu have sin store betydning. For det første er maskineriet
meget simplere og billigere at fremstille end u-bådsmaskine
riet, da det kun skal gå med topydelse hele tiden, og des
uden skal der ikke være betjeningspersonel i nærheden, me
dens maskineriet arbejder, og man kan således slække bety
deligt på sikkerhedskravene. Desuden er brændstofforbru
get i forhold til torpedoens fremstillingspris kun en meget
ringe faktor. Det vil således ikke spille nogen rolle, om man
skal ofre 2.000 kr. til brændstof, når en torpedos fremstil
lingspris i dag ligger i nærheden af 500.000 kr.

y derligere er det endnu ikke lykkedes at fremstille et
atommaskineri af tilstrækkelig lille størrelse til anvendelse
i torpedoer, og hvis man i dag vil fremstille en tidssvarende
torpedo - d. v. s. ca. 50 knob med 20.000 m rækning og
samtidig kølvandsfri - er et brintoverilte-maskineri en nær
liggende udvej.
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German seacoast dejenses. European Theater. vol. 1-7.
Rapport af 20 December 1945.

Værket er en rapport fra Seacoast Artillery Evaluation
Board, United States forces, European Theater, som nu
er blevet nedklassificeret.

I udvalget var deltagere fra de implicerede lande, fra
Danmark bl. a. Viceadmiral Vedel, kommandør P. Ipsen
og kommandørkaptajn K. O. Knudsen.

Vol . 1-3 omhandler organisation og placering af kyst
batterierne, bilagt kort i stor målestok af de enkelte om
råder.

Vol. 4-5 giver enkeltheder fra de forskellige batterier
med aftryk af fotografiske optagelser.

Vol. 6 omfatter Radar og ildledelse og
Vol. 7 omhandler de undersøiske minefelter langs kyst

linien, de felter som bl. a. de danske minørhold udførte et
stort arbejde med at få bortsprængt langs den jyske vest
kyst.

Greenland. Past and Present.
Kbh. 1970.

Bogen er modtaget som gave fra Ministeriet for Grøn
land. Den er udgivet på initiativ af Lions Club i et meget
begrænset antal eksemplarer, hvoraf en stor del er sendt
ud til de danske ambassader.

Såvel i redaktionen som blandt de enkelte kapitlers
forfattere er så mange kendte Grønlandsfolk af såvel syd
dansk som norddansk oprindelse, at man ikke kan frem-
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hæve den ene på den andens bekostning, men de garan
terer for en bog af høj lødighed.

Indholdet koncentrerer sig om beskrivelse af landet,
dets flora og fauna, dets beboere og historie, og det er
den civile side, der har overvægten. Den militære side er
kun let berørt i kapitler om 2'Verdenskrig, opmåling, op
dagelsesrejser og lignende, men fiskeriinspektionen er for
eks. ikke nævnt - nok for at undgå at komme ind på
udenlandske fiskeres optræden. Slædepatruljen og Grøn
nedal er heller ikke med, men deres omtale ligger udenfor
bogens formål - kendskab til og forståelse af Danmarks
nordligste amt og dets problemer.

Billedstoffet må fremhæves som fremragende - ikke
mindst et stort antal farveillustrationer.

Gyldendals store bådebog.
Gyldendal, Kbh. 1970.

Man tager ikke fejl , hvis man gætter på, at redaktionen
af denne meget smukke bog er blevet overladt til Eyvin
Schiøttz.

Bogen indeholder alt, hvad en lystsejler kan ønske at
vide, hvad enten han bruger sejl eller motor og den har
som Eyvin Schiøtt's tidligere håndbøger fortrinlige ord
lister, såvel dansk med forkl aring som engelsk-dansk. Tek
sten er suppleret med særdeles instruktive illustrationer.

Bogen er nærmest til hjemmebrug, den er for uhandig
og kostbar at have med ombord på mindre både - men
der har man de tidligere små praktiske bøger at holde
sig til.

Cilles Perrault: The secrets vf D-Day.
Arthur Barker, London 1965.

Bogen er en både spændende og interessant læsning.
D-Day, såvel dato som angrebssted skulle holdes hemme
ligt for tyskerne , en helt fantastisk opgave.

Ikke alene var styrker og landgangsfartøjer koncentre
ret nær udfaldshavnene, men var det blevet afsløret, at
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de store sænkekasser, der blev bygget, var beregnet til at
oprette en kunstig havn, ville det have givet et fingerpeg.
Såvel Hitler som Rommel havde pr. intuition den rette

opfattelse af, hvor landgangen skulle finde sted og blev
først indenfor de sidste måneder før D-Day tilbøjelige til
at give folk ret, der ved nøgterne overvejelser overbeviste
sig selvom, at Calais-området var det sted , hvor mod
standeren ville sætte ind. Den engelske efterretningstjene
ste brugte helt fantastiske midler, der til slut overbeviste
tyskerne om, at et angreb på Normandiets kyst ville være
en afledningsmanøvre og at det helt store angreb kunne
forventes ved Pas-de-Calais.

Den engelske efterretningstjeneste arbejdede hånd j
hånd og gik så langt, at den trods bedre viden holdt for
bindelse med de radiooperatører, som var taget og tvunget
til at fortsætte forbindelsen under tysk kontrol. Med koldt
blod lod man uddannede sabotører nedkaste i armene på
ventende tyske modtagerhold. Dødsstraf og tortur blev
den skæbne mange hollandske og franske modstandsfolk
måtte lide for at spare livet for tusinder allierede soldater
på og efter D-Day.

Den tyske efterretningstjeneste led derimod under at
være delt op i flere konkurrerende institutioner. Det op
byggede spionagenet i England blev rullet op meget tid
ligt, og forsøg på indsmugling af spioner mislykkedes som
oftest og, hvad der var endnu værre: de to udsendinge,
på hvis efterretninger man stolede mest , var begge mere
eller mindre frivilligt trådt i tjeneste hos Secret Service.

Mange af Secret Service's aktstykker blev tilintetgjort
lige efter krigen, så en del af bogens beretninger savner
autoritativ baggrund, men sandsynligheden for, at de er
korrekte, er meget stor.

I betragtning af, at bogen er af fransk oprindelse 
oversat af Len Ortzen .- er det forbavsende, at der ikke
er nogen form for bitterhed over, dels at de Gaulle blev
holdt udenfor, dels at franske modstandsfolk blev ofret.
Forfatteren har fuld forståelse ' af, at disse to momenter
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var nødvendige for, at overraskelsesmomentet på D-Day
var helt effektivt, at invasionen lykkedes og at den store
katastrofe for vestmagterne udeblev.

Lord Russel ol Liverpool: The [rencli corsairs.
Robert Hale, London 1970.

Bogen er en hyldest, om end lidt forsinket, til de fran
ske skibschefer, der af forfatterens landsmænd i sin tid
stempledes som pirater.

Ordet korsar har i almindelig opfattelse samme klang
som pirat, men de franske korsarer skulle være aner
kendt af kongen og forsynet med et »Lettre de Marque«,
og de indgik derved i den franske marine. De var ud
rustet af private, mest skibsredere, og 2/3 af udbyttet ved
salg af priserne og deres ladninger blev delt mellem staten
og ejerne, den sidste trediedel fordeltes til besætningen.
Selvom det således var af økonomisk betydning at erobre
priser, gik korsarerne gang på gang til angreb på stærkt
beskyttede konvojer, selvom de var fuldt ud klar over,
at handelsskibene ville slippe væk under kampen. I disse
tilfælde var det helt overbevisende, at de følte sig som
tilhørende krigsmarinen, da en sådan kamp kun kunne
blive til udgift for ejerne. Skibene blev iøvrigt ofte be
ordret til at indgå i eskadrer og benyttet som konvoj
skibe, selvom hovedparten af deres opgave var den, som
senere var pålagt Verdenskrigens handelskrydsere.

Bogen omhandler de vigtigste af de havne, hvorfra
korsarerne udrustes : Dunkirk, Calais, Boulogne, St. Malo
og Nantes, og tre af de berømteste korsarer - Duguay
Trouin, Surcouf og Jean Bart - har fået hvert sit kapitel,
medens en fjerde, Chevalier de Forbin er stærkt omtalt,
da han samarbejdede med såvel Duguay Trouin som Jean
Bart. Var han end velset som en dygtig og modig med
kæmper til søs, var han til gengæld besværlig til lands,
hvor han intrigerede til egen fordel på de andres bekost
ning.

Var den almindelige opfattelse end, at de var pirater,
var de dog godkendt af Royal Navy , og blev de taget, blev
de behandlet som krigsfanger. De her nævnte berømthe-
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der får af forfatteren også anerkendelse for deres humane
behandling af deres fanger, en behandling, der ligger
milevidt fra den almindelige pirats metoder.

Peter C. Smith: PEDESTAL. The Malta Convoy ol
August 1942.
William Kimber. London 1970.

At konvojering ikke var nogen garanti mod risiko for
sænkning af handelsskibe var en sørgelig sandhed. Pro
centvise tab varierede og var for enkelte konvojer blandt
de højeste tocifrede tal.

Blandt de mest risikofyldte var Murrnansk-konvojerne,
hvor P. Q. 17 nåede klimaks.

I Middelhavet var nød forsyninger til Malta en af de
vigtigste opgaver, da tabet af øen ville have betydet en
katastrofe for de allierede.

I foråret 1942 truede katastrofen og i juni sendtes to
konvojer fra henholdsvis Gibraltar og Port Said (opera
tion Vigorous/Harpoon) . Mens Port Said-konvojen måtte
vende om, nåede to af Gibraltar-konvojens skibe frem.
Øen var næsten udgået for fødemidler og brændstofbe
holdningen til skibe og fly var nede på minimum.

I august måned afgik en konvoj på 14 handelsskibe
beskyttet af en anselig flåde på 2 slagskibe, 4 hangarskibe,
7 krydsere og et stort antal destroyere m. fI. Trods det
store opbud af konvojskibe var tabene store. Af de 14
handelsskibe nåede kun 5 i havn, heraf 1 tankskib i synke
færdig stand. Dette sidste var det vigtigste, da øens evne
til selvforsvar nu var genoprettet. Også blandt konvoj
skibene var tabene følelige. Hangarskibet EAGLE, to
krydsere og 1 destroyer blev sænket og et stort antal be
skadigede. Bogen er velskrevet og forsynet med et for
trinligt billedstof, taget under angrebene.

J.T.
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Vore Krydsere

(Sluttet)
Af kommandørkaptajn R. Steen Steensen.

Tilbageblik

Til supplering af beretningen om Vore Krydsere skal der
her vedføjes en grafisk oversigt over levealderen for de
danske skibe, der i tidens løb har været klassificeret som
krydsere - krydserfregat. krydserkorvet og krydser af 3.
klasse. Forneden er antallet af enheder angivet for hvert
femår.

En ubrudt linie markerer det tidsrum, hvor det pågæl
dende skib har været klassificeret som krydser - en stiplet
linie den bid, hvor 'klassificeringen forinden eller senere har
været skonnert. Ved denne eller den ubrudte linies afslut
ning er den samlede levealder sat i parentes. Endelig an
giver en punkteret linie det tidsrum, hvor skibet efter at
være blevet udrangeret som krydser har henligget uden ar
mening og maskineri som depot-, logi- eller kaserneskib.

Med et »0« er markeret en større ombygning eller en
væsentlig omarmering, medens et »x- angiver det sidste år,
hvor kommandoen har været hejst under togt.

Tidsskr, f. Søvæsen H2. lrg.
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I forbindelse med beretningen om vore krydsere vil det
være naturligt at følge denne op med en kort omtale af
endnu en krydser, der er blevet bygget i Danmark, og som
gennem sin konstruktion og tilblivelse har en vis tilknytning
til Orlogsværftet og krydseren HEIMDAL.

Burmeister & Wain - indtil maj 1865 Baumgarten &
Burmeister - har som bekendt gennem den sidste halvdel
af forrige århundrede haft en nær forbindelse med Orlogs
værftet og den danske marine - væsentligst vel ved at
bygge maskiner og kedler til langt de fleste af periodens
større danske orlogsskibe, som det bl. a. vil være fremgået
af den foranstående omtale af vore 'krydsere, men også ved
bygningen af en del skruekanonbåde og troppetransportbåde
i årene 1858 til 1864 og vor første minekran i 1870 samt
kongeskibet DANNEBROG i 1879, ved bøjning og tilpas
ning af panserplader til nogle af vore første panserskibe og
ved kort før krigen 1864 - dels på eget initiativ og dels på
Marineministeriets opfordring - at udarbejde forskellige
projekter til panserskibe (92).

Men Burmeister & Wain har tillige bygget skibe til den
russiske marine.

Det begyndte - hvad der vel i almindelighed er mindre
kendt - med bygningen af den 1400 tons kanonbåd MAND
SCHUR i 1886 (93), og fortsatte - hvad der sikkert er
bedre kendt - med kejseryachten STANDART ,i 1895 (94).

Med disse to skibe - og da vel navnlig den meget smukke
kejseryacht - som baggrund og i forbindelse med Enke-
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kejserinde Dagmars indflydelse fik B & W i slutningen af
1890'erne af det russiske marineministerium overdraget byg
ningen af en moderne krydser.

Administrerende direktør for B & W var fra 1895 kom
mandør K. C. ]. Nielsen, der fra 1883 til 1895 havde været
direktør for Skibbygning og Maskinvæsen ved Orlogsværf
tet, hvor han havde ledet bygningen af panserskibet IVER
HVITFELDT og krydserne VALKYRIEN, HEKLA, GEI
SER og HEIMDAL samt forskellige mindre skibe.

Takket være sin tidligere forbindelse med Orlogsværftet
opnåede han at få god assistance af personellet på værftets
konstruktionskontor - dels med beregninger og tegne ar
bejde og dels ved modelforsøg til bestemmelse af krydserens
maskinkraft.

Under forarbejderne til bygningen af panserskibet HER
LUF TROLLE havde man i august 1896 bestemt heste
kraftsforholdet ved hjælp af en sammenligningsmetode. Som
sammenligningsskib anvendtes IVER HVITFELDT, hvis
hestekræfter svarende til de forskellige hastigheder var kendt
fra de med dette skib afholdte prøver (95).

B & W fik nu Marineministeriets tilladelse til at lade
afholde en lignende prøve med modeller af krydseren
HEIMDAL og den projekterede krydser BO]ARIN. Model
lerne der brugtes ved denne prøve, var ligesom modellerne
fra den tidligere bygget af Orlogsværftets Modelkammer.

Resultatet blev, at der til opnåelse af den kontraktmæs
sige fart på 22 knob, udkrævedes en hestekraft på 10.400.
For en sikkerheds skyld konstruerede B & W et maskineri
på Il 500 IHK - og med dette opnåedes ved fartprøverne
en hastighed på 22,5 knob.
BO]ARIN, der var klassificeret som Krydser af 2. Rang,

var på 3200 tons med dimensionerne 108,2 x 12,5 x 5 m.

Billedtekst t il modstående side :

Slæb efor sag i Snedke rgraven ud for Bådeværftet 1899 med skrogmodeller af
kryds eren HEIMDAL og den af Burrneister & Wa in projekterede russiske

krydser BO]ARIN.
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Armeringen bestod af 6 stk. 12 cm HK - for og agter samt
i to reder på hver side - og 8 stk. 47 mm PK samt 3 over 
vands torpedoapparater - et agter og et i hver bredside.
Dækket havde 50 og kommandotårnet 75 mm stålpanser, og
midtskibs var skibssiden beskyttet af 50 mm stålplader. Be
sætningen var på 315 mand.

Køllægningen 1900 overværedes af Enkekejserinde Dag
mar, søsætningen fandt sted året efter og i 1902 afleveredes
BOjARIN. Kort efter sin kommandohejsning blev krydseren
under den optrækkende konflikt med japan sendt til øst
asien , hvor den ankom til Port Arthur i juni 1903.

Efter det japanske torpedoangreb på den udfor Port Ar
thur opankrede russiske eskadre natten mellem den 8. og 9.
februar 1904 blev BOjARIN tidligt om morgenen sendt ud
for at rekognoscere. Kort efter kom krydseren tilbage med
melding om, at stærke fjendtlige stridskræfter var i sigte.

Det lykkedes de ubeskadigede skibe, der havde sat dam
pen op, at løbe ud trods en kollission mellem to af slag
skibene, og det kom til en kortvarig og uafgjort fægtning
mellem de to hovedstyrker.

Da man nu ventede en japansk landgang i Talienwan
bugten lige øst for Port Arthur, blev der udlagt miner i
bugten. Herunder løb mineskibet jENISEj den ll . februar
på en af sine egne miner og gik ned , og da man mente, at
jENISEj var blevet sænket af japanske torpedobåde, blev
BOjARIN og fire jagere sendt ud for at rekognoscere. Her
under løb også krydseren på en mine og fik et alvorligt
havari.

Da chefen frygtede, at hans skib skulle synke, beordrede
han hele besætningen i fartøjerne.

BOjARIN var imidlertid solidt bygget - den sank ikke,
men holdt sig flydende og drev herreløs om, til den først
nogle dage senere under en stormende kuling gik på land
og blev vrag.
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Skønt vore sidste to små krydsere efterhånden ikke kunne
siges at have nogen større militær værdi, fandt de, som det
vil være fremgået af det foregående, udstrakt anvendelse og
blev hyppigt udrustede og gjorde god tjeneste - i begyndel
sen især som stations-, inspektions- og opmålingsskibe og
senere som skoleskibe.

Det kan derfor heller ikke undre, at der i tidens løb, som
de blev ældre, fremkom planer om at bygge nye til at er
statte dem, idet man dog - for at øge deres militære værdi
- foreslog, at det skulle være 15 cm-skibe.

Men selvom krydserne var relativt billige i drift, mente
man alligevel, at i hvert fald stations- og fiskeriinspektions
tjenesten kunne udføres på en endnu billigere måde. Efter
et ikke synderlig vellykket forsøg med kanonbåden GULD
BORGSUND som inspektionsskib ved Færøerne i 1899
1900 blev damprninebåden BESKYTTEREN indsat i denne
tjeneste 1900-1901 både i sommer- og vintermånederne
(96). Allerede i 1902 var BESKYTTEREN i et par korte
perioder på Island, og i 1903 udstraktes inspektionen til i
sommermånederne tillige at omfatte Island - i de første
år sammen med HEKLA.

Med erfaringerne fra BESKYTTEREN gik man nu vi
dere ad denne vej og lod et nyt og større inspektionsskib til
Island bygge i Helsingør 1906. Det fik navnet ISLANDS
FALK. Det viste sig, at stations- og fiskeriinspektionstjene
sten ved Færøerne og Island udmærket kunne bestrides af
BESKYTTEREN og ISLANDS FALK - og med hensyn til
skoleskibe havde HEIMDAL og GEISER jo endnu mange
år for sig.
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Da der efter PEDER SKRAM skulle udarbejdes projekter
til et nyt skib, omfattede disse projekter foruden egentlige
panserskibe med svær armering tillige beskyttede krydsere på
ca. 3000 tons og med seks 15 cm kanoner. Som bekendt
endte NIELS IDEL, der skulle have haft to 30,5 cm K,
som et 15 cm-skib - en slags pansret krydser uden krydser
fart (97).

Inspektionsskibene blev efterhånden suppleret efter l.
Ver-denskrig - først med den i 1920 i England indkøbte
sloop ASPHODEL, der fik navnet FYLLA, og som i 1924
fik to 12 cm PK, og senere HVIDBJ0RNEN og INGOLF
(98). Da først GEISER og i 1930 HEIMDAL udgik, blev
FYLLA i 1933 og INGOLF i årene 1934 og 1936-38 an
vendt som kadetskibe i forbindelse med inspektionstjenesten
ved Island og Grønland - enkelte år med kortere uden
landstogter. Også BESKYTTEREN, som nu var trukket til
bage fra tjeneste ved Færøerne, blev i 1932 og 1935 kadet
skib i en skoledeling sammen med tre mindre torpedobåde.

Selvom det var en billig måde at løse skolesk ibsproblemet
på , var det dog ikke nogen tilfredsstillende ordning, og da
der i 1930'erne var en del tale om, at Søværnet burde have
nogle 12- eller 15 cm-skibe til at supplere vore artilleriskibe
og senere eventuelt afløse dem, hvis de udgik af Flådens tal
uden at være blevet erstattet af nye , blev der i 1930'erne og
1941 udarbejdet flere udkast til sådanne skibe , der tillige
skulle bruges som skoleskibe.

Skønt disse projekter på ingen måde kunne siges at stå
mål med datidens internationale krydsertyper - med deres
ringe fart var de nærmest en slags kanonbåde - vil det dog
sikkert være af interesse at få et begreb om, hvorledes disse
skibe ville kunne være kommet til at se ud.

Af projekterne skal her anføres fire - to fra 1936 og et
fra 1938 samt endelig et fra så sent som 1941.
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Orlogsværftets projekt PG 225 (december 1936).
Lang bak (se tegningen). Deplacement ca. 1550 tons. Lgd.

o.a. 84,5, br. 11,4 og dybg. 3,7 m. Fart ca. 18 knob. Arme
ring: 5 stk. 12 cm PK L/46 opstillet bag skjolde efter form
len A M/M XY, 8 stk. 40 mm rekylkanoner i dobbeltaffutage
plus et antal 8 mm rekylgeværer. 4 stk. 45 cm torpedo
apparater med et dobbeltapparat i borde i hver side agten
for skorstenen. 2 stk. 90 cm projektører på høje projektør
søjler - en på hver side af skorstenen - og 2 stk. 35 cm
projektører til navigationsbrug på broen, hvor der var ild
lederstation med en 4 m afstandsmåler.

Projektet var en stærkt forbedret udgave af inspektions
skibet INGOLF, ikke alene med kraftigere hovedarmering
og med torpedoer, men tillige med et let, vandret panser
dæk af skibbygningsstål, der lå 25 cm over vandlinien. Et
hydroplan kunne medføres med placering agten for skorste
nen. Man bemærker, at hækilden havde fået prioritet i lig
hed med, hvad der var tilfældet i nogle af de samtidige
artilleriskibsprojekter (99).

Orlogsværftets projekt PG 226 (december 1936).
Flushdæk. Ca. 1500 tons. 84,5 x 11,4 x 3,7 m. Ca. 17 'knob.

4 stk. 12 cm PK L/46 bag skjolde, ABXY, 8 stk. 40 mm
Rk. K. i dobbeltaffutage plus 8 mm rekylgeværer og 4 stk.
45 cm T opstillet som i PG 225. Samme antal projektører
som i dette projekt, men de 90 cm stod på platforme på hver
side af forkant af skorstenen i dennes halve højde. lIdIeder
station på broen med en 4 m afstandsmåler.

Projektet var en noget forbedret udgave af INGOLF og
mindede trods flushdækket og etageopstillingen for og agter
en del om dette skib. Ligesom i PG 225 fandtes et let panser
dæk, og et hydroplan kunne ligeledes medføres. Det var
placeret agten for stormasten over og omkring skjoldet til
X-kanonen, der herved under fly transport maskeredes i lig
hed med, hvad der i sin tid også var tilfældet med den
agterste 12 cm i INGOLF.
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Sidetegning og dæksplan til Orlogsværftets projekt PG 237 til et øvelses, og inspektionsskib (1938).
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Orlogsværftets projekt PG 287 (februar 1988).
Lang bak (se tegningen). Deplacement - standard 2500,

fuldt udrustet 2710 tons. 96 x 13 x 4,5 m. 20,5 knob. Turbi
ner. 4 stk. 15 cm PK i to kanontårne, AY (2), 4 stk. 40 mm

,u Rk. K. i enkeltaffutage, 4 stk. 20 mm Rk. K. i dobbeltaffu
mtage og 2 stk. 45 cm torpedoapparater i dobbeltopstilling på

agterdækket. 3 stk. 90 cm projektører på projektørsøjler om-
kring skorstenen og en 60 cm til navigationsbrug i forkant
af broen. Artilleritårn med en 6 m afstandsmåler på top
pen. Agten for tårnet stod en let 3-bensmast.

Projektet, der benævntes Øvelses- og Inspektionsskib, var
en meget væsentlig forbedring i forhold til de to foregå
ende - ikke alene på grund af den kraftigere armering,
men også fordi skibet skulle beskyttes dels af to panserdæk
og dels af en let pansring af skibssiden.

Det svagt hvælvede øverste og tykkeste panserdæk (ca. 25
mm skibbygningsstål) lå 2,4 ro over vandlinien. Fra forkant
af forreste til agterkant af agterste ammunitionsmagasin fort
satte det i borde nedefter som skibsside til en meter under
vandlinien. Fra agterkant af agterste magasin fortsatte den
»forstærkede« skibsside agterefter i højde med underste
panserdæk - 40 cm over vandlinien - og ned til 1 m un
der denne.

Under kanontårnene dannede en hul stålcylinder med 4,5
m diameter og 30 mm godstykkelse beskyttelse for ammuni
tionsophejsningen,

Det vandrette, underste panserdæk lå 40 cm over vand
linien. En meter fra skibssiden dannede dette panserdæk et
knæk på 45 o og fortsatte herfra skråt nedefter og stødte til
underkant af sidepansringen eller den »forstærkede« skibs
side.

Hvert kanontårn havde en 6 m afstandsmåler i tårnets ba
geste del, og på agterdækket agten for kanontårnet fandtes
- ligesom i PEDER SKRAM - et lille sigtetårn for tor
pedoapparaterne, der kunne gives sideindstilling herfra.

Skibet havde ikke installation til transport af fly.
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Orlogsværftets projekt PG 263-1 (juni 1941).
Lang bak. Deplacement-standard 1960, fuldt udrustet

2200 tons. 89,5 x 13 x 4,0 m. 20,5 knob. 4 stk. 15 cm PK,
ABXY bag skjolde. 4 stk. 40 mm Rk. K. i dobbeltaffutage '
og 4 stk. 20 mm Rk. K. i enkeltaffutage. 2 stk. 45 cm torpe-jl i l
doapparater placeret som i projekt PG 237. 2 stk. 90 cm IL

projektører ved artilleri tårnet og 2 stk. 35 cm til naviga-
tionsbrug på broen. Artilleritårn med konisk underdel og en
5 m afstandsmåler øverst. En 3 m afstandsmåler på plat-
form agten for skorstenen ved de 40 mm Rk. K. Stang tæt
agten for artilleritårnet og antennehorn på agterkant af
skorstenen.

3 skruer. De yderste drevet af turbiner, den midterste og
noget mindre af dieselmotorer til marchfart..

To panserdæk - det vandrette underste 30 cm, det øver
ste, svagt hvælvede 2,4 m over vandlinien. Skibssiden var
ikke forstærket, men det underste dæk, der gik vandret ud
til skibssiden, dannede i borde en slags kofferdam, idet en
langskibs plade med tværskibs skodt fra dækkets underkant
1 m inde under en vinkel på 45° gik ned til skibssiden ca. 70
cm under vandlinien.

Projektet, der ses benævnt Kadet-Kanonbåd, havde ikke
installation til transport af fly.

Skønt, som allerede nævnt, ingen af de fire her omtalte
projekter på nogen måde kunne siges at være projekter til
krydsere, vil det alligevel - når man ser dem på baggrund
af den samling højst uensartede skibe, vi i tidens løb har
klassificeret som sådanne - være naturligt at lade dem
danne afslutning på beretningen om

Vore Krydsere.
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(92) Vore Panserskibe - side 135-137, 140, 172-177.

(93) MANDSCHUR. Barkentinerigget kanonbåd søsat 1886. Til 1892 klassificeret
som torpedokrydser. 1400 tons, 1500 IHK, 2 skruer, 13,5 knob. 2 stk. 20,3
cm BK i kantede reder på hver side lidt foran broen. l stk. 15 cm BK på
agterdækket og 10 stk. mindre skyts samt oprindelig to, senere et, over
vands torpedoapparat. 13 mm dækspanser. 1892 overført til Sibirskaja Flo
tila. Lå i begyndelsen af 1904 som stationsskib i Shanghai. Den 6. februar,
da admiral Togo afgik med hovedstyrken fra Sasebo til angrebet på Port
Arthur, sendtes to krydsere til mundingen af Yang-tze-kiang for at tage
MANDSCHUR eller udvirke dens internering, hvilket sidste blev tilfældet.
MANDSCHUR stod endnu i den russiske flådeliste et par år efter afslut
ningen af 1. Verdenskrig.
Et søsterskib, KOREJETZ, der var bygget i Stockholm, ligeledes i 1886,
blev af sin egen besætning sænket sammen med krydseren VARJAG udfor
Chemulpo den 9. februar efter kamp med den japanske panserkrydser ASA
MA og 5 krydsere.

(94) STANDART - eller SCHTANDART som navne' direkte må gengives fra
russisk - var på 5.500 tons. 12.000 IHK, 2 skruer, 22 knob. 8 stk. 47 mm
PK. 355 mand.
Efter Revolutionen har skroget formentlig henligget i op mod en SIles år
som logiskib, indtil der i slutningen af 1930'erne i de forskellige flåde
årbøger figurerede en russisk minekrydser med navnet MARTI eller MAR
TY - jfr. Alverdens Krigsskib» 1953 sirle 2.'i3-2.14.

Den sovjetrussiske minekrydser MARTI - den tidligere kejser
yacht STANDART - søsat 1895 og ombygget i midten af

1930'erne.

Skibets størrelse og skrogform samt længden og bredden afslørede, at det
måtte være skroget af den tidligere kejseryacht. der nu i renoveret skik
kelse var genopstået som minekrydser. Deplacementet blev anslået til
5.600 tons, farten fra 18 til 25 knob. Armeringen bestod af 4 stk. 13 cm
(ABXY ) og 10 stk. luftværnsskyts fra 45 til 76 mm. Minekapaciteten an
sloges til 300. MARTI stod opført i flådeårbøgerne helt op til slutningen
af 1950'erne. - Sammen med MANDSCHUR's lange levetid og BOJA
RIN's sejglivede overieven efter en minetræffer. var den 40-årige kejser
yachts transfiguration til minekrydser et smukt bevis på soliditeten af
dansk skibbygning i B& W's udførelse.
Alt i alt kan man således sige, at der i Danmark ikke er blevet bygget en
- men tre krydsere til den russiske marine.
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(95 ) R . Steen Steen sen: Orlogsmuseet. Marinehist . Selskab 1961 - side 88-89.

(9 6) Da man i slutningen al 1890'erne ikke kunne lå bevill ing t il et nyt mine
skib - men de rimod til et inspektionssk ib - ble v BESKYTTEREN bygget
som kombineret inspektionsskib og damprninebåd (skibets ollicielle klas
sificering) . I lighed med hvad der var tillældet i damprninebåden HJÆL
PEREN fra 1890, loregik udlægningen al minerne Ira dav ider langs si
derne , hvor minerne med deres kabler var ophængt i grupper på seks.
Under mineudlægningen i 1914 viste BESKYTTEREN sig imidlertidtid
- som enkeltskrueskib - mindre velegnet som dampminebåd og blev
ikke mere anvendt som sådan . Som inspekt ionsskib ved Island om som
meren havde BESKYTTEREN i de sene re år især station på Nord
landet under sildefiskerierne.

(97) Vor e Panser skib. - side 388.

(98 ) De 12 cm PK i FYLLA var fremstill et al Hærens Tøjhusværksted og
Søartilleriet efter tegninger Ira Bolors som AT-sk yts til NIELS IUEL
som 30,S cm-skib. De overførtes 1933 til INGOLF (Vore Panserskib. 
sid e 387 og 400 ).
De to 87 mm PK i HVIDBJØRNEN, søsat 27.12 .1928, var taget Ira
den netop udrangerede GEISER. -

(99) Vore Pansersk ib. - side 445.
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G . H. R. Zachariae: Foredrag i Søart.illeri. 2. Hefte 1888-89.
H. T . Foss: Lærebog i Søartilleriets Materiel. 1891.
P_ E. Saaby e: Haandbog i Søartilleriets Materiel. 1903.
Chr. j. E. Andersen: Bygning og Indretning af Flaadens Skibe .

1906.
H . Degenkolv: Oplysninger vedrørende den danske Flaades

Skibe i sidste Aarhundrede. 1906.
Kay Larsen: Vore Orlogsskibe fra Halvfemserne til nu. 1932.
Kaj Lund: Damp Kl. 5. (Søværnets Maskinvæsen 1834-1959).

1959.
Flaaden gennem 450 År . J. udgave 1961. 2. udgave 1970.

Tidsskr. f. Sevæsen 142. lrg. 14
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Forslag til flådeplan 1990
Af kommandørkaptajn]. B. Pranov,

"Danmark er vogter af internationale stræder,
af hvilke den normale søforbindelse med om
verdenen for alle østersø-landes vedkommende
afhænger ag ligeledes i en vis udstrækning be
folkningernes sikkerhed i disse lande. Denne
omstændighed pålægger den danske stats le
dere et ikke ringe ansvar overfor andre folk ,
idet den udenrigspolitiske kurs, som Danmark
følger, uvilkårligt berører østersø-landenes na
tionale interesser.«

(Bulganin, Sovjetisk ministerpræsident) .

I begyndelsen af det kommende år skal Forsvarskommis
sionen afslutte sit arbejde og fremkomme med en betænk
ning, der må forventes at indeholde en ny flådeplan.

Fælles for de planer, der er blevet udarbejdet efter krigen,
og hvoraf en enkelt ved Loven af 1960 opnåede Folketingets
politiske godkendelse, er, at de aldrig er blevet gennem
ført.

Fra militær side har det vel nok vakt undren, at man så
ledes kan undlade at opfylde en lovs krav. Det bør derfor
erindres, at love er den politiske ledelses måde at indgå po
litiske aftaler og udstede »ordrer« på, og at politikerne både
har ret og magt til at afvige fra disse. En ændring af en lov
er, hvis der er politisk flertal for at afvige fra den, en ren
formalitet.

Dette betyder naturligvis ikke, at det er uden værdi at
fastsætte styrkemål i loven. Også selve arbejdet med at stu
dere sikkerheds- og forsvarsproblemer er formentlig en nyt
tig øvelse for både politikere og sagkyndige, og den dybere
forståelse for problemerne, som Forsvarskommissions- og for
svarsudvalgsmedlemmer derved erhverver, er sikkert årsagen
til, at de styrkemål, der anbefales af de, der har sat sig
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grundigt ind i problemerne, ligger over dem, det senere har
vist sig muligt at få Folketinget som helhed til at opfylde.

Undladelse af at opfylde planerne har for Søværnets ved
kommende haft den højst beklagelige virkning, at Flåden
ikke alene har fået en ringere styrke, men tillige, at den til
stræbte balance mellem de forskellige indsats- og virkemidler
ikke er opnået.

Den ujævne byggetakt, personelmangel, tjenestetidsned
sættelse, organisation og udflytningsplaner m. v. har endvi
dere medført, at selv det reducerede antal enheder, Søværnet
nu består af, ikke kan holdes operativt bemandede i ønskeligt
omfang.

Da den klassiske og logiske metode til fastlæggelse af styr
kemål, nemlig at begynde med studium af politisk målsæt
ning for - over trusselsvurdering og egne operative krav 
at nå frem til en hensigtsmæssig flådesammensætning, ikke
hidtil ·har resulteret i en operativt hensigtsmæssigt udrustet
flåde, kunne der måske være grund til for de miltære sag
kyndige at begynde overvejelserne om Flådeplanen med
først at prøve på at forudsige, hvilket niveau der - uanset
hvad der måtte stå i Lovens styrkemål - realistisk er chance
for at opnå, og derefter se på de krav, der af hensyn til ud
dannelse og personeløkonomi må stilles. Først derefter brin
ges de operative krav ind i billedet, og styrkesammensætnin
gen sker derefter under ligelig hensyntagen til de her nævn
te krav.

Historiske erfaringer

Den flåde, der den 29. aug. 1943 ophørte med at eksistere,
bestod af 46 enheder af de typer, der alene vil blive behand
let, nemlig de egentlige krigsskibe, det vil sige større enhe
der, torpedobåde, undervandsbåde, minelæggere, minestry
gere og bevogtningsfartøjer. Inspektionsskibe, depotskibe
etc. er således ikke medregnet.
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Allerede i 1940 havde man måttet aflevere 6 torpedobåde
til Tyskland. Flåden bestod således for 3 decenier siden af
omtrent samme antal skibe som i dag.

Efter krigen måtte vægten for Søværnets virke især lægges
på minestrygning, uddannelse af det faste personel samt på
at indføre de ny midler og metoder, der under Verdens
kr igen var blevet taget i anvendelse i udlandet.

Flådens sammensætning blev foruden af denne opgave
stilling i høj grad bestemt af de »forhåndenværende søms
princip«. Danske skibe , hjemkommet fra tysk krigstjeneste
eller fra eksil i Sverige, danske skibe, der var påbegyndt,
men ikke færd iggjort på Orlogsværftet og andre steder, tyske
efterladte og på anden måde overtagne skibe samt lånte en
gelske minestrygere og undervandsbåde.

Den første egentlige forsvarslov efter krigen (1951) fast
satte intet antal af skibe; men i 1952 vedtog man på N ATO
ministerrådsmøde i Lissabon bl. a., at den danske fl ådes
mobiliseringsstyrke skulle være

9 fregater
10 korvetter
24 motortorpedobåde
54 minestrygere

5 undervandsbåde
eller i alt 102 enheder.

Der blev aldrig gjort noget alvorligt forsøg på at opn å
denne styrke, og da den broget sammensatte og intenst ud
nyttede flåde på grund af enhedernes alder i første halvdel
af 50 'erne stod overfor en alvorlig reduktion, trådte USA
til og overlod til Danmark 4 korvetter, 6 motortorpedobåde,
8 minestrygere samt 2 minelæggere og l depotskib. Fra Eng
land overtoges som lån 3 fregatter.

Som det ses på figuren, nåede antallet af Søværnets en
heder i midten af 50'erne op i nærheden af 80, men da
mange af enhederne var gamle, gik antallet hurtigt ned
igen.
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Atter trådte USA til, og under Cost-Sharing-program
met af 1959 leveredes i begyndelsen af 60'erne l fregat,
3 motortorpedobåde, 2 minestrygere, 2 minelæggere og 4
bevogtningsfartøjer. Danmark byggede samtidig samme an
tal enheder plus yderligere i fortsættelse af byggeprogram
met 4 motortorpedobåde. l bevogtningsfartøj og l under
vandsbåd.

U dover ovennævnte enheder har Danmark siden krigen
- bortset fra de enheder, der var påbegyndt under krigen
- kun for national regning bygget l lille minelægger og 5
undervandsbåde.

I 1960 fastsattes ved lov, at Søværnets styrke fuldt ud
bygget skulle bestå af mindst

8 større enheder
18 motortorpedobåde
6 undervandsbåde
8 minelæggere

12 minestrygere
9 bevogtningsfartøjer

i alt 61 enheder foruden skibe til særlig brug.
Den af Søværnskommandoen samtidig i et studie benævnt

»Forsvarets opgaver« foreslåede styrke var på 79 enheder.
Søværnets reelle styrketal har bevæget sig som angivet på

figuren. Som tidligere nævnt er kun egentlige krigsskibe
medtaget.

På figuren er anført Kystbefæstningens antal forter i mid
ten af 1950'erne og i dag, henholdsvis 7 og 2. Herudover
opstillede Søværnet et antal tunge og lette luftværnsbatte
ner.

Søværnets relativt høje styrke medio 1950'erne kan illu
streres af, at antallet af kanoner over 100 mm var i alt 86,
medens det i dag er under 20. Antal torpedorør i overflade
skibe var også ca. 86, medens det i dag er under halvdelen
heraf.
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Fremtidsskøn
Et orlogsskibs gennemsnitslevetid kan formentlig sættes til

ca. 20 år. Nogle har kortere levetid. Dette gælder især de
letbyggede torpedobåde. Andre har længere; men ofte er
skibene operativt forældede og deres udstyr udsl idt før ski
bet som sådant. Modernisering og ombygning af ældre en
heder er erfaringsmæssigt i de fleste tilfælde en kostbar
måde at opretholde styrketallet på ; men da udgifterne hertil
afholdes over driftsmidlerne, har det desværre været en ret
anvendt metode.

Anvendes de 20 år imidlertid som gennemsnit, og tages
der hensyn til, at bygning af 4 torpedobåde er bevilget, vil
Søværnets skibsantal. såfremt andet erstatningsbyggeri ikke
iværksættes, bevæge sig som angivet på figuren med fuldt
optrukket kurve.

Ønskes Søværnet bevaret må der altså iværksættes et byg
geprogram, og vort problem er at skønne over, hvad man
fra politisk side kan gå med til.

Historiske erfaringer er ikke opmuntrende. Der er ikke
længere overskudsmateriel at få, og USA's hjælpeprogram
mer er ophørt. Selvom man ved det lille forsvarsforlig i 1966
opnåede enighed om, at våbenhjælpens bortfald skulle kom
penseres af øgede nationale investeringer, er det en kends 
gerning, at der i det første IO-år efter denne beslutning kun
kan forventes leveret 6 skibe til Søværnet, nemlig de tidligere
omtalte 4 torpedobåde samt 2 undervandsbåde, altså ca. 1/2

skib pr . år.
En nedskæring af det amerikanske engagement i Europa

kan tænkes enten at medføre - hvad der militært set er lo
gisk - at Europa og dermed Danmark påtager sig større
forsvarsbyrder; men det er nok snarere sandsynligt, at man
fra dansk side under påberåbelse af at følge afspændingen
op og ikke opruste, når andre nedskærer (eller blot flytter)
deres styrker, vil nedskære forsvaret.
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Som det er tilfældet i regeringens »Perspektivplan af 1971«
regnes der i det følgende med uændrede forsvarsinvesterin
ger på ca. 500 mill, kroner årligt.

Der er altså næppe udsigt til nogen forøgelse af de samlede
forsvarsinvesteringer; men en ændret fordeling mellem styr
kerne kan naturligvis tænkes. Som bekendt har bl. a. Social
demokratiet accepteret NATO's strategi om fleksibel respons
og erkendt, »at den mest nærliggende udfordring for et
dansk forsvar vil være i det grå niveau - den tilstand, der
hverken kan betegnes som egentlig krig eller egentlig fred ,
og hvor der vil være mulighed for forskellige grader af og
former for politisk pression«.

Denne erkendelse har ganske vist endnu ikke givet sig
udslag i større interesse for maritime styrker i partiets for
svarsforslag, ligesom heller ikke Venstres arbejdsgruppes
debatoplæg beskæftiger sig meget med disse.

Det forekommer dog usandsynligt, at man ikke fra poli
tisk hold med tiden vil erkende, at ovennævnte strategi og
tru selsvurdering som logisk konsekvens vil medføre, at der
- som allerede af NATO's militære myndigheder påpeget i
forb indelse med forsvarsloven af 1960 - må lægges større
vægt på Søværnet (og Flyvevåbnet).

Antager vi derfor - måske optimistisk - at den tidligere
beslutning om ca. 60 enheder til Søværnet står ved magt i
den forstand, at man er villig til i gennemsnit at investere i
de 3 skibe årligt, som en sådan styrke forudsætter, og forud
sætter vi endvidere, at erstatningsbyggeriet kan iværksættes
så oetids, at nybygningerne kan tilgå SVN i fortsættelse af
de alt bevilgede torpedobåde, vil Søværnets styrkemål indtil
ca. 1986 forløbe som vist med punkteret linie på figuren. An
tager vi endvidere som en meget grovarbejdshypotese, at
gennemsnitsprisen for et skib er 50 mill. kroner, skal Sø
værnets andel i investeringsbudgettet altså være ca. 1/3.
Dette er nok i overkanten af , hvad der kan forventes, og den
punkterede linie må derfor sandsynligvis betragtes som an
givende de maximale styrkemål.



Flådeplan 1990 217

Den flåde vi - så langt det er rimeligt at se ud i frem
tiden - i givet fald skal kunne sætte ind, vil derfor snarere
end af ca. 60 komme til at bestå af det samme antal som i
aug. 1943, nemlig 40-45 enheder.

Operativ effektivitet

Antal eksisterende enheder er imidlertid ikke alene et
mål for Søværnets evne til at løse pålagte opgaver. Afgøren
de er antal udrustede, operative enheder og disses materielle
og uddannelsesmæssige stade. Nedgangen i antal skibe kan
til en vis grad kompenseres ved en forbedring af standarden
på disse områder.

Personel

Som tidligere nævnt er det bl. a. af personelle årsager ikke
muligt at udruste et ønskeligt antal skibe .

En forøgelse af personelstyrken er næppe mulig. Perspek
tivplanen regner med, at Forsvarets personelstyrke ikke vil
ændres i perioden indtil 1986. Derimod vil det offentlige på
næsten alle andre områder forøge sit personel således, at
dette omkring 1985 skønnes at være ca. 50 pd. større end i
dag.

Selv med uforandret personelstyrke vil den rådige ar
bejdskapacitet blive formindsket. Perspektivplanen formoder
således, at »i løbet af de næste årtier vil flertallet blandt de
danske lønmodtagere have omkring 35 timers arbejdsuge for
delt på 4-5 dage og noget mere end 5 ugers ferie.«

Med den nuværende personelfordeling mellem operative
enheder, stabe, uddannelsesinstitutioner og teknisk logistiske
tjenester vil det derfor ikke være muligt at opretholde det
nuværende operative stade.

Hvis tjenestetiden yderligere nedskæres - og det er for
mentlig den sandsynlige eller i hvert fald den eneste tænke-
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lige ændring - vil med uforandrede principper for uddan
nelsesforløbet en mindre del af personellet være til rådighed
for de operative enheder.

Uddannelse

I betragtning af det eksisterende personelunderskud må
det især falde i øjnene, at 25 pct. af Søværnets værnspligts
styrke samt en betydelig befalingsmandsstyrke til enhver tid
tjenstgør ved Søværnets Eksercerskole, der ikke har nogen
operativ funktion.

Med den nuværende sammensætning af Flåden kan dette
næppe undgås. Hvis man imidlertid i stedet for ca. 20 for
skellige skibsklasser (af alle typer) havde nogle ganske få ,
åbnede der sig andre uddannelsesmuligheder, der både ville
være mere effektive og tillige kunne øge udrustningsbered
skabet.

Hvis f. eks. skibene blev anskaffet i serier på 4 (eller mul
tipla heraf) kunne man forestille sig, at l skib var til efter
syn, l skib virkede i sit første udrustningsår som skoleskib
for de 2 sidste, der udgjorde den egentlige operative styrke
i første linie. Skoleskibet kunne til de operative enheder le
vere dråber af personel, der havde fået en indledende sø
træning og uddannelse i et identisk skib, medens skibet selv
ville kunne holdes materielt i beredskab og ved supplering
fra kursus og skoler eller ved begrænsede indkaldelser hur
tigt kunne gøres fuldt operativt. Efter l års forløb ville rol
lerne skifte, idet l nyt skib hejste kommando og overtog
skoleskibsfunktionen, medens det hidtidige skoleskib over
gik til første linie og det ældste skib gik til værfts.

Forudsætningen for denne plan er som nævnt, at skibene
anskaffes i tilstrækkelig store serier. Skibe, der forudsætter,
at personellet eller væsentlige dele af dette gennemgår sær
lige kursus, før de kan anvendes, bør undgås. I denne hen
seende synes især undervandsbåde betænkelige.
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Teknisk logistisk støtte

Selvom det næppe er muligt kvantitativt at påvise, hvil
ken indflydelse skibstype og -klasseantallet har på det nød
vendige omfang af støttefunktioner, synes det umiddelbart
indlysende, at det er personel-uøkonomisk at konstruere, kon
trahere, bygge, udruste, vurdere, vedligeholde, reparere,
o.s.v, 2 PEDER SKRAM, 2 NARHVALEN, l enkelt depot
skib o.s.v. Det antages, at reservedelsbeholdningen må være
relativ større for et enkelt eller ganske få skibe end for
større antal. En reservekanon kan jo f. eks. ikke købes i min
dre antal end 1.

Såvel penge- som personeløkonomi taler således for et så
lille antal skibstyper som muligt. Skibe, der i særlig grad er
afhængig af (ikke operative) støttenheder, bør såvidt muligt
undgås.

Stabe

På dette område er der formentlig kun lidt at spare, efter
som Forsvarets organisation, placering af myndigheder, sko
ler og institutioner åbenbart fra politisk side fastsættes under
hensyn til andre ting end bl. a. personeløkonomi. Såfremt
man kunne reducere antallet af skibstyper, kunne eskadrer
nes antal dog formindskes; eventuelt kunne dette mellemled
mellem Søværnets operative Kommando og skibene undvæ
res.

Opgaver

Den hidtidige diskussion synes for skibenes vedkommende
at pege på en flåde på 40-50 enheder, sammensat af så få
klasser og typer som muligt.

Meget generelt sagt er det Forsvarets formål at sikre den
politiske ledelse den videst mulige handlefrihed, ,idet dog en
stategisk offensiv, militær indsats fra Danmarks side ganske
kan udelukkes.
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En vurdering af den trussel, forsvaret skal kunne imødegå,
må indeholde 2 elementer, nemlig vurdering af en eventuel
fjendes formåen (capabilities) og en vurdering af hans hen
sigter.

Den eventuelle angribers nuværende formåen er forholds
vis let at bedømme. Noget vanskeligere, men dog ikke uover
kommeligt, er det at skønne over udviklingen. Udviklingen
af våbensystemer tager temmelig lang tid , og en fuldstændig
forandring af en så stor flåde som f. eks. den sovjetiske sker
ikke fra dag til dag.

Uden at gå i detaljer kan det vel derfor fastslås , at Wars
zawapagtlandene i vor del af verdenen også i fremtiden vil
besidde en stor, moderne, søgående og veltrænet flåde, der
bl. a. er i stand til at transportere og landsætte betydelige
tropper til kamp i land, og at den tekniske udvikling af
f. eks. luftpudefartøjer kan forventes at øge denne kapa
citet.

Denne fleksible sømagt kan udføre operationer på alle
niveauer fra politiske styrkedemonstrationer, mindre suve
rænitetskrænkelser til full-scale invasionsforetagender.

Medens vurderingen af capabilities kun kan give anled
ning til meningsforskelle på det efterretningsmæssige plan,
er bedømmelsen af hensigter langt mere følelsesbetonede og
politisk bestemt.

Det er ikke hensigten her at gennemgå de mange teorier
om øst-vest relationerne fra fredelig sameksistens til terror
balance.

Den godkendte NATO-strategi om fleksible response inde
bærer, at aggression kan optræde på alle niveauer, og at den
i første række skal imødegås på samme niveau. Imødegåelse
skal kunne både escaleres og deescaleres.

Den øst-vestlige forståelse for , at en nuc1earkrig vil være
ødelæggende for begge parter, medfører, at sandsynligheden
for konflikter på det laveste plan (Det grå Niveau) er blevet
relativt større.
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Danmark kan næppe påregne, at den nucleare afskræk
kelse er troværdig, og heller ikke påregne nogen støtte fra
NATO og især fra USA, hvis man ikke demonstrerer en
vilje til at modstå aggression.

Afskrækkelsens effektivitet er derfor afhængig af vor
evne til at yde modstand mod overgreb. Vort forsvar skal
således sætte alliancens solidariske modforholdsregler i
gang, og forsvarsrnidler, der ikke har en umiddelbar og
politisk-psykologisk virkningsfuld effekt, er af mindre vær
di.

En gennemførelse af den afpassede imødegåelse og den
kontrollerede escalation kræver i første række, at politikere
og de højeste militære chefer har et tidligt, nøjagtigt og lø
bende situationsbillede som grundlag for deres politiske og
militære dispositioner.

Konstant overvågning - i fred som i spændingsperioder
og i krig - af dansk søterritorium og tilstødende farvande
må derfor være en højt prioriteret opgave.

Betydningen af en national efterretningsindsats, hvoraf en
sådan farvandsovervågning er en del , er ikke alene, at vi
selv direkte skaffer os informationer. Det kan meget vel være
en national interesse selv at kunne kontrollere eller give det
udseende af at kontrollere oplyysninger, der fås fra allie
rede.

Som eksempel - om end på et andet område - kan næv
nes, at Danmark deltog i undersøgelserne efter nedstyrt
ningen af det atombærende amerikanske fly ved Thule i
1968.

Endnu vigtigere er dog, at man kan forvente større ind
flydelse og udvidet adgang til andres oplysninger, såfremt
man selv har noget at tilbyde. Danmark har geografiske mu
ligheder for at placere sig som indsamler af oplysninger, der
ikke alene er af lokal interesse, men kan have global strate
gisk betydning. Landet er derved i stand til at få indflydelse,
der er større, end en rent militær indsats i øvrigt tilsiger
det.
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I Det grå Niveau kan opgaverne spænde fra advarsel mod
krænkelser af danske suverænitetsbestemmelser over sikring
mod hindringer mod den fri skibsfart til imødegåelse af
aktioner grænsende til krigeriske handlinger. Som et led i
den afpassede imødegåelse kan en (selektiv) kontrol med tra
fikken gennem vore stræder komme på tale.

Det er sandsynligt, at den afpassede imødegåelse længst
muligt ønskes udført af nationale styrker således, at involve
ring af NATO-styrker - primært tyske - er et trin på den
kontrollerede eskalations trappe.

Da det imidlertid må være af betydelig national interesse
at kunne øve indflydelse på begivenhedernes forløb i vort
område, må vore militære indsats også efter en evt. NATO
indgriben kunne fortsætte og være af andet end symbolsk
omfang.

Betragter man endelig opgaver under et egentligt full
scale angreb mod Danmark, kan man med general WoH
Graf von Baudissin i Seidenfaden-rapporten mene:

»Når man betragter Danmarks sikkerhedspolitiske belig
genhed, kan man lade storkrigen såvel som andre krigs
former, der tenderer mod at escalere til højeste intensitet,
ude af betragtning. Mod den slags kriges katastrofale følger
findes der alligevel ingen beskyttelse. I Europa ville de ned
bryde civilisationerne i årtier, ikke blot hos ven og fjende,
men også hos de neutrale«,

Forsvarets opgaver er derfor at afskrække fra, men ikke
at føre en storkrig. Afskrækkelsen opnås ,gennem evnen til
at føre en forsvarskamp af en sådan art og et sådant om
fang, at NATO-forsvaret aktiveres.

Forsvarets og dermed Søværnets indsats har derfor pri
mært et politisk og ikke et militært formål. Evne til at virke
efter en eventuel NATO-indgriben er derfor af mindre be
tydning end muligheden for at udføre en demonstrativ poli
tisk psykologisk aktion. Fra sovjetisk side synes forståelsen
for, at Forsvaret er et politisk instrument, at være veludvik-
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let. Som oberstløjtnant Bjørn Egge skriver i Seidenfaden
rapporten:

»En analyse af udviklingen af sovjetiske sø- og luftstrids
kræfter viser, at man netop satser på de elementer, som giver
størst værdi i rollen som udenrigspolitisk instrument. Dette
behøver ikke nødvendigvis at falde sammen med den model,
som måtte følges for at give en fuldværdig sømilitær slag
styrke, som kunne være beredt til at tage kampen op på et
hvert tænkeligt konfliktniveau«.

Da den danske Flåde i 1943 sænkede sig selv, var dette
ingen militær indsats, men på det politiske plan var denne
handling, der fandt vej til de allieredes avisoverskrifter,
medvirkende til at bestemme landets status efter krigen.

Konklusionen af opgavediskussionen er altså, at vi i fred
kontinuerligt skal kunne overvåge vort område, at vi i Det
grå Niveau skal kunne fortsætte overvågningen og iværk
sætte forholdsregler afpasset krænkelsernes art og omfang,
og at vi til afskrækkelse mod egentlig krig skal have en ka
pacitet, der muliggør en indledende, demonstrativ og effektiv
indsats mod en besætelse af landet.

Sandsynligheden for, at de forskellige opgaver skal ud
føres, er højst varierende. Medens krigsopgaverne - så
længe Vestens sammenhold bevares - forekommer lidet
sandsynlige, udføres på den anden side fredstidsopgaverne
daglig.

Skibstypernes anvendelighed

Større enheder

Et skib, der skal kunne medføre alt det udstyr, der er nød
vendig til overvågning af alt, hvad der foregår under, på
og over havoverfladen, må nødvendigvis blive af en vis
størrelse. En maximal udnyttelse af dette kapitalapparat
kræver »skifteholdsbetjening« og dermed en passende be
sætning og de dertil svarende underbringelser og behold
ninger.
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Skibets størrelse ville kunne begrænses, hvis der ikke til
lige blev installeret våben; men bl. a. fordi varslingsorga
nerne er de samme, hvad enten våben medføres eller ej, er
det næppe økonomisk at vælge en sådan løsning.

Det skib, der fremstår af disse betragtninger, er den så
kaldte større enhed. I det følgende benævnes denne en kor
vet, idet ordet fregat øjensynlig i visse kredse synes knyttet
stærkt til vore nuværende store fregatter. Moderne teknik vil
formentlig tillade, at større enheder størrelsesmæssigt frem
tidig vil ligge nærmere vore korvetter.

Som overvågningen skal crisis-management kunne udføres
under alle vejrforhold og overfor alle tænkbare trusler. Og
så til denne brug har man alts å behov for det fleksible skib,
korvetten.

Når behovet for enheder til altvejrs-overvågning og crisis
management er dækket, er det formentlig uøkonomisk at in
vestere i overkapacitet og i unødige sekundære funktioner
(udholdenhed, beboelse etc.). Selvom korvetten derfor prin
cipielt vil kunne udføre den mindre krævende overvågnings
tjeneste i kystfarvande i samarbejde med den landsbaserede
varslingstjeneste samt alene kunne udføre invas ionsforsvar,
og selvom det idelle ønske om det færrest mulige antal
skibsklasser derved kunne opfyldes, bør andre skibstypers
egnethed undersøges.

Motortorpedobåde
Under denne overskrift behandles alle de hurtige, lette og

kraftigt armerede enheder med 'begrænset sødygtighed, be
grænsede varslingsmuligheder og med en besætning, der er
af en sådan størrelse, at skifteholdsdr ift ikke kan udføres
over længere tid . I Motortorpedobådene er vægten således
lagt på våbeneffekt og mobil itet, og de er derfor egnet til
hurtigt at kunne sættes ind , hvor der er behov for en kort
varig torsvarskoncentration.
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Imidlertid er motortorpedobådenes fart, mobilitet og ud
holdenhed ikke sådan, at man fuldstændig kan undvære
underbringelsesmuligheder. Dens fart og mobilitet er på
den anden side ikke nær så stor som luftfartøjers. Den kan
derfor ikke påregnes - især i tilfælde af, at en modstanders
mobilitet forøges (luftpudefartøj er etc.) - hurtigt nok at
kunne nå frem til krigsskuepladsen, og på grund af mang
lende udholdenhed kan den ikke som den større enhed under
truende forhold i længere perioder være beredt i området.
Da Danmark som nævnt ikke kan tænkes at optræde strate
gisk offensivt og derfor må kunne reagere under de af en
angriber valgte betingelser (vind, vejr, is, sø, lys, mørke),
kan motortorpedobådenes potentielle kampkraft måske ikke
bringes til udfoldelse.

Motortorpedobådene synes derfor som type ikke at opfylde
en defensivt indstillet parts behov.

Fly, herunder især helikoptere, synes i højere grad at op
fylde disse.

Helikoptere
I helikopteren er der givet fuldstændig afkald på sekun

dære funktioner. Mobiliteten er fremragende, og behovet for
operationsbaser er minimalt. De, der har arbejdet sammen
med f. eks. ASW-helikoptere, har fornemmet, hvilket poten
tiel dette våbensystem indebærer. Moderne missilvåben kan
formodes at tilføre helikopteren en kampkraft, der ikke er
mindre end motortorpedobådenes. Af særlig interesse er, at
helikopteren ikke er sårbar overfor modstanderens skib-mod
skib missiler. Der synes således at være mulighed for, at
helikoptere i fremtiden kan overtage motortorpedobådens
funktioner.

Patrulje/artøjer (bevogtnings/artøjer)
Den farvandsovervågning, der foregår i indre farvande i

samarbejde med landbaserede anlæg, kræver ikke altid kor
vettens præstationer. Hertil kan et mindre og billigere skib
anvendes.

Tidsskr. f. Sevæsen 142.1rg.
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Minestrygere
Minestrygning (Minehunting) kan tænkes at være en op

gave, der vil kunne foreligge i Det grå Niveau. Skibe egnet
til dette formål bør derfor findes, medmindre helikopteren
også til løsning af denne opgave er bedre egnet.

Der ses intet at være i vejen for at anvende minestrygere
som patruljefartøjer, hvorved der opnås en ønsket reduk
tion af skibstypeantallet.

Minelæggere
En konsekvens af den større vægt, der tillægges begiven

hederne i Det grå Niveau, er, at vor nuværende koncentra
tion om minelægningsopgaven bør tages op til diskussion.

Selvvirkende miner er næppe særlig velegnede til gen
nemførelse af den afpassede imødegåelse, især da det er
vanskeligt at de-escalere et udlagt felt. I hvert fald må der
sikres passende gennemsejlinger i felterne, der i øvrigt til
brug i Det grå Niveau næppe behøver at være særlig effek
tive.

Kontrollerede minespærringer kan derimod meget vel tæn
kes at finde anvendelse.

For begge typers vedkommende gælder, at felterne til brug
i crisis-management ikke behøver at blive udlagt inden for
et bestemt, kortvarigt tidsrum, og at udlægningen - pr.
definition - ikke vil blive imødegået med modstanderens
fulde styrke.

Som et led i Forsvarets afskrækkende virkning ses evnen
til at lægge miner i en krigssituation ikke at rangere særlig
højt.

Minerne bør som alle andre våben kunne anvendes, men
der knytter sig for mange usikkerhedsmomenter til udlæg
ningsmulighederne til, at man i for høj grad kan basere sig
på dette våben alene.

Medens der derfor er behov for kabelmine1æggere, bør
anden udlægning - som det før i tiden har været tilfældet
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- baseres på udlægning fra de »almindelige« overflade
styrker.

Undervandsbåde
Undervandsbåde er kun anvendelige til egentlige krigs

opgaver. I fred og spænding kan overvågning og erisis
management udføres mere effektivt af andre enheder. Den
evne, ubåden har til at operere i fjendtligt domineret om
råde, kommer først til udfoldelse, såfremt afskrækkelsen ikke
har fungeret. Rent bortset fra, at det er tvivlsomt, om ubåden
kan operere i de områder og i den fase af en kamp, hvor der
er behov for at demonstrere landets forsvarsvilje, er ubådens
kampmåde en sådan, at den næppe vil kunne nå at få nogen
politisk-psykologisk virkning.

Da ubåde i øvrigt er en specialtype, der kræver special
uddannelse og teknisk-logistisk back-up, både kan og bør
der gives afkald på denne type.

Flådesammensætning

Flåden synes herefter at kunne sammensættes af korvetter,
kabelminelæggere, kombinerede minestrygere/patruljefartø
jer og helikoptere.

Til alt-vejrs farvandsovervågning og crisis-management
synes en samtidig kapacitet nødvendig i farvandene

omkring Bornholm
i Sund-området
i Bælt-området
i Kattegat/Skagerrak.

En taktisk enhed på to skibe hvert sted kræver således 8
operative enheder, og den fulde styrke skulle med den tid
ligere omtalte uddannelsesturnus derfor være 16 enheder. På
grund af det relativt høje beredskab, der opnås i »skole
skibene «, kan man dog formentlig nøjes med 12 enheder,
hvoraf altså 6 er fuldt operative og 3 har et noget begrænset
beredskab.
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De 12 skibe bør anskaffes i »bundter« på 4 med ca. 7 års
mellemrum.

Kabelminelæggere bør samtidigt kunne operere i 3 gen
nemsejlingsfarvande, og den samlede styrke altså bestå af 4
ens enheder.

Minestrygere/patruljefartøjer kan derefter anskaffes i et
antal på 24, forslagsvis i 2 serier på 12 skibe.

Den søgående del af Flåden bliver derefter
12 korveter
4 kabelminelæggere og

24 minestrygere/patruljefartøjer,
i alt 40 enheder, der alle bl. a. skal kunne udlægge mmer.
Hertil kommer armerede helikoptere i et antal, der kun be
grænses af økonomi og personelkrav.

Kystforsvarsanlæg

De landsbaserede varslings- og forsvarsanlæg er ikke be
handlet i denne artikel. Dette skyldes ikke, at forfatteren
ikke tillægger disse anlæg meget betydelig vægt.

Problemer forbundet med realisering af nyordning

En radikalt ændret flådeplan kan først realiseres i løbet af
mange år.

Såfremt man ønsker, at en helhedsplan nogensinde skal
kunne føres ud i praksis, må den derfor udformes med fan
tasi uden at være for bundet af dagens situation.

På den anden side må opbygningen til en plan gå ud fra
den eksisterende flåde, og overgangen må iværksættes og
planlægges så omhyggeligt, at man ikke i en periode berøves
evnen til at løse foreliggende opgaver.

I hvilken udstrækning, den her foreslåede plan opfylder
disse modstridende krav, kræver en mere detaljeret under
søgelse af de eksisterende skibes alder og tilstand og af
fremtidige projekter, end det er muligt her at gå ind på.
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Resume

Erfaring og prognoser tyder på, at Søværnet reelt kun
kan regne med at bestå af 40-45 enheder.

Personelvanskeligheder og arbejdstidsforkortelser vil be
grænse vore muligheder for at bemande Flåden, såfremt
den nuværende varierede sammensætning og den deraf fly
dende uddannelsesturnus bibeholdes.

Operationer i fred og i Det grå Niveau får stigende be
tydning, medens evnen til at udføre operationer i krig er en
afskrækkende opgave med politisk formål.

Det er muligt og hensigtsmæssigt at løse opgaverne med 3
skibstyper plus helikoptere.
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Boganmeldelse
Systemet contra USS Pueblo

Under denne overskrift anmelder »TIME« CDR Bucher's bog
My Story samt Trevor Armbrister's A Matter of Accountability:

The True Story of the PUEBLO Affair.

»At følge militære traditioner slavisk er det samme som
at fornægte naturens love. Det betyder, at man sætter eget og
undergivnes liv lavere end pligtens krav, uanset hvor vagt
eller mangelfuldt dette end måtte være formuleret i en krise
situation. Orlogskaptajn Lloyd Bueher valgte naturlovene
og sund fornuft, da han blev sat på prøve. Fremfor at lade
sin besætning slagte bare for at opretholde flådens traditio
ner valgte han at overgive USS PUEBLO til seks nord
koreanske enheder, som havde omringet ham og var ham
håbløst overlegen.

I død tilstand ville Bueher have været en helt i flåden,
som er det mest traditionsbundne af værnene - i levende
live blev han et problem. Han er personificationen af tra
giske fejltagelser, som ville virke absurde selv i den vildeste
antikrigeriske satire. Selvom han er blevet i marinen og
foregiver at være loyal overfor denne, har han dog ikke
villet forblive tavs.

Ved at udgive sin bog »My Story« samt hjælpe journali
sten Trevor Armbrister med at sknive »A Matter of Accoun
tability« har han prøvet at gøre oprør mod den rolle som
syndebuk, som undersøgelsesdomstolen har tildelt ham og
flere andre. Dette er lykkedes for ham, for såvidt som han
kunne påpege, at den egentlige modstander var et utroligt
bureaukrati - USAs flåde. Ambristers resultater af de un
dersøgelser, han foretog, støtter stort set Bucher's udtalelser.
På den anden side viser de to meget detaljerede bøger, at
Bueher selv ikke var den resolutte officer, som ,han burde
have været. Selvom de er enige på alle større områder,
anskuer de dog PUEBLO affæren fra forskellige synsvink
ler. Bucher ser sagen fra det snævre standpunkt - egen er
faring som konventionel officer og chef for et mindre, lige-
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gyldigt skib. Armbrister. som har rejst land og riger rundt
for at skaffe sig oplysninger, giver en mindre intim men
langt mere favnende skildring.

Begge understreger dog flådens karakteristik af opgaven
som værende en »rninimal risk« operation, men Armbrister
har fulgt planlægningsprocessen tilbage ad kommandovejen
fra Hawai til Washington. I Honolulu var det en ung sø
løjtnant i efterretningssektionen, som havde givet »low risk«
vurderingen, en specialist i nordkoreanske forhold var af en
eller anden årsag blevet holdt udenfor. I Washington var
PUEBLO's mission blevet godkendt af Pentagon, Uden
rigsministeriet, CIA, Det Hvide Hus samt National Securi
ty Agency (NSA). En højerestående NSO embedsmand hav
de advaret mod de mere og mere aggressive nordkoranere
og foreslået, at PUEBLO fik nødvendig dækning. Dette for
slag spillede imidlertid ping-pong i Washington og nåede
aldrig til Japan.

Før afgangen fra Japan bad Bueher sin foresatte, kontre
admiral Frank Johnson, om at blive udstyret med TNT
skibsbomber, således at skibet kunne sænkes i nødstilfælde.
Anmodningen blev videregivet til en forsyningsofficer, som
tilbød brandbomber i stedet for. Bueher var klar over , at
brandbomber ikke alene var farlige for skibets sikkerhed,
men også imod bestemmelserne. Han kunne have klaget over
.dette tilbud, men besluttede ikke at gøre det , for, som han
skriver, alt hvad jeg ville opnå ved at fastholde mit krav var
bare at ulejlige admiral Johnson og hans stab ved at give
dem det indtryk, at de havde en chef, som kun var besat af
den ene tanke: at sprænge sit skib i luften!

Det ombyggede fragtskib fra US Army var også dårligt
udrustet til opgaven i andre henseender. Skønt udset til at
krydse nær fjendtl ige territorier i dårligt vejr havde det en
antikveret styrernekanisme, som idelig brækkede ned. PUE
BLO var fyldt til bristepunktet med højt klassificeret ud
styr, og alligevel var dets mulighed for at tilintetgøre disse
hemmeligheder i en nødsituation uendelig ringe. Pentagon
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havde autoriseret PUEBLO udrustet med en temmelig stor
3" kanon, men stakkels overbelastede PUEBLO havde hver
ken dæksplads til den eller uddannet kanonbesætning, så
Bueher lod sig nøje med 2 ineffektive 12 mm maskingeværer
monteret på udsatte steder af skibet.

Det var ikke meningen, at PUEBLO skulle i kamp, dets
beskyttelse lå i internationale konventioner og i nødstilfælde
af hjælp udefra.

Brigadegeneral John W . Harrell Jr., chefen for US Air
Force i Sydkorea, var informeret om Bucher's mission på
forhånd og spurgte flåden, om den ønskede fly til stand-by
undsættelsesaktioner, men flåden var ikke interesseret. Efter
at PUEBLO stak til søs, sendte Nordkorea en likviderings
gruppe til Seoul med president Chung Hee Park som mål,
men selv dette udslag af Pyongyang's humør kunne ikke æn
dre flådens opfattelse. Bueher rapporterede, at han var ble
vet observeret, men hans foresatte myndigheder tilbød hver
ken forholdsordre eller beskyttelsesforanstaltninger.

Da nordkoreanerne indledte skydningen, var den mang
lende koordination hos de foresatte myndigheder ikke min
dre, end forvirringen ombord på PUEBLO. Selv flådens for 
søg på at rekvirere assistance fra luftvåbnet blev forsinket
af, at man ikke kunne finde en sikker telefonforbindelse.
Forskellen på flådens og luftvåbnets procedurer fik en ma
jor i luftvåbnet til at tro , at der kun var tale om en øvelse.
Hangarskibet ENTERPRISE kunne have hjulpet, men blev
ikke underrettet. På Hawai blev admiral John Hyland un
derrettet om opbringningen, og da Armbrister senere spurgte
ham, hvad man havde foretaget sig, kunne Hyland kun sva
re, at de bare havde siddet og set på hinanden og tænkt:
»Hvordan er det muligt? «

Det samme spørgsmål plager Bucher; i skiftevis bitre og
opgivende nuancer beretter han mere end sin egen og PUE
BLO's historie. Han fortæller åbent og ærligt om sit pro
blem med rang og kommando, et emne som er alt for domi
nerende inden for militæret. Han fortæller om sin evigt"
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frygt for forfremmelsesbedømmelserne, forbigåelser og for
søgene på frem for alt at holde ryggen fri. Som chef var
han ansvarlig for sit skibs sødygtighed, men han turde ikke
sige sine foresatte imod. Hans karriere havde allerede lidt
et knæk , da han ikke fik kommandoen over en u-båd - et
job , han var blevet uddannet til. PUEBLO var og blev en
trøstpræmie, som han skulle se at få det bedste ud af - det
glippede. Uanset hans foresattes fejl, så havde Bueher ikke
trænet sin besætning op til at kunne klare den nødsituation,
som de kom ud for.

I sit forsøg på at bevise , at hans eneste udvej var over
givelse, vil Bueher imidlertid ikke tage ansvaret alene. Han
og de øvrige officerer befandt sig på broen under den vold
somme ild , da de forsøgte at nå ud på det åbne hav. Med
Bucher's egne ord skete følgende: - »ew o Gene Lacy slog
»stop- på maskintelegrafen i mit påsyn«, Bueher ændrede
ikke denne ordre, ligesom han ikke senere under forhøret
bragte dette forhold frem. Nu derimod skriver han: »Min
mest erfarne officer, min bedste ven om bord på dette lille
miserable skib, havde berøvet mig den hjælp, jeg skulle
bruge for at klare opgaven,<.

Sandheden var, at Bueher ikke havde nogensomhelst plan
for »at klare opgaven«. Undvigelsesforsøg ville kun have
resulteret i fortsat morderisk beskydning samt muligheden
for at blive sænket på så lægt vand, at koreanerne uden be
svær kunne have hævet PUEBLO's hemmelige udstyr.

Udfra dette som en kendsgerning synes det , som om Bu
cher har ønsket følgeskab på sin fejltagelsernes rejse. Mens
han på den ene side anklager sin næstkommandrende, sø
løjtnant Edward Murphy, som han iøvrigt ikke kunne for
drage, for »total mangel på initiativ«, indrømmer han på
den anden side , at han ønskede »at råbe om hjælp fra hvem
somhelst med et fornuftigt forslag om, hvad de skulle gøre«,

Men fra de unge officerer omkring sig, såvel som fra ad
miralerne, der langt borte, fik Uoyd Bueher ingen hjælp«.

A.Hj. H .
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Bibliografi og Ikonografi 1864.
Karl Wachholtz, Neumiinster 1970.

Værket er udgivet gennem et samarbejde mellem Det kgl.
Bibliotek og Det Slesvig-Holstenske Landsbibliotek i Kiel
og er med både dansk og tysk tekst.

Efter et par korte, men velskrevne artikler om krisen
før og udviklingen i 1864, skrevet af professor Troels Fink
og Alexander Scharff er der en meget omfattende biblio
grafi over bøger, artikler m.v. vedrørende det dansk-tyske
opgør med 3424 numre, opført under specialemner, samt
en tilsvarende oversigt over billedstof - Ikonografi 
der i antal er næsten lige så stort som bibliografien. Et
omfattende register gør det endnu lettere for brugeren.

Som en smuk afslutning på værket er 91 af de i Ikono
grafien angivne numre afbildet. Det drejer sig dels om
mere kendte billeder, dels om delvis ukendte.

Christian Dahlerup Koch: Spændende redningsaktioner.
Politiken, Kbh. 1971.

Et fængslende emne, beskrevet med en elegant pen og
baseret på grundige forstudier.

Ved redningsaktioner tænker man vel i første række
på søen, og ved at starte med Søren Kanne og Lars Kruse
og føre emnet op til nutidens helikopteraktioner følger
man med i den store udvikling, der også på dette felt har
fundet sted i dette århundrede. Her er indføjet en klar
læggelse af den organisation herhjemme, der med Søvær
nets operative kommando (SOK) i spidsen har vakt beret
tiget anerkendelse.

U-b ådsbjærgninger er med ved to eksempler, »Dykke
ren « 1916, som var verdens første, og »Squalus« i 1939.



238 Kommen tarer

Men også på andre felter finder der gennem årene red
ningsaktioner sted, der ikke står tilbage for de på søen
udførte : Grubeulykker repræsenteres ved den , der fandt
sted i Hannover i 1963, om fly og luftskibe er omtalt
»Sovereign of the Skies« i 1956 og »R 34« og »R 33« i
henholdsvis 1919 og 1925, og fra redningsaktioner i Nord
polarområdet er valgt eftersøgningen af Sir John Franklin
fra 1845 til fund i 1923 afslørede ekspeditionens tragiske
skæbne.

For at tage det mest aktuelle med er det sidste kapitel
helliget »Apollo XIII« i 1970.

Bogen kan meget anbefales, for selvom størstedelen af
de beskrevne aktioner er velkendte, er det vanskeligt at
lægge bogen fra sig, før man -har læst den fra ende til
anden.

Ernst Legahn: Meuterei in der Kaiserlichen Marine.
Koehlers, Herford 1970.

I 1920'erne kom en del litteratur vedrørende mytteriet i
den tyske højsøflåde i 1918 og siden er kun kommet en
kelte bøger, hvori denne episode er indgået.

Ernst Legahn søger her at finde frem til årsagerne, hvor
flere års ophold i havn havde virket demoraliserende. Han
fremhæver, at den tyske ledelse ikke som englænderne
havde sans for at give besætningerne adspredelse med
f. eks. sportskampe og lign. Landlov, specielt orlov var
meget begrænset og hindrede folkene i at sammenligne
deres dårlige forplejning med forholdene i land, hvor ra
tionerne lå langt under de tilsvarende ombord. Ligeledes
påpeges, at søofficererne manglede, ja måske ikke ønskede
kontakt med den menige besætning, og at årsagen måske
var, at der fandtes tre kategorier befalingsmænd, under
officerer, dæksofficerer og søofficerer. Også herhjemme
har vi erfaret, at mere end to kategorier af befalingsmænd
er af det onde.



Kommentarer 239

Som bilag er optaget en del af de dokumenter, der er
grundlag for emnets behandling samt en bibl iografi, hvor
man konstaterer, at den herhjemme bedst kendte bog om
emnet mangler:

T . Plivier: Des Kaisers Kulis , Berlin 1930.

G. j. Marcus: Anaval history ol England. Vol. 2.
The age ol Nelson.
G. Allen & Unwin, London 1971.

l' bind af værket udkom i 1961 og 2' bind var stillet i ud
sigt få år efter. Fra England blev det senere oplyst, at
serien vist ikke ville blive fortsat. At Vol. 2 nu er ud
kommet kan kun hilses med tilfredshed, fordi Marcus er
en fremragende forfatter og fordi det sidste samlede værk
om Royal Navy's historie blev udgivet i begyndelsen af
dette århundrede. Vol. 2 omhandler tiden 1793-1815 og
næste bind vil med titlen »The Empire of the Ocean
dække perioden 1815-1914.

Når en grænse [alder.
Dagbladene Dannevirke, Heimdal, Haderslev, nytåret 1970
-71.

1970 var 50-året for genforeningen.
Som jubilæumsbog har de to sønderjyske dagblade ud

sendt en række artikler fra 1935-37, skrevet i »T ilskue
ren - af redaktør Svend Thorsen.

I dag er den sydjyske landsdel gået ind som en helt
naturlig del af kongeriget, og vel de færreste har et eksakt
minde om forholdene umiddelbart efter 1920. Fremtræ
dende sønderjyders udtalelser 15-17 år efter genforenin
gen er et betydningsfuldt bid rag til forståelsen af de van
skeligheder den gamle, nu nye landsdels befolkning havde
at kæmpe med .

Fra en samlet opposition med samling om danskheden
skulle man nu vælge standpunkt til de norddanske politi
ske partier. Fra en hurtig - men måske ikke altid ret-
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færdig - sagsbehandling skulle man vænne sig til dansk
psyke, hvor intet blev afgjort, før alle sagens parter var
hørt. Disse og mange andre forhold, parret med den øko
nomiske krise måtte landsdelen kæmpe med - men glæden
over at være "kommet tilbage« var dog så stærk, at van
skelighederne blev overvundet.

Forholdet til hjemmetyskerne havde været tåleligt i de
15 år og man må håbe landsdelen fremtidig må være skå
net for flere prøvelser af samme karakter som oplevet i
årene 1940-45.

Project Crested Ice.
Atomenergikommissionen, Risø 1970.

Det er måske lidt flot, at Risø står som udgiver, idet ind
holdet er et særhæfte af en U.S. Airforce-publikation:

USAF Nuclear Safety, jan-febr-mar-1970.
Hæftet indeholder en række artikler vedrørende B-52

flystyrtet ved Thule 21. januar 1968.
Da der foruden amerikanske også er flere bidrag fra

danske deltagere i de store opklaringsarbejder, der på
fulgte ulykken, er det forklaringen på, at Risø kan prente
sit navn på omslaget.

Artiklerne er særdeles interessante, og skulle en atom
ulykke blive gentaget, indeholder de mange erfaringer,
der til den tid kan blive til nytte.

Hæftet indeholder desuden en række særdeles smukke
og instruktive illustrationer, for størstedelen i farver.

j.T.
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Dønninger efter skibe
Af skibsingeniør K. Kure

Hydro- og Aerodynamisk Laboratorium.
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Et 10.000 tdw skib bruger løbende ca. 5000 HK af sin ma
skinkraft til at danne de bølger, som bliver dønningerne
efter skibet, og som i snævre farvande kan forårsage skader
på kysten.

Beskrivelsen af dønningssystemet er meget enkel og tilla
der forudbestemmelse af dønningernes udbredelse ved ind
tegning af nogle få linier i et specialkort over farvandet. Det
bliver derved muligt at fastlægge det bedste tidspunkt at
reducere sin fart for i størst mulig grad at undgå skader på
kysten. Artiklen indeholder et diagram, der for alle skibe
uden hensyn til størrelse og fart viser, hvor meget dønnings
højden aftager med afstanden fra skibet.

Opmærksomheden henledes på, at forholdene, som de be
skrives i det følgende, gælder for dybt vand. På lægt vand
og i kanaler eller snævrere farvande kan forholdene være
væsentligt anderledes.

Et skib, der gør fart fremover, danner omkring sig og
efter sig et bølgesystem. Det ses tydeligt i helt stille vand,
men eksisterer naturligvis også i oprørt vand. I sidste til
fælde interfererer skibets bølger med andre eksisterende bøl
ger i området, hvorved billedet tilsløres.

Bølger på havet dannes dels af skibene og dels af vinden
i form af vindsø.

I 'begge tilfælde løber de bort over havet fra dannelses
stedet og kaldes derefter dønning. Dønning fra vindsø kan
løbe meget langt. Således er der ved Land's End, England,
registreret dønninger fra storme ved Kap Horn. Bølger dan-

Trdsskr, f. Søvzsen 1042. hg. 16
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net af skibe ville som dønninger kunne løbe lige så langt,
hvis de ved dannelsen havde samme størrelse, dvs. energi
indhold, som bølgerne i det nævnte eksempel. Imidlertid
danner ikke engang de største og hurtigste skibe bølger af
nær det energi-indhold, der er nødvendigt for at løbe over
så store afstande.

Energien i bølgerne omdannes undervejs til hvirvler og
varme, og bølgen formindskes tilsvarende i højde. Man kan
derfor instruktivt tale om bølgehøjdens »halveringstid«, eller
den tid eller afstand det tager at formindske højden til f.eks.
1 pct. Det afhænger naturligvis af forholdene, hvor små bøl
ger eller dønninger skal blive, før de er uden betydning.

Dønninger efter skibe kommer således ikke så langt om
kring i verden som storm-dønninger, men kan dog alligevel
forårsage ravage, f. eks. på kysterne i snævre farvande, hvis
man ikke i tide har slået ned for at reducere den energi, der
overføres til bølgedannelsen og dermed til dønningerne. Det
er imidlertid nødvendigt at kende udbredelsesforholdene for
skibes dønninger for at kunne slå ned »i tide«, fordi bølgerne,
som dannes af skibet ud for et punkt på kysten, sædvanligvis
ankommer til dette punkt som dønninger, når skibet for
længst har passeret punktet. Bølgesystemets og dønningers
udbredelsesforhold i nogen afstand fra skibet beskrives geo
metrisk på enkel vis. Den følgende korte gennemgang vil
gøre det muligt at forudbestemme tid og sted på kysten for
ankomsten af dønningerne fra de bølger, skibet danner i
øjeblikket.

Figur 1 viser det bølgesystem, som skibet danner. Figuren
er tegnet i 1877 af W. Froude, som indførte systematiske
modelforsøg i skibskonstruktionen og nu mest er kendt for
sin sammenligningslov. Figuren anvendes stadigvæk i litte
raturen og viser tydeligt, at bølgesystemet i skibets umiddel
bare nærhed består dels af tværbølger og dels af skråbølger.
Tværbølgerne følger skibet og dør ud kort agten for dette.
Tværskibs strækker de sig, til de møder skråbølgerne. Disse
dør derimod kun langsomt ud i voksende afstand fra skibet
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Figur 1. Skibets bølgesystem består af skråbølger og tværbølger,
således som denne gamle tegning så udmærket viser. Et. 10.000 tdw
skib bruger løbende ca. SOOO hk til at danne bølger. Størsteparten
heraf tilføres skråbølgerne, der løber bort fra skibet og danner dets

dønningssystem.

og udbreder sig ikke alene i skibets sejlretning, men også
vinkelret derpå. Skråbølgerne danner dønningerne efter ski
bet.

Bølgesystemet omkring skibet er nært knyttet til fremdriv
ningsforholdene, idet energien til dets dannelse kommer fra
skibets fremdrivningsmaskineri. Den del af fremdrivnings
modstanden, der skyldes bølge dannelsen, andrager således
for mange skibe ca. 1/3 af den totale modstand. Resten skyl
des viskositetskræfter. Et. 10.000 tdw skib omsætter således
ved 20 knobs fart ca. 5000 hk af de totale ca. 15.000 hk til
bølgeenergi. Den største del heraf bliver gennem skråbølger
ne til dønningerne efter skibet.

Bølgesystemets geometri i skibets umiddelbare nærhed er
temmelig kompliceret og bestemmes af skibets linier og ha
stighed. Det er imidlertid ikke nødvendigt at komme ind
herpå ved behandling af dønningerne efter skibet. I nogen
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afstand fra skibet fremtræder de nemlig, som om de var
dannet af et såkaldt trykpunkt, der bevæger sig med skibets
hastighed. Systemet af dønninger afhænger derved kun af
hastigheden og ikke af formen på det i geometrisk forstand
uendelig lille skib, som »trykpunktet« kan opfattes som. De
geometriske størrelsesforhold mellem skibet og dets døn
ningssystem fremgår ved indtegning af størrelserne på et
kort over det betragtede farvand. Se figur 2, hvor skibet ses
ganske lille i forhold til dønningernes udbredelsesområde.

Teorien for dønninger efter et trykpunkt blev fuldt frem
stillet af Lord Kelvin i 1887. Kendskabet til dønningssyste
met efter skibet er således ikke et resultat af den nyeste
forskning. Det har imidlertid først fået praktisk betydning
for nutidens store , hurtige skibe og har derfor ligget upåagtet
af navigatørerne i næsten 100 år. Den foreliggende anven
delse af teorien er anvist af professor F. Miohelsen, Univer
sitY of Michigan.

Figur 2 viser dønningssystemets geometri. Skråbølgerne på
hver side af skibet ligger alle på en linie fra trykpunktet.
Linien danner altid uden hensyn til farten en vinkel på
19° 28' med den øjeblikkelige kurs. Indtegnes skibets position
på kurslinien til en række tidspunkter, kan man derfor i et
hvert punkt indtegne den rette linie, der går gennem døn
ningernes toppe. Deraf findes umiddelbart, hvor skibet vil
befinde sig på sin rette kurs, når dønningerne når punkt A
eller B på kysten.

Det er imidlertid af største betydning at kende udbredel
seslinierne for de enkelte dønningstoppe. Derved kan man
for skibets øjeblikkelige position og kurs finde det sted på
kysten, hvor bølgerne, man danner i øjeblikket, senere an
kommer som dønninger. Udbredelseslinien for dønnings
toppene danner altid, uden hensyn til skibets fart, en vinkel
på 35° 15' med kurslinien fremad i fartretningen. De bølger,
som skibet danner i position C, ankommer senere som døn
ninger til punkt B. Fortsætter skibet sin kurs og fart, er det
fremme i position D, når dønningerne ankommer til B, der
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Figur 2. Skibets dønninger løber efter skibet under vinklen 19° 28', f. eks. langs linien DB uden hensyn til skibets stør
relse og fart. Enhver bølge i dette system er løbet fra sit dannelsessted under en vinkel på 35° 15' fremover i skibets
sejlretning, f. eks. fra C til B. Skibet har i mellemtiden udsejlet distancen CD. Skibets hastighed bestemmer således

dønningernes hastighed og dermed deres ankomsttidspunkt.

~



246 Dønninge r eller skibe

så findes i 19° 28' pejling fra agter. Dønningerne løber fra
C til B, medens skibet sejler fra C til D. Ankomsttidspunktet
afhænger af skibets fart i modsætning til de geometriske for
hold , som er uafhængige deraf.

Spørgsmålet er herefter blot, om dønningerne ved an
komsten til punktet på kysten har nogen »farlig« størrelse.
Kender man bølgehøjden tæt ved skibet , kan den tilsvarende
højde let findes i enhver afstand R langs toppenes linie fra
skibet. Teorien viser, at bølgehøjden aftager med den tredie
rod af afstanden R. Det fremstilles enklest i det dobbelt
logaritmiske diagram i figur 3. Diagrammet gælder for alle
skibe ved enhver hastighed. Anvendelsen kræver et skøn over
skråbølgehøjden, f. eks. ud for midtskibs eller agter eller et
andet punkt, hvor man kender afstanden R fra vandliniens
forreste punkt, som til dette formål med den mulige nøjagtig
hed kan antages som beliggenheden af det til skibet svarende
trykpunkt. Den observerede bølgehøjde indtegnes i diagram
met, og en skrålinie med den viste hældning -1/3 indteg
nes. Ud for kystpunktets R-afstand på abscisseaksen findes
den dertil svarende dønningshøjde.

Det er en forudsætning for gyldigheden af såvel de geo
metriske konstruktioner som bølgehøjdediagrammet, at van
det er dybt. På lægt vand nær kysten eller over grunde
ændres forholdene således, at dønningstoppene drejer paral
lelt med havbundens niveaukurver, når de løber ind på af
tagende vanddybde og omvendt. Samtidig taber de i udbre
delseshastighed. hvorved deres højde stiger for at brydes
som brænding, når vandet bliver meget lægt. Vanddybden
er tilstrækkelig stor til anvendelse af den beskrevne frem
gangsmåde, hvis den er større end halvdelen af dønningens
længde, som er afstanden mellem to toppe vinkelret på
disse. Se figur 2.

Det har indtil nu været forudsat, at skibet sejlede på den
samme rette kurs før og efter dannelsen af de aktuelle bøl
ger og disses ankomst som dønning til kysten. Til uddybning
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at forståelsen skal dønningssystemet til sidst beskrives i til
fælde af kursændring.

Figur 4 viser specialkortet fra fig. 2 med kyststrækningen
og skibets oprindelige østlige kurs gennem C og D. De bøl
ger, der dannes i C, rammer senere havnen ved B som døn
ninger. Havde skibet fortsat sin kurs med uændret hastighed
fra C, ville det have været i D ved dønningernes ankomst til
B. Denne konstruktion i kortet skal udføres for at finde an
komst-tidspunktet for dønningerne til B. I C' ændrer skibet
imidlertid kurs, men holder sin hastighed og er derfor ikke
i D men i D', når dønningerne ankommer til B. Det påvirker
ikke udbredelsesforholdene for de dønninger, der blev dan
net i C og derfor heller ikke deres ankomst-tidspunkt til B.

Når skibet er fremme i punkt E, har det havnen B i pejling
19° 28' agterfra. Rammer dønninger fra den nye kurs så
havnen? Nej! Det fremgår ved indtegning af dønnings
udbredelseslinien fra C', som det første punkt på den nye
kurslinie. Den rammer punkt F på kysten. Punktet B ram
mes således kun af dønninger fra den oprindelige kurs . Punkt
F rammes både af dønninger fra den nye kurs og fra den op
rindelige kurs, nemlig de, der blev dannet i punktet C" . Hol
der skibet som i eksemplet samme hastighed på de to kurser,
vil de to sæt dønninger ikke ankomme til F samtidig. Det
ville de kunne komme til, hvis skibets hastighed var blevet
ændret, f. eks. samtidig med kursen, til den del af den oprin
delige, der bestemmes af forholdet mellem afstanden C'F og
C"F, altså i dette tilfælde ca. 3/4.

Det ses, at hele kystområdet F til G rammes af skibets
dønninger fra såvel den oprindelige som den nye kurs, men
på grund af de forskellige distancer, som dønningerne fra de
to kurser gennemløber inden de når kysten, ankommer de
til ethvert punkt mellem F og G til forskellig tid og kan
derfor ikke forstærke hinanden som i ovennævnte tilfælde.

I åbent farvand kan mindre skibe og både blive generet
af store skibes dønninger og især af disses interferens ved
kurs- og hastighedsændringer. som ovenfor beskrevet. Det vil
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udsat punkt på kysten.
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dog sjældent have praktisk betydning. I snævre farvande er
det derimod ikke bare nødvendigt at slå ned for at mindske
energitilførslen til dønningerne, men at gøre det på et sådant
tidspunkt i forhold til kurs og udsatte punkters beliggenhed,
at man ikke i stedet for at formindske faren risikerer inter
ferens mellem to af sine egne dønningssystemer netop her.

Faren for fremkaldelse af farlige situationer har indtil nu,
og vil også i fremtiden, være forsvindende for små og lang
somme skibe. Handelsflåden udvides imidlertid i hastig takt
med store og hurtige skibe, hvor risikoen bliver betydelig
større. Kendskabet til dønningernes udbredelsesforhold gør
det imidlertid muligt at forudbestemme risikoen og dermed
undgå den.



Forsvaret nu og i fremtiden

Forsvaret nu og noget om fremtiden
Af forsvarsminister K. Østergaard.
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Sammendrag af forsvarsministerens tale på Forsvars
akademiet den 10. juni 1971.

Det er fremgået af referater af mine taler, siden jeg til
trådte embedet som forsvarsminister, at ordet og begrebet
troværdighed har været en gennemgående linie i de syns
punkter og tanker, jeg er kommet med. Det er ikke tom tale,
men en linie jeg mener er rimelig og rigtig. Jeg vil fortsætte
dette spor og håber, det vil medvirke til at placere forsva
ret på en rimelig plads i det billede, hvor det hører hjemme.

Forsvaret tilhører os alle. Det er forkert og skadeligt, når
nogle har villet mene, æt de har mere ejendomsret til for
svaret end andre. Enhver tanke om, at forsvaret bør være en
stat i staten, må forkastes og bekæmpes med alle midler.

Det er en alvorlig sag at have et forsvar. Vi er alle - me
re eller mindre - klare over formålet med det, forsvaret
for vor selvstændighed. Ikke alle er klare over, at det ikke er
nok at have et forsvar, men at det er nødvendigt at råde
over et godt og effektivt forsvar.

Alle har brug for kendskab hertil. Den almindelige borger,
der skal betale sin skat, og som gerne skulle gøre det med
glæde. Den, der er ansat i forsvaret, og som gerne skulle væ
re tilfreds med sit job. Politikeren, der skal stemme om for
svarsforslag i Folketinget. Regeringen, der har ansvaret.

Hvis det lykkes at sprede en opfattelse af en tro på, at
forsvaret er troværdigt, så tror jeg, vi bar givet en meget
stor del af befolkningen et bedre grundlag for at akceptere
og vurdere indsatsens betydning for det danske folk.

Vi gør meget i denne retning, men vi gør ikke nok.
For forsvarets virksomhed er kontrol- og varslingstjene

sten af vital betydning. Det ved enhver, der er ansat i for
svaret. Der udføres her et omfattende arbejde, som ved
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mange lejligheder har vist sig endda særdeles effektivt,
men som ifølge sagens natur i et vist omfang må foregå hem
meligt. Når jeg siger - i et vist omfang - er det for at an
tyde mulighederne for at løfte sløret for meget af det, der
foregår. Den mulige fjende ved selvfølgelig en masse om,
hvad der foregår her i landet. Det kan vi ikke undgå, og vi
er vel her »i samme båd« som alle andre allierede. Jeg ser
gerne, at der kommer noget mere åbenhed omkring disse ak
tiviteter, og jeg er helt overbevist om, at dette vil medvirke
til, at befolkningen får større interesse for og forståelse for
forsvarets virksomhed,

Troværdighed er også noget mere. Det øjeblikkelige kamp
beredskab i de 3 værn og i hjemmeværnet er helt væsent
ligt. Det er meget afgørende, at vi har et tilstrækkeligt stort
flyvevåben, der kan udgøre en virkelig støtte i en given si
tuation. Søværnet har et beredskab og en styrke, der virkelig
kan true en modstander, der har tænkt sig at landsætte
styrker på dansk jord. Beredskabet og uddannelsen i hæren
gør det muligt at holde en kamp så længe, at mobiliserings
styrken kan komme i funktion. Hjemmeværnet er i stand
til, med det beredskab der holdes, at gå i aktion hvor som
helst i Danmark med meget 'kort varsel. En uvurderlig støtte
for de 3 værn. Når forsvaret er i stand hertil og er i stand
til at virke, indtil allieret hjælp når frem, er det både effek
tivt og troværdigt. Jeg tror på, at det danske forsvar er både
effektivt og troværdigt.

Materiel og personel er de helt afgørende faktorer i en
forsvarsorganisation. De er afgørende under en forudsæt
ning, at de fungerer i en hensigtsmæssig og effektiv orga
nisation.

Det er min mening, at den organisation af forsvarets
øverste ledelse, vi nåede i 1969, fungerer efter hensigten og
på Timelig måde skaber forudsætningen for forsvarets ef
fektivitet.

De enkelte elementer i det effektive forsvar er mangear
tede, men de medvirker alle til løsningen af opgaven.
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Materielsituationen er bedre i dag, end den nogensinde
har været. Den kan blive endnu bedre, og jeg mener, der er
muligheder for at gennemføre yderligere forbedringer. Efter
de planer, der er lagt, vil vi ·i 1975 for at holde rammerne
kun mangle 2 korvetter til søværnet, 1/2 eskadrille fly +
forskellige mangler på 150 mill. kr . Denne forventelige ud
vikling mener jeg er temmelig tilfredsstillende og noget
bedre, end man kunne forvente den for blot få år tilbage.

Personelsituationen siges at være mindre god. Og det er
vist nok med rette. Graden afhænger naturligvis af, om man
ser optimistisk eller pessimistisk på dot. Men der er områder,
hvor tallene taler deres eget sprog.

Først og fremmest værnepligtssituationen.
Det er et brændende spørgsmål på flere måder. Politisk

har man leget med tanken om at afskaffe værnepligten til
fordel for hvervet personel. Militærnægterforeningen har 
med brug af alle midler- agiteret for nægtelse af aftjenel
se af værnepligt i forsvaret. Det er udfordringer, som vi må
tage op, og det er helt sikkert, at deres forløb afhænger af,
hvorledes forsvaret griber sagen an .

Der skal ikke herske tvivl om, at jeg med betænkelighed
har måttet se i øjnene, at undergravende kræfter 'har haft
held til at hverve 3000 militærnægtere på et år.

Problemerne lader sig ikke løse med et enkelt kunstgreb.
Jeg mener, vi på alle måder kan påvise - og bevisbyrden
har vi - at det at forrette tjeneste i forsvaret er en nødven
dighed, og at det ikke - fordi man efterhånden kan lukrere
som militærnægter - føles som nogen ekstrahyrde at mod
tage en uddannelse i forsvaret. Ord alene hjælper ikke, kon
tante oplysninger om vilkår er nødvendige, og vi har alle
en forpligtelse til at hjælpe med. Sagen er meget vigtig.

For det faste personel, såvel tjenestemandsansatte som
kontraktansatte, er situationen den, at afgangen og den
manglende tilgang har været mere udtalt i de senere år.
Det er naturligvis ikke ønskeligt på længere sigt, og jeg tror
heller ikke på, at denne udvikling fortsætter.
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Jeg tror, der hør sættes ind på spørgsmålet om at skaffe
den enkelte medarbejder et så meningsfyldt og tilfredsstil
lende arbejde som muligt. Jeg tror ikke, at vi blot skal tale
med organisationerne om dette og hint. Jeg tror, vi må ofre
nærdemokratiet mere end en tanke, vi må udøve det. Den
enkelte medarbejder må sættes i centrum!

Forsvaret og dele af det angribes ofte. Kritik er sund, og
kritik bør komme både udefra og indefra. Alligevel undrer
det ofte at se både form og indhold af den kritik, der ofte
kommer til orde i de faglige organisationers medlemsblade
og i form af indlæg fra forskellig side i dagspressen. Det må
være mig tilladt at bemærke, at ensidige og unuancerede an
greb ikke kan styrke troværdigheden og forsvarets omdøm
me i befolkningen.

Mange med mig har undret sig over, at den positive kritik
og udtalelser om de positive ting, der er gennemført i for
svaret, tilsyneladende har så trange kår.

Jeg ser gerne, at der skabes debat om forsvaret, men VI

har alle et ansvar for, at den bliver afbalanceret.
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Udviklingstendensen inden for luftforsvar af skibe.

Af orlogskaptajn H. E. Lensbøl

Artilleri i luftforsvarsrollen i skibe har til opgave at ud
øve forsvar mod angreb fra bemandede fly ved enten

at nedskyde flyene, før de når våbenkastningsafstan-
den,

at beskadige flyene, før de når våbenkastningsafstan
den, således at angrebet må afbrydes,

- at påvirke moralen hos flybesætningerne, således at
våbnene enten bliver kastet for tidligt, eller med så dårligt
sigte, at træffesandsynligheden bliver nedsat.

Den tekniske baggrund for at løse opgaven har længe be
stået i våbensystemer med en træffesandsynlighed, der kan
udtrykkes principielt som i fig . 1.

p

R



256 Luftforsvar af skibe

Antager vi, at skibet befinder sig i aksernes skærings
punkt, kan grafen tolkes sådan, at begynder man at beskyde
et fly, der nærmer sig fra højre, vil hvert skud, der affyres
mod dette, have en lidt større sandsynlighed for at træffe
flyet end det foregående. Arealet under grafen repræsen
terer således den cumulative sandsynlighed for at opnå træf
fere i flyet.

Med kendskab til en række forhold vedrørende v åbensy
stemet, såsom ballistisk spredning, spredning i sigtedata for
radar, spredning i beregningerne i ildledelsesanlæg m. m.,
samt data for flyet såsom hastighed og fysisk størrelse, kan
ovenstående udtrykkes matematisk og beregnes også for
variationer i ovennævnte forhold. Det skal dog anbefales at
benytte en datamat til beregning, da manuel beregning ofte
vil være ret tidskrævende. Der er nogle områder af grafen,
der er af særlig interesse. Først skæringspunktet med X
aksen. Her er træffesandsynligheden O. Dette skyldes tekni
ske begrænsninger i våbensystemet, såsom pjecernes maksi
male rækning eller oftere begrænsninger i ildledelsesanlæg
gets maksimale regneafstand. Dernæst det område, hvor
grafen nærmer sig y-aksen. Her opnås den maksimale træf
fesandsynlighed, men aksen nås ikke, idet et antal tekniske ·
begrænsninger i våbensystemet, såsom pjecernes maksimale
vinkelhastighed og ildledelsesanlæggets minimale regneaf
stand medfører, at minimumsafstanden for kendte våben
systemer er adskillige hundrede meter. Hvad der derimod
er af største praktiske interesse, er beliggenheden af våben
kastningsafstanden og især arealet under grafen til højre
for denne. Kendskabet til dette forhold værdsættes højt af
både flyvende og sejlende personel.

Såfremt man engagerer et bemandet fly med luftmåls
missiler, ser forholdet noget anderledes ud. Principielt kan
det udtrykkes som i fig. 2.

Idet vi antager, at skibet befinder sig i aksernes skærings
punkt, kan grafen tolkes således, at affyres missilet mod
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flyet, har det efter starten et tidsrum (og dermed en distance),
hvor det ingen sandsynlighed har for at engagere flyet.
Dette tidsrum kan være identisk med accelerationsfasen.
Efter denne opnår missilet meget hurtigt sin maksimale
sandsynlighed for at bekæmpe flyet. Denne holdes næsten
konstant, indtil et antal teknisk begrænsede forhold træ
der ind. Af sådanne kan nævnes nedgang i effekt i intern
kraftforsyning, hastighedstab til stallingshastighed m. m.
Skydes flere missiler mod flyet, opnås en graf af samme ud
seende, men parallelforskudt langs Y-aksen, som angivet
ved den stiplede graf.

Såfremt skibets opgave består i at udøve forsvar mod sø
målsmissiler, stiller opgaven sig anderledes. »Våbenkast
ningsafstanden« er nu rykket helt ind til skibet, og dette har
på en måde forøget skibets muligheder for at bekæmpe missi
let. Til gengæld udgør dette i sig selvet fysisk mindre mål
end det bemandede fly, så opgaven er ikke så enkel endda.
Såfremt man undersøger forholdene med aktuelle missiler og
våbensystemer. kommer man til, at det, der kræves, på det
nærmeste kan beskrives således: ' »En fysisk adskillelse af
missilet i så små stykker, at tyngdekraften og den aerodyna
miske retardation kan forhindre, at nogen del når skibet.«

Tidsskr, f. Søvæsen 1042. lrg. 17
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Forfatteren vil ikke med dette hævde at have fremsat nogen
banebrydende teori inden for dette komplicerede område, idet
det fremsatte stemmer nøje overens med amerikanske erfarin
ger fra engagement af Kamikaze-fly. Det lykkedes ofte at
ramme flyene med flere granater, men motor, krigsladning
og andre solide komponenter fortsatte i banen og gav ved
træfning i skibet anledning til betydelige skader, også i til
fælde hvor krigsladningen ikke detonerede.

Ovenstående er baggrunden for den betydelige interesse,
der i de senere år har været vist udviklingen af relativ kort
rækkende pjecer med høj kadence i kaliberområdet 20mm
35mm. Pjecerne skal udfylde hullet fra missilernes mini
mumsrækning og indtil en afstand meget kort fra skibet. I
nedensstående tabel fremgår data for enkelte pjecer. Ka
dencen er angivet pr. sekund, idet den traditionelle angivelse
pr. min ikke kan anses for tidssvarende, idet kun få af pje
cerne er i stand til at skyde et helt min med angivne ka
dencer.

KALIBER
20 mm
30mm
35 mm
40mm

NATIONALITET
U.S.A.

Storbritannien
Sweitz
Sverige

KADENCE
100
21
18
5

GRANATVÆGT
125 g
405 g
640 g
960 g

Den angivne 40 mm pjece er den Søværnet velkendte 40
mm M/48, træffesandsynlighed og maximum/minimumræk
ning mod aktuelle mål er ikke mulig at angive uden kend
skab til de til pjecerne anvendte ildledelsesanlæg.

Udover denne udvikling inden for det konventionelle ar
tilleri udføres et betydeligt udviklingsarbejde i udlandet
med små raketter, der tænkes affyret samtidigt og i store
mængder mod et angribende missil efter »Nu eller aldrig«
princippet. Sådanne systemer er dog endnu ikke kommet i
operativ anvendelse.



Luftforsvar af skibe 259

I fremtiden vil der således i større skibe kunne tænkes tre
områder for våbenindsats.

- missilområdet, hvor de primære mål er fly, de sekun
dære sømålsmissiler,

- pjeceområdet, hvor de primære mål er sømålsmissiler,
de sekundære fly,

- raketområdet. hvor de eneste mål er sømissiler.
Et af de store problemer i fremtiden kan blive den rette

afvejning i investering i materiel til løsning af opgaverne
inden for de tre områder, idet det ikke må overses, at de
færreste skibe kan have berettigelse uden også at have offen
sive våbensystemer ombord.
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Fra andre tidsskrifter
Storbritanniens skibbygningsprogram

En vurdering af fremtidsbehovet

Hvor utroligt det end lyder, er der ikke blevet bygget
hangarskibe, krydsere, eller i det hele taget større krigsskibe
i England siden slutningen af 2. Verdenskrig. I dag, et kvart
århundrede senere, er det imidlertid officielt blevet bekendt
gjort, at arbejdet med konstruktionen af de 3 klasser over
fladefartøjer, som skal indgå i flåden efter 1970, er i fuld
gang.

Konstruktionen af den største af disse kategorier, de nye
krydsere, som skal afløse de ombyggede helikopterkrydsere
af TIGER-klassen, tager sigte på at tjene 3 hovedformål:
Deployering af anti-ubådshelikoptere, operationer med fly
til maritime formål, samt deltagelse i luftforsvaret over stør
re områder.

De vil også give flåden mulighed for at anvende lodret
startende luftfartøjer, men det er blevet fastslået, at flere
undersøgelser skal afsluttes, før der kan træffes endelig be
slutning om, hvorvidt fordelene ved at igangsætte bygningen
vil berettige de væsentlige omkostninger, der vil blive invol
veret.

Disse »krydsere« er blevet specielt tegnet med et gennem
gående dæk, således at der uden hindringer fra opstående
kan foretages flyoperationer. De uortodokse skibe vil blive
fremdrevet med Olympus gasturbiner og bevæbnet med SEA
DART missiler. Kontrakter med skibsbygningsindustrien om
detailprojekteringen vil blive underskrevet i indeværende år.
Omsider er således arbejdet med 3 skibe med det tredobbelte
virkeområde helikopterkrydsere, missilkrydsere og kornman
dokrydsere, påbegyndt.
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Ud fra de forholdsvis få oplysninger, der er blevet be
kendtgjort, ser det meget ud, som om disse krydsere nødven
digvis må blive temmelig store skibe, med afgjort større de
placement end de senest byggede krydsere, som var af stør
relsesordenen 12000 til 15000 tons.

Af de resterende 3 britiske krydsere har TIGER klassen
et standarddeplacement på 9500 tons eller 12080 tons med
fulde beholdninger, medens BELFAST, der tidligere var den
største krydser i marinen, og som nu anvendes som beboelses
skib, har et standarddeplacement på 11550 tons og et depla
cement med fulde beholdninger på 14930 tons.

Kommandokrydsere på 25.000 tons?

Oprindelig blev det i al almindelighed skønnet, at de nye
kommandokrydsere ville få et standarddeplacement på om
kring 14000 til 15000 tons, og ca. 19000 til 20000 tons med
fulde beholdninger. Men det kan meget let ende med, at de
bliver på 25000 tons, ,hvis der skal monteres ramper til luft
målsmissiler og sømålsmissiler. og hvis de skal kunne trans
portere ariti-ubådshelikoptere og .have et omfattende kommu
nikationsanlæg. Flydækket vil formentlig blive et plant dæk,
beregnet til en landingsbane for fly uden hindringer fra
overbygningen, hvilket giver en mindre platform til HAR
RIER eller andre V/STOL luftfartøjer, samt hangarplads
under flydækket. Der har været omtalt et endnu større de
placement, som ville placere disse krydsere i samme størrel
sesorden som hangarskibene.

Den beregnede pris for de 3 'krydsere, som den tidligere
regering planlagde at bygge, ender formentlig med at blive
mindst 2.535.000.000 kr., og hvis det virkdig bliver tilfældet,
kunne man med lige så 'stor økonomisk fordel have bestilt
ikke blot et nyt hangarskib, som den omstridte eva Ol, der
fra begyndelsen blev vurderet til en pris af 905.000.000 kr.,
men 3 nye hangarskibe i stedet, og således have sparet de
1.331.000.000 kr., som er brugt på moderniseringen af de
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eksisterende hangarskibe ARK ROY AL , EAGLE og HER
MES.

Da den nuværende regering tiltrådte, skulle den især have
været foruroliget over de statistikker, som forsvarsministeriet
fremlagde ved den første redegørelse om de foregående 2 års
katastrofale prisstigninger på bygningen af 'krigsskibe, og det
er muligt, at den nuværende regering agter at udsætte byg
geriet af krydsere med de gennemgående dæk, medens uden
forstående eksperter bliver konsulteret for at undersøge mu
lighederne for konstruktionen af billigere skibe.

Hvis de tegninger, der er udviklet gennem de seneste år,
opgives , og nye konstruktioner i stedet godtages, vil resul
tatet formentlig blive , at de 3 krydsere ikke vil være opera
tive i 1980, og at de 3 billigere skibe først bliver færdige
flere år senere. Dette er en yderligere grund til, at de 3
tilbageværende hangarskibe ARK ROYAL, EAGLE og
HERMES burde forblive i tjeneste, så længe det er økono
misk forsvarligt, hvad det tilfældigvis vil være indtil årene
1980-85.

Den første type 42 destroyer færdigbygget i 1973

Den anden kategori af de 3 nye klasser overafladeskibe,
der påregnes at indgå i flåden de næste 20-30 år , er de
stroyer type 42" af hvilke den første, SHEFFIELD, som blev
bestilt den 14. november 1968, blev påbegyndt bygget den
15. januar 1970 på Vickers Ltd., Barrow, med henblik på
aflevering i 1973 til operativ tjeneste. Destroyeren er specielt
konstrueret til bevæbning med SEA DART missiler, og den
vil alene blive fremdrevet med gasturbiner fra RoUs Royce
Ltd., og forsynet med gear fra David Brown og Co. Man
forventer i løbet af indeværende finansår ordrerne udskrevet
på yderligere 3 type 42 missilbevæbnede destroyere.

Man mener, at type 42-konstruktionen bliver den mindste,
hvori det vil være muligt at skaffe plads til alt det udstyr,
der er behov for, samt de faciliteter, der er nødvendige i et
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eskorte skib, og dog mener man, at hvert fartøj vil koste mere
end 308.000.000 kr.

308.000.000 kr. for en destroyer? Hvorledes kan Storbri
tannien bygge et tilstrækkeligt antal destroyere til denne
pris? Destroyere er tidligere blevet bygget i serieproduktion;
de er det synlige tegn på britisk sømagt og flådens tilstede
være1se over hele verden; de er udstyret til operationer på
såvel oceanerne som i kystfarvande. Med andre ord: Død
bringende og allestedsnærværende. Men man kan ikke både
være dødbringende og allestedsnærværende på samme tid
med en klasse på ca. 4 skibe, som koster 1.268.000.000 kr.

Med et deplacement på 3500 tons, vil SHEFFIELD få en
længde på 410 fod og en bredde på 47 fod. Foruden affy
ringsramperne til SEA DART (med overflade til overflade
kapacitet) foran for broen, vil den blive bevæbnet med en
enkelt 4.5" automatisk kanon af en ny type på bakken, samt
2 enkelte 20-mm kanoner på brovingerne. Den vil også blive
udstyret med en 2-motoret WG 13 anti-ubådshelikopter, som
opereres fra en hangar og et fly-dæk agter, og den kan be
væbnes med torpedoer samt et våbensystem til brug mod let
bevæbnede overfladernål, som f. eks. hurtiggående patrulje
både. Det mest moderne SONAR-system vil blive installeret.
Hovedmaskineriet på type 42 destroyeren består af 2 Olym
pus gasturbiner, som tilsammen yder 44000 hk ved fulde
omdrejninger, samt 2 Tyne gasturbiner på 7200 hk til for
lægninger. Hermed vil højeste fart være 30 knob. Fordelene
ved dette fremdrivningsmaskineri indebærer evnen til hur
tigt at nå tophastighed, reduktion i plads og vægt, og 25 pct.
reduktion i maskinpersonel. Besætningen består af 270 office
rer og menige med underbringelsesmuligheder for ialt 312
mand.

Type 21 fregat

Den 3. kategori af de 3 nye typer overfladeskibe, som skal
indgå i den britiske flåde i 1970'erne, er Type 21-fregatten,
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af hvilken prototypen AMAZON blev påbegyndt bygget på
Vosper's Woolston skibsværft den 6. november 1969 til fær
diggørelse i sommeren 1972. Kontrakten til konstruktionen
af den nye form for patruljefregat blev af forsvarsministeriet
givet til Vosper for at blive udarbejdet i samarbejde med
Yarrow & Co. Ltd., Scotstoun.

AMA:ZON er den første konventionelt byggede gasturbine
drevne fregat, og den er det første krigsskib, der er tegnet
af civile firmaer i mange år. Den 2. og 3. af type 21-fregat
terne blev også bestilt hos Vesper Thornycroft (officielt be
kendtgjort den Il. maj 1970) og den fjerde hos Yarrow (be
kendtgjort den 19. maj 1970).

Med et deplacement på 2500 tons og en længde på 384 ft.
vil AMAZON og dets søsterskibe blive bevæbnet agter med
et firdobbelt SEACAT SAM-system (senere byggede skibe
vil få SEAWOLF-systemet), l 4.5" kanon forude , 2 20 mm
kanoner, 6 torpedoer i 2 pyramideformede reder midtskibs,
og torpedoer til kast fra en 2-motoret WG 13 anti-ubåds
helikopter, der endvidere bevæbnes med t rådstyrede missiler.

Hovedmotorerne på de hurtiggående type 21 fregatter vil
omfatte 2 Rolls-Royce Olympus gasturbiner, som tilsammen
udv ikler ca. 44000 hk til høje farter og 2 Rolls -Royce gas
turbiner på omkring 7000 hk til forlægninger. Motorerne
trækker på 2 aksler med vendbare skruer. I henhold til kon
struktionen er den højeste hastighed beregnet til at blive
omkring 34 knob. Skibene vil blive udstyret med det mest
moderne radarmateriel og udstyr til elektronisk krigsførelse.
Den nødvendige besætning vil bestå af 170 officerer og me
nige .

De små fregatters fortrin

Den største fordel ved mindre og billigere udstyrede fre
gatter er, at de kan bygges i et sådant antal, at de kan for 
øge styrken i den nu så tynde kæde af britiske krigsskibe
jorden rundt og dermed forstærke britisk indflydelse, samt
beskytte britiske investeringer og interesser overalt. De kan
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ligeledes være til rådighed med kort varsel i tilfælde af en
akut nødsituation eller eventuelle optøjer, hvor som helst de
måtte finde sted.

Det er ikke videre fordelagtigt at have store og meget
avancerede destroyere på 5500 tons, som BRISTOL og
COUNTRY-klassen eller blot en på 3500 tons, som type 42
samt fregater på 2500 til 3000 tons som type 21 og type 22,
hvis der ikke er tilstrækkeligt af dem til at de kan være,
hvor der er brug for dem. Det hænder altfor ofte ved lejlig
heder, hvor der udbryder mindre stridigheder eller opstår
naturkatastrofer, at der overhovedet ikke er noget britisk
krigsskib i nærheden af området, og at en destroyer eller
fregat derfor må detacheres fra en fjernt liggende eskadre
eller station og i hast sendes <tværs over et ocean for at an
komme for sent til at bidrage med et afskrækkende moment
eller yde den nødvendige førstehjælp. Det er givet bedre
at have 3 anvendelige fregatter - en på stedet, en på vej
hjem og en på vej ud, end en superdestroyer ude midt på
havet under forlægning med høj fart uden at være hverken
her eller der.

De første af de vellykkede fregatter af mellemstørrelse
af LEANDER klassen blev bygget til en gennemsnitssum af
81.000.000 kr. De senest byggede enheder af LEANDER
klassen, som er lidt større skibe, med 2 ft. større bredde og
med mere moderne våben og udstyr, ender derimod med all:

koste ca. 120.000.000 kr. hver. Det har været på tale, at en
mindre fregat, men af samme slags, kunne bygges for ca.
63.000.000 kr. (Wilton Fijenoord byggede fregatten NIGE
RIA på 1724 tons til denne pris).

Men type 21 fregatterne vil antagelig koste mindst det
dobbelte beløb pr. skib. Det blev første gang fastslået i 1969,
at prisen pr. enhed ville beløbe sig til 127.000.000 kr., men i
1970 blev det skønsmæssigt anslået, at den ville være for
øget til 145.000.000 kr., medens ca. 180.000.000 kr. er det
senest offentliggjorte beløb. Dette er kendsgerningerne om
de billige fregatter, med hvilke flåden kan imødegå sine for
pligtelser over hele verden.
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Betydningen af at vise flaget

Den sidste regering kunne ikke indse, at det at vise flaget
med så mange krigsskibe som muligt var effektivt til fremme
af prestige, til at forøge indflydelsen, til om nødvendigt at
udøve politisk pres, samt til at udvikle handel og goodwill.
Den ville ikke tage ved lære af den sovjetiske flåde med
hensyn til at blive set så mange steder som muligt, idet netop
Sovjet Unionen i virkeligheden på dette felt lærte af Stor
britannien i dets blomstringstid. Heldigvis tror den nye rege
ring på betydningen af at vise flaget.

Ikke desto mindre må tanken om »flere billige i stedet for
få kostbare« -krigsskibe med rimelighed være afpasset efter
den tese, der for nylig blev fremsat af admiral Sir Michael Le
Fanu, som var First Sea Lord indtil juni 1970:

»Man kan sige, at en svaghed ved flådens overfladeskibe
er, at der er FOR mange kostbare skibe og ikke tilstrækkelig
mange billige; at Storbritannien har brug for et billigt ocean
gående skib med begrænset militær ydeevne, som kan forøge
vore mulighed for at vise en beskeden »tilstedeværelse- of
tere og på flere steder«,

»Dette er en tiltrækkende ide«, fortsatte han »og vil yder
ligere indebære den fordel, at mere personel inden for alle
specialuddannelser tidligere vil få flere muligheder for mere
ansvarsfulde jobs til søs.

Ved at gå ind for et sådant lille skib - hvortil typekrave
ne endnu ikke er præciseret - ligger faren gemt deri, at vi
kan risikere at sakke agterud i udviklingen af de øvrige
krigsskibstyper.

Derfor er denne ide, som fortjener at blive nævnt, om
ikke andet, så fordi så mange har nævnt den, »en mulig
fremtid« snarere end en tilsigtet udvikling.

Torpedobåds-destroyere

Mange deler den opfattelse, at UK skulle genindføre de
tidligere så almindelige torpedobåds-destroyere på ca. 1000
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tons deplacement. Den slags eskorteskibe kan gennemføre de
fleste af de opgaver, som i dag udførtes af destroyere og fre
gater - en slags »altmuligrnænd- i flåden, som er i stand
til at vise flaget over hele verden.

Sådanne skibe kan let bevæbnes med en DP kanon, med
missiler, med et tredobbelt torpedorør og en tredobbelt anti
ubådsmorter. især hvis hovedmaskineriet blev begrænset til en
diesel installation. Dette konventionelle eskorteskib kan byg
ges i masseproduktion, hvilket vil medføre, at mange skibe
kan bygges til en rimelig, lav pris, i størrelsesordenen
40.000.000 til 60.000.000 kr.

Naturligvis vil skibene snart vokse i størrelse efterhånden
som flere »black boxes- skal anbringes i dem, og udviklingen
vil kræve mere af dem, men det har altid været en logisk ud
viklingsproces, og i det mindste konstruktørerne ville dermed
atter se sig i stand til fordomsfrit at kunne starte denne pro
ces.

Reduktion i ubåds-flåden

Vender man sig fra overfladeskibene til undervandsbå
dene, er det en kilde til skuffelse i flådekredse, at kun en
ny ubåd CHURCHILL, er færdigbygget efter et interval på
adskillige år. Den hejste kommando på Vickers Barrow-in
Furness værft den 15. juli 1970. Den første atomdrevne ubåd
DREADNOUGHT blev færd ig i 1963, den anden, VALI
ANT i 1966, og den 3. W ARSPITE i 1967. CHURCHILL
er således den 4.

Det er dog rimeligt at tilføje, at de atombevæbnede ubåde
RENOWN, REPULSE, RESOLUTION og REVENGE i
mellemtiden er færdigbygget. Disse ubåde er alm. drevne
og bevæbnet med Polaris missiler.

Samtidig er antallet af konventionelle ubåde blevet stærkt
reduceret. Der er nu kun 27 dieseldrevne ubåde, hvoraf 21
er operative og 6 i reserve eller under ombygning. Dette er
det laveste antal i ubådenes historie, siden dette våben for
første gang fik betydning for over 60 år siden.



268 Storbritanniens skibsbygningsprogram

For 2 år siden blev forfatterens opmærksomhed henledt
på den truende reduktion i antallet af britiske dieseldrevne
ubåde. Det blev dengang pointeret, at antallet af ubåde fra
den 2. Verdenskrig var blevet betydeligt reduceret på grund
af alder, således at kun 16 var operative, og at disse ville
udgå af flådens tal i løbet af kort tid. Denne advarsel blev
ikke særlig velvilligt modtaget blandt visse forkæmpere for
ubådstjenesten, idet de påpegede, at de omtalte ubåde alle
var blevet ombygget.

Men siden den tid er ikke færre end 10 af dem ophugget,
og de resterende 6 kan ikke holde meget længere, idet de
har sejlet i ca. 25 år. Det eneste erstatningsbyggeri i den
samme periode på 2 år, har været en atomdrevet ubåd.

Det er rigtigt, at endnu 3 atomdrevne fartøjer eller »hun
ter-killer-s-ubåde CONQUEROR, COURAGEOUS (ex SU
PERB) og SWIFTSURE, er under konstruktion, og at endnu
2 af disse betydningsfulde anti-ubådstyper er på program
met, men før bare endnu en af disse ubåde er færdige, vil et
samlet antal på ikke mindre end 28 konventionelle ubåde,
nemlig 15 af A-klassen og 13 af T-klassen være udgået af
flådens tal over en periode på 3 år, efterladende Storbritan
nien med kun en håndfuld atomdrevne ubåde og 21 efter
krigsbyggede diesel-drevne både af OBERON og POR
POISE-klasserne.

Dette er simpelthen ikke godt nok, selv i fredstid, for et
stort land med så mange verdensomspændende interesser
som Storbritannien, der har udenlandske investeringer, der
beløber sig til adskillige milliarder kr. Det er heller ikke i
overensstemmelse med Storbritanniens historiske tradition,
den stadig store indflydelse, og den betydning, som landets
regering har forudset at have i den globale politik, Som en
kerne i tilfælde af krig er det aldeles utilstrækkeligt.

Hvis Storbritannien ikke fortsat skal råde over hangar
skibe, bør landet i det mindste fortsat have et effektivt
ubådsvåben. Ellers står Royal Navy i fare for at blive redu
ceret til udelukkende at være en fregatflåde. specielt da det
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kunne se ud til, at de operative vanskeligheder med SEA
SLUG missilerne og vanskelighederne ved at installere og
vedligeholde disse i destroyere af COUNTY-klassen har
medført, at kun ca. halvdelen af disse 8 skibe til enhver tid
kan være operative.

Det eneste, der kan kompensere for Storbritanniens man
gel på egentlige jagt-ubåde, er bygningen af flere ubåde af
den atomdrevne VALIANT-klasse. Men det skal nok vise
sig, at der - for at erstatte den hastigt reducerede ubåds
styrke, må igangsættes et hurtigtarbejdende. nyt konstruk
tionsprogram på et dusin ubåde af mellemstørrelse med
diesel-motorer. Disse ubåde vil udfylde intervallet, indtil et
tilstrækkeligt antal atomdrevne ubåde kan blive færdigbyg
get.

Disse konventionelle ubåde kan bygges samtidig i grup
per på 3 eller 4 af de få værfter i Storbritannien, der har
specialiseret sig i bygning af ubåde - Vickers, Scotts, Cam
mell La ird og H. M. Dockyard, Chatham - på lidt mere
end et år , såfremt planerne kunne blive klar, og de nødven
dige tilladelser til at begynde blev givet.

Eksport af orlogsskibe

Ser man - om end lidt forstemt - på eksporten af orlogs
skibe, kan det konstateres, at en af de største fejltagelser i
vore dage er, at i løbet af de sidste 6 år under den forrige
regering mistede skibsværfter i England ordrer på krigsskibe
til et beløb på flere milliarder kr. I løbet af den periode
var der mindst 9 lande, som begyndte forhandlinger om
bygning af krigsskibe i England; men resultatet blev, at
U.S.A. , U.S.S.R. og Frankrig fik ordrerne i stedet for Stor
britannien.

For eksempel udgjorde de samlede forespørgsler om byg
ning af orlogsskibe fra Argentina, Australien, Tyskland, In
dien, Pakistan, Portugal, Syd-Afrika, Spanien og New Zea-
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land ialt 54 større krigsskibe, nemlig 6 destroyere, 28 fregat
ter og 20 ubåde. Herudfra er det skønsmæssigt beregnet, at
de britiske skibsværfter mistede ordrer fra oversøiske lande
til en værdi af ca. 7.606.000.000 kr.

Heldigvis er forhandlingerne med Argentina om bygning
af orlogsskibe nu blevet genoptaget. For få år siden plan
lagde den argentinske flåde at lade 4 fregatter af den origi
nale LEANDER-klasse bygge i Storbritannien.

I stedet for har Argentina nu underskrevet en kontrakt
med Vickers i Barrow om bygning af 2 type 42 destroyere
udstyret med missiler, idet den ene skal bygges i Storbritan
nien og den anden i Argentina.

Endvidere har Chile bestilt 2 af de meget effektive modi
ficerede LEANDER-klasse fregatter hos Yarrow. Med et
deplacement på 2450 tons standard og 2680 tons med fulde
beholdninger vil de få en længde overalt på 372 ft., en
bredde på 43 ft. og en maximal dybgang på 18 ft., De vil
blive bevæbnet med SEACAT-missiler, 2 stk. 4.5" kanoner,
2 stk. 20 mm anti-luftskyts, en S-dobbelt »Limbo« anti
ubådsmorter og en W ASP 'helikopter med homingtorpedoer.
2 kedler og 2 turbiner, som yder 30.000 hk og trækker på 2
skruer, vil give skibene en fart på 30 knob. Den samlede be
sætning bliver på 263 mand.

Indien er i færd med at bygge 3 fregater af den modifice
rede LEANDER-klasse på Mazagon Dock Ud. Bombay (de
første større krigsskibe, der bygges på indiske værfter) og
endnu 3 enheder af NILGIRI-klassen er projekteret. CAN
TERBURRY, der løb af stabelen den 6. maj 1970, er en
LEANDER-klasse fregat, som bliver bygget af Yarrow til
den New Zealandske flåde.

2 af de gennemprøvede britiske ubåde af OBERON-klas
sen 'blev bestilt af Brasilien til bygning på Vickers, Barrow.
Med et deplacement på 2190 tons på overfladen og 2420
tons neddykket, har disse en længde overalt på 295 ft., en
bredde på 66 ft. og en dybgang på 18 ft. De vil blive be
væbnet med 8 21" rør til homing-torpedoer. 2 dieselmotorer
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på 3680 hk og 2 elektromotorer på 6000 hk vil give dem
en fart på henholdsvis 12 knob på overfladen og 17 knob
neddykket. Den samlede besætning bliver på 68 mand.

OBERON-klassen anvendes også i Australien og Canada.
Scotts Shipbuilding and Engineering Co. Ltd. , Greenock,
byggede 4 af disse udmærkede både, ONSLOW, OTWAY,
OWENS og OXLEY, til den australske flåde. Ydermere
byggede H. M. Dockyard, Chatman, 3 ubåde af OBERON
klassen, OJIBWA, OKANAGAN og ONONDAGO til den
canadiske flåde.

Fremmede regeringer handler andetsteds

Syd Afrika ønskede 3 ubåde af OBERON-klassen bygget
i Storbritannien, men da forbudet mod våbenleverancer blev
indført af den forrige regering, lod man i stedet bygge 3 ubå
de af DAPHNE-klassen i Frankrig. Indien ønskede også ubå
de af OBERON-klassen bygget i Storbritannien, men da der
ikke kunne opnås rimelige betingelser, købte man i stedet 4
ubåde af »F«-klassen i U.S.S.R. Endnu et Commonwealth
land måte lade sine skibe bygge uden for England, idet
Pakistan erhvervede en ubåd fra U .S.A., og nu får bygget
3 DAPHNE ubåde i Frankrig.

Spanien ønskede ubåde af OBERON-klassen og fregatter
af LEANDER-klassen, men da det blev afslået af den sidste
regering, bestilte Spanien i stedet 5 franske ubåde af DAPH
ne-klassen og 5 amerikanske fregatter af BROOKE·klas
sen. Portugal, som har en lang tradition for at erhverve bri
tiske krigsskibe, blev nødt til at bestille 4 fregatter og 4
ubåde af DAPHNE-klassen samt 3 fregatter af amerikansk
konstruktion i stedet for at bestille tilsvarende skibe fra de
britiske værfter. Tyskland har netop overtaget den sidste
af de 3 missilbevæbnede destroyere fra U.S.A., som også
byggede 3 skibe af den såkaldte ADAMS-klasse til den
australske flåde.
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Der findes dog i Storbritannien et antal orlogsskibe, som
næsten er klar til eksport. 4 "Fast Destroyers-e, hurtige, men
små eskorteskibe. er ved at være færdigbygget: FARAMARZ
og SAAM af Vosper Thornycroft i W oolston, og ROSLAM
og ZAAL af Vickers, Barrow. Med et deplacement på 1.110
tons standard og 1290 tons med fulde beholdninger har de
en længde overalt på 310 ft., en bredde på 34 ft . og en dyb
gang på 10 ft. De er bevæbnet med en 4.5" kanon, SEACAT
missiler og en tredobbelt »Lirnbo« anti-ubådsmorter. CO
DOG fremdrivningsmaskineriet på disse hurtiggående
MARK V-fregatter består af 2 Rolls Royce Olympus gas
turbiner, som yder 46.000 hk med en maximum fart på 40
knob, og 2 PAXMAN dieselmotorer på 38.000 hk med høje
ste forlægningsfart på 18 knob. Besætningen udgør 125
mand, men skibene har underbringelsesmuligheder til 146
mand.

Ved Vosper Thornycroft bygges endvidere en hurtiggåen
de MARK VII fregat til Libyen. Med et deplacement på
1500 tons har den en længde overalt på 333 ft. og en bredde
på 36 ft., samt en dybgang på Il ft. Den er bevæbnet med
SEACAT-missiler, en 4.5" kanon, 2 40 mm kanoner og er
indrettet til at medbringe en helikopter, som kan bevæbnes
med antiubåds torpedoer eller missiler fra Nord Aviation.
2 Rolls Royce Olympus gas turbiner giver en maximum fart
på 37.5 knob, mens 2 PAXMAN dieselmotorer giver 17
knob 's forlægningsfart.

Vosper Thornycroft bygger også 2 MARK III korvetter
til Nigeria. Bygningen påbegyndtes i 1970 med henblik på
levering i 1971 og 1972. Korvetterne er på 600 tons med en
længde på 202 ft. og har en hovedarmering bestående af
en 4" kanon. De udstyres med M.A.N. dieselmotorer, og
deres højeste fart vil blive 27 knob.

I tidligere tider byggede britiske skibsværfter såvel store
som små orlogsskibe til hele verden; det er trist at være vidne
til tabet af ordrer til adskillige milliarder kr. på grund af
politiske vanskeligheder. Endnu mere uheldigt er det at se
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Royal Navy væsentligt reduceret på grund af forfølgelsen af
en politik, der går ud på at bygge få, men store veludsty
rede og kostbare destroyere, i stedet for flere små og billige
re fregatter, der vil være i stand til samtidigt at operere
jorden rundt, parat til at bevise, at Storbritannien stadig er
en dominerende sømagt. Lad os håbe, at det ikke er for sent
at ændre udviklingen.

(Ing. R. V. B. Blackman
i ..The Motor Ship «, Oktober 1970).

H.G.

Tidsskr. f. Søva,sen H2. lIg. 18
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England.

Tilbageblik.

Når et nyt år begynder, er tidspunktet inde til at se frem
ad. Det er i denne forbindelse af interesse at betragte nogle
af det afsluttede års forhold, som er under fortsat udvikling
og vil have betydning på forskellig måde i indeværende år.

I oktober 1970 var højdepunktet den nye regerings rede
gørelse for dens forsvarspolitik. Her blev det blandt andet
offentliggjort, at det franske Exocet overflade-til-overflade
missil skal tages i brug for at forbedre vore overfladeskibes
ildkraft i løbet af 1970'erne, og at HMS »ARK ROYAL«
vedblivende skal være under kommando til sidst i 70'erne.
Tidligere på året fremkom den længe ventede redegørelse om
de nye lønninger til værnenes personel, og der blev indført
en ny rang for »Warrant Officers« som »Fleet Chief Petty
Officer«.

I det tidlige forår blev V/STOL luftfartøjet »Harrier-ss
prøveflyvninger udført om bord på HMS »EAGLE«, og en
kontrakt blev udarbejdet om bygningen af den første mine
stryger (»mini-hunter«) af glasfiber. I maj flyttede Royal
Navy's taktiske skole fra Woolwich til nye områder i HMS
»DRYAD «, og den nye NATO-styrke med forkortelsen NA
VOCFORMED (Naval-On-Call-Forces-Mediterrenean) fuld
førte sin første øvelsesperiode i Middelhavet. I denne måned
blev langtrækkende planer for at modernisere skibtsværfter
ne i Portsmouth og Devonport også bekendtgjort, og en
LEANDER-klasse fregat blev senere ombygget på sidst 
nævnte værft med henblik på installering af IKARA anti
ubådsmissiler.
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Blandt ubådene gennemgik den første atomdrevne ubåd
hovedeftersyn og fik udskiftet brændstof på værfterne i
Chartham og Rosyth. HMS »REVENGE« afsluttede sine
DASO-prøver i USA og returnerede for at slutte sig til
Polaris flåden i efteråret; derved blev »the Strategic Nu
clear Deterrent Force « bragt op på fuld styrke. I mellem
tiden blev en ny verdensrekord i udslusning fra en dybde på
600 ft. præsteret af et ubådshold fra HMS DOLPHIN.

Et nyt program om atter at kortlægge store arealer i Dover
Strædet og den sydlige Nordsø, blev foretaget af et hydro
grafskib midt på året for at lette navigationen for tankere
med stor dybgang i disse områder. Den sidste dag i juli ud
skænkedes den sidste daglige rom-ration. Gennem århund
reder har denne udskænkning været et særligt previlegium
for flådens personel, derfor blev der samtidigt indført et nyt
fond - udelukkende til fordel for menige i flåden og rnari
neinfanteriet. I løbet af efteråret flyttede hovedkvarteret for
flådens fly til Yeovilton efter mange års ophold ved Lee-en
Solent, og ved Clyde ubåds-basen blev den første kirke til
brug for alle trosretninger indviet. Ved den tragiske ulykke
i Øst-Pakistan beviste flåden endnu engang sine evner til at
leve op til situationen og yde en organiseret hjælpe-indsats
til de nødlidende.

Det kommende år vil utvivlsomt blive et meget travlt og
interessant år, og man vil se de nye skibsklasser HMS
»AMAZON« (type 21 fregatter) og HMS »SHEFFIELD«
(type 42 destroyere) nærme sig deres søsætning, samt HMS
»BRISTOL« (type 82 destroyer) begynde sine prøvesejladser.
Tilsyneladende går flåden igen en lysere fremtid i møde.

»Naual Neias Summary«, Jan. 1971.
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Ordrer for 90.545.000 kr. til taktisk træner.

Forsvarsministeriet (flåden) har bekendtgjort, at en ny
taktisk træner til en pris af 90.545.000 kr. er blevet bestilt
til installering på HMS »Dryad«, nær Portsmouth.

Træneren vil omfatte både ops-rum og ildledelsessyste
mer for besætningerne til de nye type 42 destroyere med
»Sea Dart« SAM missiler, til fregatter med IKARA anti
ubåds missiler, til små skibe med »Computer assisted action
information« system, og LEANDER-klasse fregatter med ild
ledelsessystemer til artilleri og anti-ubådsvåben.

En detailleret specifikation af kravene til træneren er ble
vet udarbejdet af forsvarsministeriet, og Ferranti Ltd. er ble
vet udpeget som hovedleverandør. Træneren vil indeholde Il
Ferranti datamater, som føder mere end 60 radarskærme,
fabrikeret af Plessey Radar, Decca og Ferranti. Den vil end
videre indeholde 2 simulatorer til at repræsentere »Sea Dart«
missiler og 8 generatorer til at repræsentere kystlinier.

»Naual Netas Summary, Jan. 1971.
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Kommentarer til nyanskaffelser

Bryan Bevan: The great seamen of Elizabeth I.
Robert Hale, London 1971.

Der er skrevet meget om såvel Francis Drake som Walter
Raleigh, men de er her kommet med i rækken af ledere
til søs under Elizabeth I.

Også de forhold, den menige sømand levede under har
været behandlet før, bl. a. af Christopher Lloyd, men ud
over, at Bevan's bog giver en samlet fremstilling, let til
gængelig for den, der kun ønsker almenviden om engelsk
søhistorie fra den tid, findes en fuldt dækkende bibliografi,
ikke alene almen, men også som kildehenvisninger for de
enkelte kapitler.

Christopher Buckley: Norway. The commandos. Dieppe.
His Majesty's Stationary Office. London 1951.

Bogen er anskaffet noget sent - 20 år efter den udkom 
og dens indhold som følge deraf godt dækket af anden
litteratur, hvad hovedindholdet angår.

Tilbage er en del relativt betydningsløse episoder i af
snittet »The commandos«, Ved Frankrigs fald, da England
stod alene, bogstavelig talt med ryggen mod muren, frem
kom stabschefen hos general Sir John Dill, oberstløjtnant
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Dudley Clarke med forslag om, at man indtil videre skulle
sætte ind med commandoraids, hvilket omgående blev bi
faldet af Churchill og sat i gang med et særligt uddannet
troppekontingent. En del af disse mindre raids er omtalt.
De var i sig selv betydningsløse, men de gav dels erfarin
ger for senere større raids, dels holdt de tyskerne i alarm
beredskab og tvang dem til at holde relativt store styrker
klar på vestfronten.

Burke Davis : Get Yamamoto.
Arthur Barker Ltd., London 1971.

At amerikanerne kunne bryde den japanske kode førte
til, at programmet for admiral Yamarnoto's inspektion Ra
baul-Ballale-Shortland og retur i april 1944 lå på ad
miral Nimitz's skrivebord 4 dage før inspektionsturens
start.

Såvel der som i Washington diskuteredes, hvorvidt Ya
mamoto havde en værdig afløser, og hvad det ville betyde
for den japanske krigsførelse, hvis den kommanderende
admiral faldt væk. Resultatet af overvejelserne 'blev, at
admiral Halsey fik ordre til at sætte alt ind på, at Yama
moto ikke slap levende hjem fra inspektionen, en ordre,
der videregik til chefen for luftstyrkerne på Guadalcanal,
kontreadmiral Marc Mitcher.

Ordren blev udført, hvilket er hovedindholdet af bogen,
der tillige giver en kortfattet redegørelse for Yamamoto's
indsats, ikke mindst hans hovedansvar for såvel planlæg
lægningen af Pearl Harbor- som Midway-operationerne.
De flyvere, der udførte nedskydningen, har også fået deres
data med, herunder en ikke uinteressant skildring af de
hårde luftkampe omkring Salomonøerne.

P. Dunn: Sea battie games.
Model & AlIied Publications. Hemel Hempstead 1970.

Opskrift på en særlig form for søkrigsspil af ren taktisk
art, som kan spilles såvel med sejlskibstidens som med
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dagens mere avancerede skibs- og flytyper. Der tages hen
syn til såvel armering som til skibenes konstruktion, dette
sidste for at bestemme hvilken indflydelse en eller flere
træffere får, alt afhængig af kaliber. Spillet kræver en
del lister over skibe, armering m. v., men et vist ret sim
pelt, når man er indøvet.
En bog af lignende indhold : Featherstone: . »Naval war
games«, London 1965, blev anskaffet i 1966.

Ma Huan: Ying-yai. Sheng-lan.
The overall suruey af the Ocean's shores.

Hakluyt Society, Cambridge 1970.
Bogen udkom i 1433 og er nu oversat. Den omhandler ki
nesiske ekspeditioner i årene 1405-1433.

Lars-Olof Lennermalm: Spionelektronik.
Bonniers, Stockholm 1970.

Kendskab til spionmetoder er i dag en nødvendighed for
enhver militær, men også industriens folk har gennem år
tier måttet gardere sig.

Spionelektronik behandler forskellige former for aflyt
ning og giver en række eksempler på deres udnyttelse.

Lidt eventyrlig synes en påstand om, at den græske re
gering var forud underretet om kong Konstantins kuppla
ner gennem aflytning af den danske kongefamilies tele
foner.

Kejsergadesagen har også fået sin omtale, men oplys
ningerne synes baseret på, hvad der kom frem gennem
venstreorienteredes flyveblade m. v.

Mens beskrivelsen af tekniske data synes baseret på ind
høstede erfaringer og grundigt studium, skal man nok ikke
tage eksemplerne på udnyttelsen alt for bogstaveligt.
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P. G. Rodgers: The Dutch in the Medway.
Oxford University Press , London 1970.

Det var navne som de Ruyter og de Witt, der stod som
ledere af den hollandske flåde, da den i juni 1667 stod
ind mod Medway og påførte de der oplagte engelske flåde
enheder en katastrofal skæbne, kun enkelte skibe undgik
at blive brændt op eller bragt til Holland som krigsbyte.

Beskrivelsen af slaget og hvad resultatet blev for de to
lande er en interessant læsning og baseret på studier af
såvel engelsk som hollandsk kildemateriale, bl. a. Pepy's
dagbog.

J. T.
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Ernle Bradford: Gibraltar. The history of a [ortress.
Rup. Hart-Davis, London 1971.

Gibraltar ,har været omtalt i tidligere tider, først af Føni
kerne, men som fort blev det første gang anvendt ved Ara
bernes angreb på Spanien år 711.

Klippefæstningen blev tilbageerobret i det 15. århundrede
og garanterede spansk dominans af Gibraltarstrædet, til det
i 1704 blev indtaget af en kombineret engelsk-hollandsk flå
de under admiral Rooke. Af de mange begivenheder, hvor
Gibraltar har været tyngdepunktet, kan nævnes den spanske
belejring i årene 1779-1782 og dets betydning under Napo
leonskrigene og de to verdenskrige. Englands besiddelse af
den vigtige fæstning har været og er stadig en torn i øjet
på de skiftende spanske regeringer.

Gerard Franceschi og William Heinesen: Færøerne. De ma
giske øer.

Rhodos, Kbh. 1971.
Den franske fotograf Franceschi har opholdt sig 4 måne

der på Færøerne, hvilket har resulteret i dette meget smukke
billedværk med gengivelse af natur, befolkning og udsmyk
ningskunst.

De fire måneder må have været sjældent rige på solskins
dage, for fotografierne gengiver kun naturen, som den er,
når den har det venligste smil på.

De, der har været på fiskeriinspektion deroppe, har nok
et noget andet indtryk - storme, regn og tåge i mildvejrs
perioden og de sneklædte fjelde ved vintertid.

Kristian Hvidt: Venstre og forsvarssagen 1870-1901.
Jysk Selskab for historie. Aarhus 1971.

Bogen udkom i 1960 og har været stærkt efterspurgt, hvor-
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for den nu er genoptrykt. Den burde have stået på en af bi
bliotekets reoler i de mange år, da den er et vægtigt bidrag
til belysning af forsvarspolitiken.

Den for forsvarets personel så sørgelige sandhed, at for 
svaret i ca. 100 år har været en politisk kastebold til skade
for arbejdsro og langtidsplanlægning, kommer her tydeligt
frem.

Forsvarsudgifterne er i dag procentvis ringe i forhold til
de fleste andre landes inden for såvel NATO som Warzawa
pagten og langt under, hvad de var i de sidste årtier af det
forrige århundrede, hvor de beløb sig til 31 og 42 0J0 af
statsudgifterne.

William Mountaine: The Seaman's Vade-Mecum and de
fensive taar by sea.

Conway Maritime Press, London 1971.
Bogen er genoptryk af udgaven fra 1756 og indeholder

mange værdifulde oplysninger om Royal Navy og handels
skibes forsvar mod angreb.

Af indholdet ,kan nævnes : En liste over den engelske flåde
i 1756, love og bestemmelser for Royal Navy, taktik for så
vel krigs- som handelsskibe og sømandskab.

Gennem de anførte love og bestemmelser får man et ind
gående detailkendskab til forholdene om bord i midten af
det 18. århundrede.

Ann Parry (Ed.): The admirals Fremantle.
Chatto & Windus, London 1971.

Fire admiraler af navnet Fremantle blev alle dekoreret
med »Grand Cross of the Order of the Bath«:

Thomas France Fremantle (1765-1819), hans søn
Charles Hove Fremantle (1800-1869), dennes nevø '
Edmund Robert Fremantle (1836-1929), samt hans søn
Sydney Robert Fremantle (1867-1958).
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Alle har deltaget i interessante episoder i engelsk søkrigs 
historie, og alle har efterladt en samling breve, som Ann
Parry har fundet frem og nu udgivet.

Policy and operations in the Mediterranean 1912-14.
Navy Record Society , London 1970.

Første del af bogen omhandler de strategiske overvejel
ser og de fransk-engelske aftaler, der blev indgået i de sid
ste år før 1. Verdenskrig.

2. del vedrører hovedsagelig affæren GOEBEN og BRE
SLAV. Note- og signaludvekslingen mellem Admiralitetet
og Middelhavseskadren og inden for denne i dagene 27. juli
til 7. september 1914 synes at være med i sin helhed og ef
terfølges af et fuldstændigt referat af den efterfølgende
krigsretssag. Den noget uldne affære synes derved fuldt be
lyst.

Bogen slutter med noter og signaler for tiden fra de tyske
skibe havde nået tyrkisk havn til 6. januar 1915.

Robert Steen Steensen : Fra Trejoldigheden til Fregatten
Jylland.

Thomas Schmidt AJS, Kbh. 1971.
Firmaet Thomas Schmidt AJS, der selv fremstiller beton

maskiner og repræsenterer udenlandske firmaer, der leverer
kraner, elevatorer m. v., har i anledning af sit 25-års jubi
læum udsendt ovennævnte bog.

Bogen er med sit smukke udstyr en særdeles værdig jubi
læumsbog, og på 57 sider har kommandørkaptajn Steensen
givet en historisk udredning, der omhandler søkrigshistorie,
lidt om sejlskibstidens taktik, våbnene og deres anvendelse,
skibstypernes udvikling belyst ved eksempler, skibsnavnene
m. v. Der er ikke fundet plads til omtale af Flådens personel,
men der er vel grænser for, hvad der kan komme med på så
få sider.

Bogen er særdeles velskrevet og vil utvivlsomt fange man
ge læseres interesse, så de får lyst til nærmere at uddybe de
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enkelte emner. Desuden er bogen forsynet med et stort antal
absolut velvalgte og smukt udførte illustrationer.

Når »Lærebog for Orlogsgaster« ikke mere indeholder det
meget beskedne kapitel om Søværnets historie, må det vel
være af økonomiske grunde. Mange har måske som jeg
ment, at det netop var et af bogens vigtigste kapitler. Det
ville nok være værdifuldt, om der i det mindste i Auderød
og på flådestationerne fandtes en kortfattet, let læselig bog
om Søværnets historie, og hertil kan denne bog varmt an
befales.

]. T.
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200-års Jubilæum
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Den 15. november 1971 kunne det sven
ske søkrigs videnskabelige selskab fejre sit
200-års jubilæum. - I den anledning har
stabsredaktør ved den svenske forsvarsstab
Karl-Erik Westerlund, der er korresponde
rende medlem af selskabet, skrevet en kort
oversigt over selskabets historie og dets til
knytning til den svenske flåde, som er ble
vet stillet til d isposition for »T idsskrift for
Søvæsen«, og som her bringes i oversættel
se af kommandørkaptajn R. St een Steen sen.

Verdens ældste søkrigsvidenskabelige Selskab
Den 15. november 1771 afholdt verdens ældste søkrigs

videnskabelige selskab sit første møde, og den 15. november
1971 samledes Kungl. Orlogsmanna-Siilskapets medlemmer
til en sammenkomst på Skeppsholmen i Stockholm for at
fejre selskabets 200-årige beståen.

Inden jubilæet er der foretaget en omfattende brevveks
ling med tilsvarende selskaber i udlandet, og det svenske
Sjokrigsvetenskapsakademi .har dermed fået bevis for, at det
er det ældste af denne art. Hverken nuværende eller tidligere
sømagter kan i denne henseende gøre det svenske selskab
rangen stridig.

Den gennem mange århundreder største sømagt , Storbri
tannien, har endnu i dag ikke noget særligt marinevidenska
beligt akademi. Et for alle forsvarsgrene fælles krigsviden
skabeligt selskab er Royal United Services Institution. der
først blev oprettet i 1831.

Det franske Academie de Marine kan teoretisk måske nok
anses for at være ældre. Det blev nemlig grundlagt allerede
i 1752 - men som en helt privat institution, der dog kort

Tidsskr. f. Søvæsen 141.1rg. 19
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efter blev officiel og i 1769 »kongelig«. Men samme år som
Orlogsmanna-Sållskapet blev stiftet, indgik det franske sel
skab i det franske videnskabsakademi. Først i 1921 genopstod
Academie de Marine som en selvstændig institution.

Den tredie større sømagt i Vesteuropa, Italien, har ikke
noget søkrigsvidenskabeligt akademi, men Holland har - i
lighed med England - et for hele forsvaret fælles selskab
ved navn Koninklijke Vereniging Ter Beoefening Van de
Krijgsiaetenschap,

Nutidens største stormagt på søen, U.S.A., har sit i 1873
stiftede Unit ed Siates Naval Institute, der således er over
100 år yngre end sit svenske broderselskab.

I Sovjet-Unionen findes der ikke noget til det svenske
Orlogsmanna-Sållskapet svarende akademi.

Det ville derimod være naturligt at antage, at man i de
iberiske lande med deres gamle maritime tradition havde
institutioner, der var ældre end det svenske selskab - men
Spanien har intet, og et i 1798 i Lissabon stiftet maritimt
akademi forsvandt kort efter ved Napoleons invasion. Det
blev dog for nogle få år siden genoprettet under navnet
Centro de Estudos de Marinha.

Heller ikke i Tyskland findes noget specielt maritimt
akademi, men her har man i Miinchen - i lighed med i Eng
land og Holland - et fælles videnskabsakademi for for
svaret med navnet Gesellschajt fur Wehrkunde, der blev
stiftet i 1952.

Af de nordiske nabolande har hverken Norge eller Finland
søkrigsvidenskabelige selskaber.

Derimod findes i Danmark Kung!' Orlogsmanna-S ållska
pets nærmest yngre broderakademi - See-Lieuterant-Sel
skabet - stiftet i 1784 og således kun 13 år yngre.
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Baggrunden for Orlogsmanna-Siillskapets Stiftelse

Som stormagt havde Sverige sit største landområde om
kring år 1iOD. Finland, Ingermanland - hvor Leningrad
nu er beliggende - Estland og den nordlige del at Letland
var sammen med store dele af de nuværende østtyske kyst 
provinser og dele af den nuværende vesttyske Nordsøkyst
fra Elben til Weser under svensk herredømme. Finskebugten
lå helt inden for Sveriges grænser, og Østersøen kunne stort
set betegnes som et svensk indhav.

Den sydøstlige del af Finland, Ingermanland, Estland og
Letland overgik til Rusland ved fredsslutningen 1721, og
de tyske områder gik til dels tabt på samme tid .

Partistridigheder og ulykkelige og uheldige udenrigspoli
tiske forbindelser medførte, at Sverige i de efterfølgende
halvhundrede år efterhånden tabte mere og mere i anseelse
og spillede en mindre og mindre rolle i den europæiske
politik. Hær og flåde forfaldt, og den tidligere stormagts
flåde var i 1770 blevet reduceret til ialt godt 40 linieskibe
og fregatter, af hvilke adskillige var gamle og brø stfældige.
Kun nogle få større enheder var blevet bygget i de sidste
årtier - og de var af højst forskellige typer - orlogsflåden
eller Stora Flottan , som den kaldtes, var blevet en prøve
kollektion af varierende konstruktioner - lidet egnede til
at blive sat sammen i slagkraftige divissioner og eskadrer.

Jævnsides med Stora Flotton var der blevet skabt en flåde
af rofartøjer - Galiirjlottan. Det var især de russiske galej 
flotillers hærgen langs den svenske kyst under Den store
nordiske Krig op til freden 1721, der havde været årsagen
til, at der blev bygget en sådan galejflåde - men heller
ikke den var særlig imponerende.

Netop omkring året 1770 var der stærkt delte meninger
m.h.t søforsvarets genopbygning. Allerede fra 1740 havde
forskellige »type-udvalg« (certdeputationer] - datidens ma
ritime forsvarskommissioner - fremsat forslag, men parti
politiske modsætninger og en begyndende revolution inden-
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for skibbygningskonstruktionen havde medført en vis ustabil
tilstand, og at man følte , at fremtiden var usikker.

Interessen for videnskab, trang til dannelse, almindelig
lyst til diskussioner og krav om bedre uddannelse var dog
stærkt voksende i midten af 1700-årene. Således blev der
bl.a . stiftet flere videnskabelige selskaber.

Med dette som baggrund var det naturligt, at man blandt
de yngre officerer tog spørgsmålet op om selv at bidrage til
sin egen gernings og sit eget virkefelts forbedring og frem
skridt. I efteråret 1770 mødtes derfor nogle officerer fra
galejerne i Stockholm for at udveksle tanker og meninger
om søforsvaret og tjenesten. Efter nogle sådanne møder be
sluttede man at tage initiativet til et søvidenskabeligt sel
skab. En indbydelsesskrive1se udsendtes den 3. august 177l,
og den 14. august besluttede man, at navnet skulle være
Orlogsmanna-Siillskapet. Den 15. november s. å, afholdtes
den første sammenkomst.

Søkrigsvidenskaberne

Da Orlogsmanna-Siillskapet blev stiftet, var et af formå
lene at fremskaffe et bibliotek, da muligheden for at få
bøger om søvidenskabelige emner var ringe for den enkelte.
Straks fra de første dage indskød man en del penge til bog
indkøb i udlandet, dels under skibenes togter og officerers
tjenesterejser, men også gennem svenske gesandter i ud
landet - her naturligvis først og fremmest i Frankrig og
England. I biblioteket i Karlskrona findes i hundredevis af
kostbarheder - den ældste bog er »Den danske Søret« fra
1590 og det ældste håndskrift en inventarieliste over artilleri
fra 1566.

Allerede i marts 1772 besluttedes, at preses - d.v.s. for
manden - skulle fremkomme med et indlæg »uti noget till
sjometien horande åmne«, når han fratrådte sit embede på
festdagen den 15. november. Forskellige årsager som krigstid,
togter eller sygdom har gjort, at formandsberetningen den
15. november 1971 ikke er nået op på nr. 200. Men de 125,
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»MED FORSTAND OCH STYRKA»
Kungl. Orlogsmanna-Siillskapets Ex Libris.
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som er indført i protokollerne, indeholder meget af krigs
videnskabelig og historisk interesse, dog også en del , der
i 1971 kan virke noget mærkværdigt, men som var en alvor
lig realitet, da det i sin tid fremkom.

I 1829-års protokol ser man, at formanden i sit indlæg
anbefaler at plante og fælde egetræer på de rigtige tids
punkter. Medens det i 1833 erklæres, at dampskibe - sådan
som de dengang var - ikke kunne erstatte linieskibene,
fastsl år formanden 25 senere, at det fundamentale er 
damp og ikke noget andet end damp.

Af formandsberetningen 1786 får man et indtryk af , hvil
ken stormagtsflåde Sverige havde i slutningen af l700-årene.
Titlen var »N ågra jemforelser mellan Engelska, Franska och
Svenska Sjomagterna«.

Oprindelig var der 5 videnskabelige grene: - l . søtaktik,
manøvrer, takling og søkrigshistorie. - 2. artilleri og be
fæstningskunst. - 3. skibbygning, arkitektur og mekanik. 
4. astronomi , navigation og søopmåling - og 5. reglementer,
krigs love og økonomi.

At disse grene måtte ændres i tidens løb er forståeligt.
I dag er der stadig fem , men de omhandler nu - l . strategi,
taktik, kommunikationstjeneste, navigation og skibsfart. 
2. organisation, personel og uddannelse. - 3. våbenteknik. 
4. skibs- og teleteknik - samt 5. vedligeholdelse, forvalt
ning, hygiejne og sanitetstjeneste m.v.

I hver videnskabsgren vælges hvert år en referent, og
hans beretning bliver genstand for diskussion ved møderne,
hvortil kommer at beretningen i sin helhed eller i uddrag
som regel offentliggøres i tidsskriftet. I 134 år har dette
publiceret disse videnskabelige afhandlinger - omkring fem
reolmeter militær og civil maritim videnskab siden 1835.")

*) Skønt Søe-Lieutenant-Selskabet er 13 år yngre end det svenske
broderselskab, udsender det i år sin 142. årgang af "Tidsskrift for
Søvæsen- - mod »T idskrift i Sjovåsendets- 134. årgang. Der har
do:; været enkelte lakuner i udgivelsen af det danske tidsskrift.
(O.A.).
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En særlig Valgmetode

I 1798 fik Orlogsmanna-Siiliskapet to gaver, der stadig
anvendes en gang om året. Et medlem overrakte en smuk
æske, der var udskåret i hånden, og som skulle anvendes ved
valg. Lidt senere kompletteredes gaven med 28 elfenbens
kugler - halvdelen hvide og den anden halvdel sort.

Enhver til »arbetande« (almindeligt) og til korresponde
rende medlem eller æresmedlem foreslået person skal først
udsættes for »ballotering«. Det foregår ved, at de tilstede
værende medlemmer får udleveret en hvid ja-kugle og en
sort nej-kugle. Sekretæren går derefter rundt med æsken,
og uden at røbe sin mening om den foreslåede kan hver
stemmeberettiget fra sin lukkede hånd lade en hvid eller sort
kugle glide ned i æsken. Reglerne er i årenes løb blevet æn
dret mange gange, men det er stadig sådan, at der kræves
et ret højt antal ja-kugler i forhold til det samlede antal,
for at man kan blive accepteret. I dag er der imidlertid tillige
mulighed for afstemning pr . brev.

Det er en spændende, men temmelig langtrukket proce
dure, når der balloteres i den smukke mødesal i Långa raden
- bygningen på Skeppsholmen i Stockholm, der er over 250
år gammel og som huser så mange maritime traditioner.

Mange er i årenes løb blevet slået ud af de sorte kugle r.
Men de fleste store navne i den svenske marines historie kan
ses på den 200-årige medlemsliste. At man så sandelig ikke
indskrænkede sig til kun at optage sø- og kystofficerer, får
man tidligt bevis for. Medlem nr. 25 er professor ved Kadet
skolen Carl Gustaf Bergstrom, der blev indvalgt 1784. Og
de sidste numre, 946-951 , er alle civile personer.

Man skulle tro , at medlemsskab af et krigsvidenskabeligt
akademi burde være forbeholdt for mænd. Således er reg
lerne i det yngre krigsvidenskabelige akademi da også 
men Orlogsmanna-S ållskapet har et kvindeligt korresponde
rende medlem! I 1970 indvalgtes som nr. 949 førstearkivar
ved Krigsarkivet Elsa Nordatrom.
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Selskabets formand ved 200-års jubilæet er chefen for
Marinen, viceadmiral Bengt Lundvall.

- ~
Kungl. Orlogsmanna-Siillskapets preses 1971, chefen for Marinen,

viceadmiral Bengt Lundvall.
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Kongelige Personer og berømte Søkrigere

Ved Orlogsmanna-Sållskapets stiftelse var antallet af
medlemmer kun 12. Medlem nr. l var viceadmiral Christof
fer Falkengren, der dog straks blev indbudt til at være æres -

j ) J(" ~ <,./., /{w f I t/ t .' •
/ ,. . .' (

;

Kungl. Orlogsmanna-Siillskapets første pres es og medlem nr. l ,
viceadmiral Christoffer Falkengren.
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medlem. Lige fra den første begyndelse har alle medlemmer
- både almindelige og korresponderende så vel som æres
medlemmer - fået deres nummer ved indvælgelsen.

Da Sverige ikke har været i krig efter 1814, er det for 
ståeligt, at selskabet kun har svenske søhelte fra dets første
periode. To kendte navne fra krigen mod Rusland 1788-90
er Otto Henrik Nordenskjold. der allerede ved selskabets
stiftelse som ung løjtnant blev indvalgt som medlem nr. 8,
og Johan af Puke - æresmedlem fra 1809 med nummeret
52. Nordenskjold var flagkaptajn hos Hertug Carl, der med
titlen storadmiral havde kommandoen over Stora Flottan i
slaget ved Hogland. Johan af Puke anførte som skibschef
på den berømte DRISTIGHETEN udbruddet fra bugten ved
Viborg. Da han blev æresmedlem havde han nået chargen
generaladmiral.

Internationalt mere kendt er dog en civilmilitiir, nemlig
den i 1798 som æresmedlem indvalgte Fredrik Henrik af
Chapman - en nyskaber indenfor skibbygningskunsten 
den mand, der konstruerede Gustaf IH 's linieskibe, fregatter
og skærgårdsfartøjer og forfatter til den endnu i vor tid gen
optrykte Architectura Navalis Mercatoria.

Adskillige udenlandske navne ses i den 200-årige med 
lemsliste. Et amerikansk - og dog svensk - er æresmed
lemmet John Ericsson, der konstruerede MONITOR, der
sammen med sine efterfølgere kom til at spille så stor en
rolle under Den nordamerikanske Borgerkrig. Men allerede
inden da var nogle danske og norske søofficerer blevet med
lemmer. Nordmændene var dog fra 1814 til 1905 ikke egent
lige udlændinge, så længe Unionen varede.

Det første ikke-svenske medlem var den daværende dan
ske kommandørkaptajn - senere marinerninister og vice
admiral Christian 'Zahrtman, der blev indvalgt i 1846. I an
ledning af Nordostpassagens gennemsejling 1878-80, da
VEGA under daværende løjtnant Palanders kommando før
te Nordenskjold og hans ekspedition norden om Sibirien til
Stillehavet, blev nogle af ekspeditionens udenlandske delta-
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gere indvalgt som medlemmer - bl.a. en russer og en ita
liener. Frankrig blev for første gang repræsenteret ved ind 
vælgelsen af viceadmiral Francois Paris i 1887.

Efter 2. Verdenskrig er tre udenlandske navne blevet ind
ført i matrikeln. Som nr. 689, indvalgt i 1946, står Viscount
Mountbatten of Burma, den berømte jagerchef fra Middel
havet og leder af den britiske commando-organisation og
øverstbefalende i Sydøstasien ved krigens slutning. Året ef
ter - i 1947 - indvalgtes som nr. 695 Kong Frederik IX
af Danmark og i 1959 blev den amerikanske admiral Arleigh
Burke, der har aner i Sverige, æresmedlem med nummer 819.

Fyrstelige pe rsoner har fået betegnelsen [orsta hedersleda
mat, og foruden Kong Frederik er den britiske Prinsgemal
Philip den eneste udlænding af denne kategori ved siden af
de svenske /ijrsta hedersl edamiiter, Kronprinsen og Prins
Bertil. Kong Gustaf Adolf var tidligere [orsta hedersledamat.
men overgik ved sin tronbestigelse til at være selskabets pro 
tektor.

134 Argange af Tidskrift i Sjoviisendet

Kun få svenske tidsskrifter og formentlig også kun få i
hele verden er uafbrudt udkommet i et og en trediedel af et
århundrede. Når Orlogsmanna-Sållskapet fejrer sit 200- års
jubilæum den 15. november 1971, er der kun nogle få uger,
til tidsskriftets 135. årgang kan påbegyndes.

Fra midten af 1830'erne er dette maritimt videnskabelige
tidsskrift således blevet udsendt år efter år og senere måned
efter måned og udgør dermed et sammenhængende værk af
enest ående art.

En slags første forløber udkom allerede i 1787 - d.v.s.
16 år efter selskabets stiftelse. Det var et lille hefte med fem
artikler, der så dagens lys , og selskabet bekendtgjorde, at
det hermed for første gang havde »noj et att till en vordad

alrnanhet, men i synn erber til unga sjornans tj ånst overlårnna

något av dets ledarnoters arberen-.
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Kungl. Orlogsmanna-SiilIskapets protektor 1971,
H . M. Kong Gustaf Adolf.
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Heftet skulle være nr. 1 af Orlogsmanna-Sållskapets af
handlinger - men der kom aldrig noget nr. 2.

Behovet for at få publiceret videnskabelige maritime ar
bejder var dog åbenbart, men det var først i 1820'erne at
man atter havde planer om at begynde en sådan virksomhed.
I 1834 nåede man frem til at beslutte, at der i hvert fald
mindst skulle udgives et hefte om året. Og i 1835 kunne
sekretæren på stiftelsesdagen meddele, at nu var det første
hefte af Tidskrift i Sjovasendet gået i trykken.

Trods det at oplaget kun var på 50 eksemplarer - eller
måske netop på grund af dette lave oplagstal - var de øko
nomiske vanskeligheder store, men til trods for alle besvær
ligheder fortsatte udgivelsen støt.

I 1849 blev udsendelsen forøget til et nummer pr. måned
og således er den blevet fortsat i mere end hundrede år 
selvom man nu og da af forskellige årsager har måttet slå
nogle udsendelser sammen til dobbeltnumre. Den årlige stof
mængde har varieret alt efter interesse og de økonomiske
midler. Fra de første tynde hefter til årgang 1970 med over
600 sider har udviklingen været imponerende med rekord i
1961, da sideantallet var næsten dobbelt så stort.

Indholdet har spændt over alle selskabets virksomheds
grene, hvilket har medført, at det søkrigsvidenskabelige stof
langt fra har været alenerådende. Helt civile emner og vi
denskabsgrene har ofte været genstand for behandling 
dels i årsberetninger og dels som andet stof. Skibsfart og
navigation, lods- og fyrvæsen, meteorologi og skibbygnings
tekniske spørgsmål er nogle eksempler på områder og em
ner, der i lige høj grad er af interesse så vel for orlogs- som
for koffardimarinen.

Stiftelsesåret 1771: Stora Flottan og Galiirflottan

På den tid, da Orlogsmanna-Sallskapet blev stiftet, skel
nede man i Sverige mellem to flåder: Stora Flottan eller
Orlogsflottan på den ene side - og på den anden Galar
[lotten - roflåden eller skærgårdsflåden. Man kan i Mari-
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177I: 70-kanonskibet ADOLPH FREDRIK. (Maleri af admiral
J. Hågg).

nen af 1971 se en slags parallel i adskillelsen mellem Flåden
og Kystartilleriet.

Orlogsflådens hovedstation havde i nær ved hundrede år
været Karlskrona, medens Skærgårdsflåden var delt i de
svenske og finske eskadrer. De svenske eskadrer var hoved
sagelig baseret på Stockholm, men med forlægninger i Karls
krona og Goteborg. De finske eskadrers hovedbase var Svea
borg, »Nordens Gibraltar« - den på hint tidspunkt endnu
ikke færdigbyggede fæstning uden for Helsingfors.
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I 1770 fandtes vel en del store skibe , men af dem var kun
otte eller ni i brugbar tilstand. Tre var under bygning. Der
manglede således halvdelen af de 21, som den svenske rigs
dag havde fastsat antallet til.

Gustaf III, der i 1771 som 25-årig havde besteget tronen,
og som året efter ved et statskup satte de stridende partier
ud af spillet, påbegyndte nu et storstilet nybyggeri . Der blev
bevilget store beløb til søforsvaret - i 1777 således ikke
mindre end 22 tønder guld. Det var her i første række den
verdensberømte skibskonstruktør Frederik Henrik Chapman
- senere adlet af Chapman - der byggede flådens nye
linieskibe og fregatter.

Det ene linieskib efter det andet og en lang række fregat
ter blev sat på stabelen, søsattes og ekviperedes. Da krigen
mod Rusland brød ud i 1788, talte den udrustede orlogs
flåde 25 linieskibe med 60 til 70 kanoner og IO store fre 
gatter, hvortil kom et stort antal lette fregatter og andre
skibe af mindre typer.

Skærgårdsflåden havde tidligere kun bestået af rofartøjer.
Men tilskyndet af dens chef , general Augustin Ehrensvård,
konstruerede af Chapman nu også sejlskibe, der tillige kunne
roes, til optræden i skærgården. Allerede før 1770 havde
man forsøgt sig med en chebeck , men derefter kom en lang
række nye konstruktioner - herimellem bl.a . skærgårdsfre
gatter - som fik typebetegnelse efter de finske len og lands
dele : udema, pojama, turuma og hemmema. Dertil kom så
en del andre fartøjer af mere traditionelle typer: galejer,
galioter, jagter, skøtpramme, kanonchalupper, kanonjoller og
kanonbarkasser.

Da skærgårdsflåden i 1788 udrustedes til krigen mod Rus
land, fandtes der alene i den finske eskadre 15 skærgårds
fregatter af de ovennævnte typer. Hertil kom godt 30 kanon
chalupper - et antal der allerede i for året 1790 var blevet
forøget til ikke mindre end 127.

Efter freden med Rusland i 1790 dalede nybygningstakten.
og den næste krig med Rusland, 1808-09, hvor bl.a. hele
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Finland gik tabt, medførte, at den finske skærgårdseskadre
blev ophævet, og at orlogsflåden nu blev reduceret til tolv
linieskibe og syv større fregatter.

100-året 1871: Et ynkeligt Søforsvar

De to maritime »våbenarter - fra 1771 - Stora Flottan og
Galdrllottan - blev i 1824 slået sammen til Kungl. Maj:ts
Flotta.

Men hvad hjalp organisationsmæssige kunstgreb, når for 
faldet bredte sig, og der kun var få nybygninger. Det var
kun nølende, at man indførte dampen som fremdrivnings
middel. Ganske vist fik man i 1856 damplinieskibet STOCK
HOLM - men fire år senere indgik sejllinieskibet SKAN
DINAVIEl'l i flåden") .

Samme år som MONITOR kæmpede med C.S.S. VIRGI
NIA (ex. U.S.S. MERRIMACK) på Hampton Roads - i
1862 - fik Sverige en ny marinerninister, hvis æra i flere
henseender blev en bundrekord i svensk historie. Også han
ville dele flåden i to dele - men han trak grænser ved et
dybgående på 10 fod! Var dybgåendet over 10 fod, hørte
skibet til flåden, under 10 fod til skærgårdsartilleriet .

En lov herom blev vedtaget i 1866 og på (jrlogsmanna
Sållskapets IOD-års dag var marinen således delt på denne
måde. Denne ordning varede dog kun 7 år , men satte ikke
mindst sine spor m.h.t. nybygning. I praksis var orlogs
flåden værdiløs - der fandtes kun nogle forældede linie
skibe, fregatter og korvetter. Og ingen af nybygningerne
kunne optræde udenfor skærgården.

Netop i året 1871 forsvandt de sidste rester af den ro
flåde , som 100 år tidligere under Gustaf III havde været af
så stor betydning, og som i Slaget ved Svensksund i 1790
mod den russiske skærgårdsflåde vel havde vundet Sver iges
største sejr til søs. Helt op til 1855 var der blevet bygget

*) SKANDINAVIEN var blevet søsat allerede 1850, men forskel .
lige forhold gjorde, at færdigbygningen trak i langdrag. O.A.
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bombekanonchalupper på Galarvarvet i Stockholm - men i
1871 forsvandt de sidste 40 sammen med forskellige andre
rofartøjer.

I 1856 byggedes de første små dampkanonb åde. der fik
navnene HOGLAND og SVENSKSUND. Endnu otte lig
nende - hver armeret med en 12 cm FK - blev bygget i
de nærmest følgende år, men fælles for dem alle var, at
deres kampkraft var yderst ringe.

MONITOR's kamp på Hampton Road vakte naturligvis
begejstring i Sverige, og til det yttre [orsuaret blev der i
årene 1865-71 bygget fire andra klass pansarbåtar: JOHN
ERICSSON, THORDON, TIRFING og LOKE. Det var mo
nitorer på ca. 1500 tons, pansrede med smedejern og et
dobbelttårn med to glatløbede 38.1 cm FK. JOHN ERICS
SON's 38.1 cm Rodman-kanoner var en gave fra John
Ericsson til sit fædreland. Senere omarmeredes til riflede
24 cm BK - og senest - omkring 1900 med 15 cm BK i
JOHN ERICSSON - 12 cm BK i to af de øvrige. Farten
var 7.5 knob").

1871: Monitoren JOHN ERICSSON. Billedet er efter omarmerin
gen med to 15 cm BK i et dobbeltskjold på en drejeskive i det

gamle kanontårn, der således nu tjente som en slags barbette.

*) Den fjerde monitor, LOKE, fik ikke 12 cm, men udrangeredes
ca. 1907. De øvrige tre monitorer var udrustet under den første del
af l. Verdenskrig. (O.A. ).

Tidsskr, f. Søvæsen 142. lrg. 20
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I 1865 begyndte man også at bygge små panserfartøjer og
monitorer - tredie klass pansarb åter - til det inr e forsva
ret . De kunne på grund af deres ringe dybgående passere
sluset ærsklerne på Gotakanalen og derfor bl.a. optræde som
bevægelig flankebeskyttelse for centraifæstningen Karlsborg
ved Vårtern. Foruden de tre første, der var på ca. 260 tons ,
byggedes 1872-75 yderligere 7 noget større på 460 tons.
Alle var armeret med en 24 cm BK (Finspong) i fast tårn,
så sigtet måtte tages med båden. Farten var 4-5 knob for
de ældste og mindste, 7.5-8 for de større.")

Således var Sveriges søforsvar for 100 år siden.
Først så sent som i 1884 blev der bevilget midler til det

første panserskib - SVEA.

200-året 1971: Flåden og Kystartilleriet

Da den 2. Verdenskrig brød ud, var det svenske forsvar
dårligt rustet. Ganske vist havde man i de sidste år lige in
den krigen bevilget midler til nyt materiel og havde øget
øvelsestiden for de værnepligtige, men ændringen i forsvars
politikken havde endnu ikke nået at give noget større resul
tat.

For marinen, der er en materielbetonet forsvarsgren , var
tilstanden meget dårlig. Der fandtes syv panserskibe, hvoraf
de fire var fra århundredets begyndelse, en hangarkrydser
(flygplankryssaren GOTLAND) , en ældre panserkrydser,
seks større moderne og otte små ældre jagere samt femten
ubåde . Hertil kom en del ældre torpedobåde og bevogtnings
fartøjer, nogle minefartøjer og minestrygere samt hjælpe
skibe af forskellig art.

Kystartilleriet rådede over en del ældre batterier i de så
kaldte kystfæstninger og nogle nye var under bygning. Det
flydende materiel bestod af nogle minelæggere og patrulje
fartøjer.

" ) De ældste tre af de små 3. kl. panserbåde havde håndkraft som
reservefremdrivning. Med 40 mand ved de store håndsving og ved
tandhjulsudveksling kunne farten komme op på 2 knob. (O.A.).
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De seks krigsår betød en stærk belastning for forsvaret i
det neutrale Sverige, der lå omsluttet af Hitlers Wehr
macht.

Da freden omsider kom i maj 1945, var panserskibene og
krydserne stærkt udslidte, men to store nye krydsere var un
der bygning (TRE KRONOR og GbTA LEJON).

Femten store og tolv mindre jagere var udrustede foruden
en snes motortorpedobåde og lige så mange undervandsbåd e.
y derligere fandtes omkring 40 større og mindre minestrygere
og to minelæggere, 26 patruljebåde og adskillige hjælpe
og forsyningsskibe.

Kystartilleriet blev under krigen udvidet med en række
moderne batterier, og dets flydende materiel bestod af otte
minelæggere, en snes patrulje- og bevogtningsfartøjer og
omtrent det samme antallandgangsfartøjer.

1971: Jageren SMÅLAND med rampe til missil M 20, fire 12 cm
og to 57 mm PK , seks 40 mm Bofors luftværnskanoner, otte 53,3
cm torpedorør i to quadrupleopstill ing er , arniub ådsv åben og miner .
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Derefter er flådens udvikling gået i retning af lettere en
heder - men den i forbindelse hermed stående forventning
om en samtidig forøgelse af antallet af enheder, er ikke gået
i opfyldelse.

Kystartilleriet er blevet mere bevægeligt i forbindelse
med, at de faste batterier er blevet kompletteret med mo
derne anlæg og kommunikationsmidler. I det hele taget er
Kystartilleriet blevet mere amfibisk, hvilket bl.a. ses af , at
man anvender skærgårdsflotiller af forskellige slags land
gangsfartøjer.

I 1971 består flåden af en krydser i mølpose"), otte jagere,
sytten store torpedobåde og yderligere tolv sådanne under
bygning, 23 ubåde, fem fregatter, to minelæggere, 35 mine
strygere og et antal hjælpeskibe.

Skærgårdsflåden - d.v.s. Kystartilleriets skibsmateriel 
omfatter ni mindre minelæggere, en snes patruljebåde og
bevogtningsfartøjer, ti personel- og materieltransportskibe
(af færgetypen) og godt hundrede mindre landgangsfartøjer.

*) Krydseren GOTA LE]ON, der i 1971 er blevet solgt til den
chilenske marine. (O.A.).
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Kommandørkaptajn Pranov har i sin på mange punkter
tankevækkende artikel beskrevet en mulig udvikling for flå
den frem til år 1990.

Jeg skal ikke bestride, at den foresl åede flådeplan 1990
ud fra den anvendte argumentation umiddelbart kunne fo
rekomme rimelig, men ved en ændret argumentation ville
andre løsningsmuligheder måske forekomme lige så rele
vante.

Det må være et krav til en planlægning for fremtiden,
uanset inden for hvilke sektorer af samfundet vi bevæger
os, at man ikke låser sig fast på en bestemt linie. Med de
usikkerheder, som er forbundet med en planlægning for de
næste 20 år, er det planlægningens vigtigste opgave dels
at begrænse usikkerheden mest muligt gennem studier og
forskning, og derefter søge at imødegå den del af usikker
heden, som ikke lader sig begrænse (den genuine eller be
standige usikkerhed) ved at sikre tilstrækkelig handlefrihed
til at kunne tilpasse systemet til udviklingen.

Den sikkerhedspolitiske udvikling er et af de mest uforud
sigelige områder, som pludselig kan ændre karakter og stille
krav til et forsvarssystems tilpasning i form af indskrænk
ning, udvidelse eller ændring.

Planlægningen må ikke desto mindre søge at klarlægge,
hvilke opgaver der kan tænkes at blive pålagt forsvaret i
fremtiden, og hvilke komponenter, enhedstyper, der anses
for mest hensigtsmæssige for at kunne løse disse opgaver.

Det må derfor være betænkeligt at låse sig fast på nogle
styrkemål på en så fjern horisont som 1990.
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Selvom vi oplever en periode med politisk afspænding,
der giver sig udslag i tilnærmelser af forskellig art mellem
øst og Vest , bestræbelser på aftaler vedr. rustningsbegræns
ninger m.v., modvirkes disse afspændingstendenser af de
faktiske forhold .

Den sovjetrussiske flådeaktivitet på Kola-halvøen betrag
tes som verdens stærkeste flådebase, og den er under fortsat
udbygning. Warszawa-pagtstyrkerne i østersøområdet er
under fort sat udbygning og modernisering med stor vægt
på amfibiestyrker.

Det kan konstateres, at de maritime midler til at gennem
føre forskellige sikkerhedspolitiske udviklinger i vort om
råde har været og i voksende omfang er tilstede.

Søværnets opgaver i 1990 kan derfor komme til at spænde
fra rene fredstidsopgaver af samfundsmæssig og politimæs
sig karakter over opgaver i det såkaldte »gr å niveau«, even 
tuelt neutralitetsopgaver til egentlige krigsoperationer.

På kortere sigt kan der tillægges kravet til at kunne løse
disse opgaver forskellig prioritet, men på langt sigt (20 år
og derover) er det ikke muligt at prioritere, og det kan der
for være vigtigt at bevare handlefriheden til at ændre sø
værnets karakter, ved ikke på forh ånd at satse på en ud
formning af flåden, som forringer denne handlefrihed
uacceptabelt.

Ud over handlefrihed til at tilpasse forsvaret forskellige
sikkerhedspolitiske udviklingsmuligheder må den langsigtede
planlægning også tilstræbe at sikre handlefrihed til at ud 
nytte forskellige teknologiske udviklingsmuligheder.

Den teknologiske udvikling i de næste årtier kan åbne
nye muligheder, som måske ikke kan tilgodeses inden for
rammerne af et alt for forenklet søværn. I en fremtidsprog
nose udarbejdet i slutningen af 30'erne var atomkraften og
datamaten ikke omtalt !

Kravet til en moderne langsigtet planlægning er således
for det første at søge at afgrænse det fremtidige muligheds
rum for det system, der planlægges for (forsvaret) , og der -
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næst gennem alternativstudier at klarlægge dels alternative
udviklingsmuligheder og dels alternative løsningsmuligheder
for de opgaver, som er konsekvensen af de forskellige ud
viklinger.

Kommandørkaptajn Pranovs flådeplan er en del af en
løsningsmulighed, som jeg gerne vil kommentere nærmere.

Styrkemål
Fastsættelse af styrkemål i forbindelse med fastsættelse af

opgaver og realistiske budget- og personelrammer må anses
for hensigtsmæssig på kort sigt (5 år ) under forudsætning af,
at det fornødne beslutningsgrundlag for fastsættelsen er til 
stede.

Det må antages, at de hidtidige styrkemål for søværnet
har været udarbejdet fra en rationel planlægning, måske
nok præget af en naturlig optimistisk holdning fra de mili
tære planlæggeres side. En rationel planlægning har imid 
lertid været vanskeliggjort af utilstrækkelige informationer
vedrørende driftsomkostninger, bemandingsmuligheder m.v.
Det er lidt vanskeligt at føle sig overbevidst om, at en styrke
m ålsfastsættelse for 1990 skulle have bedre udsigt til at
holde, uanset hvor realistiske vurderinger, der er anlagt.
Det vil som hidtil være afhængigt af den indenrigs- og uden
rigspolitiske situation, og ikke af de tal, der engang var ud
arbejdet, uanset om de står i en lov eller ej.

Planlægning af forsvarets og herunder søværnets fremtid
må tage udgangspunkt i

- en vurdering af, hvilke opgaver forsvaret skal kunne
løse,

en vurdering af, hvilke midler, der mest hensigtsmæs
sigt kan løse disse opgaver,

i hvilket omfang opgaverne vil kunne løses inden for
forskellige økonomiske og personelle rammer.

Realismen i en sådan planlægning vil være afhængig af
forsvarets evne til at præsentere politikerne for en klart ud-
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formet beskrivelse af den uundgåelige sammenhæng mellem
omfang af midler og evne til at løse stillede opgaver.

Dimensioneringen af forsvaret, herunder antal af enheder
i søværnet, vil således være haseret på de opgaver, der fra
samfundets side stilles forsvaret, og kravet til i hvilket om
fang forsvaret skal kunne løse disse opgaver (graden af mål
opfyldelse).

En sådan fastsættelse af mål/opgaver og dermed midler
har ikke hidtil været mulig, og en økonomisk ramme og fast 
sættelse af styrkemål har derfor alene været det hidtidige
planlægningsgrundlag.

Et fremsat forslag om et nyt planlægningssystem for for
svaret, herunder indførelse af et PPB-system (Planning,
Programming and Budgetting System) , giver mulighed for ,
ved udnyttelse af moderne økonomiske teorier, nye analyse
metoder og EDB-teknik, i højere grad at præsentere sam
menhæng mellem mål og midler, og således også hvilke risici
i form af reduceret evne til løsning af opgaver, en reduktion
af midlerne indebærer.

Midlerne .
Et krav til planlægningen af søværnets sammensætning og

udvikling er som nævnt, at handlefriheden bevares i muligt
omfang, at ændrede opgaver eller ændret prioritering af
opgaver kan efterleves uden for stor træghed, samt at de
midler, der stilles til rådighed, udnyttes rationelt, det vil
sige således, at der ud fra flest mulige synsvinkler opn ås
det bedst mulige resultat.

Større enheder
En alsidig skibstype. som vil kunne varetage flere opga

ver, evt. hver for sig med reduceret effekt, vil være en na
turlig rygrad i søværnet. En sådan enhedstype vil samtidig
kunne medvirke til at begrænse antallet af skibstyper udfra
ønsket om en rationel produktion. vedligeholdelse, uddan
nelse m.m.
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Der er imidlertid grænse for , hvor mange funktioner, det
er rationelt at indbygge i samme enhed, når man samtidig
skal bevare en acceptabel effekt for de enkelte funktioner.

Der synes at være en generel tendens til, og teknologisk
mulighed for, at indbygge samme våbeneffekt på en mindre
platform end tidligere. Såfremt de fremtidige opgaver kunne
forudsiges med sikkerhed at ville ligge i de samme områder,
som anses for søværnets operationsområder i dag, forekom
mer en korvettype, altså en enhed på ca. 1000 t, at være vel
egnet til at kunne udgøre denne rygrad.

Det kan imidlertid tænkes, at der i fremtiden kan opstå
behov for løsning af opgaver, som vil stille større krav til
sødygtighed, udholdenhed og våbeneffekt, og som derfor
ville gøre det betænkeligt at afskaffe en egentlig fregattype
(1500-2500 t).

Sådanne opgaver kan f.eks. blive sikringsopgaver i Nord
søen (olieforekomster), dansk deltagelse i en NATO-flåde
styrke, medvirken i FN-opgaver, evt. kombination af kamp
enheder og fiskeriinspektionstjeneste m.v.

Disse muligheder må altså delvis afskrives, såfremt en fre
gattype afskaffes.

Torpedobåde
Udtrykket torpedobåde er ikke hensigtsmæssigt, idet det

knyttes for snævert til de eksisterende typer.
Det fartøj , der må vurderes i forbindelse med en frem

tidig fl ådeplan, er den lille platform med stor mobilitet og
stor slagkraft i en tidsbegrænset periode. Platformen kan væ
re en fartøjstype af mere konventionel art (100-400 t) med
missilbevæbning. eller længere ud i fremtiden hydrofoil
eIler hovercraft-typer, evt. kombineret med eller erstattet af
helikoptere.

Gennem operationsanalyser, økonomiske analyser og krigs
spil vil det være muligt at udvælge den mest kosteffektive
platform eller kombinationer af platforme og gennemføre
en planlægning for fremtiden af de mest hensigtsmæssige
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udviklingsmuligheder på dette område. Et sådan studie kan
kombineres med et studie over mobile kystmissiler, som evt.
kan indgå som et supplement til en sådan våbentype.

En indsatsmulighed som ovennævnte, der indebærer mu 
ligheden for i løbet af få timber at supplere »større« enheder
med et antal hurtige, relativt slagkraftige enheder til en kon
centreret indsats i en kritisk situation, må anses for et nød
vendigt alternativ til et i sig selv »tilstrækkeligt« antal større
enheder, som det af økonomiske og personelmæssige grunde
næppe er muligt at opretholde.

Behovet for at kunne »holde« tilstrækkeligt omr åde, til at
forstærkninger udefra kan tilføres, taler også for, at fl åden
råder over lette, hurtige enheder, der i en fortsat kamp er
velegnede til under udnyttelse af de særligt favorable danske
geografiske forhold at gennemføre operationer som forsinker
og vanskeliggør tilførsel af fjendtlige forstærkninger.

Patruljefartøjer og minestrygere
Det kræver næppe gennemførelse af analyser at påvise det

kosteffektive i at råde over et antal mindre patruljefartøjer
til løsning af overvågningsopgaver m.m. i fredstid og i en
indledende fase af en spændingsperiode, i stedet for at be
laste egentlige kampenheder med disse opgaver. Det må lige
ledes anses for nødvendigt, så længe minevåbnet eksisterer,
at råde over fartøjer til minerydning.

Nu da det hidtidige krav til fredstidsminestrygning op
hører, bør det overvejes at basere ovennævnte opgaver på
en og samme skibstype.

Minelæggere
Søværnets nuværende minekoncept har bl.a. sin rod i den

tidligere strategiske filosofi , hvor evnen til en hurtig bloke
ring af gennemsejlingsfarvandene var et led i den øjeblik
kelige totale gengældelsesteori. Den »brændte jords- taktik
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synes imidlertid ikke at være tilstrækkelig fleksibel til under
alle forhold at tilgodese den afpassede imødegåelse, som er
grundlaget for den senere NATO-strategi.

Det er givet, at evnen til at kunne blokere de danske stræ
der ved minering er et betydeligt bidrag til dansk forsvars
troværdighed og derved til den krigsforebyggende opgave,
men søværnets nuværende minekoncept indtager en temmelig
dominerende og ressourcekrævende plads uden at besidde
den ønskede fleksibilitet, som eksisterer i andre våbentyper.

Evnen til at minere må dog nødvendigvis bibeholdes i sø
værnet, bl.a. for derved at forøge usikkerheden hos en mod
stander, og derved gennemtvinge de ressourcekrævende mod
forholdsregler, som en minetrussel medfører.

Af hensyn til ønsket om fleksibilitet vil især kontrollerede
spærringer forekomme hensigtsmæssige, og derved opstår et
krav til specialskibe til dette formål.

Selvvirkende miner vil fortsat være et betydningsfuldt
våben, som søværnet må råde over (den eksisterende betyde
lige minekapacitet må naturligvis bevares, indtil det er øko
nomisk muligt at erstatte dele af denne forsvarseffekt med
andre midler), men evnen til at udlægge selvvirkende miner
kan muligvis kombineres med andre opgaver og f.eks. base
res på de tidligere omtalte korvettyper og mindre patrulje
fartøjer/minestrygere. Minelægningsevnen kan evt. yderlige
re udbygges ved at kombinere denne med skoleskibsfunktic
ner (som i dag), og ved at kombinere den med fremtidige
depotskibe, som ikke har egentlige krigs opgaver.

Undervandsbåde
Kommandørkaptajn Pranov skriver i sin artikel, at under

vandsbåde kun er anvendelige til egentlige krigsopgaver. Det
er vel en betinget sandhed. NATO-alliancens ubådsstyrke
må vel antages at være et betydeligt bidrag til det vestlige
forsvars troværdighed og derved til den primære, krigsfore
byggende opgave.
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Hvis man betragter den ressourcekrævende indsats, som
Warszawa-pagt-østersøflåden har ydet (over 100 ariub åds
fartøjer) på grund af erkendelse af , at en ubådstrussel kan
etableres i Østersøen, understreger det netop ub ådsvåbnets
betydelige bidrag til at løse forsvarets primære opgave, at
forebygge krig. Den militære del af denne opgave løses jo
netop ved at skabe troværdighed om forsvarets indsatsevne,
og ved at anvende forsvarets midler på en sådan måde, at
en modstanders ressourceanvendelse for gennemførelse af
et angreb maximeres. Desto dyrere et angrebs gennemførelse
er , desto mindre lønnende vil det være at gennemføre det.
Resultatet er forskellen mellem de opnåede fordele ved
angrebets gennemførelse og den indsats, der må ydes . U d
fra en sådan lønsomhedsbetragtning kan selvet beskedent
ubådsvåben måske vise sig at være et betydeligt og lønnende
bidrag til forsvarets krigsforebyggende effekt.

I en egentlig krigssituation vil en ubådstrussel være res
sourcebindende og medføre restriktioner for en modstanders
bevægelser på søen. Udover de direkte tab , som ubåde vil
kunne påføre en modstander, vil de endvidere være en psy
kisk belastning, f.eks. for invasionsstyrker under overførsel.
Dete vil medvirke til at reducere indsatsevnen og dermed
relativt forøge egne forsvarsstyrkers effekt. Et velkendt ek
sempel på den tankegang, der ligger bag denne vurdering,
findes i 2. verdenskrigs konvoj -historie om følgerne af, at
man fjernede kanonen fra handelsskibe, fordi erfaringerne
viste , at deres nedskydningsevne over for fly var meget
ringe. Dete medførte, at antallet af handelsskibe sænket af
fly steg mærkbart, fordi den psykiske belastning, som kano
nens blotte tilstedeværelse havde været for piloterne, for
svandt.

Undervandsbåde kan i en krigssituation på grund af en
eksisterende luft-, missil- og overfladetrussel være det eneste
middel, søværnet råder over, som kan operere i Østersøen,
og som kan bestride et totalt østmagtsøherredømme. Denne
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mulighed kan være af såvel militær som politisk betydning
og bør næppe afskrives.

En langsigtet forsvarsplanlægning må som tidligere nævnt
tage de teknologiske udviklingsmuligheder med i betragt
ning.

Udvikling af enhedsmaskinerier, der kan indbygges i
kystubåde og gøre dem uafhængige af den atmosfæriske
luft, videreudvikling af også konventionelle missilsystemer
til udskydning fra neddykkede ubåde mod overfladeskibe,
udvikling af elektronisk udstyr til ubåde til jamming, for
bedret overvågning og detektion m.m. er muligheder, som et
fremtidigt ubådsvåben kan indeholde, og som kun kan ud
nyttes, såfremt ubådsv åbnet og den dermed forbundne eks
pertviden bevares.

Forinden mere eller mindre følelsesbetonede synspunkter
for eller imod et dansk ubådsvåben kommer til udfoldelse,
ville det være hensigtsmæssigt at gennemføre en analyse,
som kunne belyse fordele og ulemper, sammenholdt med ef
fekt, ved et ubådsvåben, samt belyse de økonomiske aspekter
for investering og drift.

Jeg skal ikke foregribe en sådan analyse, men blot frem
hæve, for at svække et alene i ønsket om at begrænse antallet
af enhedstyper motiveret ønske om at afskaffe ubådsvåbnet,
at en ubåd er et slagkraftigt våbensystem med stor udholden
hed, stor overlevelsesevne, stor effekt og i forhold til dette
en begrænset investering og en ringe personelkrævende ind
sats. En besætning på 18 mand vil, sammenlignet med f.eks.
en korvetbesætning på ca. 100 mand, i et fremtidigt søværn
måske udelukkende bestående af faste folk, give en betyde
lig forskel alene i lønningsudgifter (ca, 3-4 mio. kroner år
ligt). Herfra skal naturligvis trækkes evt. depotskibsbesæt
ning, fordelt på antallet af ubåde, men såfremt et depotskib
samtidig kan tillægges en anden funktion, ophæves dette for
hold delvis.
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Stor e kontra små enheder
I forbindelse med betragtninger vedrørende såkaldte større

enheder (korvetter og derover) og mindre enheder (torpedo
både og undervandsbåde) , må der i høj grad tages hensyn
til de økonomiske og personelle muligheder.

Der synes at være saglige, vel motiverede grunde til , at
større enheder bør indgå i søværnet fremover, men en en
sidig anskaffelse af større enheder på bekostning af mindre
enheder må være betænkelig.

Større enheder er kostbare i anskaffelse og personelkræ
vende i drift; de kan derfor kun anskaffes i meget begrænset
antal. Selvom de mindre enheder efterhånden også bliver
temmelig kostbare i anskaffelse, vil forholdet dog fortsat
være ca. l :3. Alts å 3 små enheder kontra l større enhed.

Såfremt det eksempelvis antages, at investering og dr ift
vil antage nærlig samme størrelse for l større enhed som for
3 mindre enheder, vil det afgørende, for beslutning om an
skaffelse af det ene eller det andet, være effekten. I en
egentlig krigs indsats anses kvantitet for at have større be
tydning end kvalitet (inden for visse grænser). I Lanchesters
kvadratlov vedr. krigseffekt (som er statistisk underbygget
fra 2. verdenskrig) udtrykkes dette ved , at det ene partis
tabsrate er ligefrem proportionalt med kvadratet på det an
det partis styrke (i antal våben eller enheder), alts å at kvan
titet indgår med 2. potens.

Dette kunne pege i retning af at tilvejebringe nogle mini 
mumskriterier for antal større enheder ud fra opgaveanvis 
ninger, f.eks. evne til konstant overvågning af et givet antal
farvandsafsnit eller kvadratsømil i en ubegrænset periode,
med bestemte krav til at kunne afvise krænkelser af et nær
mere fastlagt omfang, og med dette som udgangspunkt inden
for nærmere fastsatte økonomiske rammer at supplere de
større enheder op med den mest hensigtsmæssige kombina
tion af et større antal mindre enheder.
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Afsluttende bemærkninger
Det er givet, at der ved udvikling af en flådeplan må

tilstræbes en så rationc1 udviklingslinie som muligt, her
under begrænsning af antal forskellige skibstyper, samt byg
ning af serier i antal, der tilgodeser rationel produktion,
uddannelse og vedligeholdelse. Men begrænsningens kunst
ligger også i at undlade at begrænse ned til det uacceptabelt
forenklede, som dels vil fjerne det usikkerhedsaspekt hos en
modstander, som er et vigtigt led i forsvarseffekten, og som
dels vil begrænse handlefriheden med hensyn til udnyttelse
af de muligheder, som fremtiden byder på.

Hensigten med dette indlæg har været dels at påpege det
uønskede i fastsættelse af styrkemål i en langsigtet forsvars 
planlægning, dels at påpege de muligheder, der ligger i et
moderne planlægningssystem, og endelig at søge at imødegå
en ud fra en i øvrigt hensigtsmæssig standardiseringstanke
skitseret for forenklet opfattelse af søværnets fremtidige ud
vikling.

Mit indlæg har været begrænset til søværnet, da emnet
var en flådeplan, men i en egentlig forsvarsdebat må sø
værnets sammensætning samtidig vurderes som et led i det
samlede forsvar. Den optimale krigsforebyggende effekt op
nås først, når vi mestrer at vurdere de enkelte værns sam
mensætning i et helhedsbillede af en fælles opgave.

Så længe forsvaret løser sin primære opgave »at virke
fredsbevarende«, vil det ikke kunne bevises, om det er rig
tigt sammensat eller ej. En anden sammensætning vil måske
lige så vel kunne løse samme opgave. Dette er udtrykt af
den svenske professor Nils Andren i hans nylig udgivne bog
»Forsvar utan kåmvapen«.

Professoren afslutter sin bog med at udtrykke ønsket om,
at vi fortsat må leve i lykkelig uvidenhed om, hvorvidt pro
blemet vedrørende forsvarets størrelse og sammensætning har
fået den rigtige løsning.
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Dette ønske kan passende afslutte mit indlæg, som sam
men med eventuelle andre lignende indlæg er bevis for
manglen på bevis og derfor krav til fleksibilitet og adap
tivitet i et fremtidigt forsvar.
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Bemærkninger til »Flådeplan 1990«

Af kontreadmiral]. Petersen

321

I tidsskriftets juli/august 71 nummer har kommandør
kaptajn J. B. Pranov fremsat nogle betragtninger vedrørende
et forslag til » Flådeplan 1990«.

Forslaget og ikke mindst den måde, forfatteren når frem
til det på, er så uortodokse, at jeg ikke kan undlade nogle
bemærkninger.

I sin indledning prøver forfatteren at forklare, hvorfor den
klassiske og logiske metode til fastlæggelse af styrkemål ikke
fører frem og mener, at man i stedet for bør anlægge en
mere realistisk metode, nemlig at se på hvad vi kan få for
de penge, vi kan regne med at have til rådighed. Det er
sikkert en fremgangsmåde, mange af os tit ,har haft lyst til
at følge, men selvom man følger den, er det langt fra sik
kert, at man vil komme til en flådeplan, som den forfatteren
når frem til.

Afsnittet om historiske erfaringer skal jeg ikke gå i rette
med , det forekommer mig at være korrekt.

Afsnitet fremtidsskøn forekommer så stærkt forenklet og
så overfladisk behandlet, at der må råbes vagt i gevær.
Alene 20 års levealder som gennemsnit for alle typer og
50 mill. kroner som gennemsnitspris pr. enhed forekommer
lidet gennemtænkt, og når man ved , hvad moderne våben
og elektronisk udstyr koster, forekommer dette helt hen i
vejret. En moderne korvets pris ligger vel snarere på 150
200 mill, kr., og dermed forrykkes hele regnestykket i en
grad, der ødelægger alle de økonomiske overslag. At for
fatteren heller ikke har prøvet at vurdere helikopterantal
og helt har undladt at tage landbaserede varslings- og for-

Tidsske. f. Sevæsen 147.1rg. 21
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svarsanlæg med i planen, giver naturligvis denne endnu
større usikkerhed.

Forfatteren taler senere om, at forsvarsrnidler, der ikke
har en umiddelbar og politisk-psykologisk virkningsfuld ef
fekt , er af mindre værdi. Endvidere siger forfatteren, at for
svarets opgave er at afskrække fra, men ikke at føre en stor
krig. Afskrækkelsen opnås, mener han, gennem evnen til
at føre en forsvarskamp af en sådan art og et sådant om
fang, at NATO-forsvaret aktiviseres.

Jeg har lidt svært ved at følge den tankegang, at det
nationale danske forsvar skal have et sådant omfang, at
NATO-forsvaret akt iviseres? Det danske forsvar er vel og
skal vel også i fremtiden være en integreret del af NATO
forsvaret ; der kan derfor næppe skelnes mellem de 2 ting,
og hele ideen med vort medlemsskab af NATO er vel netop,
at der ikke er tale om først en national kamp, der så senere
følges op af en NATO-indsats.

Fra det øjeblik et eller andet NATO område angribes,
er NATO i kamp, og dersom alle de store NATO-hoved
kvarterer ikke de træder i funktion og dersom ikke de na
tionale myndigheder er villige til at give den operative
kommando over styrkerne til disse hovedkvarterer, så fore
kommer hele ideen med vort medlemsskab af NATO at være
absurd.

Vore styrker må derfor være således opbygget og sammen
sat, at vi kan yde en rimelig del af det samlede NATO
forsvar af omr ådet, og det vil for søværnets vedkommende
betyde, at vore styrker kan indpasses sammen med først og
fremmest den vesttyske marine til en NATO-kamp i BAL
TAP-omr ådet.

Forfatteren gennemgår derefter de forskellige skibstyper
og kommer til det forbløffende resultat, at korvetter egent
lig kan klare det hele selv, men at man dog også bør vur
dere andre skibstypers egnethed. Under denne proces, der
helt synes at tænke på overvågning og det så populære be-
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greb crisis-management, men svært lidt på kamp kraft og
-evne, kasseres herefter uden ret mange ord enheder som:
motortorpedobåde, undervandsbåde og minelæggere. De sid
ste med en flot henkastet bemærkning om, at minefelterne
næppe behøver at være særlig effektive i "det grå niveau«.

Forfatteren synes kun at tænke på forsvarets evne til at
virke indtil et krigsudbrud, men glemmer efter min mening,
at dets evne til at have en virkning af krigsafskrækkende art
netop baserer sig på modstanderens vurdering af dets evne
til at kæmpe. Den styrke, forfatteren stiller op, vil måske
kunne fungere i en spændingsperiode, men den vil næppe
have nogen krigsafskrækkende virkning.

Hvor ønskeligt det end vil kunne være af økonomiske og
logistiske grunde at have få og simple enheder, så kommer
vi næppe udenom, at en sådan overvågningsrnarine næppe
vil have den ønskede kampværdi, der alene kan medvirke til
NATO's hovedopgave ved at have et rimeligt antal kamp
klare enheder parat og dermed virke krigsforebyggende.

Endelig bør man ve! heller ikke glemme, at forfatterens
marine næppe vil virke inspirerende på unge mennesker, og
rekru ttering vil dermed blive et endnu større problem end
i dag.

Forslaget virker i uhyggelig grad som et forslag, vi har
set tidligere, nemlig i 1930'erne. Dengang talte man om et
søpoliti og et vagtværn, det stort set blot skulle kunne kon
statere krænkelser af det danske højhedsområde og prote
stere. Jeg har svært ved at forstå, at forfatteren kan mene,
at noget sådant nu igen skulle være aktuelt.
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En yngre søofficers syn på flådeplan 1990

Af premierløjtnant K. T . Madsen

150 mill. kr.
208 mill , kr .

Den i forslag til fl ådeplan 1990 nævnte fremgangsmåde
til fastsættelse af styrkemål må anses for uanvendelig. Ved
fastsættelse af styrkemålet kunne flådens samlede deplace
ment (eller antal kanoner over 100 mm eller antal torpedoer
i overfladeskibe) gennem en årrække lige så godt danne
grundlaget for en fremtidig flåde , som den af KK ]. B. Pra
nov anvendte måleenhed : antal skibe. Styrkemål må fast
sættes efter den klassiske proces, selvom det indtil dato ikke
har været opfyldt.

Fra politisk side lægges mere vægt på bevillingens stør
relse end på det antal skibe, der kan bygges for en vis sum
penge. Politikerne vil næppe bevilge penge til de 24 skitse
rede minestrygere/patruljebåde, når de ved, at antallet er
fremkommet ved at fradrage 12 korvetter og 4 minelæggere
fra tallet 40.

Da prisen på krigsskibe varierer meget, må enhver bereg
ning med skibe til gennemsnitspriser (50 mill. kr.) anses for
ikke at være præcis. Som eksempel på de forskellige priser
kan prisen på følgende enheder nævnes:

DE UK Type 21 (2650 t - ca. 170 mand):
FF UK Leander (2860 t - ca. 260 mand):
FF bygget af Yarrow værft til Malaja

(1600 t - ca. 140 mand): 78 mill. kr .
PT(G) GE Saar-type (260 t - ca. 40 mand): 90 mill. kr.
PT DA Spica II type (200 t - ca. 30 mand): 39 mill. kr .
SS DA Narhval type (450 t - ca. 20 mand): 40 mill. kr.
De her nævnte fregatter er større end de i flådeplan 1990

nævnte korvetter, men de nævnte skibe er sparsomt armeret
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og medbringer faktisk kun begrænset varslingsudstyr. Skal
våben- og varslingssystemerne formindskes uden at effek
tiviteten mindskes, må prisen formodes at stige.

Opgaver
Danmarks forsvarsminister Kjeld Olesen har opsti llet mål-

sætningen for Danmarks forsvar således:
Dansk forsvars vigtigste opgave er - som del af en
større helhed - at virke så afskrækkende, at det al
drig kommer i brug.
Denne afskrækkende virkning kan kun opnås fuldt ud
ved, at man kan imødegå enhver tænkelig situation så
ledes, at et eventuelt angreb afvises isoleret eller auto
matisk medfører, at de øvrige NATO-lande bliver en
gageret.
Samtidig må dansk forsvar indrettes i overensstem
melse med den sikkerhedspolitiske linje, som Danmark
ønsker at fremme.

Det grå niveau
Med udtrykket enhver tænkelig situation sigter ministeren

formodentlig til det såkaldte »grå niveau- (ifølge Seiden
fadenudvalgets betænkning er det gr å niveau det område
mellem krig og fred, som karakteriseres ved en spændings
tilstand, hvor man i begrænset omfang anvender militære
midler uden etablering af egentlig krigstilstand samt pres
sion, der på en eller anden måde understøttes indirekte af
militære midler).

Til belysning af, hvor meget det gr å niveau omfatter, kan
nævnes Kommunist-Kinas beskydning og indespærring af
HMS AMETHYST, hvor 17 dræbtes og 20 såredes, uden
krigstilstand etableres mellem Kina og England. Nord-Koreas
kapring af USS PUEBLO resulterede heller ikke i krig. Sov
jets nedskydning af svenske fly i Østersøen i 1952 viser,
at også her kan vi risikere at blive angrebet, selvom en
egentligt krigstilstand ikke er etableret.
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Hvis danske enheder ikke virker troværdigt afskrækkende,
må vi forvente , at Sovjet i en tilspidset situation simpelt hen
bortviser eller sænker de danske enheder i Østersøen, Dan
mark kan næppe skabe styrker, bortset fra undervandsbåde ,
der virker så afskrækkende eller er så usårlige, at man fra
politisk side tør lade dem operere i Østersøen efter trusler
om magtanvendelse mod disse, hvis de ikke bliver fjernet.

Krigsniveau
Forsvarsministeren har i bogen : »Forsvaret til debat- bl.a.

skrevet: »1 tilfælde af angreb på Danmark skal forsvaret
umiddelbart kunne imødegå dette således, at andre NATO
styrker inddrages, og kampen fortsættes sammen med disse.«

Ifølge flådeplan 1990 skal Søværnet i krig kun yde en
indledende, demonstrativ og effektiv indsats. Da ministeren
forventer, at flåden også i længere tid efter krigsudbruddet
kan yde en effektiv indsats mod fjenden , må sammensætnin
gen af skibe i flådeplan 1990 tages op til fornyet overvejelse ;
idet politisk opbakning for den eksisterende plan ikke er til
stede.

Søværnets opgave må være at hindre eller hæmme fjen
den i at udnytte havet som en transportvej ; kort sagt, at
bestride fjendens søherredømme.

Hvis flåden skal kæmpe , må krigens ti principper være
retningslinierne for indsatsen. De i flådeplan 1990 nævnte
skibe vil ikke være i stand til at optræde offensivt og ud
nytte overraskelsesmomentet. U den anvendelse af disse to
principper vil opretholdelse af moralen være næsten umuligt.

Invasionsforsvaret er flådens krigs-hovedopgave. Flåden
kan næppe opn å en sådan størrelse, at den helt kan for
hindre en invasion, men besidder vi tilstrækkelig hårdtslå
ende våben , og kan disse skjules for fjenden, øges hans usik
kerhed om udfaldet.

Selv når en fjende har etableret et brohoved i Danmark,
er kampen ikke afgjort. Sænkningen af fjendtlige forsynings -
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skibe vil sinke erobringen af resten af landet, og dermed
give vore NATO-allierede tid til at nå frem til assistance.

Flådens sammensætning i fremtiden afgøres dog næppe
efter større strategiske overvejelser, idet overgang til hver
vede i stedet for værnepligtige syntes mere vigtig i det
socialdemokratiske forsvarsforslag end fastsættelse af opga
ver og styrkemål for Søværnet.
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Meddelelser fra udlandet

England.

Generelt : Den Commonwealth konference, som blev afholdt
i januar 1971 i Singapore, førte til heftige uoverensstemmel
ser vedrørende spørgsmål om leveringen af engelske våben
og krigsskibe til Syd Afrika. 'Zambia, Kenya og Uganda
fungerede som talerør for de centralafrikanske stater, som i
sådanne leveringer ser en umiddelbar støtte til den sydafri
kanske udenrigs- og racepolitik. Man akcepterede ikke den
engelske indvending om, at den åbne søvej i det indiske
ocean og ruten omkring Kap Det Gode Håb, blev truet af
det voksende sovjetiske fl ådepres, således at England også
i egen interesse måtte levere de fregatter og undervandsbåde .
som man havde ønsket i Syd Afrika. Udenrigsministeren
på Mauritius, Gaetan Duval, foreslog som »Komprornis
løsning« oprettelsen af en base på Mauritius. Han var af
den mening, at England således kunne opgive Simonstown
og derved ikke mere have nogen anledning til at støtte Pre
toria. Konferencen sluttede med en kompromisløsning om,
at England overholdt opfyldelsen af de retslige forpligtelser
fra overenskomsten af 1955.

I en alder af 85 år, døde den tidligere øverstkommande
rende for »Horne Fleet«, adm iral Sir John Tovey, den 13.
januar 1971 på Madeira. Som chef for en destroyer deltog
han under første verdenskrig i slaget i Skagerak. Under
hans kommando sænkede den britiske flåde i maj 1941
»Bismarck«
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Hangarskibe: »Centaur«, som nu bliver brugt som beboel
sesskib i Plymouth, er til salg. Først når man i den nærme
ste fremtid beslutter sig til at lade den udgå af flåden, bli
ver »CENTAUR" flyttet til ophugning.

Destroyere: Missildestroyeren »ANTRIM" blev den 23.11.
1970 officielt overtaget af Royal Navy i Portsmouth. I
marts 1971 hejste »CAPRICE" efter ombygning til skole
skib kommando med Devonport som base. »DELIGHT" bli
ver hugget op i Inverkeithing af T. W. Ward, Ltd.

Fregatter: »VERULAM" strøg i december 1970 kommando i
Portsmouth.

Minestrygere: »PLUTO" og »RIFLEMAN" (af typen
»ALBACORE,,) og »WATERWITCH" (ex Powderham),
der alle er oplagt for sidste gang, fungerer nu som beboel
sesskibe til ubådsbesætninger i Barrow.

Øvrige skibe: Tankeren SPA blev af slæbebåden »FAIR
PLAy II" slæbt til »Passage West«, hvor den bliver hug
get op.

»Marinerundschau«, feb. 1971.
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Danmark.

Fra and re tidsskrifte r

Ubåden »Narhvalen«, som efter 4112 års forløb omsider
er færdigbygget, er af udseende magen til de tyske søster
skibe i deres nuværende form . Klassificeringen af de 2 skibe
af Peder Skram-klassen er et tilbagevendende kuriosum.
Indenfor hjælpeprogrammets rammer blev de, mærkeligt nok
af amerikanerne, klassificeret som PC, skønt de er skibe på
2720 t, mens danskerne selv klassificerer dem som eskorte
skibe med F-numre. Som eskorteskibe skulle de - især 
kunne virke som ubådsjagere. Imidlertid er disse skibe ikke
forsynet med anti-ubådsvåben, og det ser heller ikke ud til,
at »T erne III«, hvormed de oprindeligt skulle bevæbnes,
nogensinde bliver installeret om bord, men måske får de
derimod et mindre våbensystem tilluftforsvar. På grund af
det kraftige artilleri og den kendsgerning taget i betragtning,
at skibene med et maskineri på mindre end 50.000 heste 
kræfter, kan fremdrives med en fart på 34 'knob, bør disse
skibe helt klart benævnes som destroyere, og en omklassifice
ring til et »De- nr, synes påkrævet.

Dette understreges yderligere af, at skibenes hovedopgave
er beskyttelse af minelæggere og torpedobåde.

»Marinerundschau«, feb. 1971.
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Kommentarer til nyanskaffelser

Karl Donitz: Deutsclie Strat egie zur See im Ziaeiten Welt
krieg. Bernard & Graefe, Frankfurt am Main 1970.

Bogen udkom på fransk i 1969 med titlen »La guerre en
40 questions- en titel der er mere betegnende for bogen, da
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de første 6 spørgsmål drejer sig om tjenesten før, under og
kort efter 1. verdenskrig. De omfatter med svar kun 22 af
bogens 230 sider, men også mange af de andre spørgsmål
ligger udenfor det emne , den tyske titel angiver, som f. eks.
admiralens forhold til Nationalsocialismen, til attentatet i
juli 1944 og under Niirnbergprocessen.

Hovedemnet er dog Donitz's indflydelse på den tyske flå 
des opbygning og strategi under krigens forskel lige faser.

David Fairhall : Russia looks to the sea.
Andre Deutsch, London 1971.

Ruslands militære magt har indtil for få årtier siden haft
landmilitær slags ide , hvad de senere års udvikling har æn
dret, en udvikling der har været omtalt i avis- og tidsskrift
artikler.

Hele denne epokegørende omvæltning er behandlet af
David Fairhall, som også kommer ind på handelsmarinens
ekspansion. Selvom vore tider ikke kan sammenlignes med
tidligere århundreder hvad beskyttelsen af handelsvejene
angår, har den udvidede russiske tilstedeværelse på oceaner
ne i nogen grad været medbestemmende for flådens øgede
antal af søgående skibe. Det skal ikke ændre det faktum, at
det var bygning af missilbevæbnede U-både, der var det
første store skridt til at gøre Sovjets flåde til det , den er nu.

Forfatteren er militærrnedarbejder ved »The Guardian«
og har tidligere bl. a. været tilknyttet Royal Navy som rus
sisk korrespondent og har gennem stilling i et handelsfirma
beskæftiget sig med russisk skibsbygning m. v.

Donald Macintyre: The naval war against Hitler.
B. T . Batsford, London 1971.

Donald Macintyre's forfatterskab stiller ham mellem de
mest fremragende sømilitære skr ibenter.

Her er det også lykkedes at give en ny og særdeles over
skuelig fremstilling af Royal Navy's militære operationer
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under 2. Verdenskrig med en kapitalinddeling, der giver ud
viklingen indenfor de enkelte krigsteatre : Atlantic, Mediter
renean og Arctic. Dette sammen med et omfattende stikords
register gør bogen særdeles let tilgængelig.

Den baserer sig også flere steder på øjenvidners beretning.

Rozelle Raynes: Maid matelot.
N autical Publishing Co. Lymington 1971.

W.R.N.S.'s indsats under 2. Verdenskrig er almindelig
anerkendt og er godt beskrevet i John D. Drummond's bog
»Blue for a girl«, der udkom i 1960. Selvom der i denne
bog er taget mange enkeltoplevelser med, er det værdifuldt
når enkelte W. R. N. S. fortæller om egne oplevelser krigen
igennem. I den spæde begyndelse blev de kastet ud i arbej
det med diminutiv instruktion og uden tildelt uniform. Man
ge fik job af ikke helt renlig art - som chauffører, ; motor
båd o. lign., hvad deres medbragte civile påklædning ikke
var særlig egnet til.

Formentlig er der udkommet flere bøger, skrevet af
W. R. N. S., men biblioteket har hidtil kun været i besiddel
se of Nancy Spain's »Thank you - Nelson« fra 1956, en
frisk pige, der med et gammelt lig af en vogn kørte forsynin
ger til skibene, ofte ad opblødte eller tilfrosne veje.

Den 17-årige Rozelle Raynes gik i 1943 ind med ønsket om
at sejle, hvilket lykkedes langt om længe efter et alligevel
alt for kort kursus i motorkundskab. Der var ingen hjælp at
få, når motoren gjorde kvaler, og det var ikke altid salon
tonen, der var på, når travle officerer udtalte deres mening
om besætningens duelighed.

Begge de omtalte bøger giver udtryk for en robusthed
mod vanskeligheder og den i The Navyanvendte tone, der
normalt ikke forventes af kvinder.

J. T.



Udnyttelse af den civile industri

Udnyttelse af den civile industri

Af orlogskaptajn P. B. Nielsen.
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Rationalisering har gennem en årrække været det ma
giske ord i forbindelse med bestræbelserne på at effektivi
sere forskellige virksomheder, statsforetagender m. v. Sø
værnet har da heller ikke undgået rationaliseringsundersø
gelser, idet administrationsrådet på Forsvarsministeriets for
anledning iværksatte en undersøgelse af Søværnets tekniske
tjenester i 1966. Administrationsrådets rapport forelå i sin
helhed i for året 1967 og munder ud i et forslag til opret
telse af Søværnets .Materielkommando. Det påpeges flere
steder i rapporten, at en større udnyttelse af den civile
industri, specielt for så vidt ang år Søværnets produktions
virksomhed, ville være ønskelig.

Ved en sådan omlægning af produktionen m. v., vil man
naturligvis støde på en række problemer af forskellig art
inden for planlægning, økonomi, beredskab og arbejdskraft,
og det er disse problemer, jeg i det følgende nærmere vil
analysere. Jeg vil ligeledes komme ind på udnyttelsen af den
civile industri i forbindelse med materieludviklingen, som er
det område, hvor industrien er mest interesseret i et sam
arbejde med Forsvaret. Men først vil jeg give en beskrivel
se af den danske industri og de vilkår, den arbejder under,
idet disse forhold er afgørende for, på hvilke områder og i
hvilken udstrækning en udnyttelse vil være mulig og øko
nomisk.

Vilkår for dansk krigsmaterielindustri

a. Strukturen i dansk industri.
Danmark har som bekendt i de sidste 10-15 år gennem

levet en betydelig økonomisk ekspansion. Den økonomiske,

Tidsskr. f. Søvæsen 142. Ug. 19
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erhvervsmæssige, tekniske og produktionsmæssige udvikling
er i denne periode foregået stærkere end nogen sinde før i
landets historie, og i denne udvikling har industrien spillet
en meget betydelig rolle. Industrien er gået stærkere frem
i denne periode end noget andet erhverv, og den indtager i
dag en helt central position i det danske erhvervsliv, hvilket
kan illustreres med et par taleksempler. Industrien bidrager
med ca. 25 % af nationalindkomsten, hvilket er langt det
største bidrag inden for et enkelt erhverv. Eksporten androg
i 1967 9,2 milliarder kr ., svarende til 55 Ufo af Danmarks
samlede eksport, hvilket var 4 milliarder mere end land
brugseksporten indbragte samme år. Stigningen i eksport
værdien har på 10 år andraget 300 Ufo uden indregning af
prisindekset. Endelig kan det nævnes, at industrien beskæf
tiger godt 400.000 arbejdere og funktionærer.

Dansk industri kom først sent i gang sammenlignet med
de fleste vestlige lande. Dette skyldtes dels, at landet mang
lede råstoffer til brug for industrien, og dels at landbruget
var effektivt og gav gode indtjeningsmuligheder, hvorfor en
omstilling var vanskeligere end i lande, hvor landbruget
havde svært ved at klare sig. Men som vist ovenfor, kan
Danmark i dag med rette betragtes som en industrination,
der er istand til at klare sig i den industrielle konkurrence
på verdensmarkedet.

Dansk industri har visse karakteristiske træk, som har be
tydning for det område, jeg skal behandle.

Som det første vil jeg nævne, at industrien er en typisk
»Iet« industri, der primært gør sig gældende ved stærk be
arbejdning og forædling af råvarer og materialer. Den
»tunge« industri, d.v.s. stålindustrien og dertil knyttede in
dustrier, har aldrig rigtig vundet indpas, hovedsagelig fordi
der ikke findes malmlejer i landet. De eneste virksomheder.
der kan komme ind under denne kategori, er stålskibsværf
terne og visse maskinfabrikker. Før elektronikkens tidsalder
var krigsmaterielindustrien i langt højere grad end i dag
knyttet til den »tunge« industri, og heri skal man se den
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væsentligste årsag til, at Danmark ikke - i modsætning
til f. eks. Sverige - har en lang tradition bag sig med hensyn
til produktion af krigsmateriel.

Det andet karakteristiske træk, jeg vil nævne, er speciali
seringen. Dette hænger sammen med de danske industrivirk
somheders størrelse, der for de flestes vedkommende er min
dre og middelstore. Giganterne, som vi kender dem fra f. eks.
Vesttyskland, mangler helt. Den typiske danske virksomhed
beskæftiger indtil 100 arbejdere. Der findes således ca. 250
virksomheder med over 100 arbejdere og ca. 6000 med un
-der 100 arbejdere. Dette forhold har betydet, at den over
vejende del af virksomhederne har været nødsaget til at
foretage en stærk specialisering for at kunne klare sig i
konkurrencen med udlandet, og specialiseringen betyder
naturligvis, at disse industrier ikke kan påtage sig store
sammensate ordrer, som leverancer af krigsmateriel ofte
vil være. Der er derimod store muligheder for udvikling
af kompliceret materiel inden for en lang række be
grænsede områder, og danske virksomheder er således vel
egnede som underleverandører til større udenlandske fir
maer - herunder firmaer, der producerer krigsmateriel.
Som eksempel kan nævnes elektroniske komponenter, der jo
indgår i store dele af krigsmateriellet, og som netop er et
område, hvor danske firmaer i de senere år har gjort sig
stærkt gældende både som hovedleverandører og som un
der leverandører.

Danske industrivirksomheder er opstået på privat initiativ,
og har været dikteret af evne og lyst til at producere inden
for mangfoldige felter. Man har ikke været hæmmet af
statslig målretning af produktionen, og der er derfor op
stået en meget alsidig industri, der er leveringsdygtig på
utallige områder. Dette kombineret med virksomhedernes
moderate størrelse og den stærke specialisering gør, at indu
strien er fleksibel og let omstiller sig efter kundens behov 
en egenskab, der kan udnyttes af Forsvaret inden for de
muligheder, der gives.



340 Udnytte lse af den civ ile industri

Dansk industri kan således karakteriseres som en »let«,
stærkt specialiseret, alsidig og fleksibel industri, og inden
for disse rammer er det , at Forsvaret i fremtiden skal øge
udnyttelsen af industrikapaciteten.

Man kan nu spørge, hvorfor industrien er særlig interes
seret i leverancer til Forsvaret. Svaret er, at der normalt er
sikret en rimelig fortjeneste, samt at virksomhederne qua
Forsvarets ønske om moderne og effektivt materiel bliver
stillet over for opgaver, der kan løses ved anvendelse af
forskning samt nye metoder og teknikker. Virksomhederne
bibringer sig derved betydelig erfaring i moderne teknologi,
der senere kan anvendes på andre produktionsområder. l
det følgende skal jeg nærmere uddybe industriens motiver
og pege på områder, hvor der er indvundet betydelig er
faring.

Inden for NATO eksisterer der en gensidig aftale landene
imellem, gående ud på at gennemføre kvalitetskontrol på
alle varer, der produceres til forsvarsformål. Denne kontrol
har gennem en årrække været udført af Forsvarets tekniske
tjenester og de forsvarsmaterielproducerende virksomheder,
og den har nu bredt sig til store dele af den øvrige industri ,
foreløbig for så vidt angår statistisk kvalitetskontrol.

Anvendelse af specifikationer er et andet eksempel på de
erfaringer, der er indhøstet. Dansk industri stødte navnlig
på denne ordreformulering ved deltagelse i off-shore pro
grammet i midten af 50'erne, og denne metode har nu bredt
sig således, at det nu er almindeligt at fastlægge købskrav
gennem specifikationer. Specifikationer omfatter oftest en
lang række supplerende oplysninger til tegninger samt an
visninger på arbejdsmetoder, herunder afprøvnings- og kon
trolmetoder. Denne form har den store fordel i forhold til
købskrav baseret på sædvaner og koturner, at den giver
meget klare retningslinier og derfor skaber et klarere for
hold mellem producent og kunde.

De militære kontrakter har også givet erfaring i anven
delse af nye metoder og materialer; f. eks. kan det nævnes,
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at materialer som teflon, titan, nylon og legeret aluminium
har fået praktisk udvikling gennem kontrakter med For
svaret .

Endelig kan det nævnes, at begreber som »zero defect- sy
stemer samt kodificering stammer fra samarbejde med
Forsvaret, og sidst men ikke mindst må det fremhæves, at
der er tilført industrien megen know-how ved den kontakt
med udenlandske firmaer, som kontrakterne med Forsvaret
har medført ikke mindst gennem underleverandørsystemet.

Der er naturligvis tilført industrien megen ny viden og
indvundet megen erfaring fra andre end de militære kon
trakter, navnlig her i Danmark, men det er dog karakteri
stisk, at netop de virksomheder, der på de mest avancerede
områder har opfyldt militære krav, er de, der i relativt
størst omfang har været med til at bringe udviklingen vide
re. I øvrigt er det også typisk, at de firmaer, der har deltaget
i rumprojekterne inden for ESRO og ELDO, er de samme
som de, der har erfaring fra forsvarsproduktion.

Det sidste af industriens motiver til at arbejde for For
svaret er, som tidligere nævnt, indtjeningsmulighederne. Det
er vigtigt at holde sig for øje, at industrien er bundet til kun
at indgå i et udviklingsprojekt, der har en rimelig mulig
hed for at resultere i et produkt, der kan afsættes på for
retningsmæssigt forsvarligt grundlag. Her er en af årsagerne
til, at industrien ikke altid er i stand til at konkurrere med
udenlandske virksomheder, og dette forhold vil jeg i det
følgende belyse lidt nærmere.

b. Våbenloven.
Den danske våbenlov er fra 1937, idet der dog har fun

det ændringer sted i 1965 ved lov nr. 213.
Loven siger i § l, at det er forbudt uden tilladelse af ju

stitsministeren at tilvirke krigsmateriel. I stk. 2 begrænses en
sådan tilladelse til kun at blive meddelt danske firmaer,
hvor der ikke er eller tiltænkes udenlandsk kapital investeret,
samt hvor direktør og bestyrelsesmedlemmer er danske. Det
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er meget hårde kravat stille i en tid, hvor sammenlægning
af industrier over landegrænserne og fri kapitalbevægelse
bliver mere og mere almindelig, og det stemmer dårligt
sammen med Danmarks markedspolitiske linie, der udtrykt
meget bredt går ind for fuld liberalisering på længere sigt.

Det hedder videre i § l, stk. 2, at det , der forst ås ved
krigsmateriel i denne lov, fastsættes ved kgI. anordning. Den
gældende anordning er også fra 1937, men på grund af den
tekniske udvikling er den naturligvis helt forældet, og
grænserne er så flydende, at det hver gang er et fortolknings
spørgsmål, hvad der er krigsmateriel, og hvad der ikke er.
Der ha r for nylig været rejst et spørgsmål af denne karakter,
hvor et elektronikfirma har udviklet radiomateriel til Hæren.
I det pågældende firma er der udenlandske interesser, og
hvis radiomateriellet bliver betegnet som krigsmateriel, må
der derfor ikke finde produktion sted i firmaet, hvilket na
turligvis kan få uoverskuelige økonomiske konsekvenser. Lo
ven kan dog muligvis omgås i et sådant tilfælde ved at op
rette et rent dansk datterselskab.

Lovens § 3 fastsætter, at salg af krigsmateriel kun må
foreg å med justitsministerens tilladelse og på de vilkår , der
fastsættes af ministeren. Med hjemmel i denne paragraf på
lægges der industrien meget stærke eksportrestriktioner med
hensyn til krigsmaterieI. Der er indtil nu kun givet tilladelse
til eksport til andre NATO-lande samt til Sverige og Irak.
For den danske industri er det en ganske uholdbar situation,
fordi eksport i langt de fleste tilfælde er nødvendig for at
gøre produktionen rentabel til konkurrencedygtige priser.
Det danske forsvar aftager nemlig som oftest kun relativt få
produktionsenheder, og det siger sig selv, at jo færre en
heder, der produceres af en vare, jo dyrere bliver den, og
jo vanskeligere stilles industrien i den internationale konkur
rence, hvis eksport ikke er tilladt til lande, hvor der er mu
lighed for afsætning.

Det ville være nærliggende at ændre loven samt at få
nedlagt faste kriterier for , hvad der skal forstås ved krigs-
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materiel. Det hævdes imidlertid fra sagkyndig side, at tiden
ikke er moden for et sådant initiativ, og at årsagen skal
findes i partipolitiske forhold. Det er imidlertid en kendsger
ning, at Statens Våbenkontroludvalg har bedt justitsministe
riet om at se nærmere på bestemmelserne i våbenloven, men
hvor vidt det fører er ikke til at forudsige på nuværende
tidspunkt.

c. Udviklingskontrakter.
Udviklingskontrakter er som tidligere nævnt et af de

områder, hvor industrien allerhelst vil samarbejde med For
svaret, men det er samtidig det område, hvor problemerne
er størst på grund af økonomiske forhold.

En udviklingskontrakt er en kontrakt, hvor et firma får
til opgave at udvikle et produkt baseret på specifikationer,
der er udarbejdet af Forsvaret. En sådan kontrakt vil ofte
nødvendiggøre en betydelig forskning inden for det specielle
område, hvilket igen kan medføre udvidelse af laboratorie
kapaciteten og ansættelse af flere medarbej dere. Det siger
sig selv, at noget sådant vil være dyrt, og da et firma skal
drives på et forretningsmæssigt sundt grundlag, må disse
penge ind igen. Denne indtjening skulle fremkomme ved
salg af det færdige produkt, men på grund af de små
mængder, der skal bruges, hvis eksport ikke er mulig, vil
produktet blive uforholdsmæssigt dyrt, eller også vil ind
tjeningsmulighederne blive for ringe. Som forholdene er,
kan Forsvarets budget ikke bære finansieringen af den slags
kontrakter, og udvidelser af forsvarsbudgettet til sådanne
formål har endnu aldrig været mulig.

Hvis man imidlertid ønsker at hjælpe industrien til så
danne kontrakter i erkendelse af, at det er en samfunds
interesse at støtte forskningen på alle områder, vil det sand
synligvis være nødvendigt at camouflere bevillingerne til
forsvarsforskning. Det kan gøres ved at samle al forskning til
det offentlige under et, hvorved det ikke mere er forsvars
ministeriet, der bestiller og betaler, men derimod et centralt
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forskningskontor. Der har været tale om, at handelsministe
ri~t ville påtage sig den fornødne koordination. Bevillingerne
kunne tænkes at komme fra offentlige fonds , hvorved en
yderligere belastning af de forskellige ministeriers budget
ter kunne undgås. Et system af den art ville yderligere have
den fordel, at industrien ikke løber samme risiko, som den
gør i dag, hvis et udviklingsprojekt ikke kan stå mål med de
forventede resultater og derfor ikke kan danne baggrund for
en produktion. Nogle vil sikkert mene, at en sådan frem 
gangsmåde i visse tilfælde vil tilskynde industrien til ikke at
gå tilstrækkeligt ind for en given forskningsopgave, men
jeg tror ikke, det vil være tilfældet, så længe der er en
realistisk mulighed for at basere en lønnende produktion på
forskningsresultatet og med yderligere udsigt til at tilegne sig
know-how, der eventuelt kan benyttes på andre områder.

Men hermed er problemet ikke løst for industrien, for
selv hvis udviklingsarbejdet bliver helt eller delvis betalt,
skal fortjenesten skaffes via produktionen, og hvis denne
ikke er tilstrækkelig stor , bliver varerne stadig for dyre til
at kunne klare sig i konkurrencen med udlandet. I langt de
fleste tilfælde må der skaffes et marked i udlandet, og det
kan være vanskeligt, fordi dansk krigsmaterielindustri kun
har ringe erfaring og derfor af mange vil blive betragtet
med skepsis. Handelspolitisk er der den mulighed, at man
kan kræve hel eller delvis kompensation i form af eksport
af krigsmateriel, når der købes sådant materiel i udlandet.
På den måde hjælper man ikke blot industrien økonomisk
som ved enhver form for kompensation, men man hjælper
også derved, at dansk krigsmateriel gøres kendt og på den
måde udvider markedsmulighederne. I øvrigt kræver så
danne foranstaltninger - som tidligere nævnt - et betyde
lig lempeligere syn på tilladelse til våbeneksport.

Fra industriens side hævdes det , at danske virksomheder
i mange tilfælde også på anden måde stilles ringere end
udenlandske firmaer. Dette hænger sammen med manglende
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forhåndsorientering om Forsvarets behov og planer, hvilket
jeg skal uddybe lidt nærmere.

På grund af Forsvarets ringe størrelse i forhold til det, der
findes i større nationer, samt på grund af den yderst ringe
vægt, der tillægges forskningen inden for Forsvarets egne
rammer, vil impulserne til fremskaffelse af nyt materiel ofte
komme fra udlandet, hvor det ønskede materiel er under ud
vikling eller allerede er sat i produktion. Det vil derfor
være naturligt, at Forsvaret forhåndsorienterer sig hos de
pågældende udenlandske firmaer, og det vil måske resultere
i, at man finder en materieltype, der enten er eller let vil
kunne bringes i overensstemmelse med danske specifikatio
ner. Der indhentes nu tilbud hos forskellige firmaer, og i den
situation vil de fleste danske virksomheder være handicap
pet. For det første vil de være bagefter i udviklingen på det
specielle felt, og for det andet vil det tage lang tid at ind
rette produktionen, hvilket alt i alt beyder en forsinkelse i
leverancen af det færdige produkt - en forsinkelse, der
sjældent vil kunne accepteres. Dette forhold bliver natur
ligvis særlig grelt, hvis der er tale om materiel, der allerede
er i produktion i udlandet, idet valget her står mellem et
stykke materiel, hvis egenskaber kan kontrolleres, og en pro
duktion, hvis resultat ikke kan garanteres. Drejer det sig om
underleverancer, vil det ofte vise sig, at hovedleverandøren
er så langt med projektet, at det ikke vil være muligt at
afgive dele af produktionen, hverken af tidsmæssige eller af
økonomiske årsager.

En god del af disse uheldige omstændigheder vil kunne
afhjælpes ved regelmæssige konsultationer mellem forsvar
og industri, hvor man gensidigt orienterer hinanden om frem
tidige planer. Her støder man naturligvis på sikkerhedsmæs
sige spørgsmål, men det må kunne klares i hvert enkelt til
fælde. Sådanne kontakter er også etableret inden for visse
områder i Forsvaret, f. eks. nævner Industrirådet Søværnets
Televæsen som en af de institutioner, der gennem flere år
havde regelmæssige konsultationer med industrien.
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En sådan fremgangsmåde er naturligvis ensbetydende
med, at der skal foregå en forholdsvis detaljeret langtids
planlægning i Forsvaret, ikke mindst når der er tale om ny
udvikling af materiel, da det er almindelig anerkendt, at der
hengår ca. 10 år , fra et projekt er på tegnebrættet, til det
færdige materiel er i operativ anvendelse. En sådan planlæg
ning har ikke været mulig i tilstrækkeligt omfang, dels af
budgetmæssige årsager, men også fordi den teknisk-viden
skabelige assistance ikke har været til stede i nødvendigt
omfang. Det ville - ikke mindst på dette område - være
en uomtvistelig fordel, hvis der blev lagt mere vægt på den
militære forskning, som med stor fordel kunne hjælpe og
vejlede den del af den civile industri, der måtte være in
teresseret. Stadig ud fra den betragtning, at forskning er en
samfundsinteresse, ville det vel også være muligt delvis at
finansiere et sådant forskningsinstitut fra de tidligere om
talte offentlige fonds , således at forsvarsbudg-ettet ikke yder
ligere blev belaset.

d. Kvalitetsstyring.
Kvalitetsstyring er en mindre detalje i forholdet mellem

industri og forsvar, men betydningen er afgjort voksende
med den stigende teknologiske udvikling og den tilsvarende
stigende kompleksitet af produkterne. Jeg har valgt at belyse
denne detalje, dels på grund af ovenstående, men også fordi
der i NATO findes aftaler, der nærmere beskriver de krav,
der stilles til kvalitetsstyring af materiel til NATO. Der er
desuden udformet en STANAG, ifølge hvilken medlems
landene gensidig garanterer for produkter, der er fremstillet
i deres eget land, og som kan tænkes at blive leveret til et
andet NATO-lands forsvar. Publikationen AQAP-1 opstil
ler en målsætning og en ramme for et system, der har til
formål at nedsætte sandsynligheden for fejl under såvel kon
struktion og produktion som ved behandling af det færdige
produkt. Bag dette ligger tanker om moderne kvalitetssty
ring, der strækker sig ud over forholdet mellem producent
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og køber på det kommercielle plan, men som medtager både
sælgers og købers tekniske funktioner.

Moderne kvalitetsstyring er baseret på følgende anskuel
ser:

- Kvaliteten af et produkt er afhængig af producentens
styring af sine konstruktions-, produktions- og inspektions
systemer. Hvis et produkt ikke er rigtigt konstrueret og pro
duceret, kan det ikke imødekomme købers krav, og det vil
derfor være i producentens interesse at igangsætte den sty
ring, der er nødvendig for at sikre, at produktet opfylder de
stillede krav. Det vil ikke mere være tilstrækkeligt at kunne
levere et produkt til aftalt tid og pris, men producenten må
også være indstillet på at kunne dokumentere en sådan grad
af styring, at køber godtager produktets overensstemmelse
med de fastsatte krav.

- Køberen må på sin side sikre sig, at de stillede krav
kommer til fuldstændigt og klart udtryk i kontrakten. Han
må tillige fastsætte den grad af kvalitetssikring, der vil
være nødvendig for at overbevise ham om, at det færdige
produkt opfylder kravene. Køberen må selv overvåge pro
ducentens styrefunktioner i det omfang, det er nødvendigt
for at fastslå, at producenten har opnået den krævede kva
litet.

Der er sikkert en del danske firmaer, der i nogen tid har
arbejdet efter disse principper og har iværksat en effektiv
styring og kontrol. For dem vil det blot kræve en tilpasning
af deres system efter kontraktens krav for at kunne leve op
til den standard, der kræves ved produktion for Forsvaret.
For mange firmaer vil det imidlertid være noget nyt, der
ikke blot kræver investering i et styreorgan, men som også
bryder med de traditionelle handelsprincipper. Det vil nok
især møde modstand, at køber forbeholder sig ret til at kon
trollere alle led i leverandørens konstruktions- og produk
tionsprocesser, men det vil være en nødvendighed, navnlig
i firmaer, man ikke kender på forhånd, og som måske oven
i købet anvender disse principper for første gang.
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Der er ingen tvivl om, at indførelsen af disse principper
stiller store krav til både industrien og forsvaret. Foruden
det , der allerede fremg år af det foreg ående, skal jeg pege på
kravet om en meget omhyggelig og detaljeret udformning af
kontrakten, der vil kræve stor teknisk indsigt samt et de
taljeret kendskab til produktionsforholdene i det enkelte fir
ma. Der vil ligeledes blive stillet store krav til den person 
kvalitetsinspektøren - der skal arbejde med kontrollen i de
forskellige firmaer; krav, der omfatter faglig viden , kvali
tetsteknisk indsigt, kompetance og smidighed. Det er des
uden helt afgørende, at kvalitetsinspektøren nyder fuld til
lid i firmaet, og at han iagttager fuld diskretion med hen
syn til produktionsmetoder m.v., der har økonomisk og
konkurrencemæssig betydning for virksomheden.

Det er imidlertid helt givet , at disse principper vil vinde
indpas fremover, såfremt der er tale om produkter af nogen
kompleksitet, såvel i som uden for forsvarsproduktionen.
Metoderne giver nemlig også producenten store fordele, dels
derved, at eventuelle fejl sandsynligvis findes på et tidligt
stadie i fremstillingen, hvilket gør ændringerne billigere og
lettere at udføre, og dels derved, at producenten opnår
en meget stor sandsynlighed for , at produktet opfylder de
stillede krav og således kan godtages af køberen. Det er
yderligere af betydning ved salg til andre kunder, at der
kan fremvises dokumentation for produktets kvalitet, noget
der måske især har betydning i Danmark, fordi det militære
behov er så lille, og eksport derfor er nødvendig.

Søværnet og industrien

a. Produktionsvirksomhed.
Jeg har i de foregående afsnit beskæftiget mig med den

danske industri og de særlige forhold, der set med indu 
striens øjne, gør sig gældende ved samarbejde med Forsva
ret. I det følgende skal Jeg nærmere belyse Søværnets be-
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hov og vurdere, i hvilket omfang de vil korrespondere med
industriens interesser og muligheder.

Det må først slås fast, at Søværnet har været og stadig
er en stor kunde hos vor hjemlige industri. Dette gælder
først og fremmest på standardvare-områderne, hvor Søvær
net indgår på linie med en hvilken som helst storforbruger
i samfundet. Det er en post, der løber op i adskillige millio
ner, men bortset fra den almindelige fortjeneste får indu
strien ikke noget ud af dette arbejde, og det er da heller
ikke her, industrien viser den store interesse.

Et andet område, der falder på linie med standardvarerne,
omfatter specielle materielgenstande, der ikke lader sig frem
stille i Søværnet, fordi det kræver særlige fabriksfaciliteter
og værktøjsmaskiner; her kan nævnes tandhjul, fjedre, pla
sticemner, pakninger m. v. På elektroniksiden kan der også
nævnes adskillige eksempler på hjemlig civil produktion, der
dels er fremstillet til civile formål, og senere indkøbt af
Søværnet, og dels er fremstillet direkte til Søværnet. Der
kan her nævnes VHF-udstyr, visse radartyper, komponenter
til miner, minipingere, forstærkere m. v.

Endelig inå jeg som det sidste eksempel fremhæve den be
tydelige udnyttelse af de civile værfter ved nybygningspro
grammet af 1960, hvorved der blev brudt med den gamle
tradition, at det kun var Orlogsværftet, "der kunne bygge
krigsskibe. Søværnet og industrien har således gensidige er
faringer, der er tilstrækkelige til at kunne danne grundlag
for det udvidede samarbejde, der vil blive en følge af den
rationalisering, der sker i Søværnet i disse år.

Som det vil være bekendt, har der altid fundet en betyde
lig produktion sted ved Søværnets tekniske tjenester. Produk
tionen har hovedsagelig omfattet tilbehør, reservedele, øvel
sesammunition m. v., og den androg i 1967 henholdsvis 40
og 45 procent af produktprogrammerne regnet i mandtimer
ved Søartilleriet og ved Søminevæseriet, medens det samme
tal for Televæsenet var 15 procent. Der har været flere
grunde til "at udføre denne produktion. For det første har
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der mest været tale om mange relativt små mængder spe
cialkomponenter, hvorom det skønnedes , at en civil produk
tion ville blive meget bekostelig. For det andet indebar den
selvstændige produktion en betydelig fordel , fordi forarbej
det ikke nødvendigvis behøvede at være så omfattende, da
mundtlige instruktioner og vejledning under produktionen
ofte viste sig at være tilstrækkelig. For det tredie virkede
produktionen som buffer i perioder, hvor der ikke var til
strækkeligt reparationsarbejde, hvilket gjorde det muligt at
opretholde en arbejdsstyrke, der var stor nok til at kunne
klare spidsbelastninger, hvorved man øgede beredskabet.

Ved Administrationsrådets undersøgelser af de tekniske
tjenester er der primært lagt vægt på den økonomiske vur
dering. Det fremgår af rapporten, at en driftsøkonomisk
undersøgelse af den samlede fremstillingsvirksomhed ikke
har været foretaget, fordi det var forbundet med et ufor
holdsmæssigt stort og vanskeligt arbejde at udrede de in
direkte produktionsomkostninger, men det er skønnet, at de
vil ligge betydelig over relevante civile firmaers. Rapporten
anbefaler derfor, at produktionsvirksomheden bringes til
ophør og erstattes af indkøb i ind- og udland. Som følge af
dette har vi da også i de sidste år set en betydelig nedgang
i produktionsvirksomheden, der fuldkommen skal være bragt
til ophør, når udbygningen af Søværnets Materielkommando
er fuldført. Bortset fra torpedoværkstedet i Kongsøre skal
der ikke være værkstedsfaciliteter underlagt Materielkom
mandoen direkte, men al reparation og vedligeholdelse skal
foregå ved flådestationerne eller i civile virksomheder.

Vurderingen af de økonomiske fordele ved at lægge pro
duktionsvirksomheden ud til industrien må ses i sammen
hæng med etableringen af Materielkommandoen og udflyt
ningen til Frederikshavn og Korsør. En sådan vurdering tør
jeg ikke indlade mig på, men kan blot håbe, at eksperterne
har ret, da grundlaget for rationaliseringen i modsat fald
skrider. Af mere håndgribelige fordele kan nævnes , at der
sker en betydelig spredning af produktionen, samt at indu-
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strien i højere grad aktiveres. Begge dele vil give et bidrag
til totalforsvarets forøgelse, som jeg senere vil vende tilbage
til.

Ulemperne ved at stoppe nyfremstillingen er måske lettere
at få øje på. For det første skal der i hvert enkelt tilfælde
udarbejdes specifikationer, tegninger og eventuelle arbejds
beskrivelser, og der skal indhentes tilhud fra en række
firmaer, altså et betydeligt større forarbejde end det hidtil
har været nødvendigt. Når arbejdet er udbudt, er det så et
spørgsmål, om det i det hele taget har industriens interesse.
Jeg kan f. eks. godt forestille mig en komponent, der kun
skal udføres i få eksemplarer, men som kræver en betydelig
arbejdsindsats, således at en omlægning af produktionen i
virksomheden vil være nødvendig. Under sådanne omstæn
digheder er det ikke givet, at industrien kan se nogen fordel
i produktionen, medmindre Søværnet vil betale en skyhøj
pris, og for mange af den slags tilfælde kan hurtigt give
økonomisk bagslag.

En anden væsentlig ulempe er problemer omkring ter
miner. Søværnet har med det nuværende system mulighed
for selv at prioritere forskellige arbejder, medens man i
fremtiden i nogen grad vil være underkastet den række
følge, der passer ind i den enkelte virksomheds produktions
mønster. Dette vil givetvis stille større krav til forudseen
heden i Søværnet, men også det kan man vel betale sig fra
i den udstrækning, det civile firmas hensyn til dets øvrige
kunder tillader en forskydning af produktionen. En anden
ting, der også kræver øget forudseenhed og desuden mere
omhyggeligt forarbejde, er de mere begrænsede muligheder
for at indføre ændringer og modifikationer i en allerede
indgået kontrakt. En sådan ændring vil altid give producen
ten gode økonomiske kort på hånden, og der er ingen grund
til at tro, at det ikke vil blive udnyttet til at presse prisen
i vejret. Den reelle fordyrelse vil naturligvis være helt af
hængig af det stade, hvortil produktionen er nået, når æn
dringen ønskes indført, men selv i heldigste tilfælde vil der
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påføres øgede administrationsomkostninger i forbindelse med
ændring af kontrakt, specifikationer, tegninger m. v.

Som den sidste ulempe vil jeg nævne vanskeligheden med
kontrollen i produktionsprocessen. Denne kontrol vil langt
fra altid være nødvendig, da det ofte på det færdige produkt
vil kunne konstateres, om det opfylder kravene, men for en
materielgenstand af nogen kompleksitet og med store krav til
pålidelighed, vil det i kontrakten være nødvendigt at betinge
sig en effektiv produktionsstyring, evt. suppleret med en
kvalitetsinspektør, som det tidligere er beskrevet. I Materiel
kommandoens organisationsplan findes der ikke et selv
stændigt organ til varetagelse af de tekniske relationer til in
dustrien, idet det tekniske kontor, der fandtes i den af ad
ministrationsrådet foreslåede organisation, er gledet ud. Dis
se funktioner skal nu varetages i de enkelte tekniske afdelin
ger af personel, der har andre hovedfunktioner. Man kan
heraf tillade sig at slutte, at der ikke tillægges relationerne
til industrien helt den betydning, som moderne kvalitets
styringsprincipper fastholder som noget meget centralt, og
det endda på trods af, at udnyttelsen af industrien bliver
væsentlig forøget. Dette skyldes jo nok i første række hen
synet til økonomien, men kan jo også bunde i den antagelse,
at det trods alt bliver snævert afgrænsede og mindre kom
plicerede ordrer, der tænkes udgivet til dansk industri, hvor
for der ikke vil være det samme krav om effektiv kvalitets
styring.

Ulemperne ved at flytte nyfremstillingen »i byen« synes
at være mange, men det er hovedsagelig problemer, der kan
løses ved at effektivisere planlægningen i Søværnet. Hvis
udflytningen således indirekte er medvirkende til at skabe
større effektivitet, kan en hel del af ulemperne med rette
betegnes som fordele, og hvis de økonomiske betragtninger
yderligere kommer til at holde stik, må man ubetinget be
tegne de trufne dispositioner som værende rigtige.
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b. Eftersyn og reparation.
I planerne for Materielkommandoen og for flådestationer

nes udbygning m. v. er det forudsat, at eftersyns- og vedlige
holdelsesarbejder skal udføres ved flådestationerne, ved den
civile industri samt ved Orlogsværftet. Der er det særlige
ved den slags arbejder - som oftest i modsætning til ny
fremstilling - at de har direkte indflydelse på beredskabet.
Det er derfor nødvendigt, at Søværnet har rådighed over
faciliteter, der muliggør reparation på kort varsel efter en
prioritetsrække, der fastsættes af Søværnet selv. Disse facili
teter må imidlertid ikke gøres så store, at de dækker hele
Søværnets behov for reparation og vedligeholdelse, da de
derved bliver urentable i perioder, hvor behovet for repara
tion ikke er så stort, og hvor det ikke mere vil være muligt
at udnytte kapaciteten til produktion. Det vil derfor være
hensigtsmæssigt at overføre den del af eftersyns- og vedlige
holdelsesarbejderne, der ikke af beredskabs- eller uddannel
sesmæssige grunde nødvendigvis skal ligge i Søværnet, til
civile firmaer. Dette vil yderligere vise sig praktisk, efter
hånden som nyfremstillingen lægges ud til civile virksom
heder, idet de må have de bedste forudsætninger for at re
parere og efterse egne produkter. Det kan i visse tilfælde
blive dyrt, men Søværnet har stadig muligheden for at virke
prisregulerende ved at bruge egne faciliteter i den udstræk
ning, kapaciteten tillader det.

Ulemperne ved at lægge eftersyns- og reparationsarbejder
ud til civile firmaer er stort set de samme som de, jeg har
nævnt ved nyfremstilling, men problemerne bliver mindre og
må være lettere at løse, fordi Søværnet råder over egne fa
ciliteter ved flådestationerne. En af ulemperne, nemlig van
skeligheden ved at udføre kvalitetskontrol, er der taget sær
ligt hensyn til, idet der i Materielkommandoen indgår en
værkstedskontrolsektion, der bl. a. er ansvarlig for gennem
førelse af den kvalitative kontrol, både hvad angår arbejder
udført på Søværnets egne værksteder og arbejder udført af
underleverandører til disse værksteder. Det er ejendomme-
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ligt, at en sådan sektion eksisterer på reparationsområdet
og ikke på produktionsområdet. men forklaringen er måske
den, at det primært er Søværnets egne værksteder, man øn
sker at kontrollere, og at underleverandørerne derefter er
koblet på for yderligere at nyttiggøre sektionen. Jeg finder
blot ikke selv denne forklaring tilfredsstillende blandt andet
begrundet deri, at f. eks. Flyvematerielkommandoen ikke har
en overordnet kontrol med de enkelte hovedværksteder,
hvorfor jeg betvivler, at en sådan er nødvendig for Søvær
net. Jeg har imidlertid ikke fundet nogen bedre forklaring.

Udflytningen af dele af eftersyns- og vedligeholdelsesar
bejderne kan således antagelig gennemføres med godt re
sultat og ved forbedring af økonomien, hvis den rette ba
lance mellem militære og civile arbejder findes, men det må
være et absolut krav, at beredska:bet ikke berøres. Dette
fører mig hen til en omtale af Orlogsværftet.

c. Orlogsværftet.
Jeg har valgt at behandle Orlogsværftet for sig, fordi dets

stilling endnu ikke er afklaret i modsætning til de tekniske
institutioner og flådestationerne. En tanke, der har været
fremhævet fra mange sider, er nedlæggelse af Orlogsværftet,
og ved at følge denne tankegang, kan problemerne i forbin
delse med udnyttelse af de civile værfter bedst illustreres.

Orlogsværftet har altid været det eneste værft i Dan
mark, der har haft erfaring inden for krigsskibsbygning, og
som er fulgt med den tekniske udvikling på dette område.
Det har medført, at der i dag ved Orlogsværftet findes en
medarbejderstab, der kan påtage sig projektering og kon
struktion af de skibstyper, der er aktuelle for Søværnet,
måske med undtagelse af undervandsbåde. I de senere år
er der som bekendt blevet bygget krigsskibe på civile værf
ter, men man må ikke glemme, at det har været Orlogs
værftets projekter, og at Orlogsværftet har ydet konsulent
bistand.
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Hvis Orlogsværftet blev nedlagt, var der kun to andre
muligheder for at forsyne Søværnet med skibe, nemlig en
ten at købe dem i udlandet eller at lade dem bygge ved
danske værfter efter udenlandske tegninger. Begge løsninger
har en meget stor ulempe derved, at man må finde skibe,
der passer til danske forhold. Det ville f. eks. ikke mere
være muligt, som det er sket i de senere år, at basere sig
på et bestemt skrog og derefter lade vore egne teknikere
indrette skibet efter Søværnets specifikationer. Nogle vil
måske nok hævde, at det stadig kunne lade sig gøre, hvis
man bevarede Orlogsværftets nuværende stab af specialister,
f. eks. organisatorisk under Materielkommandoen, men det
er en løsning, der kun ville være effektiv i ganske få år, da
det må anses for umuligt for de pågældende specialister at
følge udviklingen effektivt op uden at være tilknyttet et
værft. Det ville ej heller være muligt at uddanne efterføl
gere, så denne løsning er under alle omstændigheder kort
sigtet.

Ulemperne ved at få bygget i udlandet er endvidere for
det første, at dansk industri mister en lang række leveran
cer, med alt hvad dette indebærer af økonomiske, tekniske
og arbejdskraftrnæssige konsekvenser. Det betyder endvidere,
at ingen danske værfter kender skibene, hvorved gennemfø
relsen af i hvert fald de første eftersyns- og reparationsar
bejder vanskeliggøres. Endelig vil det være vanskeligt at
gennemføre en standardisering skibstyperne imellem, da
mange forskellige udenlandske værfter sandsynligvis vil
blive leverandører af de forskellige skibstyper.

Muligheden for at tilføre Søværnet materiel ved at lade
skibene bygge på licens ved danske værfter, er ikke behæftet
med de samme ulemper som den første mulighed. Det er
imidlertid tvivlsomt, om arbejdet kan gøres rentabelt, når
den hjemlige konsulentbistand fra Orlogsværftet ikke er til
rådighed, og man kan i denne forbindelse pege på de dår
lige erfaringer Orlogsværftet selv har gjort med hensyn til
bygning på licens . Det er endelig et spørgsmål, om civile
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værfter overhovedet vil påtage sig at bygge specialskibe, så
som undervandsbåde, torpedobåde og minestrygere.

Uden Orlogsværftet vil den mest iøjnefaldende ulempe på
reparations- og eftersynsområdet være, at Søværnet ikke
selv kan bestemme prioriteringen af de enkelte arbejder, men
er undergivet de civile værfters arbejdsrytme. Under så
danne vilkår vil et pludselig opstået havari være vanskeligt
at få repareret på kort tid, hvilket naturligvis vil få stor
indflydelse på beredskabet. Ukendskabet til de enkelte skibs
typer er også et forhold, der vil influere på beredskabet,
men det vil hovedsagelig være et overgangsfænomen, især
hvis nybygningen kommer til at foregå på danske værfter.
Men tilbage er spørgsmålet om specialskibene, hvor navnlig
undervandsbådene indtager en særstilling. Jeg tvivler på,
at noget værft i dag ville påtage sig et hovedeftersyn på en
undervandsbåd, men skulle det alligevel være tilfældet, må
man gå ud fra, at prisen ville være svimlende høj, og at ar 
bejdet ville strække sig over et betydeligt tidsrum. Til støtte
for min opfattelse kan jeg nævne, at Norge, som ikke har
noget orlogsværft, har fundet det nødvendigt at opretholde
et reparationsværft for undervandsbåde.

En nedlæggelse af Orlogsværftet med alle dets funktioner
vil være til meget stor skade for Søværnet, og det vil derfor
være nødvendigt, at Orlogsværftet opretholdes under en el
ler anden form , således at det kan tilgodese Søværnets pri
mære behov inden for dette område. Disse behov er for det
første rådighed over umiddelbare reparationsmuligheder
samt mulighed for vedligeholdelse og reparation af special
enheder. For det andet opretholdelse af en stab af teknikere,
der dels skal følge udviklingen inden for krigsskibsbygnin
gen, dels skal være i stand til at udføre projekterings- og
konstruktionsarbejder, og som endelig kan yde konsulentbi
stand til Søværnet samt til de værfter, der måtte få over
draget bygningen af krigsskibe. For det tredie ville det være
ønskeligt, at værftet var i stand til at bygge specialskibe. Et
orlogsværft med disse hovedfunktioner ville i høj grad gøre
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det muligt og nødvendigt at udnytte civile værfter og anden
industri til såvel nybygning som til rutinemæssige repara
tions- og vedligeholdelsesarbejder, uden at det ville gå ud
over Søværnets beredskab.

d. Krigsforhold.
Jeg har hidtil kun beskæftiget mig med fredsforhold, men

skal i det følgende nærmere redegøre for de konsekvenser, en
udnyttelse af industrien, som den er skitseret, vil have under
krigsforhold.

For ethvert land er det af stor beredskabsmæssig betyd
ning, at produktionen af krigsmateriel foregår inden for
landets grænser, og selvforsyning på dette område ville væ
re ønskelig. Dette ligger for Danmarks vedkommende helt
uden for mulighedernes grænser, hovedsagelig fordi vi
mangler en sværindustri, men også fordi vi mangler erfa
ring og know-how på krigsmaterielområdet. Men selvom
ønskemålet langt fra kan opfyldes, er det af betydning, at
så stor en del af enkeltkomponenterne som muligt fremstilles
i Danmark, fordi det i høj grad vil lette reservedelssituatio
nen samt reparationsmulighederne i krigstid. I et råstof
fattigt land som Danmark er disse fordele dog kun sikret
på kort sigt, idet man hurtigt vil komme i den situation, at
tilførsler af råvarer og kraft er nødvendig. Under de for
hold er det imidlertid i høj grad et spørgsmål, om det ikke
ville være mere hensigtsmæssigt at få tilført de færdige pro
dukter og benytte vore egne ressourcer til opretholdelse af
vigtige samfundsfunktioner samt til produktion af livsvig
tige varer til samfundet som helhed, herunder altså også til
Forsvaret. Selvom produktionen af krigsmateriel således er
en tidsbegrænset fordel i krigstid, vil betydningen på kort
sigt være en afgørende faktor i bestræbelserne på at øge
andelen af produktionen.

Spørgsmålet er så, om Søværnets påtænkte udnyttelse af
industrien vil have nogen indflydelse på udførelsen af op
gaverne under krig. I en spændingsperiode vil der ganske
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givet være øget behov for eftersyns- og reparationsarbejder,
og det ville være hensigtsmæssigt, om Søværnets egen kapa
citet var stor nok til at klare denne belastning. Det vil imid
lertid ikke være tilfældet med den påtænkte organisation,
og Søværnet må derfor affinde sig med forholdene på det
private arbejdsmarked. Dette kan få indflydelse på forskel 
lige færdiggørelsesterminer. men kan også i værste tilfælde
stopp e reparation eller produktion, hvis ikke de pågældende
virksomheder er prioriterede, således at der sikres dem kraft
forsyning , materialer m. v. Dette forhold vil blive yderligere
accentueret, jo mere der lægges ud til industrien, idet der
naturligvis er en grænse for hvor mange firmaer, der kan
sikres forsyninger i perioder med rationering.

I krigstid må man gå ud fra den - efter min mening 
realistiske forudsætning, at Søværnets faciliteter i land er
gjort uanvendelige, og det vil derfor være helt indlysende,
at en spredning af reparations- og produktionsfaciliteterne
allerede i fredstid vil være en stor fordel. På baggrund af
denne betragtning er det blot ikke ligegyldigt, hvorledes
man fordeler de forskellige arbejder i fredstid, idet det er
en forudsætning, at spredningen er af en sådan karakter, at
sårbarheden formindskes i væsentlig grad. Udnyttelse af in
dustrier i Københavnsområdet vil således efter min mening
være mindre hensigtsmæssig end udnyttelse af jyske indu
strier. Det vil naturligvis være et skøn, fordi udviklingen i
en krig vanskeligt kan forudses, men det er et punkt, op
mærksomheden må være henvendt på, da vi ellers risikerer
ikke at få en reel spredning. Afvejningen er meget vanskelig,
fordi hensynet til spredningen vil være i modstrid med en
rationel udnyttelse af industrien i fredstid, og det er nok
realistisk at tro, at udnyttelsen af den civile industri i freds
tid ikke vil have væsentlig betydning for Søværnet i krigs
tid , netop på grund af det sidst nævnte forhold.
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e. Psykologiske virkninger.
Det er vist ikke for meget sagt, at Forsvaret i disse år er

ude i en tillidskrise, og et af midlerne til at redde sig igen
nem med et gunstigt resultat er at føre forsvaret mere åbent.
Dette kan bl. a. gøres ved øget samarbejde med kredse uden
for Forsvaret, herunder også øget udnyttelse af den civile
industri. Det er givet, at der i befolkningen ville blive set
med mildere øjne på forsvarsmillionerne, hvis de i øget om
fang blev omsat i dansk arbejde. Dette mildere syn ville
have store muligheder for at blive overført til selve Forsva
ret, især hvis produktionen blev af et sådant omfang - eks
porten iberegnet - at samarbejdet ville få virkelig betyd
ning for virksomhederne og derigennem for de ansatte. Man
kunne måske tænke sig virksomheder, der ikke ønskede at
arbejde for Forsvaret på grund af frygt for arbejdsuro, men
en sådan vægring ville sandsynligvis være tidsbegrænset på
grund af konkurrencen fra andre virksomheder. Det er mig
iøvrigt ikke bekendt, at der er virksomheder i Danmark, der
har haft arbejdsuro af denne årsag.

Sidst i denne sammenhæng skal også nævnes den mulighed,
Forsvaret har for at styrke forbindelsen til industrien gen
nem teknikerordningen. Vi har her et bindeled, der kunne
udnyttes fra begge sider, hvis motiveringen var til stede , og
det ville den i højere grad være, hvis samarbejdet blev in
tensiveret.

Konklusioner

Sammenfattende kan situationen omkring udnyttelsen af
den civile industri beskrives som følger.

Søværnet står i de følgende år over for en betydelig ud
videlse af samarbejdet med civile industrier, og med af
slutningen af den igangværende udbygning vil Søværnet ha
ve rimelige muligheder til med fordel at kunne udnytte in-
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dustrien inden for de områder, der tidligere blev varetaget af
de tekniske institutioners værksteder. Mulighederne for et
frugtbart samarbejde med skibsværfterne vil i høj grad af
hænge af Orlogsværftets fremtidige stilling. Industrien er til
strækkelig udbygget til at kunne varetage de arbejder, der
kan tænkes at blive udbudt - dog i visse tilfælde ikke uden
konsulentbistand - men det må konstateres, at en stor del
af disse arbejder ikke ligger inden for industriens primære
interesseområde, og at der kan opstå situationer, hvor prisen
derfor bliver urimelig høj . Forudsat at der udføres en for
nuftig, langsigtet planlægning, vil de fleste problemer kunne
undgås, og samarbejdet vil kunne gennemføres uden at på
virke beredskabet i uheldig retning, og forhåbentlig med en
betydelig forbedring af økonomien til følge.

Når det drejer sig om udviklingsarbejder, er situationen
en ganske anden. For det første er der kun få industrivirk
somheder i Danmark, der har de fornødne forskningsfacilite
ter og tilstrækkelig know-how til at kunne påtage sig egent
lige udviklingsarbejder, og for det andet er forskningen i
Forsvaret langt fra tilstrækkelig til at kunne stille industrien
udviklingsopgaver på så tidligt et tidspunkt, at konkurrence
betingelserne over for udlandet bliver rimelige. Men langt de
vigtigste faktorer er dog våbenloven og de dårlige finansie
ringsmuligheder, og hvis der ikke i fremtiden skabes betyde
lige lettelser på disse områder, skal man ikke forvente en
udbygning af samarbejdet mellem Forsvaret og industrien
på materieludviklingsområdet.
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Kildemateriale

a. Administrationsrådets rapport vedrørende Søværnets tekniske
tjenester.

b. Orlogsværftets Styrelsesråds betænkning til Forsvarsministeriet.

c. Hovedprojekt for Søværnets Materielkommando.

d. Wigo Teilgård: Dansk industris medvirken ved fremstilling af
materiel til Forsvaret. Militært tidsskrift 1967.

e. Paneldiskussion i Militærteknisk Forening vedrørende dansk
industri og Forsvaret.

Rettelse:

Dønninger efter skibe.

Fig. 2 og 4 er byttet om. Billedet på pag. 245 hører til
teksten pag. 249. Billedet pag. 249 hører til teksten pag.
245.
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Konference om pædagogiske
grunduddannelser

Af orlogskaptajn E. Schollert.

Nedenstående er et resume udarbejdet på grundlag
af en artikel , der vil blive trykt i Pædagogisk Tids
skrift. Artiklen er udarbejdet af Det koordinerende
Udvalg, der blev nedsat ved afslutningen af kon
ferencen på Krogerup Højskole.

I dagene 2.-5. juni 1971 blev der på Krogerup Højskole
afholdt en konference om fælles formål og fælles elementer
i pædagogiske grunduddannelser med det sigte at lægge op
til en debat om uddannelsen af pædagoger, der skal kunne
arbejde for og i et fremtidigt system med livslang uddan
nelse. I konferencen deltog repræsentanter for en lang række
pædagoguddannelser, bl. a. forsvarets .

Baggrunden for Krogerup-konierencen.
Konferencen, dens forberedelse og efterbehandling, er en

del af forberedelserne til den 17. UNESCO-generalkonfe
rence om voksenundervisning i Tokyo, 1972. Formålet med
denne konference er at:

- undersøge og vurdere voksenundervisningens udvikling
i 60'erne,

- overveje voksenundervisningens funktion (opgave og
former) i et system præget af livslang uddannelse,

- gennemgå en voksenpædagogisk udviklingsstrategi.
Undervisningsinspektør i direktoratet for ungdomsunder

visning, Per Himmelstrup, er af Den danske UNESCO-na
tionalkommission blevet bemyndiget til for Danmarks ved
kommende at forestå det forberedende arbejde vedrørende
verdenskonferencen.
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Der har i vinterens løb været afholdt en række møder,
som har resulteret i formuleringen af en række problemer og
ønsker, der kan have værdi for voksenpædagogikken i Dan
mark og som samtidig kan tjene som bidrag til verdenskon
ferencen. De 12 projekter, som er startet, vil løbende blive
omtalt i et nyt tidsskrift »Nyt om livslang uddannelse/ud
vikling«. Tidsskriftet udsendes af UNESCO-nationalkom
mission og tilsendes gratis til interesserede.

Et af de 12 projekter er iværksættelsen af en debat om
fælles elementer i de mange allerede eksisterende pædago
giske grunduddannelser i Danmark. Målet med dette arbejde
er antydet i en artikel af Jens A. Jensen: »Kan der tilrette
lægges en fælles grunduddannelse for pædagoger?« (»Nyt
om livslang uddannelse/udvikling«, nr. 1, 1971, pag. 19-21).
Af artiklen skal blot citeres følgende:

»Et andet aspekt, som ikke er af mindre .betydning er, at
man giver de enkelte pædagoggrupper mulighed for at for
stå hinanden og at arbejde sammen. Ønskeligheden af noget
sådant er ofte fremhævet, senest i tidsskriftet »Uddannelse
71«, nr. ' 3, af Aase Hauch Kaufmann. Argumentet her er
bl. a., at det jo er de samme mennesker, man beskæftiger sig
med på de forskellige institutioner, og at de måske derfor
kan have krav på en nogenlunde ensartet behandling. Des
uden kan der i denne sammenhæng nævnes en del praktiske
forhold, bl. a. muligheden for opbygningen af centre med
mange forskellige pædagogiske aktiviteter.

Økonomisk og administrativt vil der sikkert også være
mange fordele at hente ved etableringen af fælles pædago
giske uddannelser, bl. a. kan nævnes fælles administration af
uddannelserne og en større udnyttelse af faciliteter af tek
nisk og lokalernæssig art.«

Forberedende arbejde.
Et arbejdsudvalg har forsøgt at tage hul på problemerne,

bl. a. med henblik på Krogerup-konferencen. Man opstillede
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følgende definition af en pædagogisk grunduddannelse til
brug for det følgende arbejde:

Ved en pædagogisk grunduddannelse forstås en uddan
nelse der - eventuelt som supplement til anden faglig ud
dannelse - kvalificerer til pædagogisk virksomhed.

Ordet »grunduddannelse« skal forstås således, at uddan
nelsen er den første eller den korteste uddannelse, der kvali
ficerer til pædagogisk virksomhed indenfor et bestemt om
råde.

Ordet »pædagogisk« skal forstås således, at uddannelse
skal indeholde elementer af teori og praktik, som har spe
ciel tilknytning til den pædagogiske funktion.

Man valgte fortrinsvis at beskæftige sig med uddannelser,
der er nævnt i lovgivningen, og opstillede følgende 16 pæ
dagogiske grunduddannelser:

l. Uddannelse af folkeskolelærere.
2. Uddannelse af husholdningslærere.
3. Statens erhvervspædagogiske uddannelser.
4. De social-pædagogiske uddannelser.
5. Uddannelsen af lærere inden for fritidsundervisningen.
6. Den pædagogiske uddannelse af lærere ved gymnasie

skolen (»pædagogikum«).
7. Uddannelse af lærerkræfter ved sociale seminarer, sko

ler m. v.
8. Pædagogiske kursus for lærere ved universiteterne.
9. Uddannelse af lærere ved friskoler, efterskoler og høj-

skoler.
10. Forsvarets civilundervisnings lærerkursus.
Il. Uddannelse af undervisende sygeplejersker.
12. Officers- og befalingsmandsuddannelserne.
13. Den kunstpædagogiske uddannelse.
14. Den musikpædagogiske uddannelse.
15. Uddannelse af fængselslærere m. v.
16. Uddannelse af lærere ved seminarier.

Ved valget af ovenstående uddannelser var udvalget
klar over, at det havde foretaget en ret vilkårlig afgrænsning,
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men havde af praktiske 'hensyn indtil videre ønsket at holde
sig til disse.

Udvalget havde umiddelbart tænkt sig, at en redegørelse
for de pædagogiske discipliners nuværende placering, for
mål og indhold i nævnte uddannelser ville være et godt ar
bejdsgrundlag for det videre arbejde, men praktiske vanske
ligheder umuliggjorde dette. I øvrigt udtrykte deltagerne på
Krogerup-konferencen tvivl om værdien af et arbejdsgrund
lag, der i den grad hvilede på det bestående!

I forbindelse med det forberedende arbejde havde man
bedt en række fageksperter udarbejde arbejdspapirer om,
hvilke elementer, de kunne tænke sig, skulle indgå i en pæ
dagogisk grunduddannelse. Disse papirer, eventuelt supple
ret med flere, tænkes anvendt i det videre arbejde, der skal
fortsætte på landsplan.

Drøftelserne på Krogerup-konferencen,
Konferencen, .der var tilrettelagt som arbejdsrnøde med

løbende programlægning, søgte at opstille modeller for en
evt. kommende fælles pædagogisk grunduddannelse.

Konferencedeltagerne repræsenterede en række forskel 
lige institutioner såsom: Danmarks pædagogiske Institut, De
socialpædagogiske Uddannelser, Forsvaret, Undervisende
Sygeplejersker, Universiteterne o.m.a.

I løbet af konferencen nåede man frem til følgende forslag
til en fælles formålsformulering:

»Forrnålet med den fælles pædagogiske grunduddannelse
er at sætte deltagerne i stand til at tilgodese uddannelses- og
udviklingsbehov hos mennesker, der ønsker at indgå i en
livslang uddannelsesproces.«

Selvom alle arbejdsgruppers synspunkter syntes dækket
ved denne formulering, følte mange alligevel, at en uddyb
ning og præcisering ville være gavnlig. Bl. a. blev der ud
trykt ønsker om, at nedenstående skulle medtages under en
eller anden form:
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- »At bidrage til større lighed i samfundet.«
- »At optimere udnyttelsen af samfundets uddannelses-

mæssige og andre ressourcer.«
- . . . at vejlede deltagerne i den pædagogiske proces

(lærere såvel som elever) i at erkende og artikulere deres be
hov, interesse og mål ...«

Ud fra disse synspunkter var der bred enighed om, at de
relevante discipliner og fagområder i en evt . pædagogisk
grunduddannelse ikke skulle spille den dominerende rolle
ved struktureringen af undervisningen. Man var således
enige om, at de relevante fagområder og discipliner ikke må
reduceres til gennemgang af bestemte lærebøger; formule
ring og løsning af pædagogiske problemer må i høj grad
ligge hos de studerende. En faginddeling må ikke accepteres
ud fra den betragtning, at pædagogiske problemer for en
stor del er filosofiske, psykologiske og sociologiske proble
mer , således at faggrænserne opblødes eller forsvinder i for 
holdet til de konkrete problemer. Pædagogen må være sig
bevidst om under hvilke samfundsmæssige, juridiske, faglige
og personlige menneskelige forhold han arbejder og må i
vidt omfang og meget bevidst kunne arbejde med sin egen
erfaringsbaggrund og med sin opleve1sesmæssige, udtryks
mæssige og etiske udvikling. Situationen kunne illustreres
med et diagram som nedenstående:

FILOSOFI
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Ovenstående synspunkter syntes at være i overensstem
melse med synspunkter hos de fleste af de fageksperter, der
havde udarbejdet arbejdspapirer til konferencen.

Konferencens afslutning.
Det viste sig under konferencens afvikling, at de modeller

for en fælles pædagogisk grunduddannelse, man havde ar
bejdet med, ikke var tilfredsstillende. Man mente bl. a., at
en række væsentlige problemstillinger endnu ikke var afkla
ret. F. eks. var der stor uenighed om, hvor i det individuelle
uddannelsesforløb en sådan tænkt fælles pædagogisk modul
overhovedet kunne placeres (før - under eller efter en
mere »faglig« uddannelse?) . Endvidere havde man forsømt
diskussionen om, hvilke forskellige uddannelser der kunne
placeres i tilknytning til en sådan fælles pædagogisk grund
uddannelse.

På baggrund af disse forskellige opfattelser enedes man
om, at problemerne var så væsentlige, at drøftelserne burde
fortsætte på et bredere plan og med langt større tilslutning.
Man ønskede en debat på tværs af erhverv og uddannelse.
Konferencedeltagerne opstillede i fællesskab en række pro
blemer, man mente burde søge nøje belyst eller løst i det
følgende arbejde:
A. Hvilke kræfter i samfundet hæmmer og/eller fremmer

koordination og integration af de pædagogiske uddannel
ser; er det uddannelserne selv, der søger øget koordina
tion eller integration, eller påtvinges det dem udefra;
hvilke muligheder ligger der for forskelligt udkomme af
den nuværende situation, og hvorledes vil vi vurdere dis
se Forskellige muligheder som pædagoger.

Det har været hævdet, at uddannelserne må være for
skellige, fordi deres "klientel" er så forskelligt ; hvem er
det, der deltager i disse uddannelser, hvorledes rekrut
teres eleverne, og hvorledes lærerkræfterne? Hvad er re
sultatet af disse rekrutteringsprocedurer?
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Hvorledes har man søgt at løse de tilsvarende proble
mer i andre lande? Ligger der anvendelige alternativer
i disse løsninger?

Ligger der overhovedet muligheder for at etablere eks
perimenter i de nuværende administrative og økonomiske
dispositioner? I bekræftende fald, hvilke?

B. Hvilken strategi kunne man anlægge for at sikre , at utra
ditionelle lærergrupper, som fritidsundervisningens, bli
ver accepteret på lige fod, også ansættelsesmæssigt, med
andre lærergrupper, således at nye rekrutteringsmulig
heder udnyttes bedst muligt?

Hvorledes kan man sikre, at mest mulig information
om 'hele uddannelsessystemet spredes til så mange som
muligt så hurtigt som muligt, således at den enkelte pæ
dagog eller pædagogistuderende selv kan danne sig fore
stillinger om, hvilke ændringer, der er ønskelige og kan
arbejde herfor?

C. Hvilket forhold er der mellem uddannelsesstruktur og
uddannelsestyper på den ene side og på den anden stil
lingsstruktur, fagorganisationer, administrative opdelin
ger m. v?

Hvilke funktionsligheder og forskelle er der i de for
skellige former for pædagogisk virksomhed, som uddan
nelsen fører frem til? Synes en analyse af dette at pege
mod andre uddannelses- og stillingsstrukturer, admini
strative opdelinger m. v. end dem vi har i dag?

D. Hvilke tolkninger har den enkelte debattør af udtryk
som: »fælleselement«, »pædagogisk basisuddannelse/
grunduddannelse«, »holdning«, »pædagogisk funktion«,
»lærerholdning« m. v.?

H vordan tænker man sig forholdet mellem teori og
praktikundervisning løst? Hvorledes forholdet mellem
det, der skal formidles, »Iaget« i videste forstand, og
pædagogikken? Hvad er de relevante pædagogiske funk
tioner? Er der forskel på pædagogisk formidling og an-
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den menneskelig kommunikation? Findes der særlige ka
rakteristika for pædagogisk virksomhed? Hvorledes er
magtforholdene i undervisningssituationen reelt (når vi
ser bort fra smukke slagord om, hvordan det bør være)?
Er der tale om noget, der nødvendigvis er et herre-slave
forhold, er der en nødvendig ulighed i ethvert reelt un
dervisningsforhold? Hvorledes kan parterne nedbringe
denne ulighed? Hvilken rolle skal vi tillægge evaluering
og eksamen? Er eksamen overhovedet en nødvendighed?

Der blev ved afslutningen af konferencen nedsat et ud
valg, der skulle forsøge at koordinere det følgende arbejde.
Udvalget kom til at bestå af 7 medlemmer, hvor jeg, der
er tjenstgørende i Forsvarskommandoens uddannelsessektion,
repræsenterer forsvaret.

Udvalgets første opgave er at sørge for, at konferencens
resultater bliver formidlet til så mange som muligt, at skabe
de praktiske rammer for videreførelsen af arbejdet på lands
plan, og at koordinere og formidle kontakt til de arbejds
grupper og studiekredse, som man vil prøve at få i gang til
efteråret.

Første delopgave: at få konferencens resultater formidlet
til så mange som muligt, er ved offentliggørelse i dette tids
skrift delvis løst.

Anden del: at få nedsat arbejdsgrupper/studiekredse over
alt i landet forventes at ske til efteråret. Det er mit håb, at
så mange som muligt af dette blads læsere vil deltage i det
forestående arbejde. Derer ingen tvivl om, at vægtige bidrag
vil kunne ydes fra forsvarets side.

Tidsslu. f. Søv.. sen 1<42. hg. 24
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Meddelelse fra Søe-Lieutenant-Selskabet

Embedsmænd for det 188. forsamlingsår

På § 32-mødet i november 1971 blev følgende embeds
mænd m. v. valgt:

Redaktør af »Tidsshrilt for Seuæs en«:
Orlogskaptajn L E. Wessel-Tolvig.

Redaktersuppleant .
Orlogskaptajn S. M. Ditlevsen.

Redaktionsudvalg:
Orlogskaptajn H . Haar.
Orlogskaptajn]. H. Ahlers.
Orlogskaptajn H . Garde.
Kaptajnløjtnant Arvid Sørensen.

Revisorer:
Kommandørkaptajn H.]. Jørgensen.
Orlogskaptajn K. Thygesen.

Revisorsuppleant:
Orlogskaptajn]. H. Ahlers.

Voldgiftsråd for »Ti dsskriit for Seuæsen«:
Kontreadmiral S. ]. Valentiner.
Kommandør O. ]. Odder.

Det stående udvalg:
Kommandør N. F. Lange.
Orlogskaptajn P. Broberg.
Orlogskaptajn P. Kofoed .

H.Hvid,
Kaptajnløjtnant.

Formand.
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Uddannelscn til bibliotekar ved forskningsbibliotekerne.
Studievejledning. dupl. Kbh. 1971. 60 s. + bilag.

Tidsskrifter og periodica
Soldat und Teohnik 1971. Frankfurt a/M. f f.

Kommentarer til nyanskaffelser

Bent Jensen: En livsform ved korsvejen.
Gyldendal, K:bh. 1971.

Mange herhjemme, som har søgt at følge udviklingen i
Grønland, har en fornemmelse af, at der er noget galt
uden at kunne definere klart, hvad det er. To århundre
ders langsomme udvikling har fra og med 2. Verdenskrig
fået skruet tempoet i vejret, da den tidligere isolationspoli
tik blev forpurret ved de amerikanske troppers ankomst.

Kritik, mere eller mindre positiv, er forekommet i artik
ler og bogform, og nu kommer en forfatter, der klarlæg
ger forskellen mellem grønlændernes tidligere levevis og
samfundsopbygning og det samfund efter europæisk, de
mokratisk mønster, man nu er i færd med at opbygge.

Det gamle samfund havde - og det er ikke forfatte
rens ord - nærmest det ideelle kommunistiske livssyn
som basis. Her havde måske de lande, som kalder sig
kommunistiske, noget at lære. Her var det fællesskabet,
der var det grundlæggende, ingen udpræget standsforskel
og indenfor hvert lille samfund ensartede levevilkår.

Den nu påtvungne indflydelse fra det »civiliserede«
samfund er efter forfatterens påstand endnu kun en ydre
fernis, men tilstrækkelig tyk til, at den har fremkaldt en
del af de negative sider - alkoholmisbrug, kiv og misun
delse, kriminalitet o S.V., som før var et ukendt begreb.
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Bogen er læseværdig for enhver, der ønsker, at vort lille
nordlige samfund skal få den bedst mulige tilværelse, idet
den indeholder positive og praktisk gennemførlige forslag
til den politik og de foranstaltninger, der snarest bør føres
ud i livet.

William Frederick Keeler: Aboard the USS Florida 1863-65.
U.S. Naval Institute, Annapolis 1968.

I 1964 udkom den første samling breve, skrevet af aet
ing paymaster Keeler fra tjenesten ombord i USS Monitor
1862 - anmeldt i tidsskriftet i 1964.

Kee1er var forretningsmand og havde ingen tilknyt
ning til søen, da han blev antaget som regnskabsfører, og
hans breve giver derfor indtryk fra den daglige tjeneste,
som den professionelle befalingsmand ikke ville nævne.

Samtlige breve er adresseret til Kee1ers hustru, Anna.

S. W. Pack: Sea power in the Mediterranean.
Arthur Barker, London 1971.

Kommandør Pack er i sin bog gået ud fra den gamle
sandhed »H istorien gentager sig'< med henblik på den i
dag meget spegede situation i Middelhavet. N ATO- og
Sovjetflåder optræder som konkurrenter i det farvand,
der gennem tiderne har været denne verdens største val 
plads for flådekampe mellem stater, der ønskede et uind
skrænket overherredømme.

Til at begynde med var det kun de stater, der græn
sede op til det europæisk-afrikanske indhav, senere kom
Storbritannien og Rusland til, det sidstnævnte land kun
sporadisk hvad angår tiden op til ca. 1856. U.S .A. kom
først ind i billedet under og ikke mindst efter 2. Verdens
krig.

Kommandør Pack har valgt at lægge hovedvægten på
perioden fra 1689 til dato, en periode, der er mest typisk
som studieobjekt, hvor Middelhavet spillede en rolle som
handelsvej for så godt som alle søfarende nationer.
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For at dominere farvandet var det største problem at
skaffe sig baser og allierede, og det er netop, hvad Rus
land i dag søger at opnå med sin charmeoffensiv overfor
specielt de arabiske stater, formentlig også hvad angår
Jugoslavien og Albanien.

Forfatteren har udover en klar gennemgang af histo
rien og baggrunden for stridigheder brugt nogle kapitler
til at understrege flådernes rolle i magtkampen og til
klart at belyse dagens problemstilling.

Harold E. Pyman: Call to arms.
Leo Cooper, London 1971.

I et forord til general, Sir Harold E. Pyrnan's erindrin
ger betegner Sir Basil Liddell Hart ham som »One of
the most brilliant soldiers of the Second World War«.

General Pyman er født i 1908. Ved 2. Verdenskrigs
udbrud var han i Indien, deltog fra 1941 i Ørkenkrigen.
var i England fra begyndelsen af 1943 til han fra og med
D-day deltog i kampene i Nord-Europa.

Udnævnt til generalmajor i 1945 havde Pyman for
skellige ledende poster i Asien og Europa til han i juli
1961 blev chef for NATO's nordregion og som sådan med
mellemrum opholdt sig i sin bolig i Søkvæsthuset, Selv
nævner han, at det var den bolig, hvor skuespillerinden
Johanne Luise Heiberg tidligere havde sit hjem.

Under denne, hans sidste kommando, vandt generalen
sig mange venner, ikke blot i Norge, men også herhjemme,
selvom kun en enkelt af disse, admiral Qvistgaard er
navngivet i memoirerne.

}. E. Unden: Havaribekæmpelsen i skibe.
Danmarks Rederiforening. Kbh. 1971.

Bogen er ret kortfattet - på 50 sider - og er specielt
skrevet for handelsskibe, en lille handig bog, som bør fin
des ombord.
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Den starter med en udmærket forklaring af stabilitet og
frie overfladers virkning efterfulgt af en rettesnor for de
nødvendige beregninger, når virkning af et havari 
vandfyldt rum - skal nedsættes.

Ikke mindst værdifuldt er et stort antal instruktive teg
ninger vedrørende udbedring af havarier og indsættelse af
afstivninger.

Tage Vandsted. Den danske Helikopter-Redningstjeneste.
Martins forlag udgav i 1966 bogen »Flyvev åbnet, hi

storie og udvikling« under redaktion af redaktør Friis
Møller og oberst E. J. Overbye.

Til trods for, at eskadrille 722 allerede i 1956 blev omor
ganiseret til ren eftersøgnings- og redningstjeneste og at
de første helikoptere blev anskaffet i 1957 er denne gren
af flyvevåbnets tjeneste ikke nævnt i det ellers udmærkede
værk.

Allerede i 1957 blev det første menneskeliv reddet og
eskadrille 722's indsats gennem årene har skabt respekt
både i ind- og udland, man kan blot nævne færgen SKA
GERAK's forlis i 1966!

Udover eskadrillens historiske udvikling gives eksemp
ler på dens virksomhed i redningstjenesten og dens ind
sats såvel i Grønland som i Congo.

J.T.
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Akerøy Brev 1965. f. f .
Komiteen for Restaurering av Akerøy Fort, Oslo 1965. f. f.

Fæstningen Frederikstad har spillet en stor rolle i skan
dinavisk krigshistorie med sin beliggenhed tæt ved den
norsk-svenske grænse. Selve fæstningen blev 'bygget efter
Coucherons planer i 1663, og der blev i årene derefter
anlagt en del fremskudte batterier og forter, hvoriblandt
et på Akerøy, der ligge r som den sydvestligste i øgruppen
Hvaler.

Med oberst Gunnar Willoch som initiativtager nedsat
tes for en halv snes år siden en komite med det form ål at
redde og udbedre ruinerne af Akerøy Fort, og restaure
ringsarbejdet begyndte så småt i 1962. Sagen har skabt
stor interesse, kystartilleriet stiller materiel til rådighed 
fartøjer til transport af materialer, maskiner og andet
værktøj - og mange frivillige arbejder i deres ferie, bl. a.
såvel mandlige som kvindelige spejdere. Der er en stadig
øget akt ivitet, men der regnes med , at der vil gå 5 år, før
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den først planlagte restaurering er fuldendt. Hvorvidt
man så vil gå videre kan ikke siges i dag, men der vil til
den tid mangle rekonstruktion af bl. a. chefbolig og mand
skabskaserne. Af disse to bygninger er der så godt som
intet tilbage, men originaltegningerne findes.

Man kunne nok ønske, at man herhjemme kunne finde
sammen til et tilsvarende initiativ. Man kan blot pege på
Trekroner, der ligger som en skamplet på København og
ved en restaurering kunne blive en turistattraktion, i al
fald for engelske turister.

Henry Baynham: Bejore the mast.
Hutchinson, London 1971.

Af samme forfatter udkom i 1969: »From the lower
deck. The old Navy 1780-1840« og den nye bog er med
undertitlen »Naval ratings of the nineteenth century« en
fortsættelse.

Selvom hovedemnet er den meniges, herunder de helt
unge underofficerselevers forhold, er den krydret med be
retninger fra den lange fredsperiode, beretninger om skibs
forlis, arktiske ekspeditioner, slavetransporter m. m., kort
sagt en underholdende bog.

Thomas Gallagher: Against all odds.
MacDonald, London 1971.

TIRPITZ var i 1943 en konstant trussel mod de ark
tiske konvojer og havde sin basis i bunden af den smalle
Kaafjord, lidt sønden for Hammerfest.

Mod luftangreb var skibet dels beskyttet af høje klip
per, der vanskeliggjorde styrtdyk, dels var der på klipper
ne anbragt et større antalluftbatterier til supplering af
skibets eget skyts.

Søgående enheder skulle først gennem det relativt smal
le Stjernsund og den bredere Altafjord, hvor fremskudte
vagtskibe og senere destroyere og andre skibe, bl. a.
SCHARNHORST umuliggjorde uobserveret indtrængen

..
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af overfladeenheder. Almindelige ubåde ville dels risikere
at blive pejlet af sonar, dels risikere at hænge fast i net
spærringen ved indløbet til Kaafjord, og endelig var der
udspændt stærke torpedonet uden om målet.

Som almindeligt kendt konstrueredes til dette formål en
speciel type mini-ubåde, hvoraf den eneste af de seks, der
kom tilbage, nu står på land på ubådsbasen H.M.S. Dol
phin.

Af de seks både, der i september 1943 blev slæbt over
til vestkanten af minefeltet ud for Sørøysund sank en med
sin 3-mands besætning på vejen, en måtte forlades og
sænkes, og en, den ovenfor omtalte, vende om før den
nåede ind i Stjernsund. Den hårde overfart havde givet
havarier af forskellig art i samtlige 4 »overlevende« både,
men for de tre's vedkommende kun i den udstrækning, at
de vanskeliggjorde opgavens løsning uden at gøre den
ugennemførlig.

Af besætningerne på 3 X4 mand blev 6 reddet og ført
ombord i TIRPITZ; alle tre både gik tabt.

Bogen, som baseres på officielle dokumenter og skrift
lige og mundtlige udtalelser fra såvel engelske og tyske
overlevende som fra repræsentanter fra den norske mod
standsbevægelse, er den første detaillerede beretning om
en af de mest dramatiske hændelser under 2. Verdens
krig. Besætningerne på de engelske ubåde var udsøgt som
de bedst kvalificerede blandt et stort antal frivillige, var
gennemtrænede, også med henblik på selv at kunne ud
bedre tænkelige havarier. At der kom uforudsete hava
rier, bl. a. på nogle af de vigtigste dele, periskop og gyro
kompas, trak store veksler på besætningernes moral og
vovemod, men de bestod prøven.

Havde bogen været opdigtet, ville den bl ive bedømt
som for fantasifuld, og man lægger den fra sig i fuld re
spekt for deltagerne i det for senere allieret krigsførelse så
betydningsfulde angreb.
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Grønlandske fangere fortæller.
Nordiske Landes Bogforlag, Kbh. 1971.

Henholdsvis i 1922 og 1923 udkom lærebog i fangst for
Sydgrønland og Nordgrønland, skrevet af erfarne fangere
og jægere på grønlandsk.

Bøgerne blev oversat af kolonibestyrer Aage Bistrup og
blev i stencileret form udgivet samlet .j en bog af Den kgl.
grønlandske Handel i 1964. Den må ikke have været sær
lig omtalt, da det foregik upåagtet af biblioteket, som først
nu har anskaffet bogen i trykt udgave.

Ialt 45 erfarne grønlandske fangstmænd har fra deres
personlige kunnen og erfaring givet deres bidrag til bogen.

Den rigtige grønlandske fangstmand fik forfædrenes er
faringer indpodet, og det i forbindelse med egne erfarin
ger gav ham evn en til at drive jagt såvel til søs som i land.
Hver enkelt dyreart havde sit særpræg, som han skulle
kende - for sælernes vedkommende blev jagten drevet
med små, men ikke uvæsentlige særrnetoder for hver af de
4 arter.

De erfarne fangeres antal er gået stærkt ned i de sid
ste årtier, hvorfor det er særdeles værdifuldt at have fået
så mange erfaringer nedskrevet.

I ' indledningen beklages, at enkelte fangstformer ikke
er taget med - jagt på den spraglede sæl og marsvinet
og isbjørnejagt med hundeslæde. Findes det ikke omtalt
i andre bøger, må man håbe, det forsømte vil blive ind
hentet - det kan forhåbentlig nås endnu.

Notesbog, skibbygning vedrørende.
Kbh. ca. 1838-48.

Bogen er skænket biblioteket af kommandør P. Mørch,
der har fundet den ved en loftoprydning, formentlig efter
ladt af ingeniør Thorvang.

Den omhandler en række detaljer vedrørende orlogs
skibes bygning, lidt vedrørende udproviantering og må
anses for at være ført på fabriksmesterkontoret.
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På bogens første side er anført officerslønninger 1842,
men da det bliver »side 0«, må bogen regnes påbegyndt i
1838, som det årstal, der er anført på første paginerede
side.

De første 196 sider er paginerede og sidste anførte dato
på disse er 11/6 1846 (VALKYRIEN's stabelafløbning).
De sidste 70 sider er upaginerede og synes ført af en an
den.

Det tyder på, at de første sider er skrevet af premier
løjtnant, senere kaptajnløjtnant Johan Lauritz Grove, der
blev underfabrikmester 26/2 1837 og afgik som sygemeldt
8/8 1846 (død 13/8 1846), de sidste af hans afløser kap
tajnløjtnant Otto Frederik Suenson, der avancerede til
fabrikmester 1/4 1848 og senere direktør for orlogsværf
tets skibsbyggeri.

Hvem der end har ført notesbogen, giver den en mæng
de detailoplysninger om dimensioner af de til skibenes
bygning anvendte materialer til såvel skrog som rejsning.

R. F. Johnson : The Royal George.
Charles Knight & Co., London 1971.

Linieskibet ROYAL GEORGE blev bygget i 1746 og
var i en række år i første linie, hvor der skete noget, som
oftest med admiraIf1ag vajende - Quiberon Bay m. m.

Den 29. august 1782 var en flådestyrke samlet til ankers
ved Spithead. ROYAL GEORGE var et af admiralskibe
ne med Rear-Admiral of the Blue, Richard Kempenfelt
ombord. For at foretage en mindre reparation under vand
linien havde man givet skibet hældning til bagbord, og
dette i forbindelse med et kraftigt vindstød fik skibet til
at gå rundt. Endnu den dag i dag diskuteres dog, hvad
den egentlige årsag til kæntringen har været.

Det nøjagtige tal på omkomne haves ikke, men det
ligger mellem 800 og 900. Der var ca. 300 kvinder og 60
børn ombord som besøgende, og af dem er blandt de
reddede kun angivet en kvinde og et barn.
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Blandt de omkomne var admiral Kempenfeldt, omtalt
som »the brains of the Navy«.

Man søgte at hæve skibet i 1782, men det lykkedes først
ved en større bjærgningsaktion, der startede i 1839 og
først blev gennemført i 1843.

Om bjærgningsforsøgene blev udgivet en bog på 182
sider, formentlig i 1844, idet 8. udgave udkom i 1847.
Bogens dimensioner er 7X 10,5 cm og 9. udgave, som fin
des i Marinens Bibliotek, er som de forrige bundet ind i
træ fra det bjærgede skib.

Foruden beskrivelse af bjærgningen indeholder den lille
bog en beretning om kæntringen, skrevet af en af de over
levende, daværende signalofficer og yngste løjtnant om
bord , senere admiral Sir Philip Durham.

At den nu udkomne bog er mere lødig, baseret på mere
kildemateriale end den gamle , skal dog ikke gøre et af
bibliotekets klenodier mindre værdifuldt.

Aage Trommer: Jernbanesabotagen i Danmark under den
anden verdenskrig.
Odense University Press , 1971.

Aage Trommers doktordisputats er kommet i hård mod
vind. Den har dog kun gjort jernbanesabotagen op i tørre
facts og afsløret, hvad de fleste vel inderst inde vidste,
at større militær betydning for krigens udfald fik den ikke.
Den afslører de fejl, der blev begået af såvel ledelsen
som de enkelte grupper, men de forhold, man arbejdede
under, var ikke egnede til at arbejde fejlfrit.

Det er historikernes opgave at give en nøgtern fremstil 
ling, og forfatteren har givet udtryk for, at han kun har
givet en fremstilling af de rent militære virkninger for de
tyske armeers modstandsevne på øst- og vestfront.

Han lægger ikke skjul på de vanskeligheder, sabotørerne
måtte overvinde, og den beundring, der såvel dengang
som senere blev disse dristige folk til del, har doktoraf
handlingen ikke rokket ved. Jernbanesabotagen var et af
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mange 'felter, hvor modstandsbevægelsen satte ind, den
var med til at gøre besættelsesmagten utryg i det lille ka
nariefuglebur, den var med til at give Danmark det tabte
ansigt igen og til at få de valne og modløse til at tage po
sitivt standpunkt.

Grundlaget for afhandlingen er for ensidigt, den bygger
i hovedsagen på DSB's arkivmateriale.

Det havde nok været en historikers pligt at kontakte
endnu levende deltagere fra de impl icerede sabotage
grupper og deres ledere. Selvom det ·ikke havde influeret
meget på afhandlingen , 'burde det ikke have været und 
ladt.

Hvad værre er: Trommer har helt undladt at undersøge,
hvorledes det stod til i de afdelinger, der nåede frem til
fronterne. Havde de fået alt materiel med? Var deres
moral rystet?

En anden militær vigtig side, som synes helt affærdiget,
er, om der blev bundet flere styrker her i landet. Fra egen
erfaring fra et forsøg på jernbanesabotage på Sjælland,
var det anvendelige fronttropper, der i stort antal afpa
truljerede jernbanelinierne, før vigtige transporter skulle
finde sted.

Hvordan virkede jernbanesabotagen - i forbindelse
med sabotagen i almindelighed - på besættelsesstyrker
nes moral?

Afhandlingen må betegnes som ensidig, men et værdi
fuldt grundlag at bygge videre på .

J. T.


