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Liste over Flåden

LISTE OVER FLADEN PRIMO JANUAR 1975
Skibe under kommando er fremhævet

Skibstype, klasse,
Indgået i Standard

Søsat Flådens deplacement Armering Fart
skrognununer, navn

tal 1.x b. x d.

gentlige krigsskibe

egatter
EDER SKRAM-klassen 2200 2x2-127 mm ') 30
F 352 PEDER SKRAM 1965 1966 112xI2,Ox3,5 4-40 mm
F 353 HERLUF 1965 1967 Torpedoer

TROLLE Dybdebomber

~orvetter

'RITON-klassen 800 2-76 mm 18
F 344 BELLONA 1955 1957 76x9,6x3,0 1-40 mm
F 346 FLORA 1955 1956 Dybdebomber

F 347 TRITON 1954 1955 Hedgehog

~vogtningsfartøjer

IAPHNE-klassen 170 1-40 mm 20
p 530 DAPHNE 1960 1961 37x6,8x2,6 Dybdebomber
p 531 DRYADEN 1961 1962
P 532 HAVMANDEN 1961 1962
P 533 HAVFRUEN 1961 1962
p 534 NAJADEN 1962 1963
P 535 NYMFEN 1962 1963
P 536 NEPTUN 1963 1963
P 537 RAN 1963 1964
P 538 ROTA 1964 1965

~orpedobåde

'ALKEN-klassen 115 1-40 mm 40
p 506 FALKEN 1961 1962 36x5,4x2,2 1-20 mm
P 507 GLENTEN 1962 1962 Torpedoer
p 508 GRmBEN 1962 1963
P 509 HØGEN 1962 1963

IØLØVEN-klassen 100 2-40 mm 50
p 510 SØLØVEN 1963 1965 30x8,Ox2,5 Torpedoer
p 511 SØRIDDEREN 1963 1965
p 512 SØBJØRNEN 1964 1965
p 513 SØHESTEN 1965 1966
P 514 SØHUNDEN 1966 1966
p 515 SØULVEN 1966 1967

) Luftværnsmissilsystemet SEA SPARROW ventes installeret 1975-76.

•



2 LisIe Over FlAden

Skibstype, klasse, ISøsat
Indgået i Standard I
Flådens deplacement Armering Fal

skrognununer, navn
I tal 1.x b. x d. II

Under bygning: I
WILLEMOES-klassen 240 1-76 mm 36

p 540 BILLE 46x7,4x? Torpedoer
p 541 BREDAL Sømålsmissil?
p 542 HAMMER
P 543 HUITFELDT
P 544 KRIEGER
P 545 NORBY
P 546 RODSTEEN
P 547 SEHESTED
P 548 SUENSON
P 549 WILLEMOES 1974 1975?

Minelæggere
FALSTER-klassen 1800 2x2-76 mm 18

N 80 FALSTER 1962 1963 77x13,Ox4,0 Miner
N 81 FYEN2) 1962 1963
N 82 MØEN 1963 1964
N 83 SJÆLLAND 1963 1964

Minefartøj 250
N 42 LANGELAND 1950 1951 44x7,2x2,2 2-40 mm 12

Miner
Under bygning: 420 2-20 mm 12

N 43 - 1977? 45x8,Ox2,5
N 44 - 1977?

Minestrygere
SUND-klassen 350 1-40 mm 12

M 571 AARØSUND 1954 1955 44x8,5x2,5 Miner
M 572 ALSSUND 1954 1955
M 573 EGERNSUND 1954 1955
M 574 GRØNSUND 1955 1956
M 575 GULDBORG- 1956 1956

SUND3)
M 576 OMØSUND 1956 1956
M 577 ULVSUND 1956 1956
M 578 VILSUND 1956 1956

2) Udrustet som skoleskib for konstabel- og sergentelever samt kadetter.

3) Periodevis udrustet som opmålingsskib.



Liste over Flåden 3

Skibstype, klasse,
Indgået i Standard

Søsat Flådens deplacement Armering Fart
skrognununer, navn

tal I. x b. x d.

ndervandsbåde
ELFINEN-klassen 550 Torpedoer 16

S 326 DELFINEN 1956 1961 55x4,5x4,5
S 327 SPÆK- 1957 1961

HUGGEREN
S 328 TUMLEREN 1958 1961
S 329 SPRINGEREN 1963 1964

ARHVALEN-klassen 370 Torpedoer 15
S 320 NARHVALEN 196B 1969 44x4,6x4,5
S 321 NORDKAPPEN 1968 1970

kibe til særlige formål

IspektiODSSkibe
:VlDBJ ØRNEN-klassen 1500 1-76 mm 18
'F 348 HVIDBJØRNEN 1961 1962 72xll,5x5,0 Dybdebomber
F 349 VÆDDEREN 1962 1963
F 350 INGOLF 1962 1963
F 351 FYLLA 1962 1963

nder bygning:
F 340 BESKYT- 1975 - 1970 1-76 mm 18,5

TEREN 75x12,Ox5,O

epotskib
A 542 HENRIK 1936 1964 1950 - 14

GERNER-) Blx12,Ox4,O

orIogskuttere
ARSØ-klassen 155 2-20 mm 11
y 300 BARSØ 1969 1969 25x6,Ox3,OO
y 301 DREJØ 1969 1969
Y 302 ROMSØ 1969 1969
Y 303 SAMSØ 1969 1969
Y 304 THURØ 1969 1969
Y 305 VEJRØ 1969 1969
Y 306 FARØ 1973 1973
Y 307 LÆSØ 1973 1973
Y 308 RØMØ 1973 1973 -

ex. HAMMERSHUS (A/S Dampskibsselskabet på BornhoI:m af 1866).



4 Llete over Flåden

Skibstype, klasse, Indgået i Standard I
',,1Søsat Flådens deplacement I Armering

skrognununer, navn
tal 1. x b. x d.

y 343 LUNDEN 1941 1945 42
Y 371 ERTHOLM 1944 1945 68

Inspektionskuttere
y 383 TEISTEN 1952 1952 125 1-20 mm 9

MAAGEN·klassen 199 2-20 mm 10
y 384 MAAGEN 1960 1960 27x7,Ox3,0
y 385 MALLE- 1960 1960

MUKKEN

AGDLEK'-klassens) 330 2-20 mm 12
y 386 AGDLEK' 1974 1974 31x8 ,Ox5,8
y 387 AGPA 1974 1974

Tankskibe')
A 568 RIMFAXE 1945 1962 520 - 11
A 569 SKINFAXE 1945 1962 53x10,Ox4,O

Kongeskib
A 540 DANNEBROG 1931 1931 1130 - 14

75xlO,Ox3,7
Bevogtningsbåde

y 3757) 1974 1974 13x4,5x1,O Maskingevær 26
y 376 1974 1974

Y 3778) 1975 9,8x3,3xl,O Maskingevær -
y 378
Y 379

Transportfartøjer
A 558 SLEIPNER 1943 1943 100 9

26x6,5x2,OO
samt diverse kuttere og
motorbåde

5) Klassen bærer grønlandske fuglenavne, nemlig AGDLEK' == havlit (dykands
familien) og AGPA == kortnæbbet lomvie (alkefuglefamilien). I

6) Ex. USS YO 226 og YO 229.
7) Udvikling af standard 44 fods CORONET-skrog, bygget ved Botved Boai

A IS.
8) 32 fods båd - bygges ved samme bådeværft som 7).



Oversigt over skibe udgAet af FlAdens tal

)VERSIGT OVER DE AF FLADENS SKIBE, SOM ER UDGAET AF
fLADENS TAL I PERIODEN 1960-1974

ikr og \ Skibstype I
Navn ISøsatIIndg. j Udg. l Bemærkninger

nr.

~ 541 Opmålings- FREJA 1938 1939 1967
skib

~ 542 HEJMDAL 1935 1935 1973 1943-45 tysk NERGER
1960-73 Logiskib

~ 543 Landgangs- BALDER 1943 1963 1967 ex US LCU 715
fartøj

~ 544 BRAGE 1943 1963 1967 ex US LCU 810

I. 545 HERMOD 1943 1963 1967 ex US LCU 1042
~ 546 LOKE 1943 1963 1967 ex US LCU 1294

• 554 Transport- HOLLÆN- 1935 1945 1969 ex DEN LILLE HAV-

l 555
fartøj DERDYBET FRUE

KONGE- 1935 1945 1969 ex KIRSTEN PILL

t 560
DYBET

Skoleskib ÆGIR 1937 1948 1967 ex tysk TANGA

t 561
tidl. depotskib

Landgangs- ODIN 1943 1962 1967 ex US LCU 649
fartøj

• 562 THOR 1943 1962 1967 ex US LCU 765

l563 Depotskib HJÆLPE- 1945 1953 1974 ex US LSM 500
REN

• 564 Landgangs- TYR 1943 1963 1967 ex US LCU 1230

I. 565
fartøj

ULLER 1943 1963 1967 ex US LCU 1373
.566 VALE 1943 1963 1967 ex US LCU 1383
.567 VIDAR 1943 1963 1967 ex US LCU 1422

339 Fregat NIELS 1943 1945 1963 ex HMS ANNAN
EBBESEN

340 Korvet THETIS 1940 1945 1963 ex HMS GERANIUM

341 Fregat ESBEN 1941 1953 1965 ex HMS BLACKMORE
.~

SNARE
342 ROLF 1941 1953 1962 ex HMS CALPE

KRAKE
343 VALDE- 1941 1953 1962 ex HMS E~MOOR

MAR SEJR Bygget ved det Italien-
345 Korvet DIANA 1954 1956 1974

ske værft Cantieri del
Tirreno, Genua



6 Oversrqt over skrbe udgået af Flådens tal

Skrog \ Skibstype
I

Navn ISøsat IIndg· 1 Udg. I Bemærkninger
nr.

M 569 Minestryger KL0RDYB 1944 1946 1967 ex ML l
M 570 VEJDYB 1944 1947 1967 ex ML 2
M 579 ASVIG 1960 1961 1974
M 580 MOSVIG 1960 1961 1974
M 581 SANDVIG 1961 1962 1974
M 582 SÆLVIG 1961 1962 1974

N 39 Minelægger LIND- 1940 1940 1970 tidI. mineskib
ORMEN

N 40 LAALAND 1941 1941 1974 tidI. minefartøj-MF 4
N 41 LOUGEN 1941 1941 1974 tidI. minefartøj-MF 3
N 60 BESKYT- 1945 1954 1964 ex US LSM 390 - N 5(

TEREN I
N 61 VIND- 1945 1954 1964 ex US LSM 392 - N 5

HUNDEN

p 500 Torpedobåd FLYVE- 1954 1954 1974
FISKEN

P 501 HAJEN 1954 1955 1974
P 502 HAV- 1954 1955 1974

KATTEN
p 503 LAXEN 1954 1955 1974
P 504 MAKRE- 1955 1955 1974

LEN
P 505 SVÆRD- 1955 1955 1974

FISKEN

P 520 Patruljebåd HUIT- 1943 1947 1964 ex NYMFEN - T 1 -
FELDT Kystjager - D 320 -

P 521 WILLE- 1943 1947 1966 ex NAJADEN - T 2 -
MOES Kystjager - D 321 -

P 541 Bevogtn. ASNÆS 1940/ 1945 1961 ex tysk R 154 - MR 15
fartøj 42 M 54

I

P 542 EGENÆS 1940.' 1945 1961 ex tysk R 157 - MR Hi
42 M 550 - Strandet ved I

Odden havn
P 543 HELGE- 1940 1949 1960 ex tysk R 167 - MR H,

NÆS M 55



Overs igt over skibe udgået af Flådens tel

skrog I Skibstype Navn ISøsat IIndg· 1 Udg. I Bemærkninger
Inr.

I
19401) 544 Bevogtn. LYNÆS 1949 1961 ex tysk R 168 - MR 168

I fartøj 42 M 552
J 545 STIGSNÆS 1943 1945 1961 ex tysk R 230 - MR 230

M 554
J 546 TRELLE- 1943 1945 1962 ex tysk R 236 - MR 236

NÆS M 555

• 547 VORNÆS 1943 1945 1960 ex tysk R 242 - MR 242
M 556

Motor-
• 551 torpedobåd GLENTEN 1944 1947 1961 ex tysk S 306 - T 51
. 552 GRIBBEN 1943 1948 1960 ex tysk S 107 - T 52
, 557 JAGT- 1944 1949 1962 ex tysk S 107 - T 57

FALKEN
560 RAVNEN 1943 1953 1962 ex tysk S 97 - T 60
561 It SKADEN 1944 1950 1960 ex tysk S 207 - T 61

562 STORM- 1943 1953 1962 ex tysk S 64
FUGLEN ex norsk LYN

564 TRANEN 1943 1955 1963 ex tysk S 85
ex norsk STORM
forlist 1963 ved Flathol-
men (Stavanger)

565 FALKEN 1943 1953 1961 ex tysk S 302
ex norsk BLINK

566 HEJREN 1943 1956 1964 ex tysk S 117
ex norsk TROSS

567 LOMMEN 1943 1953 1961 ex tysk S 195
ex norsk KJEKK

568 VIBEN 1943 1955 1965 ex tysk S 68 - T 62

577 Patruljebåd sø- 1942 1942 1962 tidl. minestryger
HUNDEN M6-M542

579 SØRID- 1942 1942 1962 Udlo minestryger
DEREN M4-M544



Overs igt over skibe udgået af Flådens tal I
Skrog I Skibstype Navn ISøsat IIndg· 1 Udg.I Bemærkninger Inr.

y 369 Orlogs- ALHOLM 1944 1945 1971 ex MSK 1
kutter

y 370 BIRK- 1945 1945 1968 ex MSK 2
HOLM

Y 372 FYRHOLM 1945 1945 1969 ex MSK 4

y 373 GRÆS- 1945 1945 1968 ex MSK 5
HOLM

Y 374 LINDHOLM 1945 1945 1974 ex MSK 6

y 382 SKARVEN 1951 1952 1966 forlist ved Mjovanes
1966

y 386 Skolefartøj ASKØ 1941 1941 1965 ex MS 2 - M 560
nu MHV 81

Y 387 BAAGØ 1941 1941 1965 ex MS 3 - M 561
nu MHV 84

Y 388 ENØ 1941 1941 1965 ex MS 5 - M 562
nu MHV 82

Y 389 HJORTØ 1941 1941 1965 ex MS 7 - M 564
nu MHV 85

y 390 LYØ 1941 1941 1965 ex MS 8 - M 565
nu MHV 86

Y 391 MANØ 1941 1941 1965 ex MS 9 - M 566
nu MHV 83

SKAl Opmålings- SKA 1 1949 1949 1968
båd

SKA2 SKA 2 1949 1949 1968

------ --



Nytårsbetragtn inger

NYTARSBETRAGTNINGER

Af orlogskaptajn Poul Schr iver

9

Det er almindeligt i anledning af årsskiftet, at man i
enhver virksomhed reflekterer over det forløbne års ak
tiviteter, vurderer resultatet og skuer ind i det nye år.
Det er imidlertid ikke muligt i et kort indlæg som dette
at beskrive og vurdere Søværnets samlede aktiviteter, og
der skal da heller ikke gøres forsøg herpå. Det er der
imod hensigten at pege på enkelte områder af vor virk
somhed, som er rodfæstet i de fleste søofficerers bevidst
hed, og som følge deraf kan have virket hæmmende på
Søværnets udvikling. Det er i forbindelse hermed tillige
hensigten at fremsætte visse ideer og overvejelser til de
bat til gavn for Søværnets aktiviteter.

Organisation
Søværnets organisation er i dag et produkt af tidligere

forsvarsordninger og -forlig, Chefen for Søværnet har rede
gjort herfor i tidsskriftet (marts 1974) i sin artikel »Om
Søværnets udvikling«. Især har den ved Forsvarsordnin
gen af 1969 iværksatte centraliserede ledelse af Forsvaret
haft stor indflydelse på Søværnet . Søværnets og Forsvarets
ledere har på de højeste niveauer loyalt - hver ud fra de
res forudsætninger - forsøgt at leve op til ordningens ånd



10 Nytårsbelraglnlnger

og bogstav. Med det resultat, at Søværnet i dag er uden e
gentlig samlet øverste ledelse. Dette var ganske vist at for
udse, idet man for Søværnets vedkommende ved forsvars
ordningen af 1969 adskilte ledelses/kommandoansvar og
økonomisk ansvar, to funktioner, som i fredstid er ganske
nøje forbundet. Og ved en forestående indkorporering af
værnsstabenes personaleaflelinger i Forsvarskommandoen
fratages Chefen for Søværnet som myndighed sine sidste
kommandomæssige beføjelser. Men Chefen for Søværnet
vil - samtidig med fortsat at eksistere som myndighed 
med sin stab , Marinestaben, og de tre inspektører, tak
tik-, våben- og teknikinspektøren være rådgivere i alle sa
ger vedrørende Søværnet for Forsvarschefen - og dermed
Forsvarskommandoen. som herefter vil være Søværnets
øverste ledelse.

Et resultat af et andet forsvarsforlig - det lille i 1966 
var oprettelsen af Søværnets Materielkommado, som i beo
gyndelsen af 1971 opslugte de da eksisterende 6 tekniske
tjenester. Herved iværksattes - af rationaliseringshensyn 
endnu en centraliseret ledelse i Søværnet, idet Søværnets
Materielkommando samtidig overtog den økonomiske sty
ring og det økonomiske og materielle ansvar, som tidligere
havde været fordelt på de 6 tekniske tjenester, og som
tjenesteinspektørerne overfor Søværnets øverste ledelse 
dengang Søværnskommandoen - direkte havde ansvaret
overfor.

De skitserede delvis politisk bestemte organisationsæn
dringer fra decentraliseret til centraliseret ledelse skete net
op i en tid, da man i flere civile virksomheder med hen
blik på opnåelse af større effektivitet gik den modsatte
vej, ligesom man også indenfor staten gik stærkt ind for
at neddelegere opgaveløsninger og beslutningsprocesser.
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Man kunne derfor med rette stille det spørgsmål, om det
nuværende splittede Søværn ikke også ville kunne reddes
og effektiviseres og samtidig allerede foretagne og igang
værende rationaliseringsundersøgelser overflødiggøres ved
at tage et skridt tilbage - til Søværnets før 1966 henholds
vis 1969 eksisterende organisation?

Flåden
I januarnummer af T. f. S. 1961 bragtes i tilslutning

til redaktørens nytårsbetragtninger en samlet oversigt over
Flådens skibe. Redaktionen har fundet det formålstjenligt
igen at bringe en sådan ajourført flådeliste, som af redak
tionelle grunde sammen med en oversigt over skibe udgå
et af Flådens tal er anbragt side l til 8. I den her vis
te »Liste over Flåden« er skibe under kommando angivet
ved fremhævning af teksten .

For de egentlige krigsskibes vedkommende er det ikke
noget imponerende antal. Indtrykket svækkes yderligere
ved den omstændighed. at de fleste af disse skibe i vin
termånederne mangler størstedelen af den værnepligtige
besætning. Dette er et resultat delvis af 73-forligets indfø
relse af 9 måneders værnepligt delvis af Søværnets egne
personeldispositioner i den anledning. I forsøg på trods
forliget at holde så mange skibe som muligt under kom
mando og samtidig af uddannelsesmæssige årsager at ud
nytte det gode vejr i sommermånederne indførtes i realite
ten for de operative eskadres vedkommende - omend i
mindre omfang - en »sommer- eller eskadreudrustning«,
som sidst var kendt i Søværnet i 30-erne!

Skibe til særlige formål udgør en væsentlig del af Flå
den. Inspektionstjenesten tager her sin store del af Søvær-
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nets personeltildeling. menige, herunder værnepligtige og
konstabler, såvel som befalingsmænd. Inspektionstjenesten
har traditionelt altid været en naturlig opgave at varetage
for Søværnet - og vil fortsat være det. De stigende krav
om antal dage på inspektion medfører imidlertid stigen
de krav til personel og materiel til denne tjeneste. Men
såfremt dette bliver på bekostning af Søværnets i forvej
en indskrænkede operative funktioner, er der - selv med
de særlige bevillinger til inspektionstjenesten - grund til
at gøre opmærksom på konsekvenserne.

En del af de i 1961 listede skibe er siden udgået af
Flådens tal. Da desuden flere skibe i den mellemfaldende
periode er både indgået og udgået, har redaktionen med
den givne anledning fundet det hensigtsmæssigt som bin
deled mellem 1961 og 1975 ligeledes at bringe en samlet
oversigt over det store antal skibe, der er udrangeret i
denne periode. Oversigten er opbygget i alfabetisk skrog
nummerorden efter den betegnelse skibene havde ved ud
rangeringen. Af hensyn til identifikation af billedmateriale
er der under bemærkninger medtaget tidligere anvendte
navne og skrognumre.

Våbensystemer
Som det fremgår af oversigten, påregnes SEA SPAR

ROW luftværnsmissiler at blive installeret i bl. a. fregat
ter i 1975-76. Hermed træder Søværnet - omend lidt sent
med et helt nyt våbensystem ind i missilalderen. I flå
delisten er også medtaget navne og skrognumre på den nye
WILLEMOES-klasse (tidligere benævnt TB-68), som vil
begynde at indgå i Flådens tal fra i år. Disse skibe påreg
nes bevæbnet med et sømålsmissil. Type er endnu ikke
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afgjort, men det medfører introduktion af endnu et nyt
våbensystem i Søværnet. De to nævnte våbensystemer vil
indebære nye taktiske muligheder for vort søværts forsvar.
men samtidig stille Søværnet overfor helt nye krav til ma
teriel og personel.

Søværnets støttefunktioner
Søværnet kan ikke som andre virksomheder foretage

lønsomheds- og effektivitetsberegninger alene ud fra øko
nomiske betragtninger. I stedet må anvendes andre meto
der. En sådan metode kan - omend ikke fuldt dækkende 
være sammenligning mellem Søværnets operative aktivi
teter og støttefunktioner. Til de operative funktioner hører
udover skibe under kommando også visse stabs- og marine
distriktsfunktioner, herunder kystradarstationer. Støtte
funktioner er i virkeligheden resten af Søværnet, men i
denne forbindelse hovedsageligt koncentreret om Søvær
nets Materielkommando og de tre flådestationer i Dan
mark. Sammenholdes alene antal skibe under kommando
og øvrige operative funktioner og behov med antal flåde
stationer og disses logistiske og tekniske faciliteter må
konstateres et skærende misforhold, idet flådestationerne,
sammenholdt med de krav der med rimelighed kan stilles
fra operativ side, er ganske overdimensionerede.

Det turde være et naturligt mål for Søværnet at ændre
dette forhold til fordel for de operative funktioner.

Forsvaret var for år siden også opmærksom herpå og i
overensstemmelse med sædvane, når upopulære beslutnin
ger skulle forhales, blev nedsat arbejdsgrupper og iværksat
undersøgelser. Udover at have haft uheldig og skadelig
personelplejemæssig ( læs »klimarnæssig« ) virkning over-
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alt i Søværnet har undersøgelserne indtil nu som ventet ik
ke ført til noget handlingsprogram.

Et sådant foregribes næppe ved at fastslå, at det da bå
de er ønskeligt og behageligt for Søværnet at have tre sto
re flådestationer. Men spørgsmålet er i virkeligheden, om
det i lyset af Søværnets spændte økonomiske og personel
mæssige situation også er rimeligt og forsvarligt at opret
holde tre flådestationer, når et mindre antal vil kunne til
godese Søværnets operative behov? Og at opretholde flå
destationer alene for tilsyn med oplagte skibe og som vært
for de mislykkede udflytningsforsøg af Søværnet forekorn
mer at være en mageløs flothed, som ikke fortsat kan for
svares. Et veludviklet basesystem alene er et solidt funda
ment for en operativ virksomhed, men det må stå i et ri
meligt forhold til behovet, så meget mere som det er y
derst tvivlsomt, om en flådestation overhovedet kan an
vendes i krigstid!

Søværnet bør således erkende, at de forudsætninger,
hvorunder flådestationerne i sin tid blev oprettet, ikke ek
sisterer i dag. Ligeledes bør erkendes, at udflytningspoli
tikken, hvor ønskelig den ellers kunne være, af forskellige
og uforudsete - herunder bl. a. emolumentsmæssige - årsa
ger har slået fejl. I konsekvens heraf bør aktiviteterne
ved overflødige flådestationer neddæmpes betydeligt, al
ternativt bør de helt lukkes, og det udsparede personel
bør - ved visse nødvendige rokeringer • sammen med de
frigivne økonomiske midler anvendes til fordel for mere
operative funktioner.

Flådeplan 82
Flådeplan 82 , som tidligere er omtalt i tidsskriftet, er en
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naturlig fortsættelse af tidligere flådeplaner, som med be
hørig hensyntagen til den sømilitære sagkundskab er blevet
til - men ikke nødvendigvis gennemført - ved politiske
ordninger og forlig. Tendensen i flådeplanerne har været
svagt neladgående i antal skibe såvel som i skibenes stør
relse. Desuagtet er vægten som hidtil fortsat lagt på en
»afbalanceret flåde«, som det i praksis har været yderst
vanskeligt at holde udrustet. F.eks. på minestrygningsom
rådet, hvor Søværnet i en periode ikke havde en ope
rativ minestyger under kommando.

Da det imidlertid må forudses, at Søværnet - selv ik
ke med de anviste forholdsregler vedrørende flådestati
onerne - kan holde alle listede skibe under kommando.
melder det spørgsmål sig, om man ikke ved at fasthol
de en »afbalanceret flåde« spreder Søværnets økonomis
ke, materielle og personelle ressourcer i en sådan grad,
at det ikke vil være muligt at yde en troværdig indstas
på noget område overhovedet? Når dette spørgsmål er
besvaret, rejser sig straks det næste: Hvad skal Søvær
net så helst koncentrere sig om?

Et fuldtgyldigt svar herpå kan ikke umiddelbart gives
i få linier. Spørgsmålet bør i virkeligheden besvares i ly
set af vort medlemsskab af NATO, herunder især vort
naboskab med vor NATO-partner Vesttyskland, og med
skelen til de danske farvandes særlige karakter. Men
spørgsmålet bør under alle omstændigheder besvares, in
den endelig beslutning om anskaffelse af nye korvetter
til Søværnet tages.

Søojjicersuddannelsen
Tidsskriftet har i de tre foregående numre bragt en
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udførlig og aktuel orientering om den teoretiske og prak
tiske uddannelse af søofficerer af A- og B-linien. I orien
teringen indgik også en redegørelse for udviklingsrækken
af uddannelsesordninger. Ved sidste ordnings gennemfø
relse i 1971 fik de tre eksisterende uddannelsesretninger
for A-officerer en ansigtsløftning - og nye betegnelser.
Sø (søofficers) -linien blev til »taktisk linie«, MS (ma
skinofficers) -linien til »teknisk linie« og IT (intendan
tur) -linien til »administrativ linie«. Men det traditionelle
mønster blev videreført. Allerede dengang var det beret
tiget at stille spørgsmålene, om Søværnet overhovedet hav
de råd til, om der virkelig var behov for at videreføre
tre forskellige A-officersuddannelsesretninger? Ville det
ikke have været mere rationelt med kun en linie for
A-officerer og såvel på kortere som på længere sigt til
lige mere hensigtsmæssigt for Søværnet?

Spørgsmålene er i dag mere aktuelle end nogensinde.
Især efter udbygningen af B-officersuddannelsen. Den ek
sisterende ordning med tre uddannelsesretninger for A-of
ficerer er jo i virkeligheden overordentlig ambitiøs, kost
bar og ikke i overensstemmelse med Søværnets størrelse
såvel som behov. Større mariner end vor har i årevis
klaret sig med en uddannelsesretning for egentlige søof
ficerer. Søværnet kan også. Hertil kommer, at det på
en række områder kun vil være en fordel for Søværnet
med kun en uddannelsesretning for A-officerer.

Afsluttende bemærkninger
Søværnets situation i dag er alvorlig. Spareknivens hug

har i høj grad medført indskrænkninger i de operative
aktiviteter forårsaget især af mangel på personel, menige



Nyt6rsbelraglnJngar 17

og officerer . Og blandt officerer er især manglen på
yngre navigatører følelig. Søværnets materiel er ikke nyt,
men anvendeligt. Og det bør anvendes! Som det fremgår
af oversigten, er kun kuttere og bevogtningsbåde indgået
i Flådens tal i de seneste år, og de nærmeste lyspunkter,
WILLEMOES - klassen, forudses ikke operative før om
nogle år.

Som allerede påpeget er der derfor grund til nøje at
vurdere Søværnets nuværende aktiviteter med henblik på
maximal udnyttelse af eksisterende (skibs-) materiel og
personel samt med henblik på indskrænkninger/lukning
af visse mindre væsentlige aktiviteter. Beslutninger vil væ
re nødvendige for en tiltrængt ændring af Søværnets stag
nerende udvikling. Og de bør tages snarest - selvom de
udfra nogles opfattelse vil være upopulære.
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SØVÆRNETS OFFICERSUDDANNELSE
(Indoktrinering på Forsvarsakademiet)

Af orlogskaptajn S. Ditlevsen

Hvad rager det den
som er sikker på SIt.
al resten sf verden
er ude sf tnt,

KUMBEL

I tre artikler i tidsskriftet er Søværnets Officersuddan
nelse blevet klarlagt for læserne. Hvad sker der så sø
officeren efter uddannelsen på officersskolen? Denne ar
tikel beskæftiger sig med en af A-officeren af taktik 
liniens fortsatte uddannelsesmuligheder.

Hvis man i dag vælger taktiklinien, ser man frem til
en tjeneste i Søværnet som sømand, operationsofficer, vå
benkontrolofficer. ubådsofficer eller torpedob ådsofficer . I
enkelte tilfælde måske specielle uddannelser som helikop
terpilot, frømand eller geodæt. Udover disse uddannelser
er der vel ikke mange, som har tanker på helt speci
elle uddannelser afvigende fra den rette linie. Hermed
tænker jeg på de forskellige akademiske studier. som
det gennem årene er blevet tilladt søofficerer at gennemgå.
Efter en tid som divisionsofficer • ser søofficeren altså
frem til en eller anden form for stabsuddannelse og
tjeneste indenfor Forsvarets øverste ledelse eller i inter
nationale stabe .
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Jeg har selv gennemgået Søværnets Stabskursus og For
svarets Pædagogiske Kursus; begge kurser var en natur
lig fortsættelse af min uddannelse, men på ingen måde
uddannelser, som førte mig væsentligt bort fra et nor
malt karriereforløb i Søværnet. Der er på den anden si
de tendenser indenfor den pædagogiske uddannelse, som
peger mod en uhensigtsmæssig specialisering indenfor For
svaret. Hermed tænkes først og fremmest på den på
tænkte udvidelse af Pædagogisk Kursus.

I denne artikel vil Pædagogisk kursus blive taget op
til debat udfra en række forudsætninger, som, hvis de
ikke bliver diskuteret grundigt, kan resultere i en uhen
sigtsmæssig udvikling. Dels kan mulige elevemner til kur
set holde sig tilbage på grund af uvidenhed om kursets
indhold, dels kan et fremtidigt Pædagogisk Kursus blive
udvidet til en akademisk standard. Dette kan komme
til at betyde uddannelse af militære pædagogiske kandi
dater, cand mil pæd, i lighed med de tilsvarende civile
uddannelser:

- cand pæd (pæd) (Danmarks Lærerhøjskole)
- cand pæd (psyk) (Danmarks Lærerhøjskole)
- cand mag (Universiteterne)
- cand psyk (Universiteterne)

Det kan i forbindelse med dette nævnes, at der ved
Forsvarsakademiet er udarbejdet et forslag til udvidelse
af Pædagogisk Kursus til 18 måneder.

I denne artikel vil følgende 4 forudsætninger stort set
blive anvendt for behandling af emnet:

- Det nuværende Pædagogiske Kursus søges af mange
officerer fra Søværnet, mest af B-liniens officerer og
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officerer af A-liniens tekniske linie, men næsten ik
ke af taktiklinien, og i begrænset omfang af den ad
ministrative linie.

- Den nuværende uddannelse af 7 måneders varighed
er en passende kursuslængde for at give en officer,
som skal arbejde med uddannelsesplanlægning og
praktisk uddannelse i Søværnet, et værdifuldt supple
ment til sin øvrige uddannelse.

En udvidelse af Pædagogisk Kursus vil skabe offi
cerer, som er blevet så specialiserede, at det vil væ
re for dyrt for Forsvaret at sende dem ud i almin
delig praktisk tjeneste, altså deres hidtidige uddan
nelse vil være spildt.

Den nuværende pædagogiske uddannelse er i for høj
grad præget af udviklingen på de ovenfor anførte
civile uddannelsers form. Den er orienteret i en util
stedelig høj grad mod processen fremfor mod pro
duktet. Dette kan være lidt svært at forstå for uden
forstående, men på almindeligt dansk kan det på
stås, at eleverne deltager i timerne for undervisnin
gens skyld mere end for at nå et nøjagtigt formu
leret mål. Det er altså undervisningsprocessen, virk
ningen på den enkelte elev i gruppen, der er i høj
sædet. Det er en proces, som læreren skal kende,
og dette er også forsvaret for denne proces i de så
kaldte venstreorienterede pædagogers kreds. Det for
udsættes altså i denne artikel , at denne holdning
overfor undervisningen indoktrineres overfor elever
ne, altså stiller eleverne i oposition til vort gælden-
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de og i alt væsentligt udmærkede undervisningssy
stem indenfor Forsvaret.

Hvorfor søger A-officerer af taktisk linie ikke pædagogisk
kursus?

Pædagogisk Kursus formål er, »at give eleverne en så
dan uddannelse, at de i stabe og uddannelsesinstitutioner
og ved central placering på skoler kan lede den pæda
gogiske virksomhed og behandle pædagogiske problemer
på personel- og uddannelsesmæssige områder. Herunder
skal de kunne medvirke til at videreføre pædagogisk
reform- og udviklingsarbejde i organisationen i overens
stemmelse med de i Forsvaret gældende pædagogiske prin
cipper«.

Det er denne fristende mundfuld, som skal lokke en
officer til at søge pædagogisk uddannelse. Man kan el
terhånden gå så vidt, at man kan skue lidt frem og
forudsætte, at en aspirant til pædagogisk kursus vil ha
ve det planlagte stabsmetodiske kursus (stabskursus 1),
således som det planlægges på Forsvarsakademiet. Dette
sidste betyder. at aspiranten kan vælge mellem at sø
ge det videregående stabskursus eller Pædagogisk Kursus.
Dette betyder altså, at han ikke fordi det ene kursus
virker »finere« end det andet må fristes til at vælge en
pædagogisk uddannelse frem for et videregående stabs
kursus eller omvendt.

I min hovedopgave under stabskurset (Moderne Un
dervisningsmetoder) har jeg påpeget, at jeg anser al vor
praktiske tjeneste i fredstid for uddannelsestjeneste - i
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krigstid skal uddannelsen være afsluttet. Med dette me
nes, at vi altid i vor tjeneste såvel ombord som på
landinstitutioner og skoler er i uddannerens rolle. Nogle
vil måske mene, at dette er indlysende, men vi glem
mer måske til tider at gøre os klart, at vi altid har en
uddannende rolle. Det kan måske være svært at forstå,
når man går af havn med et bevogtningsfartøj på pa
truljeopgaver, når en ubåd forlægger i dårligt vejr i over
fladen, eller når en minelægger forlægger med reduceret
besætning til et civilt værft. Ikke desto mindre ville det
være rimeligt under alle disse omstændigheder at tænke
på opgaverne udfra et undervisnings- eller uddannelses
synspunkt.

Det er altså nødvendigt. at vi altid tænker på opga
verne udfra et pædagogisk synspunkt såvel som udfra el

operativt synspunkt. Med dette udtryk kan enten menes
at vi blot skal sige lidt mere, om hvorfor vi gør noget,
f.eks. ved at gøre målet klart for besætningen, eller og
så gå dybt i opgaven med formelle målbeskrivelser etc.
Det er nødvendigt at vi tænker i disse baner som en
naturlig ting, og ikke betragter pædagogiske principper
som noget »fint« og »videnskabeligt« som kun gælder for
befalingsmandsuddannelsen.

Vi har allerede såkaldte pædagogiske principper. I So
værnet i form af »Bestemmelser for befalingsmandsud
dannelsen« (SVN BST 509), iøvrigt bestemmelser som
det i almindelighed i Søværnet betragtes som »Iegalt« at
anvende på andet end befalingsmandsuddannelse. Hæ
ren og Flyvevåbnet har tilsvarende pædagogiske prin
cipper, bestemmelser eller retningslinier og fornylig er ud
kommet et udkast til et stort værk om Forsvarets Pæda
gogiske principper.
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Uanset denne litteraturrnængde føler mange officerer i
dag, at vor uddannelse i det store og hele følger disse
bestemmelser. Vi har i de tidligere artikler set det hæv
det- og med rette, at såvel uddannelsen af officerer i
land som i skoledelingen følger SVN BST 509 meget nø
je. A-officeren, som forvalter disse bestemmelser, vil så
spørge, hvorfor lade mig uddanne yderligere, når jeg ud
mærket kan anvende principperne og iøvrigt mener altid
at have arbejdet i hvert fald i det store og hele efter
principperne. Der står nemlig ikke noget epokegørende
i disse forskellige bestemmelser, det er blot nu blevet
nedskrevet, således at lærere og elever har noget at hol
de sig til, og som sanktioneres af Forsvarets eller vær
nenes øverste ledelse.

Når nu A-officeren af taktisk linie tænker i disse ba
ner, og han iøvrigt ser et stadigt stigende behov for an
den uddannelse, er det naturligt, at han ikke vælger
yderligere pædagogisk uddannelse. Når de andre søoffi
cerer, dette gælder såvel officerer af de andre A-linier
som af B-linien, vælger den pædagogiske uddannelse er
det givet, fordi de ikke har det samme uddannelsestil
bud som taktiklinien, og også fordi den nye uddannelse
på Søværnets Officersskole stiller større krav til ældre
B-officerer og de tekniske - og administrativt uddannede
A-officerer med hensyn til omskoling. l forhold til øv
rige uddannelsestilbud for disse officerer giver pædago
giske kursus også en fornemmelse af prestige, som det
ikke er tilfældet hos taktiklinien.

Disse tanker bygger i høj grad på postulater, og et
forslag til ændring vil virke i høj grad hypotetisk. Det
er imidlertid et klart indtryk, at den pædagogiske ud
dannelse har virket som noget meget specielt, og at en
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oplysning om kursets formål og indhold ikke har været
tilstrækkeligt populært fremstillet for at kunne fange de
rette elever fra taktiklinien. Kursets formål er klart nok
for officeren, som har gennemgået pædagogisk kursus,
og som er bekendt med den pædagogiske jargon.

Men hvad med den almindelige sømand, forstår han må
let med uddannelsen? Tror han ikke at ord som »lede
den pædagogiske virksomhed«, »behandle pædagogiske
problemer« og »videreføre pædagogisk reform- og udvik
lingsarbejde« i virkeligheden dækker en uønsket »serni
psykologisk« uddannelse? Sætter den almindelige søoffi
cer ikke i virkeligheden uddannelsen lig med en form
for konsulentuddannelse, som intet har med hans sømi
litære karriere at gøre?

Formålet med pædagogisk kursus er, at gøre den al
mindelige søofficer, som allerede er uddannet som almin
delig instruktør og lærer dels under uddannelsen på Sø
værnets Officersskole og dels i sin praktiske tjeneste, i
stand til at lede og planlægge arbejdet og dermed ud
dannelsen i Søværnets skibe, landinstitutioner, skoler og
stabe, udfra de i dag gældende retningslinier. Han skal
kunne hjælpe og vejlede sine undergivne befalingsmænd
og sine medarbejdere i den bedste anvendelse af meto
der og midler til at nå det givne mål for enheden.

Ovenstående afsnit er i virkeligheden en målformulering
på almindeligt dansk, som enhver kan forstå, og som i
virkeligheden siger det samme som det citerede formål
med pædagogisk kursus først i dette afsnit.

Endelig bør det i forbindelse med kursus fra Søvær
nets ledelse fastslås, at kursus er et supplemet til den
almindelige søofficers karriere således, at officeren kan
vurdere. om han skal søge kursus udfra sit ønske om

- - -------- ----
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at fortsætte sin tjeneste som hidtil og ikke som en sær
lig afvigende specialuddannelse .

Hvorfor skal Forsvarets Pædagogiske kursus ikke udvides?

Forsvarsakademiet har et forslag om at udvide Pæ
dagogisk kursus til 18 måneder. Uden tvivl vil ele
verne efter 18 måneders uddannelse være endnu bed
re rustede som pædagoger, og uden tvivl er der noget
som ikke nås godt nok på 7 måneder. Man når imid
lertid tilstrækkeligt. Man får et grundlag at arbejde vi
dere med indenfor de emner, som det viser sig man får
brug for. Dette kan belyses med mange eksempler, men
det må være tilstrækkeligt med et par enkelte.

Man lærer lidt programmering af undervisning og lidt
TV-teknik, begge dele noget, som den kommende skole
mand får brug for og må arbejde videre med, men som
er tilstrækkeligt for uddannelsesplanlæggeren i Marinesta
ben. Organisationsudvikling eller management er emner,
som umiddelbart kan bruges af planlæggeren i Marine
staben, men den kommende skolemand må i hvert fald
være meget interesseret for specielt at finde frem til at
bruge det lærte i den praktiske undervisning.

Nu vil fortalerne for de forskellige faggrupper på Pæ
dagogisk kursus sandsynligvis stejle, de mener selvfølge
lig alle, at de har for lidt tid til rådighed for at nå de
respektive uddannelsesmål. På den anden side er der in
gen af målene i kursusplanen holdt som kontante »Ma
gerske« adfærdsmål. For de uindviede betyder dette, at
man ved nøjagtigt, hvad en elev kan, når han er fær
dig med uddannelsen. Derfor er aet ikke blevet uddybet.
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hvor meget eleven skal kunne, det vil igen sige at ti
den til gennemgang af faggruppen er flexibel.

Da målene er så løst formulerede med hensyn til tiden,
er der blevet mulighed for at anvende nye og utraditionel
le metoder for gennemførelsen af uddannelsen. Dette vil
senere blive uddybet nærmere; kun i forbindelse med det
te afsnit kan det bemærkes, at når man istedet for at
arbejde frem mod et kontant produkt, gennem proces
sen i gruppen når så langt, som gruppen synes man skal
gå mod målet, så er man inde i en kostbar og uhen
sigtsmæssig udvikling.

Den nuværende kursuslængde på 7 måneder betyder,
at en officer får en mulighed for at studere alle de mo
derne pædagogiske emneområder, således, at han kan ar
bejde videre med enkelte dele af uddannelsen, som pas
ser til den kommende tjeneste. En afbrydelse af tjene
sten på 7 måneder er en kostbar investering, men ikke
så meget at officeren ikke kan gå tilbage til sin normale
tjeneste. En længere uddannelse betyder en så kostbar
specialisering, at officeren ikke kan anvendes til andet
end fortsat pædagogisk arbejde. Hvis Forsvaret har brug
for en sådan ekspertice , må det være billigere at in
vestere i denne uddannelse fra begyndelsen, det vil sige
i lighed med Militær Psykologisk Tjeneste, kan man kø
be civile til arbejdet. I så tilfælde behøver man kun at
bekoste at indføre disse civile i den militære tjeneste til
et sådant niveau, at vi kan bruge dem. Der synes al
lerede at være tendenser til, at de ved Forsvarets Kur
susinstitution ansatte officerer alligevel er fjernet for me
get fra deres tjenstlige baggrund.

Konklusionen af dette må være , at vi ikke har råd
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til at udvide uddannelsen af militære pædagoger fra vo
re egne rækker. Dermed er det ikke sagt, at vi ikke
har brug for denne uddannelse. Det er i sin tid blevet
påpeget, at vi har brug for en længere pædagogisk ud
dannelse i Forsvaret, og denne indstilling vil ikke blive
fornægtet. Erfaringer fra alle mulige andre virksomheder
og fra udlandet viser netop, at det i dag er nødvendigt
at investere i uddannelse. Vi må blot lære at investere
korrekt, og det vil sige enten tilbyde officerer at tage
specialuddannelsen udenfor nummer og løfte om ansæt
telse som civile eller også ved at hyre pædagoger til
Forsvaret .

Denne argumentation har på mange måder kunnet vir
ke selvmodsigende. hvordan kan man på den ene side
tale om nødvendigheden af et 18 måneders kursus for
at nå målet og derefter påstå at 7 måneder er tilstræk
keligt. Der må ingen tvivl herske om, at det er nødven
digt, at vi giver officerer et indblik i den moderne pæ
dagogik. Dette mål nås i en tilstrækkelig høj grad ved
at lade officeren »snuse« til stoffet i 7 måneder. Denne
artikel kan ikke føre bevis for, at denne uddannelse er
»cost effective«, det er da muligt at kurset kan yder
ligere forkortes, da det blot er et grundlag til videre
arbejde , men 18 måneder er en så kostbar investering,
at det umiddelbart kan ses, at det er for dyrt.

Indoktrinering

Det er hårdt at benytte et sådant udtryk om et kur
sus for voksne mennesker, men udtrykket er blevet al-
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mindeligt kendt, og jeg er faldet for fristelsen til at an
vende udtrykket i forbindelse med denne artikel.

Forsvarets pædagogiske kursus er et udmærket kursus,
og en gruppe elever spredt over alle værnene med væ
sentlig spredning i såvel tjeneste- som levealder, er et
ideelt forum til diskussion af mange for Forsvaret væ
sentlige problemer. Kursusplanen angiver indhold og for
mål, og indtrykket af undervisningen er udmærket. Ele
verne arbejder i høj grad med lærerne som konsulenter
og føler et stort personligt ansvar for at lære noget. De
øvelsesopgaver, som afsluttede hver enkelt faggruppe, var
yderst relevante og giver mange flere muligheder for en
effektiv selvkontrol end de fra stabskursus kendte ho
vedopgaver.

Det er allerede i de tidligere afsnit blevet nævnt flere
gange, at kursus trods dette ikke er særligt produktorien
teret. Dette betyder, at det er helt op til eleven selv at
arbejde som ovenfor beskrevet eller for at sige det med
et populært udtryk at »flippe ud«. Eleverne bliver hele
tiden opfordret til at eksperimentere med sig selv i for
skellige roller, og der bliver lagt meget vægt på en ar
gumentation frem til enighed, før en beslutning kan ta
ges. Det er selvfølgelig utopi at bede 18 så forskellige
elever komme til enighed om centrale spørgsmål ved
rørende principper, det er endog svært at komme til
enighed om småting. Det første, kursus bliver bedt om,
er rent faktisk under introduktionskursus under Forsva
rets Kursusinstitution at blive enige om, hvorledes klas
sens beslutninger skal tages.

Det er hårdt for den almindelige søofficer at skulle
indordne sig under en sådan arbejdsform uden faste ret-



Seværnets offlcersuddennelse 29

ningslinier. Opdragelsen indenfor Forsvaret er rettet mod
resultater, kan vi så akceptere, at officerer af Forsvaret
bruger tiden på en sådan måde. Det kan det naturligvis
ikke, men sådanne ideer vinder ikke gehør, og eleven
som engang er begyndt på kursus har ingen mulighed
for at ændre denne tingenes tilstand, eleven må følge
med på kursus og i sidste ende altid bøje sig for klas
sens flertal og kursusledelsen.

Det er i denne situation, en A-officer af Søværnets tak
tiske linie kommer til kort. Han kan som praktisk sø
mand kun komme til at repræsentere mindretallet.

Procesanalyse er et udmærket redskab, som ofte kan
løse op for situationer, hvor en diskussion er gået i hår
knude, og hvor der kræves et resultat. Det er imidlertid
en fejl, at man indenfor Forsvarets højeste skole kan ak
ceptere, at processen er blevet til målet i stedet for mid
let. Pædagogisk Kursus er placeret meget afsondret på
forsvarsakademiet uden kontakt med de øvrige kurser og
får lov til at køre sit eget løb, dette kan ikke akcep
teres, for på en måde indoktrineres disse ideer, som det
eneste rigtige, uden at eleverne får lejlighed til at sam
menligne med en række sideløbende højere kurser, og
som disse at kunne arbejde frem mod et nøje fastlagt
mål.

Pædagogisk kursus fremtid

Udfra disse tanker har jeg kun at ønske, at den pæda
gogiske uddannelse fortsættes efter den nuværende plan
på Forsvarsakademiet. Kursus bør dog i så høj grad som
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muligt integreres i stabsuddannelsen måske endog så vidt
at de grundlæggende faggrupper, hvor det ikke er ble
vet gennemgået på et tidligere kursus eller på Stabskur
sus L, bliver givet som fællesfag med stabskursus 2. Jeg
kan anbefale, at kursus varighed forbliver uændret, men
at dele af indholdet, som f.eks. management og mere un
dervisningsteknisk uddannelse. gives før kursus for der
ved at give plads til udvidelse af de specielle pædago
giske faggrupper.

Endelig bør en mere effektiv resultatkontrol indføres
for at sikre, at eleverne når målet. Hermed mener jeg
ikke eksaminer, men større krav til elevernes øvelsesop
gaver eller eventuelt ved genindførelse af hovedopgaver.
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Danmark er et ørige i videste forstand, med sine tre
geografiske dele omgivet af vand . Danmark består af
omtrent 500 øer og en stor halvø mellem Østersøen og
Nordsøen, med en befolkning på lidt over 5 millioner
mennesker og et landområde på ialt 17.000 kvadratmi
les; desuden af Grønland , verdens største ø, af hvilken
kun 132.000 af dens 840.000 kvadratmiles er isfri og
med en befolkning på omkring 50.000 samt af de 19
små nordatlantiske øer , der udgør Færøerne med ialt 570
kvadratmiles og ca. 39.000 mennesker. Ingen dansker bor
mere end 40 miles fra havet, og 80% af befolkningen
bor mindre end 6 miles fra havet. Danmarks totale kyst
linie er på 4.500 miles , deraf kan 16% bruges til re
kreative formål.

Derfor er havet og hydrografi/oceanografi af stor be
tydning for denne nation . Dette forhold illustreres ved .
at mellem 15 og 20% af befolkningen er direkte invol
veret i maritime aktiviteter, herunder handelsflåde, er
hvervsfiskeri, skibsværfter og flåde. Imidlertid er mindre
end 100 af Danmarks ca. 5500 videnskabsmænd - eller
ca, 2% - marinvidenskabeligt beskæftiget, og mindre end
SOlo af nationens budget afsættes til marin forskning!
Derfor må danskerne være kritisk selektive med hensyn
til, hvor de vil anvende deres begrænsede midler. Ved
at se nærmere på den danske måde at gøre tingene på.
kan man måske danne sig et billede af USA i en frem
tid, hvor penge til marin forskning bliver vanskeligere
at fremskaffe .

De danske øers strategiske beliggenhed har gjort lan
det til en særlig vigtig NATO-allieret i maritim hense
ende. Der er derfor et behov for nøjagtig viden om hav-
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miljøet til forsvarsformål. Desuden har Danmark ikke-mi
litære internationale interesser i marinvidenskabelige pro
grammer og organisationer. Landet er medlem af Baltie
Oceanographic Commitee og Baltic North Sea Prediction
Group. Disse organisationer er sammensat af lande, der
grænser op til Østersøen og Nordsøen, og støtter inten
sive undersøgelsesprogrammer vedrørende temporære æn
dringer i disse farvande. Senest er Danmark gået sammen
med et antal andre europæiske regeringer for at oprette
et permanent net af telemetriske meteorlogiske og oce
anografiske stationer i europæiske farvande. Dette kaldes
Projekt Cost 43, og tænkes at skulle udgøre en del af
Integrated Global Ocean Station System (IGOSS. Dan
mark er også aktivt medlem af International Commission
For The Northwest Atlantic Fisheries (ICNAF), som un
dersøger alle aspekter vedr. fiskeindustri fra økologiske pa
rametre til markedsføring. Andre internationale medlems
skaber erholdes i International Union Of Geodesy And
Geophysies, International Association For The Physical
Science Of The Ocean , lntergovernmental Oceanographie
Commission, The International Council For The Explora
tion O] The Sea, The Wor/d Meteorological Organization
og International Hydrographic Organization.

Af stor national betydning for danskerne er sikkerhed
og effektivitet i forbindelse med de maritime aktiviteter,
der er nationens »livsblod«. Derfor er hydrografi og oce
anografi - orienteret mod sikker navigering, bedre fiskeri
og forureningskontrol - genstand for den største opmærk
somhed og pengetildeling. Imidlertid investeres der også
i andre aktiviteter som f.eks. indhentning af sand fra hav
bunden, eftersøgning af olie og forskning for forsvaret
(primært indenfor områderne mine- og ubådskrigsførelse) .
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Denne artikel vil fortrinsvis handle om de oceanogra
fiske og hydrografiske aktiviteter, der udføres af forskel
lige statsinstitutioner for at opnå de ovennævnte nationale
maritime mål. Mere end 90% af al dansk forskning af
maritim karakter ledes af statsinstitutioner. Fig. l er et
organisationsdiagram, der viser danske statsinstitutioner
involveret i oceanologi.

Forsvarsministeriet

Minekrigsførelse vil utvivlsomt spille en dominerende
rolle i enhver søkrig i det baltiske område. Således er
en tredjedel af den danske flåde direkte involveret i ud
førelse af minekrigsoperationer (se United States Naval ln
stitute Proceedings, Ianuary 1968, »Maritime Denrnark«) .
Til dette formål er der 8 minelæggere og 12 minestrygere
såvel som 4 U-både med en sekundær minelægningska
pacitet. Adskillige tusinde miner er i begge verdenskrige
blevet udlagt i lokale danske farvande, med tab af hun
dreder af skibe til følge. I den efterfølgende periode har
den danske flåde strøget eller uskadeliggjort over 13.000
miner, men selv i dag finder erhvervsfiskerne miner af
og til. Da disse farvande ligger så kritisk som koncen
trationssted for østlandenes skibsfart, er det af stor be
tydning, at nøjagtige oceanografiske oplysninger er til rå
dighed for NATO.styrker. Indsamling af sådanne oplys
ninger er en primær opgave for Søværnets taktikinspektør
(Oceanographer Of The NavyJ. Hans lille, men effektive
stab leder målinger i udvalgte områder. Det drejer sig
hovedsageligt om strømmålinger nær havbunden samt to
pografiske studier efter NATO-ønsker. Hans kontor ar-
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bejder løbende med at føre eksisterende minekrigsinfor
mationer a jour ved indsamling og bearbejdning af nye
data, såvel som med verificering af eksisterende oplys
ninger om vrag og andre anomalier, der kan vanskelig-
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gøre minekrigsførelse. De fleste officerer i staben er ud
dannet i oceanografi og hydrografi i U.S.A. ved U.S. Na
val Oceanographic Office.

Forsvarets Forskningstjeneste

Den anden organisation, der er direkte involveret i mi
litært præget marin forskning, er Forsvarets Forsknings
tjeneste (FOFT). Den består af civile og militære viden
skabsmænd, der modtager deres direktiver og pengemidler
fra Forsvarskommandoen. FOFTs rolle er at forbedre alle
danske forsvarsstyrkers udstyr og instrumentering. I re
lation til Søværnets rolle, arbejder FOFT med operati
onsanalyser og udvikling af såvel akkustisk som ikke
akkustisk undervandsdetektionsudstyr. Det skal fremhæ
ves, at danske farvande er fysisk yderst komplekse. De
danske stræder er »blandingskar« for Østersøens fersk
vand og Nordsøens saltvand. Ydermere er bassinet ret
lavvandet (besejlingsdybden er kun 17 meter), og deL
er derfor meget følsomt overfor meteorologiske ændringer.
tidevand, sæsonmæssige og endog daglige variationer. Et
problem som at finde en Ll-båd i sådanne farvande er
komplekst og enestående, og det kræver speciel instru
mentering. Specialisterne i den slags behandler problemer
ne i laboratorieforsøg med snilde og opfindsomhed. En
særlig fremgangsmåde, de anvender, er udviklingen af en
engangs lydhastighedsmåler (expendable sound velocity
meter), der er mere følsom overfor de lokale, hurtigt
skiftende fysiske egenskaber i vandet end den sædvan
ligt anvendte teknik til indhentning af oplysninger om
lydhastighed. Imidlertid, som det gælder al marin forsk-
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ning i Danmark, er FOFT's muligheder hæmmet af be
grænsning i udstyr og pengemidler, hvorfor det tager læn
gere tid at gennemføre projekter end i U.S.A. Hermed
være ikke sagt, at det endelige resultat er mindre effek
tivt. FOFT's laboratorium arbejder nært sammen med
NATO Undersea Research Facility i La Spezia, Italien
på løsningen af problemer af gensidig interesse, og det
har tidligere haft forskningskontrakter med U.S.Office of
Naval Research.

Farvandsvæsenet

Den tredje organisation under Forsvarsministeriet er
den, der er mindst engageret i marin forskning. Det er
imidlertid den største. set i lyset af oceanografiske og
hydrografiske aktiviteter. Farvandsvæsenet (FRV) ledet
af Farvandsdirektoratet (FRO) - oprettedes i marts 1973
og er en sammenslutning af flere tidligere institutioner
omfattende Fyr- og Vagervæsenet, Lodsvæsenet, Rednings
væsenet og Søkort-Arkivet. De første tre »væsener« er
kun det navnene siger, d. v. s., de yder service, der di
rikte har med sikker besejling af danske farvande at
gøre. De udfører faktisk ingen oceanografisk eller hyd
rografisk forskning eller opmåling. Imidlertid sikrer de
i et vist omfang støtte og materiel bistand til andre
statsinstitutioner. der udfører sådant arbejde . Således be
nyttes fyr og fyrskibe som indsamlingsplatforme for ocean
ografiske og meteorologiske data. Denne gren af Farvands
væsenet bistår også hydrograferne og Søværnet med lo
kalisering og fjernelse af vrag, fortrinsvis sådanne som
findes i de afmærkede sejlruter .
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Nautisk Afdeling
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Det gamle Søkort-Arkiv - nu kendt som Nautisk Af
deling - er således den største afdeling under Forsvars
ministeriet, der udfører hydrografi og oceanografi. Fig. 2
viser denne afdelings organisation. Afdelingen ledes af dir.
Knud Kærgaard (The Hydrographer), og beskæftiger sig
med nautiske sager og navigationssikkerhed i danske, fær
øske og grønlandske farvande . Den skaffer hjælpemidler
til navigatører, lodser og redningstjeneste i form af nau
tiske publikationer, hydrografiske og oceanografiske op
målinger og udgiver tekniske rapporter og søkort. Des
uden er afdelingen med i planlægningen af forholdsreg
ler til forbedring af navigationssikkerhed. De opmålinger
der udføres af hydrografiafdelingen, ledes af danske sø
officerer, der har fået deres hydrografiske uddannelse ved
U.S. Naval Oceanographic Office. Siden 1965 har syv of-

FARVANDSÆ:SENETS ORGANISATION

Administrations
afdeling

Leder af rednings
tjeneste

Kartografiafdeling

Fig, 2.
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ficerer gennemgået kursus i hydrografi og oceanografi i
perioder på fra 8 til 18 måneders varighed. Denne prak
sis gik man tidligt i 1974 bort fra p.g.a. de relativt
høje udgifter i forbindelse hermed, samt ønsket om at
betjene sig af et kursus, der i højere grad er tilpasset
danske krav. Et nyt kursus forberedes nu af Admiralty
Hydrographic Office i England. Afdelingens opmålings
bestræbelser er af forskellig karakter. I danske farvande
er opmålingerne et led i den fortsatte søgen efter sikrere
dybere og kortere skibsruter. Kyst- og strandmålinger er
ligeledes en nødvendighed p.g.a, den konstant skiftende
sandede kystlinie. Hertil anvendes en ombygget ameri
kansk minestryger. Imidlertid har den største hydrogra
fiske indsats siden 2. verdenskrig været koncentreret om
opmålingen af den indviklede og farlige grønlandske vest
kyst. Dette arbejde kan kun udføres om sommeren un
der relativt hårde forhold ved brug af 45-fods motor
både, kaldet SKA-både, der assisteres af danske fiskeri
inspektionsskibe. Decca, Raydist og Hydrodist opmålings
udstyr anvendes. De ekstreme arktiske forhold og op
målingsområdernes ensomme beliggenhed stiller store krav
om opfindsomhed til disse dristige officerer, der næsten
altid får mest muligt ud af situationen for at muliggøre
detaljeret opmåling af nogle få hundrede sømil yderligere
hver sommer. De samme officerer tilbringer vintermå
nederne med at behandle de indsamlede data med pub
licering i søkort for øje. Den hydrografiske opmåling le
des af søofficerer med skibe bemandet med besætninger
fra Søværnet, hovedsageligt værnepligtige, så tilhørsfor
holdet til Søværnet er tydeligt. En primær forskel på
den amerikanske og den danske flåde er uddannelsen
af skibenes besætninger. Det skal erindres, at næsten
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enhver dansker kender til søen, enten som fisker eller
sømand. Derfor er de værnepligtige ganske godt inde i
almindelig skibsrutine, før de kommer i Søværnet. En
hel besætning, med undtagelse af en enkelt befalings
mand, kan afgå fra et skib om fredagen og erstattes
af en ny besætning således, at skibet atter er sejlklart
om mandagen. Dette gælder naturligvis mindre skibe og
grundlæggende funktioner i disse, ikke det mere indvik
lede elektroniske materiel. Alligevel er en ny besætnings
effektivitet i sandhed bemærkelsesværdig. Generelt an
vender Søopmålingen et eller to fiskeriinspektionsskibe,
der er 240 fod lange stabiliserede skibe med helikopter,
udmærket navigationsudstyr og faciliteter, der muliggør
brug af små sidebåde; eller der anvendes en ombygget
minestryger. I særlige tilfælde anvendes om sommeren
isbrydere. De førstnævnte anvendes hovedsageligt til op
måling i Nordsøen samt ved Grønland og Færøerne, me
dens minestrygeren og isbryderne bruges i Kattegat, Bæl
terne og til støtte for strandmålinger. I flere år har
Søopmålingen arbejdet på at forøge den ombyggede mi
nestrygers opmålingskapacitet ved anvendelse af parava
ner, der trækkes af skibet og muliggør indhentning af
flere ekkolodlinier samtidigt. Det virkede nogenlunde i
sommeren 1973, men tekniske problemer plager fortsat
systemet. Fuld udnyttelse ville betyde meget for dansker
ne, fordi deres opmålingssæson er så kort.

Hele denne opmålingsindsats omsættes i sidste instans
til søkort af Kartografisk Afdeling, der udgiver kort dæk
kende alle danske farvande. Der udgives 147 egentlige
søkort omfattende almindelige batymetriske kort, fiskeri
og Decca-kort samt 19 nye miniaturiserede søkort til
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lystsejlads. For grønlandske farvande udgives 143 søkort
af forskellig art, herunder Loran-kort.

Oceanografiafdelingen

Oceanografiafdelingen oprettedes for flere år siden, da
magister Milan Thamsborg - den første der opnåede ma
gistergrad i oceanografi ved Københavns Universitet 
kom til Farvandsdirektoratet. Denne afdeling har et be
skedent projekt vedr. forskning af havstrømme i forbin
delse med den serie af oceanografiske målestationer, der
oprettes på fyr og bøjer i danske farvande. Dette pro
gram omfatter dataindsamling og -behandling samt ud
færdigelse af tekniske rapporter om strømme og andre
egenskaber i Bælterne og Kattegat. To rapporter er ud
givet i forbindelse med dette arbejde. Den sidste hed
der »Oceanografiske Målinger i Kattegat og Store Bælt,
1973«. Formålet med dette arbejde er at øge sikker
heden for den stadig dybere stikkende skibsfart til og
fra Østersøen, såvel som at tjene etableringen af lang
og korttids forureningsrnålestationer . Da magister Thams
borg tillige er geodæt, hjælper han også Udenrigsmini
steriet med teknisk assistance ved forberedelse af ter
ritorialgrænse-aftaler med Danmarks mange naboer. Det
skal erindres at Danmark har søgrænser med U.S.S.R.,
Polen, øst- og Vesttyskland, Sverige, Norge, Canada, Is
land og England.

I løbet af 1973 blev en aftale underskrevet med Canada
om opdeling af grænsen langs Grønlands vestkyst. Et
enestående problem her er en lille ubeboet ø - Hans ø -
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i Nares Strædet. Øens nøjagtige tilhørsforhold er endnu
ikke fastslået, så grænsen stopper ca, 1. sømil på hver
side af øen, med området omkring øen udlagt som in
genmandsland. Staben har også arbejdet på et yderst van
skeligt computer program, der matematisk vil sammen
ligne de forskellige metoder til udregning af grænsernes
beliggenhed afhængigt af kortprojektionen og de forskel
lige definitioner på kontrolpunkter. Dette program vil
være et mere nøjagtigt redskab til retfærdig afgørelse af
søgrænsespørgsmål, uafhængigt af det anvendte definiti
onssystem.

111eteorologisk Institut

Den sidste institution under Forsvarsministeriet er Me
teorologisk Institut. hvis indlysende primærfunktion er
vejrforudsigelse og -forskning, Da havets tilstand imid
lertid i udstrakt grad er så afhængig af meteorologiske
forhold, er dette institut uundgåeligt indblandet i studiet
af vekselvirkningen mellem atmosfæren og havet. Mange
sådanne studier udføres i samarbejde med de to univer
siteter og med nabolande i Nordeuropa og Skandinavien.
I adskillige år var dette institut ansvarligt for al ind
samling af oceanografiske data fra fyrskibene i danske
farvande. Denne funktion er på det seneste overdraget
Farvandsdirektoratet.

Fiskeriministeriet/Grønlandsministeriet

Danmarks Fiskeri- og havundersøgelser og Grønlands
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Fiskeriundersøgelser, begge med hovedkvarter i Charlot
tenlund (en forstad til København), beskæftiger sig med
situationen omkring erhvervsfiskeriets fangst, herunder
miljømæssige faktorer, der påvirker fiskebestanden.

Førstnævnte institut beskæftiger sig hovedsageligt med
fiskeriproblemer i danske farvande og havet omkring Fær
øerne. Der rådes over et laboratorium og et ferskvands
dambrug i Jylland samt et laboratorium på Færøerne.
Danmarks Akvarium drives også af dette institut. Til
arbejde »i marken« råder det over fire havundersøgel
sesskibe, hvoraf det største er DANA på 250 tons.
Hovedkvarteret, der har en stab på ca. 40, er for ny
lig blevet reorganiseret i to hovedsektioner, den teoretis
ke sektion og vurderingssektionen, foruden flere mindre
støttegrupper. Den teoretiske sektion Jtestår hovedsageligt
af matematikere, der udvikler en computer-model for fis
kerierne i Nordsøen. De vil forsøge at forudsige produk
tiviteten og tilgængeligheden for de enkelte fiskearter.
Vurderingssektionen undersøger de biologiske faktorer,
og tilfører historiske perspektiver ved litteraturgennem
gang. Naturligvis arbejder de to sektioner tæt sammen.
Deres resultater leveres som anbefalinger til Fiskerimi
nisteriet i dettes bestræbelser på at kontrollere fangst
mængden og tilsikre et fremtidigt udbytte nær maksi
mum. Fangstkvota fastsættes i samarbejde med Interna
tional Council For The Exploration O/ The Seas. De arter
der for tiden undersøges mest af instituttet er fladfisk,
sild, torsk, og ål. Fysiologisk forskning af ål har stået
på i årevis ved instituttets eksperimentelle forskningssek
tion. Spørgsmålet om, hvortil ålene vandrer, efter at de
forlader de nordeuropæiske floder, er stadig uløst. Imid
lertid er et dramatisk gennembrud netop sket, idet en
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befrugtet hunål holdes i fangenskab. Dette kan betyde,
at ål kan » dyrkes « lokalt. hvilket kunne øge fore
komsten af denne vigtige nordeuropæiske delikate sse.
Meget arbejde er i gang, for at finde andre fiskearter,
der kan udnyttes kommercielt. Forskningsresultater pub
liceres i mange internationale tidsskrifter, såvel som i de
res eget.

Grønlands Fiskeriundersøgelser beskæftiger sig med
problemerne omkring torske-, lakse-, reje- og skaldyrs
fiskerierne langs de grønlandske kyster, hovedsageligt vest
kysten. Et havundersøgelsesskib - ADOLF JENSEN
er udelukkende beskæftiget i disse farvande. På grund
af grønlændernes enorme afhængighed af fiskeindustrien
er det generelt lettere for dette institut at skaffe penge
til forskning.

Arktisk Institut er også underlagt Grønlandsministeriet.
Det udgiver en rapport kaldet DANISH ARCTIC RE
SEARCH. der i hovedsagen drejer sig om grønlandsk
kortlægning og is-forskning.

Grønlands Geologiske Undersøgelser (GGU) øger dets
marine forskningsbestræbelser på den grønlandske kon
tinentalsokkel, hovedsageligt i retning af søgning efter
gas- og olieforekomster.

Miljøministeriet

I løbet af de sidste to år har der i Danmark i særlig
grad været bestræbelser i gang for at reorganisere for
skellige nationale forskningsbestræbelser indenfor miljø-
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beskyttelse. En miljøbeskyttelseslov blev fremsat, og et
ministerium oprettedes for at centralisere de mange for
skellige afdelinger, der beskæftigede sig med luft-, fø
devare- og vandforurening. Dette skridt lignede oprettel
sen af U. S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGEN
CY. Havforurening og kontrol er en betydningsfuld del
af disse bestræbelser set ud fra det synspunkt, at Øster
søen, med al forureningen fra industrilandene der om
giver den, strømmer ud gennem de danske stræder. Der
til placerer den enorme mængde skibe (over 80.000) pas
sagerer i 1973), der årligt passerer disse stræder, et stort
ansvar på den danske regering med hensyn til forebyg
gelse af eller i det mindste kontrol med forurening fra
søulykker. Sundet (Øresund) modtager kloakaffald fra
36 danske kommuner og fra mindst lige så mange svenske.
Hertil kommer, at et nyt atomkraftværk, der vil udlede
varmt vand i Sundet. konstrueres på den svenske kyst.
Dette i forbindelse med den normale gennemstrømning
af forureningselementer fra Østersøen kan medføre en
betydelig ændring af økologien i området. Rensningsan
læg for kloakvand bygges nu, og det hævdes, at Sundet
vil være fri for forurening fra lokale kilder i 1977. De
senere år er der foretaget videnskabelige undersøgelser
af tendensen mod reduceret ilt-indhold i Østersøen, men
der er intet bevis for, at forurening er den eneste årsag.
Derfor blevet større 5·årigt projekt - Bæltprojektet 
sat i gang i 1973 for at undersøge vandudskiftningen
igennem Øresund, Store Bælt og Lille Bælt således, at
de ændringer, der skyldes forurening, kan vurderes. Et
nødsystem til at tage sig af olieforurening er også orga
niseret. Dette omfatter træning af personel fra Søværnet
og anskaffelse af specielle rensningsbåde og - materiel.
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For at muliggøre en vurdering af marine ressourcer vil
Bæltprojektet inkludere undersøgelser af de processer, der
har mulighed for at ændre koncentrationen af kontami
nerende elementer, der går ind i organismen. Et system
af sensorer vil blive oprettet for at observere vandets
blandingsprocesser og strømning, opslemmede og opløste
stoffers transport, den eksisterende næringsbelastning, se
dimentets sammensætning, tidevandseffekterne samt ud
veksling mellem hav og atmosfære .

Antallet af ansatte i Miljøministeriet er blevet udvidet ,
et nyt I20-fods skib, der er specielt konstrueret til at
tage sig af sensorsystemet, er blevet anskaffet, og tilde
lingen af pengemidIer er øget betragteligt. Miljøstyrelsens
Fiskerilaboratorium har tidligere hørt under Fiskerimini
steriet. Hertil kommer, at alle laboratorier under univer
siteterne vil få tildelt ekstra midler for at kunne del
tage i projektet. Dette projekt er et af de få, der mod
tager tilstrækkelige midler til forskning. Miljøministeriet
får assistance fra Akademiet for de tekniske Videnskaber,
en halv-statslig institution, der er i besiddelse af et isotop
laboratorium til undersøgelse af urenheder i føde fra ha
vet. På lignende måde undersøger Vandkvalitetsinstituttet
både drikke- og badevand for farlige stoffer. Danske in
dustrielle interesser er også stærkt involveret i forure
ningsprøver og -kontrol. Mange firmaer bestræber sig på
at instrumentere derefter. Det er bemærkelsesværdigt at
se, at japanerne, der har verdens højst forurenede ørige,
i den senere tid har gjort betydelige investeringer i dis
se danske firmaer for at hjælpe dem i deres bestræbel
ser på at rense. I det hele taget er Miljøministeriets ak
tiviteter et vældigt løft for marin forskning i de danske
farvande.
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Undervisningsministeriet
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De to største danske universiteter, Københavns Univer
sitet og Danmarks Tekniske Højskole, der er underlagt
dette ministerium, har begge udvidede programmer i ma
rin forskning.

Københavns Universitet beskæftiger sig hovedsageligt
med fysiske og biologiske problemer ved dets seks la
boratorier/institutter med marin tilknytning. De udfører
grundforskning og arbejder tæt sammen med andre stats
foretagender, især Miljøstyrelsen, for at udføre praktiske
forsøg. For eksempel modtager universitetets Institut for
Fysisk Oceanografi ca. fem gange så mange penge fra
Miljøministeriet for at støtte Bæltprojektet med praktisk
forskning, som det normalt modtager fra Undervisnings
ministeriet. Hertil kommer. at disse laboratorier fungerer
som undervisningsinstitutioner, ikke bare for deres egne
studerende, men også for sådanne fra andre fakulteter,
der ønsker at tage kursus i tilknytning til dette særlige
instituts speciale. Kombinationen af forskning og under
visning ligner det nyligt startede arrangement ved Woods
Hole Oceanographic Institution.

Instituttet for Fysisk Oceanografi udfører den største
del af forskningen indenfor fysisk oceanografi. Det ledes
af professor Niels [erlov, der er en verdenskendt auto
ritet indenfor optisk oceanografi. Det grundlæggende
forskningsområde for professor Jerlov og hans medarbej
dere er analyse af havvands fysiske og kemiske egen
skaber ved anvendelse af en indviklet optisk teknik. Ud
over ovennævnte tildeling af pengemidler har adskillige
af professorens medarbejdere modtaget garantier fra Forsk
ningsfonden, der er underlagt Forskningsrådet. Dette er
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en måde, der meget ligner de forskningsgarantier, der i
U. S. A. stilles til grundlæggende forskning af National
Science Foundation eller Oiiice Ol Naval Research. Dis
se garantier støtter grundlæggende marin forskning og
udvikling af nye instrumenter, især optiske samt en avan
ceret strømmåler. Det skal erindres, at disse temmelig
enestående danske farvande kræver en særlig instrumen
tering. Forskningsresultater offentliggøres i internationale
oceanografiske tidsskrifter og i egne forskningsrapporter.
Instituttet har i øjeblikket omkring fem førstedelsstude
rende og seks til otte andendelsstuderende (magisterkan
didater) heriblandt en amerikaner. Der er nær kontakt
med videnskabsmænd i U.S.A. I 1971 - 72 tilbragte dr.
Glen Tung fra U.S. Naval Postgraduate School et sabbat
år ved instituttet.

De andre laboratorier tilknyttet Københavns Universi
tet beskæftiger sig primært med marinbiologisk forskning .
Disse laboratorier tæller sammen med fiskerilaboratorierne
det største antal danske marine videnskabsmænd. Marin
biologisk laboratorium i Helsingør udfører forskning og
nogen førstedelsundervisning, hovedsageligt på området
hvirvelløse havdyr. Laboratoriet har et 45 - fods forsk
ningsfartøj, og fornylig har det fået et lille, men inte
ressant akvarium. Laboratoriet mistede sin leder for nogle
år siden, og en ny er endnu ikke fundet.

De tre øvrige marinbiologiske laboratorier er nært be
slægtede. Isefjords Laboratoriet behandler særlige pro
blemer i forbindelse med brakvandsmiljøet i danske fjor
de. Ferskvandsbiologisk Laboratorium i Hillerød beskæf
tiger sig både med primær produktion i havet og talrige
ferskvandsproblemer. Professor Steeman-Nielsen, en anset
marinbiolog, leder dette laboratorium. Endelig beskæfti-
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ger Skallingen Laboratoriet ved Esbjerg på Jyllands vest
kyst sig med marinbiologien i Vadehavet og den tilstø
dende Nordsø.

Mineralogisk-Geologisk Centralinstitut opretholder Mi
neralogisk Museum i København og har kursus i geologi
samt hermed beslægtede områder. Den professionelle stab
udfører sammen med andendelsstuderende geologisk forsk
ning for at finde økonomisk givtige mineraler, hovedsa
geligt i Grønland. Der arbejdes nært sammen med ame
rikanske maringeologer, og adskillige fælles ekspeditioner
er gennemført . En af de seneste foregik om bord på
U.S.S. LYNCH i området omkring Reykenes Ryggen. Ad
skillige artikler, som denne og andre ekspeditioner har
resulteret i, er udgivet i internationale tidsskrifter. De
amerikanske deltagere om bord på LYNCH kom fra
U.S.Oceanographic Office, Chesapeake Bay Laboratory.

Akademiet for de tekniske Videnskaber og dets tre
institutter, Hydrodynamisk Institut, Institut for Matematik,
Statistik og Operationsanalyse og Kystlaboratoriet udfører
studier i tilknytning til undervandsingeniørarbejder i ha
vet og i kystområder . De fleste medarbejdere ved disse
institutter er ingeniører og matematikere. Foruden at un
dersøge vandbygningsproblemer udfører de grundforskning
vedrørende bølger og materialvandring langs kysten. In
stitutterne assisterer også Hydraulisk Institut (et halv-stats
ligt foretagende) og kystinspektoratet under Ministeriet
for offentlige arbejder. I juni 1974 gik disse institutter
sammen om afholdelse af et symposium i København om
vandbygningsteknik. De indlæg, der blev givet ved sym
posiet, gaven detaljeret beskrivelse af disse gruppers
arbejde i de seneste år. Mange nye oplysninger om vand
bygningsproblemer præsenteredes af talrige internationale
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grupper. Fremskridtene blev udgivet af Coastal Enginee
ring Research Council, en fraktion af American Society :
Of Civil Engineers.

Ministeriet for offentlige arbejder

Foruden Geologisk Institut har man Danmarks Geolo
giske Undersøgelser, der er ansvarlig for den detaljerede
geologiske kortlægning af alle danske områder (dette er
for Grønlands vedkommende ikke nogen lille opgave).
På grund af den seneste store interesse for Nordsølejet
har Undersøgelsernes marine sektion haft meget travlt
med at søge efter de mulige oliereserver i den danske
sektor. Hidtil er der gjort meget begrænsede fund, men
privat efterforskning er stadig på et temmelig tidligt sta
dium. Succesrig udnyttelse af eventuelle større fund kun
ne betyde en vældig gevinst for denne brændstofimpor
terende nation. En anden mineralreserve, som løbende
eftersøges, er ralaflejringer i havet. Det skal huskes, at
Danmark næsten udelukkende består af sand, og at der
kun er få ikke-glaciale stenbrud eller grusgrave i landet.
Selvom moderne betonteknik har betydet en nedgang i
»stenfiskeriet«, er indvinding af grus fra havbunden sta
dig en meget vigtig økonomisk nødvendighed.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Den sidste organisation på nationalt plan er det inter
ministerielle Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Dette består af ledende nationale videnskabsmænd, der
yder bistand til naturvidenskabelig forskning. Af særlig
interesse er Dansk Nationalråd for Oceanografi, hvis for
mand for tiden er professor lerlov.
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Yderligere et institut, der modtager statsstøtte, bør næv
nes. Det er Det Internationale Havundersøgelsesråd (In
ternational Council For The Exploration Of The Seas) J

et af de ældste (grundlagt 1902) og mest enestående
selskaber der er oprettet til internationalt samarbejde i
marin forskning og fri udveksling af grundlæggende forsk
ningsdata, hvilket er essentielt for international udnyttelse
af havene og deres ressourcer. Selskabet støttes hoved
sageligt af bidrag fra medlemslandene, og det fungerer
primært som et dataopbevaringssted; imidlertid er det
også ansvarligt for enkelte internationale marinforsknings
projekter. Det ligger i Charlottenlund og udgiver en rap
port om egne undersøgelser, særligt fiskevurderinger i
Nordøstatlanten. U.S.A. tilsluttede sig ikke dette selskab
før i 1973. Imidlertid har der i mange år bestået nære
forbindelser.

Danmark, der i dette århundredes begyndelse var blandt
de førende indenfor verdensomspændende oceanografisk
forskning, er således stadig involveret - hvad det hør væ
re - i alle facetter af denne forskning. Imidlertid har
det på grund af økonomiske restriktioner været nødven
digt for regeringen at koncentrere sig om de hjemlige
problemer. Økonomiske samt sikkerheds- og forurenings
mæssige betragtninger prioriteres højst. Ikke desto mindre
har Danmark dog påtaget sig en imponerende forpligtelse
indenfor marin forskning, når man tager i betragtning,
at landets befolkning ikke er større end den der findes
i Leningrad eller San Francisco Bay området. Ligesom
Den Lille Havfrue har Danmark blikket vendt mod havet.
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og ordregivning. maskinskr. u.å. 12+23 s.

Historie
Arendrup,A.: Oplysninger vedrørende italienske marine
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bet. maskinskr. 1931. 28 s.
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maskinskr. USA 1974. 12 s.
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sea power. London 1974. 658 s. index. bibI.

Steensen, R. Steen (red.):
Flåden: l ' del. Flåden gennem 475 år. Kbh 1974.
536 s. ill.
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l' verdenskrig
Arendrup, A.: Goeben-Breslau-affæren. Foredrag fra Of

ficersskolen. maskinskr. 1927. 25 s. + 2 kort bibI.

2' verdenskrig
Hertz, U.: Lidt om K.M.A.-miner og forstrandsminer samt

rydningen af disse. Fra Tidsskr. f. Søvæsen 1946.
s. 271-288. Kbh. 1946. ill.

Hvidtjeldt, Johan: Den tyske besættelse af København
den 9. april 1940. Særtryk af Tidsskr . f. Søvæsen
juli/aug. 1974. s. 249-340. Kbh. 1974. ill. bibI.

Personalhistorie
The Hakluyt Handbook. Vol. I & II. HAKLUYT Sec.

Series No. 144/45. London 1974. 708 s. ill, index.
World defence who's who. London 1974. 268 s.

Politik og strategi
Arendrup, A.: Foredrag i taktik, holdt på Officersskolen.

maskinskr. 1928. 22 s. + 4 tabeller. bibI.
Melhorn , Charles M.: Two-Block Fox. The rise of the air

craft carrier, 1911 - 1929. Annapolis, Mld. 1974
182 s. index. bibI.

Padiield, Peter: The great naval race. The Anglo-German
naval rivalry 1900-1914. London 1974. 382 s. ill.
index. bibI.
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ill. index.

Sømandskab, navigation, bjærgningsvæsen m.m.
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Brittin, Burdick H. og Liselotte B. Watson: International
law for seagoing officers. 3' ed. Annapolis, Mld.
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Arktisk og anarktisk litteratur (Grønland)
The Compass, summer 1974. Artikler om sælfangst. New

York 1974. 40 s. ill.

Diverse
Aflevering til Rigsarkivet. Bestemmelser og vejledning.

Kbh. 1974 16 s. ill.
Kent, Alexander: De stolte skibe. Kbh. 1974. 276 s.
The National Maritime Museum. Greenwich 1974. 24 s.

ill.
The Portsmouth Royal Naval Museum. Portsmouth 1974.
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Kaj Nolsøe Bang: Færeerne : mine fædres land
Eget forlag, Svaneke 1974

Isprængt småtræk om den færøske natur og befolkning,
der viser kommandørkaptajn Bangs gennem årene voksen
de hjemstavnsfølelse, er bogen først og fremmest en beskri
velse af de forhold, søværnets repræsentanter på vore små
Atlanterhavsøer har været ude for siden 2. verdenskrig.

Når man som jeg har været flere gange på fiskeriin
spektion i årene før 2. verdenskrig, kan man fuldt ud til
træde forfatterens meninger, dels om at inspektionsskibet
må gå 100% ind for at udføre den pålagte tjeneste, så
der skabes respekt for skibet, såvel i land som i trawler
flåden, dels i hans omtale af den stoute færøske befolk
ning og den særegne nationalfølelse, der præger den.

Bang har selv været aktiv deltager i nogle af de mest
krævende begivenheder, forst som leder af Loran-stationen
på Vaag, som han overtog efter englænderne i 1946. Op
gaven var ikke let for den unge kaptajnløjtnant, ikke hvad
angår selve tjenestens udførelse, hvortil han havde et ud
søgt mandskab af eksperter, men derimod på to fronter,
kampen dels for at få den engelske besætning bort fra ø
en, dels mod en del af den stedlige befolkning, som ind
tog en meget fjendtlig holdning og betegnede danskerne
som »besættelsestropper«.

Hans næste opgave var som chef for VÆDDEREN i
1963/65 at genoprette respekten for inspektionsskibet efter
en række uheldige episoder. hvor inspektionsskibet helt el
ler delvis havde tabt sager mod trawlere, der vitterligt hav-
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de fisket inden for territoriet. Disse retssager og deres for
historie er alle omtalt og kommenteret.

Hans sidste udkommando til vore nordlige øer var som
chef for Færøernes Kommando. Han kritiserer her et ikke
altid lige heldigt valg af skibschefer, der resulterede i pe
rioder med svigtende effektivitet og risiko for, at den
gamle betegnelse »Heimalambi« atter skulle blive beteg
nelsen for inspektionsskibet. Det var nu ikke altid chefer
nes skyld, men han udtrykker også en saglig kritik af en
for nogle år siden fungerende, konservativ forsvarsminister,
noget mange af hans kolleger selv har haft trang til. Det
er særlig velfærdstatens og dens kære psykologers »demo
kratiseringstendenser« og den i begyndelsen udprægede
misbrug af talsmandsordningen, som nævnte minister pres
sede igennem trods sagkundskabens protester.

Hvis man skal overholde nedsat tjenestetid og udstrakt
frihed til at gå i land, så kan det ikke forenes med en ef
fektiv fiskeriinspektion . ligeledes nævner forfatteren det
uheldige i, at man er blevet så blødsøden, at man udskif
ter folk efter 2 måneders tjeneste i de nordlige farvande 
så skal de stakkels mishandlede mænd hjem til kone og
børn!

Interessant er Bangs beskrivelse af de mange rednings
aktioner, som også i dag finder sted, og som nu har stør
re muligheder for heldig gennemførelse efter indførelse
af helikoptere på stationsskibet. Såvel på dette felt som
ved inspekionstjenesten har denne fornyelse vist sin effek
tivitet.

Bogen er særdeles velskrevet og giver eksempler på for
fatterens digteriske åre. Man skal vist helt tilbage til kap
tajn Lagoni for at finde en forgænger af det format . At
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Bang tillige har evner som maler, viser omslagsbilledet,
som forestiller klipperne på Nolsø. Bogen har så stor in
teresse for Bangs efterfølgere i hans embeder på Færøerne,
at to eksemplarer er sendt til Færøernes Kommando, hvor
af det ene er bestemt for inspektionsskibets kommando
kasse.

Torben Geil: Marinekirurgen Rasmus Christian Ploug
Medicinsk-historisk årbog 1973.

Overlæge Geill har gennem grundige studier i litteratur
og arkiver såvel her som i udlandet fundet frem til en
fjern slægtnings, hans oldefars brors, levnedsløb.

Lægen R. C. Ploug, f. 1787, blev i 1808 ansat som un
derkirurg for at gøre tjeneste i linieskibet PULTUSK, der
med dansk besætning indgik i Scheldeflåden. I 1810 avan
cerede han til skibskirurg, hvilken stlling han betred, til
besætningen hjemkaldtes i 1813. Linieskibene havde tre
læger, overkirurgen - i PULTUSK Jørgen Hammer - skibs
kirurgen og en underkirurg.

Forfatteren har fundet frem til samtlige tilkommandere
de læger i de danske skibe på Schelden og har samtidig
givet en kort skildring af de vigtigste data for skibene
med særlig henblik på den helbredsmæssige side, ledsaget
af et par stik fra Greenwich-mueet, illustrationer, som sav
nes i Lutkens bøger om denne periode.

Ploug blev i Holland, da besætningerne afgik til Dan
mark og blev i 1814 ansat som skibskirurg i den holland
ske marine, hvor han bl. a. var ombord i DIANA under
en flådeaktion mod byen Algier. Han blev i 1831 overført
fra marinen til hæren og blev divisionskirurg i 1840. Ef-
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ter sin afsked 1850 forblev han i Holland til sin død i
1859.

Alexander Kent : De stolte skibe
Ladernann, Kbh. 1974.

En underholdende roman om Napoleonstiden, som dog
ikke giver så meget, som forhåndsomtalen lovede.

Dens beskrivelse af forholdene såvel foran som agten
for masten er i så almindelige vendinger, at bogen ikke
giver det levende billede af forholdene ombord som
f. eks. Marryarts romaner.

Michele Lanza: Rom og arven e/ter Alexander
Olivetti Litteraturfond, 1971.

Bogens hovedindhold er kampene i og omkrig Lilleasien
i årene 387-63 f. kr.

Den er skrevet af den tidligere italienske ambassadør i
København, og tilegnet Kong Frederik IX.

Mest interessant er bogens 21 sider lange forord , hvor
forfatteren beskæftiger sig med den fra tidernes morgen
tilstedeværende strid mellem øst og Vest. som fra Mid
delhavsområdet blev forskudt nordover efter den rus
siske revolution i 1917.

Charles M. Melhorn: Two-Block Fox. The rise o/ the air
crajt carrier, 1911 - 1929.
Naval Institute Press, Annapolis 1974.

Fox, signalflaget F, hejst om bord i et hangarskib, ken
detegner, at der er fly-operationer i gang.
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Efter 1. verdenskrig var planlægning af forsvaret af
USA's øbesiddelser j Stillehavet et vigtigt punkt inden
for den strategiske tænkning .

Hovedparten af planlæggerne var bundet af den tradi
tionelle opfattelse af slagskibene som flådens rygrad, men
en mindre gruppe havde forstået at udnytte de sparsomme
erfaringer fra krigen og forstod, hvilken fremtid der lå i
en forøgelse af hangarskibene i såvel antal som kapacitet.
At man til sidst lyttede til dem var som bekendt udslag
givende i Stillehavskrigen.

Donald W. Mitchell: A history of Russian and Soviet sea
power
Andre Deutch, London 1974.

Russisk maritim historie har kun påkaldt sig liden inter
esse i U. S. A., før den voldsomme opbygning efter 2.
verdenskrig tog fart. Dette understreges stærkt af forfatte
ren, men helt korrekt er det ikke, bl. a. må nævnes den
af Mairin Mitchell i 1949 udgivne »The maritime history
af Russia 848 - 1948« på 544 sider.

Mitchell søger tilbage i historien og påpeger, at det el
lers mest landmilitært baserede russiske værn gennem ti
derne har søgt at udbygge den sømilitære gren og sætte
den ind i Sorte Havet og i Balticum med ofte svigtende
held, ikke mindst da den i 1904-05 blev sat ind i Stille
havet.

Helt fra bar bund har forfatteren gennem 15 års studi
er af såvel trykte som utrykte kilder fået tilstrækkeligt
materiale til at gennemgå den russiske sømilitære historie
fra vikingetiden til dato og på denne baggrund give en
fremstilling af de senere års sovjetiske sømilitære strategi,



60 Fra andre tidsskrifter

som slutter med, at han deltager i koret af advarsler til
den vestlige verden om at tage handsken op.

Peter Padjield: The great naval race. The Anglo-German
naval rivalry, 1900-1914
Hart-Davis, Mac Gibbon, London 1974.

Der er skrevet meget om dette emne, men det er nu
behandlet af en ferrnragende forfatter og baseret på stu
dier af såvel tidligere benyttede kilder som det, der nu er
blevet muligt at benytte fra såvel engelske som tyske ar
kiver.

T. T.

FRA ANDRE TIDSSKRIFTER

Flådeadmiral S. G. Gorshkovs 6. artikel i serien Navies
in War and in Peace: A Historical Perspective, der gengi
ves i U. S. Naval lnstitute Proceedings juninummer om
handler perioden fra slutningen af tyverne til 2. verdens
krigs udbrud.

Flådekonferencerne i Washington 1921-22, Genua 1927
samt London 1930 og 1936 omtales som diplomaternes
kamp for søherredømmet. Tredivernes økonomiske krise
og Hitlers magtovertagelse beskrives meget summarisk og
Tysklands forhandlinger med England om revision af Ver
saillestraktatens begrænsninger for den tyske flådeoprust
ning resumeres; desuden omtales det sovjetiske flådebyg
ningsprogram fra slutningen af trediverne. Japans maritime
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ekspansion i samme periode og udviklingen i Tyskland var
kendsgerninger, som det kommunistiske parti og den sov
jetiske regering ikke kunne overse og derfor blev de nød
vendige forholdsregler taget for at styrke landets defensive
position.

Nogle skibbygningsprogrammer omtales og der foretages
sammenligninger med tilsvarende amerikanske krigsskibs
typer fra perioden umiddelbart før 2. verdenskrig .

Den sovjetiske flådes udvikling i mellemkrigsårene ske
te på et uddannelsesmæssigt højt stade og der fandtes vel
udviklede teorier eller koncepter for anvendelse af bl. a.
luftfartøjer og landgangsfartøjer, og på disse områder stod
man i virkeligheden langt bedre rustet end de fleste vest
lige flåder. Disse projekter blev imidletid ikke realiseret
af økonomiske grunde . Admiral Gorshkov begrunder den
tilbagetrukne anvendelse af de sovjetiske undervandsbåde
med den herskende defensive strategi, der prægede den
sovjetiske flådes operationer som en supplement til den rø
de hærs fremmarch . Flådens skibe var ejheller udstyret
med den fornødne ildkraft til støtte for et landgangsforeta
gende; desuden var værnssamarbejdet ikke givet den til
strækkelige vægt, hvilket efter Gorshkovs mening skyldtes
manglende forståelse for den afgørende rolle, som flåden
skulle spille i verdenskrigen .

Efter en gennemgang af det skibsmateriel, som var til
rådighed ved krigens udbrud, påpeges en række svagheder
især inden for områderne ubådsbekæmpelse, minestryg
ning, luftforsvar, marineinfanteri, landgangsfartøjer samt
hjælpeskibe.

Kommentaren af Vice Admiral J. F. Calvert, U. S. Navy
(Retired) fremhæver, at den 50.000 ord lange og i pole
misk form holdte artikelserie i første række skal retfær-
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diggøre den politik, hvormed Gorshkov igennem næsten
tyve år har ledet opbygningen af den sovjetiske flåde. Ad
miral Calvert finder , at den sovjetiske flåde i mellemkrigs
årene især blev svigtet på følgende vitale områder: ubåds
bekæmpelse, forsyningstjenesten til søs og anvendelse af
maritime flystøtteoperationer; det sidste blev meget tyde
ligt demonstreret under Murmanskkonvojerne under 2.
verdenskrig, idet luftdækning totalt blev overladt til eng
lænderne og amerikanerne.

Ved 2. verdenskrigs udbrud disponerede den sovjetiske
flåde over 218 undervandsbåde, det største antal ubåde
historien hidtil havde set; på samme tidspunkt havde den
tyske marine kun halvt så mange ubåde. Kommentatoren
mener, at den sovjetiske ubådsstyrke ikke blev udnytte
i tilstrækkelig grad, hvilket kun kan skyldes ledelsen under
den store fædrelandskrig, som 2. verdenskrig benævnes i
Sovjetunionen. Admiral Gorshkovs flåde er imidlertid ble
vet oceangående og de tilhørende kommunikationssystemer
og logistiske organer kan understøtte operationer fjernt
fra baser i land. Flåden besidder et betydeligt amfibie
element og undervandsbådsstyrken er blevet stærkt mo
derniseret.

Admiral Calvert finder . at Gorshkov navnlig er opta
get af to store problemkomplekser: den nukleare konflikt
på oceanerne og de strategiske ballistiske missiler. Den
videre udvikling af den sovjetiske flåde vil i stor ud
strækning blive præget af holdningen dertil.

A.S.

----------- -
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Anmeldelse af Handels- og Søfartsmuseets Arbog 1974

Handels- og Søfartsmuseet har udsendt sin Årbog for
1974 - en bog på ca. 150 tekstsider.

Bogen indledes med en fornøjelig artikel om General
postdirektoratets anskaffelse af Storebæltsfartens første
dampskib, og om en i denne anledning nedsat regerings
kommissions stillingtagen til formodede problemer i den
ne anledning, bl.a. hvorvidt den af et sådant skib frem
bragt kogen og syden i vandet kunde virke skadelig på
fiskebestanden og fiskeriet. Endvidere omtales opståede
kompetancestridigheder og deraf følgende retssager, på
hvis afgørelse man idag kan se med undren.

Af interesse for søkyndige er især en artikel om vor
hjemlige skibsmåling fra midten af 1600-talIet og godt
200 år frem, til man i året 1867 indførte det engelske
skibsmålingssystem, der anvender en registerton på 2,83m3

i modsætning til den hidtidig anvendte kommercelæst, der
var en vægtbetegnelse og som samtidig af praktiske grun
de ansattes til 2 registerton.

I en artikel af Benny Christensen fortælles, hvordan
man for ca. 200 år siden søgte at ophjælpe det hjem
lige skibsbyggeri ved at give byggepræmier til rederne
og belægge skibskøb i udlandet med en særlig afgift.
Ved en yderligere saltvandsindsprøjtning til nævnte byg
geris effektivisering søgtes kvalitetskravene hævet, selvom
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tiden hertil måske ikke var helt moden. Museumsdirek
tør Knud Klem påpeger i den anledning indsatsen af en
datidig fabrikmester på Holmen - Henrik Gerner's - ind
sats på dette område.

I en artikel af museumsinspektør Hanne Poulsen be
rettes om skibsornamentering - og herunder særlig gali
onsfigurernes historie. bl.a. omtales Bertel Thorvaldsens
og Eckersbergs andel heri. På bogens omslag er i far
ver gengivet et par galionsfigurer. der er opstillet på mu
seet.

Bogen fremtræder som et net og læseværdigt årsskrift,
hvilket - vel ikke helt tilfældigt - gør den fortrinlig eg
net som appetitvækker til et nærmere bekendtskab med
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, samt med dettes
støtteforening: Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Ven
ner.

w.

De sejlede bare
I 1957 udsendte den nu afdøde kaptajn H.C.Røder på

Høst og Søns Forlag sin bog: De sejlede bare.
Tidsskriftets læsere vil være bekendt med kaptajn Røder,

som er omtalt af adjunkt Christian Tortzen i november
nummeret af TJ.S. 1974 i artiklen »Danske søfolks og
skibes deltagelse i invationen i Normandiet 1944.«

Bogen blev ret hurtigt udsolgt, og har været efterspurgt
siden. Den foreligger nu i fotografisk optryk .
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De sejlede bare er » i ærbødige og taknemlige erin
dring om de der blev derude tilegnet semandsjamilierne
- hustruer, børn, forældre, søskende og andre - som un
der krigen til søs i pinefuld uvished med bange anelser
og i angst og bæven ventede på nyt fra havene, men
som trods alt med trofasthed og tålmod holdt sømæn
denes hjem oppe«.

H. C. Røder var den danske stemme fra BBC, der umid
delbart efter den 9. april opfordrede danske søfarende
til at søge allieret havn og ikke aksemagthavn eller neu
tral havn, som tyskerne ønskede det.

Kaptajn Røder kom til at gøre hele krigen med til søs og
på land som igangsætter og deltager i de frie danskes
arbejde i modstandsbevægelsen uden for Danmark - og
i velfærdsarbejdet for danske søfolk under allieret og si
den dansk flag. Selvoplevede kaptajn Røder at blive
torpederet flere gange.

Nøgternt og klart fortæller han i bogen sine erindringer
fra de fem år i krig, der kostede landet omtrent halv
delen af dets handelsflåde, og i hvilken ca. 2000 af vore
sømænd og fiskere mistede livet. Forfatteren indfletter
desuden en mængde historiske facts, der gør, at bogen
kan betragtes som et værdifuldt kildemateriale.

Titlen til bogen er hentet fra en dansk sømand, der uden
de store ord slog indsatsen til søs hen med et »jamen, vi
sejlede jo bare«.

P.S.
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Oversigt over foredragsvirksomhed i det 190. forsam
Jingsår

Torsdag den 25 okt 1973 kl. 19,30
I henhold til »Love for Søe-Lieutenant-Selskabet«
paragraf 32 og særligt program.

Torsdag den 8 nov 1973 kl . 19.30
»Forsvarsstabens operationsstab«
ved kontreadmiral H.M.Pedersen.

Torsdag den 22 nov 1973 kJ. 19,30.
»Moderne minekrigsførelse«
ved orlogskaptajn U.Luckow.

Torsdag den 6 dee 1973 kl. 19,30.
1. Fremsættelse af prisspørgsmål for 1973.
2. »Om forskole - »Tabte horisonter««
ved orlogskaptajn P.Garde.

Torsdag den 10 jan 1974 kl . 19,30
1. Afstemning vedrørende prisspørgsmål.
2. »Om Søværnets Materielkommando«
ved kontreadmiral T.Petersen.

Torsdag den 24 jan 1974 kl . 19,30.
»Om Søværnets udvikling«
ved viceadmiral S.S.Thostrup.
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Torsdag den 7 feb 1974 kl. 19.30.
»Krigsspil«

ved Forsvarets Forskningstjeneste.

Torsdag den 21 feb 1974 kl. 19,30
»Krigsspil«
ved Forsvarets Forskningstjeneste.

Torsdag den 7 mar 1974 kl. 19,30.
»Den svenske flåde - planer for fremtiden«,
ved viceadmiral Bengt Lundvall.

Torslag den 21 mar 1974 kl. 19.30
»Om Søværnets operative Kommando«
ved kontreadmiral N.F.Lange.

Paragraf 32 mødet den 24. oktober 1974
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S. E. Thiede, formand.
S. Torp Petersen.
P. C. H. Rasmussen

Til bestyrelse. udvalg og embedsmænd for det 191.
forsamlingsår blev følgende valgt:

Formand kaptajnløjtnant H. Hornhaver.
Næstformand kaptajnløjtnant P. Howard.
Regnskabsfører kaptajnløjtnant K. H. Winther.
Suppleant kaptajnløjtnant H. Muusfeldt .

Udvalg til affattelse af og bedømmelse af prisspørgsmål
for 1975:

Kommandør
Orlogskaptajn
Orlogskaptajn



S8 Meddelelser fre Søe ·L1eutenent·Selskebet

Suppleanter til bedømmelsesudvalget:
Orlogskaptajn H. Gjødsbøl.
Orlogskaptajn K. E. J. Borck.
Orlogskaptajn N. Rosenberg.

Redaktør af »Tidsskrijt for Sevæsene:
Orlogskaptajn P. Schriver.

Redaktørsuppleant:
Orlogskaptajn S. Ditlevsen .

Redaktionsudvalg:
Orlogskaptajn H. J. Garde
Orlogskaptajn A. Sørensen
Kaptajnløjtnant A. Nissen.
Kaptajnløjtnant S. S. Thostrup.

Revision:
Kommandørkaptajn H. J. Jørgensen.
Orlogskaptajn K. Thygesen.

Revisorsuppleant:
Orlogskaptajn J. H. Ahlers.

Voldgiftsråd:
Kontreadmiral J. Petersen .
Kommandør O. J. Odder.

Det stående udvalg:
Kommandør P. P. Holm.
Kommandørkaptajn P. Broberg.
Orlogskaptajn P. Kofoed.

H. Hornhaver



Søe-Ueulenenl-Selskabels prisspørgsmål for 1975

SØE-L1EUTEN-ANT-SELSKABETS
PRISSPØRGSMAL FOR 1975

1. Kontinentalsokkelproblemet
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Prisspørgsmål
Idet det forudsættes, at bestræbelserne på at udnytte

havbundens ressourcer i almindelighed vil blive intensi
veret, ønskes en vurdering af de opgaver Forsvaret i den
ne forbindelse kan forventes at blive stillet over for i/over
kontinentalsokkelområdet udfor det egentlige Danmark,
Grønland og Færøerne samt af, hvorledes sådanne opga
ver kan løses.

Bemærkninger
Spørgsmålet om de suverænitets- og forsvarsmæssige pro
blemer, der knytter sig til eller kan affødes af oliebo
ring m.m. på kontinentalsoklen diskuteres for nærværen
de i udlandet, bl.a. i Storbritannien og Norge. Problemet
anses også i høj grad for at være aktuelt for Danmark,
idet en vis virksomhed allerede er i gang i Nordsøen, og
undersøgelser i områderne udfor Grønland og Færøerne
synes nært forestående. Uanset, at sokkelafgrænsningen i
en del af dansk interesseområde endnu ikke er fastsat,
skønnes det derfor at være af væsentlig betydning for
Søværnet nu at få dette spørgsmål nøjere belyst.

2. Bevogtningsfartøjer

Prisspørgsmål
Der ønskes givet en redegørelse for de forventede freds-
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og krigsopgaver for de 8 bevogtningsfartøjer • der i hen
hold til foreliggende flådeplaner i 80' erne skal afløse
DAPHNE - klassen. På grundlag af denne undersøgelse
ønskes fremsat forslag til operativ koncept og de heraf
afledede generelle typekrav.

Bemærkninger
I disse år passerer bevogtningsfartøjerne halvvejsmær

ket for deres aktive levetid, og med henblik på rettidig
færdiggørelse af afløserne vil det derfor snart være nød
vendigt at starte projekteringen af disse.

Med DAPHNE-klassen fremstod en skibstype af ringe
størrelse egnet til løsning af såvel overvågnings- og pa
truljeopgaver som antiundervandsbådsopgaver. Imidlertid
kan tænkes andre kombinationer af primære og sekun
dære opgaver for en ny type. Udvalget har derfor fun
det det hensigtsmæssigt at søge grundlaget for det ende
lige typevalg grundigt belyst også af søofficerer uden for
den kreds , der er ansvarlig for planlægningen , for der
igennem at skabe det bredest mulige grundlag for be
slutningen.

3. Anvendelse af Marinehjemmeværnet

Prisspørgsmål
Der ønskes foretaget en analyse af Søværnets behov

for Marinehjemmeværnets indsats i operativ og forsy
ningsmæssig henseende samt forslag til organisation, ma
teriel og uddannelse svarende til en økonomisk realistisk
løsning af sådanne opgaver.
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Bemærkninger
Med Søværnets stadigt stigende materielpriser og per

sonelomkostninger forekommer det naturligt at undersøge,
om Søværnet drager den optimale nytte af Marinehjem
meværnets velmotiverede, frivillige personel, samt om der
kan tænkes nye, inspirerende opgaver, som kan øge til
gangen og fastholde interessen.

4. God Orlogsskik

Prisspørgsmål
Given oversigt over traditioner, skikke og regler ved

rørende tjenesten om bord og i land, som - uden at væ
re direkte nedfældet i gældende tjenestebestemmelser 
har hævd i Søværnet og som derfor bør nedskrives sam
let bl.a. med henblik på den subalterne officers forståelse
og tilegnelse af begrebet »God Orlogsskik«.

Bemærkninger
Spørgsmålet er en gentagelse fra 1956, 57, 60 og 63.

Udvalget har imidlertid ment, at spørgsmålet i dag er
mere aktuelt end nogensinde før. Samtidigt med, at der
under uddannelsen på Søværnets skoler tillægges den for
melle disciplin og den traditionelle militære og orlogs
mæssige uddannelse mindre vægt, pålægges der fortsat
flådens skibe og etablissementer betydelige repræsentative
opgaver, ligesom flaget vises overalt i NATO-øvelser og
under flådebesøg. Disse opgaver forventes løst på en for
Søværnet og nationen værdig måde d.v.s. bl.a. i over
ensstemmelse med det internationale begreb »God orlogs
skik« . Efterhånden som ældre bestemmelser og personel
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forsvinder vil indholdet af dette begreb uundgåeligt an
tage karakter af noget delvis fortidigt med mulighed for
udvanding og forvanskning. Det anses derfor at være
på høje tid atter at samle og præcisere de enkelte ele
menter og deres indbyrdes sammenhæng, således at kom
mende officerer fortsat vil være i stand til, på passende
måde, at »hævde flaget s ære« også på dette felt.

5. Frit valgt emne

Prisspørgsmål
Et studie efter frit valg over et emne , der kan have

betydning eller interesse for Søværnet.

TILBUD OM INDBINDING

KAPA BOGBINDERIET, som sidste år gav tilbud om
indbinding af tidsskriftet, tilbyder igen i år indbinding
af en årgang af tidsskriftet for

Kr. 38,00 (inel. moms).
Ved bestilling efter 1. marts d.å. eller ved særlige

ønsker om indbindinger (farve, tryk m.v.) , må der reg
nes med et pristillæg på 100/0.

Henvendelse til :
KAPA BOGBINDERIET
Ejbyvej 137
2610 Rødovre
TIL (Ol) 70 88 38

red.
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KANONBADSKRIGENS TAKTIK 1807-14
af arkivar. cand. mag. Hans Chr. Bjerg
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Nærværende artikel er en bearbej

delse af et foredrag, som forfatteren

holdt I Søe-L1eutenant-Selskabet den

7. november 1974 og som det ved

toges at optage I tidsskriftet. For

fatteren er Marinestabens historiske
(

konsulenL

Den opgangstid, som dobbeltmonarkiet Danmark-Norge
oplevede fra 1780erne endte som bekendt med det en
gelske bombardement af København 1807 og den ef
terfølgende engelske konfiskation af den store og vel
plejede dansk-norske flåde. Følgen blev bl. a. en søkrig
med England, som udkæmpedes i årene 1807-14 og
normalt omtales som kanonbådskrigen.

Det er tanken her i hovedtræk at gennemgå kanon
bådskrigens politiske, strategiske og især de taktiske for
udsætninger.

Politiske og strategiske forudsætninger
I 1805 blev den 3. koalition mod Napoleon dannet.

Der var atter krig i Europa. Efter at have slået den
russiske hær i to store slag, mødtes Napoleon med zar
Alexander 1. ved Tilsit 1807. De to tidligere fjender
besluttede her på overraskende vis at indgå forbund.
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Zaren slap derfor med landafståelse og skulle til gen
gæld hjælpe Napoleon med at virkeliggøre fastlands
spærringsdekretet af 1806. I denne forbindelse havde
man de to »huller« Danmark og Portugal at stoppe,
og besluttede at tvinge disse lande til alliance. Det spil
lede her endvidere ind, at Frankrig efter slaget ved
Trafalgar også talmæssigt var den engelske flåde under
legen.

I 1807 rådede England over 124 linieskibe og Napoleon
kun over 45 fra den fransk-spanske flåde, 14 fra den
fransk-hollandske flåde og 25 russiske eller ialt 84. Hvis
Danmark-Norges 20, Sveriges 11 og Portugals 9 linie
skibe blev lagt til disse, ville Napoleon råde over - 124
og dermed have opnået styrkemæssig lighed med den
engelske flåde. Det var derfor en nødvendighed for Na
poleon og Alexander at få fat på den danske, svenske
og portugisiske flåde.

Der kan ikke være tvivl om, at den danske regerings
erklærede udenrigspolitik siden 1801 havde været neu
tralitet omend såvel kronprinsen som udenrigsminister
Chr, Bernstorff personlig var tydelig engelsk-venlige. Et
synspunkt, som tillige ganske var i landets tarv, for
som det blev udtrykt . havde man valget mellem »en
forbigående fare for vore fastlandsbesiddelser og det at
miste vor tilstedeværelse som sømagt«. Da den svenske
konge var en forbitret modstander af Napoleon, undgik
man tillige med den førte politik at komme i modsæt
ningsforhold til Sverige, hvad der var af strategisk be
tydning for Norge.

Den engelske udenrigsminister Canning forudså en
fransk henvendelse og besluttede at tvinge Danmark
Norge til en alliance forinden en sådan. Der sendtes
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fra engelsk side en stor flåde med troppetransportskibe
til de danske farvande. De engelske skibe ankom til
Sundet 3. august 1807. I løbet af få dage var der for
samlet en styrke på 24 linieskibe og 22 mindre fartøjer
foruden de mange troppetransportskibe. En mindre es
kadre sejlede gennem Store Bælt syd om Sjælland. En
særlig engelsk gesandt stillede i København og forlangte
flåden udleveret. Kun en alliance kunne give håb om
en tilbagelevering af denne. Man ville fra engelsk side
have den dansk-norske flåde som en slags pant.

De efterfulgte, velkendte detaljer vil der ikke blive
redegjort for, blot skal det nævnes at København blev
bombarderet og kapitulerede 7. september. Flåden med
alt tilbehørende skulle udleveres til englænderne. Kom
mandør Steen Bille, der ledede Sødefensionen, havde
gjort klar til sænkning af skibene på Holmen, idet en
opbrænding kunne være til stor fare for byen. Den en
delige ordre fra kronprinsen om sænkningen nåede ikke
frem, idet kureren med ordren blev taget til fange af
englænderne, og planen derfor ikke udført.

Det engelske »ratu af flåden, som det retteligt er ble
vet kaldt, blev gennemført efter alle kunstens regler.
Ialt bortslæbtes den 21. oktober 17 linieskibe, 16 fre
gatter, 9 brigger og skonnerter, 4 skytpramme og 23 ka
non- og morteerfartøjer samt en del minde fartøjer. Den
dansk-norske sømagt blev rykket op med rod. Englæn
derne væltede de skibe, der stod på bedding på Nyholm
og gennemsavede plankerne. lait bestod den tilbageblev
ne styrke - væsentligt bestående af den i Norge statio
neret styrke - af 2 linieskibe, 1 korvet, 4 brigger, 4 styk
pramme og 16 kanonbåde samt nogle mindre fartøjer.

JL.- ~
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Kanonbådskrigen og dens taktik
Danmark var blevet kastet i armene på de franskes

kejser - meget mod sin vilje - og befandt sig nu i krig
med sømagten England; en krig, der primært måtte bli
ve en søkrig dels p. g. a. sit udgangspunkt dels p. g. a.,
at fjenden udelukkende bevægede sig på søen praktisk
taget uden faste holdepunkter i de danske farvande.

Englænderne havde ladet en betydelig flådestyrke bli
ve i de danske farvande. I Sundet befandt sig bl. a.
2 linieskibe, 1 fregat, 5 brigger og 1 kutter. I Store
Bælt rådede admiral Keat over 40-50 større og mindre
skibe. Den engelske flåde besad således søherredømmet
og derfor måtte en helt ny taktik udformes fra dansk
side. Våbenet til denne havde man i Danmark for så
vidt allerede udviklet, nemlig det kraftigt armerede ro
fartøj.

Det er en almindelig antagelse, at den danske flådes
borteliminering, bevirkede, at kanonbådsvåbenet blev ud
viklet. Dette er imidlertid forkert! I virkeligheden hav
de man et fuldt udviklet kanonbådsvåben klar i 1807,
og dette er hemmeligheden ved den gennemgående - mi
litært set - vellykkede søguerilla, som praktiseredes i de
danske farvande 1807-14. Under de herskende forhold
umiddelbart efter 1807 ville det være ganske usandsyn
lig,at der havde været tid og ressourcer til at udvikle
nye skibstyper.

For at vurdere dette kanonbådsvåben er det nødven
digt at gå lidt tilbage i tiden. Galej-våbenet havde flere
gange i løbet af 1700-tallet været søgt indført i Danmark
men til stadighed uden succes. I 1777 nedsattes Defen
sionskommisionen, der skulle behandle spørgsmålet om
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Københavns defension. Denne kommision foreslog i 1780
erne bygningen af såkaldte skærbåde til Københavns
kystforsvar. Et forsøg på at tilpasse en slags galej til
nordiske forhold. Typen var imidlertid ikke vellykket.

Samtidig med disse bestræbelser i Danmark lykkedes
det den bekendte svenske skibskonstruktør F. H. af Chap
man at konstuere et vellykket ro-kanonfartøj, som var
letroende. Denne type fik sin succesrige ilddåb i krigene
med Rusland og Danmark 1788-90.

En kommision blev nedsat i 1790 til at finde frem
til egnede ro-kanonfartøjstyper og nærmere at udforme
en plan for et kystforsvar af Danmark. Denne kommision
fremkom 1795 med en sådan plan. I følge denne skulle
der etableres faste søbatterier ved alle indløb og fjorde.
Bl. a. kan nævnes lokaliteterne Hals, Ebeltoft, Samsø,
]sefjorden, Kalundborg, Vordingborg og Kiel. Det pres
serende problem med at skaffe skibe til beskyttelse for
konvojerne på verdenshavene omkring 1800 bevirkede
imidlertid, at planen delvis skrinlagdes. Det er værd
at understrege, at denne skrinlægning ikke skyldtes diver
gerende opfattelser blandt flådens ledere eller øvrige of
ficerer. Der var altså ikke tale om en opblussen af dis
kussionen store skibe kontra små skibe.

Efter 1801 toges planen op igen med stor energi. Eg
nede lokaliteter til søbatterier og ro-kanonbådsstationer
undersøgtes i årene 1804-06. Samtidig byggede de private
skibsbygmestre Larsen og Eskildsen en ro-kanonbåd ef
ter opdrag fra den omtalte kommision. Nu skete der
imidlertid det ejendommelige, at en svensk marineløjt
nant ved navn C. J. Dahleman , der havde deltaget som
chef for en af de chapmannske rokanonbåde i den svensk
russiske krig 1788-90, men i 1799 havde taget sin af-
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sked fra den svenske marine og slået sig ned i Køben
havn, henvendte sig til det dansk-norske admiralitet med
tilbud om at stille sin viden om de svenske kanonbåde
til rådighed for Danmark. Tilbuddet blev akcepetret og
i 1804-05 blev der samtidig med den larsen-eskildsenske
kanonbåd bygget en efter Dahlemans anvisninger. base
ret på den svenske proto-type. I 1805 blev der i Sundet af
holdt en formelig prøve mellem de to typer; en prøve, der
klart afslørede den svenske types fortrin. Man beslut
tede derfor at gøre denne til prototype for det danske
og norske kystforsvar. Der indhøstedes nye erfaringer
med denne type og der byggedes i 1807 derefter 10 af
denne type. 5 blev sendt til Norge og de andre 5 blev
i København og faldt der i englændernes hænder.

Kanonjolla anvendt under søkrlgen 1807-14. Tegningen viser, der pil denne
type kunne påmonteres et særl igt stævnror, so." skulle anvendes, når

kanonjollen med agterendan forrest , angreb fjenthge fartøje r.
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Der udvikledes en stor og en mindre proto-type hen
holdsvis kaldet kanonchaloup og kanonbåd. Nogle typi
ske tal for disse typer var f. eks.: (efter C. Schaffa
litzky de Muckadell: Håndbog i Nordens Søkrigshistorie).

længde 20,6 m 11,4 m
bredde 5,2 m 3,0 m
dybgående 1,2 m 0,7 m
årer 38 18
armering 2-24 pd. 1 - 24 (18) pd.
besætning 79 24

Begge typer førte 2-3 master med sprydsejl - senere
gik man over til luggersejl. For chalouppernes vedkom
mende var de 2 kanoner placeret henholdsvis for og ag
ter. For jollens vedkommende var kanonen placeret agter.
En særlig underskibsbygning agter gav den tilstrækkelige
opdrift således at den tunge kanon ikke fik jollen til at
hælde agter. J løbet af krigen så forskellige special-udga
ver af disse proto-typer dagens lys, således morteer-cha
louppen og raketchalouppen. Begge bådtyper var åbne,
først i 1812 byggedes en kanonchaloup, kaldet PRØVEN,
forsøgvis med halvdæk.

Danmark var altså i den gunstige situation, at det kort
forinden englændernes ankomst i 1807 havde udviklet en
effektiv ro-kanonbådstype, som praktisk taget med det
samme kunne sættes i serieproduktion over hele landet.
Den første kanonchaloup i denne produktion, som fulgte,
blev søsat 5. februar 1808 og allerede inden april sam
me år var 20 sådanne fartøjer færdige.
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I løbet af 1808 byggedes således efter de samme teg
ninger ikke mindre end 97 kanonchaloupper og 13 ka
nonjoller. Hertil kom så 2 skytpramme og 16 morteer
chaloupper og 3 brigger. Mens de 13 kanonjoller alle
var byggede i København, var 58 af kanonchaloupper
ne bygget i provinsen. Danmark havde med et skabt sig
en kanonbådsflåde, der tillige nød godt af de allerede
delvis etablerede kystforsvarsstationer og -batterier rundt
om i landet. Alene på Sjælland drejer det sig i 1809 om
43 skanser og stationer.

laIt byggedes i årene 1807-14 således 166 kanoncha
loupper og 66 kanonjoller . Proto-typerne forbedredes i
løbet af krigen under indtryk af de indhøstede erfarin
ger og er iøvrigt i sig selvet interessant studium.

I februar 1808 kom der en håndbog i den taktik, der
skulle anvendes for kanonbådsvåbenet. Det sidste og ikke
mindst vigtige element i det forudsætningskompleks, der
ligger til grund for den dansk-norske sø-guerilla, var her
med til stede. Håndbogen var en pjece på 41 sider med
titlen»Nogle Tanker om Brugen af Canon-Chaloupper« og
forfattet af søofficeren Otto Lutken. Denne havde i 1805
foretaget evolutionsøvelser i Sundet som chef for Evolu
tionseskadren og var iøvrigt udmærket rustet til at for
mulere det teoretiske grundlag for kanonbådsvåbenets
aktivitet. Pjecen var inddelt i følgende hovedafsnit:
- Om Brugen af Canoneer-Chaloupper (§§ 1-6)
- Canon-Chaloupens Brug imod en til ankers liggende Fi-

ende (§§ 7-37)
- Om Canon-Chaloupens Brug imod seilende Skibe (§§

38-43)
- Om Canoneer-Chaloupens Brug imod deres lige (§§ 44

55)

- - - - -------------------
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I forbindelse med afsnittenes overskrifter skal det be
mærkes, at Liitken anvendte betegnelsen Canon-Chaloup
og Canoneer-Chaloup i flæng. For rigtigt at forstå be
tydningen af denne pjece må det huskes, at Danmark
ingen tradition havde for ro-krigsfartøjer, hvorfor de sø
officerer, der skulle betjene det nye kanonbådsvåben in
gen større erfaring eller uddannelse havde i dettes sær
præg. I det følgende skal nogle af de mest centrale pa
ragraffer citeres for at give et indtryk af denne vigtige
pjeces indhold.

Fra første afsnit skal citeres:
§ 1 Da Krigs-Skibet har sin væsentlige Styrke i Sider

ne, og Canon-Chaloupen derimod sin Styrke i
Stevnene, saa flyder deraf, at sidstmeldte ligesaa
omhyggelig maa søge at vende Stevnen som først
meldte Siden til sin fjende.

§ 2 Naar Skibet slaar med Siden til sin Fjende,
er det kun underkastet tværskibs Skud, da der
imod Canoneer-Chaloupen, der maa vende Stevnen
til, imodtage alle Skud langskibs, en Stilling, i
hvilken den kan giøre Regning paa, at hver Kugle
er ligesaa skadelig som 3 tværskibs, ja det skulde
blive umuligt for det stevnsbevæbnede at angribe
det sidebevæbnedes Side, dersom ikke Førstmeld
tes liden Brede og liden Høide over Vandet giorde
ham vanskelig at trejfe.

§ 3 Da stevnbevæbnede Fahrtøier kunne komme ti!
at agere ei allene mod sidebevæbnede, men endog
imod deres Liige, ei al/ene mod Ankers liggende,
men og imod Seilende. baade med stor samlet
Magt som og med enkelte eller faa af disse Fahr-
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teier, saa følger deraf, at man maa tænke sig ind
i alle disse forskellige Omstændigheder for at ud
drage og udfinde det rigtigste Forhold ved enhver
af disse Leiligheder. Vel kan det aabne Hoved,
og undertiden blot Lykketre], lede til, selv under
Kuglernes Hvinen, at vælge den klogeste Plan,
men bedre og sikrere er det, naar man i rolige
Timer har overtænkt Tingene og dannet sig Reg
ler for sin fremgangsmåde.

Flg . 1 i LOtkens håndbog om Kanonbådstakt ik [fr. det I artiklen CIterede § 11
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Fra andet afsnit skal citeres:

§ 11 Canoneer-Chalouper bør ikke angribe begge Stev
nene paa noget sidebevæbnet Skib; thi dersom
samme svinger 14 Circul, da vender han derved
Bred-Siden til begge Parterne, og er selv ikke be
skudt hverken langskibs eller skiens af nogen:
de bør, om de ikke 'ere flere end 2, enten samlede
angribe een af Piendens Stevne og continuere der
indtil han begynder at svinge, da de strax bør
sprede sig hver til sin Side og tage saadan Position
som vedlagde Figur 1, udviser for et større For
deel, at de stedse beskyde Pienden i en Vinkel
af 450 eller Middel-Linien imellem tværskibs og
langskibs, at Fienden ikke kan svare uden med
enkelt Canon. og at dersom han svinger for at
vende Bred-Siden til den eene af Chalouperne,
saa beskydes han aldeles langskibs af den anden.

Fra det tredie afsnit kan citeres:

§ 39 Naar Canoneer-Chalouper ville angribe et under
Seil værende Coujjardie-Skib, da maae for det før
ste benyttes de almindelige [agt-Principer for saa
vidt de her kunne være anvendelige; i øvrigt maa
bemærkes, at da det ei kan paatvivles, at jo Ski
bet søger Leilighed at flye, saa er det bedre at
være lidet i Læ af samme end til Luvart, heldst
om Canoneer-Chaloupen er sellende, men roende;
thi da Chaloupen kan roe stik op i Vinden, saa
vil det være umueligt for Skibet at undgaa Cha
loupen ved at krydse sig op til Luvart i vore
Fahrvande, hvor lange Strækkebouge sieden fore-
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findes: imidlertid maa Canon Chaloupen,naar den
er i Læ, være meget opmærksom paa Skibets
Manoeuvre, at samme ikke ved en pludselig Af
holdning seiler ham i Synk. Ere flere end een
Chaloupe paa Jagt efter et Couffardie-Skib, da
bør de ikke søge ham samlede, men paa forskel
lige Kanter, efterdi een er fuldkommen Magt nok
imod ham og det her kun gielder om at kunde
naae ham i hvor han vender sig hen.

§ 43 Ved at angribe Krigs-Skibe under Seil bør meere
lægges an paa at beskadige Reisningen end Skraa
get; thi først da, naar Skibet ikke kan manoeuv
rere eller giør det slet og seendrægtigt, først da
er der Fordeel for Canoneer-Chalouperne at haabe.

Fra det fjerde afsnit citeres:
§ 44 Ligesom sidebevæbnene Skibe hige efter at be

skyde hinanden langskibs, saaledes bør Stevnbe
væbnede søge efter at beskyde hinanden tværskibs.
omendskiøns Fordeelen her ikke bestaaer i den
meere Skade Fienden tiljeies (thi den er virkelig
mindre) men i at man selv imidlertid aldeles ingen
Skade er underkastet.

§ 45 Canoneer-Chaloupers Bygning og Bevæbnings-Maa
de giør det til en ufravigelig Regel, at disse Fahr
tøiers Slag-Orden maae, med Hensyn til hvad er
sagt i § 10, have følgende tvende Egenskaber,
nemlig først at de vende Stevn til Fienden, og
dernæst at de ere stillede paa Perpendiculairen
af deres Kiøls Linie eller, hvilket er det samme,
ret tværs fra hinanden.

----- -- ---
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Det ovenstående uddrag af Liitkens pjece skulle give
et vist indtryk af de tanker, der var nedfældet i de tak
tiske anvisninger samt de karakteristika, som var ka
nonbådsvåbenets. På mange måder må kanonbådene be
tragtes som de stævnsbevæbnede motortorpedobådes for
gængere såvel i taktisk som konstruktionsmæssig hense
ende.

Kanonbådsflåden organiseredes efter svensk forbillede
i følgende organisationsmønster:

1 peleton
2 peletoner
3 divisioner
2 batailloner

1 division
1 bataillon
1 brigade

2 kanonbåde
4 kanonbåde

12 kanonbåde
24 kanonbåde

Det var en gylden regel, at ingen kanonbåd måtte op
træde alene. Der skulle mindst være to - altså en pele
ton - der opererede sammen.

Kanonbådsvåbenet var et udpræget chancevåben. Dets
to fortrin var dels, at det ved hjælp af sine årer kunne
bevæge sig i stille vejr (»kanonbådsvejr«), dels med sit
ringe dybtgående og besætningens farvandskendskab bed
re kunne udnytte farvandets muligheder. Konkret bestod
det taktiske i, at man i stille vejr flere i forening tog
sig af enkeltvise engelske krigsskibe eller under samme
omstændigheder skar handelsskibe ud af konvojerne og
entrede dem. Kanonbådenes grundformation var almin
delig kølvandslinie kaldet peleton-kølvandslinie med 1
båds afstand. Kampordenen var en frontlinie med 20 m
mellem de enkelte kanonbådes åreblade.
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Englændernes fremfærd og de hårde kapitulationsbe
tingelser rejste overalt i Danmark og Norge en voldsom
harme mod fjenden, og det er vel ikke helt forkert al
tale om en nationalfølelse, der gennemstrømmede alle
samfundslag. Offerviljen var kolossal. Private indsamlede
beløb, som der blev bygget kanonbåde for, og mange
arbejdede som håndværkere og matroser uden at få no
get for det, En stor hjælp var det, at så mange af han
delsflådens officerer var uden arbejde, fordi det under
et absolut engelsk søherredømme var umuligt at drive
normal handelsvirksomhed over søen. Disse skibsoffice
rer ansattes i Søetaten som såkaldte »maanedslieutenan
ter« - en slags forløber for senere tiders reserveofficerer
i flåden. Maanedslieutenanterne udkommanderedes nor
malt således, at de underlagdes en linieofficer og sammen
med denne udgjorde de 2 skibschefer i en peleton. I føl
ge sagens natur var det yngre officerer, der var skibs
chefer og som derfor var med til at tegne krigens gang.
Man kan da også se krigen betegnet som »Søløjtnanter
nes krig«.

Der er grund til at nævne og understrege det amfi
bieagtige i det etablerede kystforsvar. Kanonfartøjerne
udstationeredes som nævnt ved de forskellige etablerede
skanser rundt omkring i landet; samtidig inddeles kys
terne i kystmilits-distrikter. Der indrettedes ialt 5 distrik
ter, Sjælland, Jylland-Fyn, Hertugdømmerne, Nord- og
Sydnorge . Hvert af disse distrikter var under kommando
af en divisionsgeneral, som havde kommandoen over de
samlede land- og søstridskræfter i det pågældende di
strikt. F. eks måtte ingen kanonbådspeleton stikke til
søs uden tilladelse fra divisionsgeneralen var indhentet.
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I denne forbindelse spillede et speciel udarbejdet signal
system en særlig rolle. Det var gennem dette system, der
i 1809 var udarbejdet af O. Liitken og J. C. Krieger,
muligt for de enkelte distrikter at kommunikere indbyr
des ligesom det var muligt at komme i kontakt med
kanonbåde, der befandt sig under gang i distriktet.

Et hovedtræk ved kanonbådskrigen var utvivlsomt ka
pervæsenet, som helt lå i tråd med den anvendte kyst
guerilla-taktik. Allerede den 14. september 1807 udstedte
regeringen et »Reglement for Kaper/arten og Prisernes
lovlige Paademmelse«. Der kunne udstedes såkaldte ka
perbreve til private eller interessent-sammenslutninger,
som var interesserede i at udruste armerede skibe til an
vendelse overfor fjendtlige koffardiskibe. Kapervæsenet,
i hvilket den personlige profit og fædrelandskærligheden
gik op i en højere enhed af ubestemmelig substans,
supplerede de sømilitære bestræbelser. Den engelske han
del led følelige tab, og man gik fra engelsk side over
til at konvojere koffardiflådeme gennem de danske far
vande bevogtede af letsejlende orlogsbrigger. Efterhånden
som de danske angreb blev mere og mere succesrige, ud
kommanderedes endog linieskibe til at beskytte disse sto
re konvojer.

Danmark-Norges achilles-hæl var Norges providering.
For at fremelske det danske landbrug, havde man gen
nem forskellige forordninger gjort Norge afhængig af
den danske komtilførsel. Denne disposition gav nu bag
slag, idet den normale komtilførsel mellem Danmark og
Norge ikke var mulig at opretholde p. g. a. det abso
lutte engelske søherredømme. Der var ligefrem hungers-
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Maleriet _Den engelake br ig TICKLER erobres af kanonbåde I Lsngelandsbæltet den 4. Juli 1806
af C. W. Eckersberg . Den gengivne situation v iser, hvorledes kanonfartøjerne angriber den af
vindstille stækkede brig forfra nogle grader fra dennes dlamentrelplan • en sf hovedreglerne I den

særlige ksnonbådstaktlk.
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nød i Norge, og det ene halsbrækkende forsøg efter det an
det blev foretaget for at bringe komtransporter til Norge
uden om de engelske krydsere i Skagerak. Fra dansk
side opererede man med at få englænderne til at god
kende en dispensationsordning således, at kom kunne
føres til Norge. For at stille englænderne venligere over
for en sådan løsning ophævedes allerede i 1809 den 2.
august kaperforordningen, idet kapervæsenet var blevet
særlig forhadt af englænderne. Ophævelsen betød øko
nomisk ruin for mange af den tids gullasch-baroner, og
da den ønskede politiske virkning udeblev indførtes ka
perforordningen atter 28. marts 1810.

Den storpolitiske udvikling havde medført, at Dan
mark-Norge og Sverige befandt sig på hver sin side af
den europæiske krigsfront, og Danmark-Norge var der
for tvunget til at erklære Sverige krig i februar 1808.
Denne udvikling medførte så igen, at England stillede
tropper til rådighed for Sverige. Til gengæld stillede Na
poleon tropper til rådighed for Danmark-Norge. Dels for
at sikre troppeoverførslen til Sverige dels for at hindre
de fransk-spanske troppers overførsel til Sjælland, pla
cerede den engelske admiral Saumarez, der kommande
rede den engelske flådestyrke i de baltiske farvande, en
flådestyrke i Store Bælt. Fra dansk side forsøgte man
at rense Store Bælt inden den engelske eskadre der vok
sede. Det eneste linieskib, man havde til at løse den
opgave var PRINS CHRISTIAN FREDERIK, som var
ankommet fra Norge og nu i 1808 lå ved Helsingør. En
operation af den her nævnte art var i virkeligheden dømt
til at mislykkes, yderligere kom at skibets afgang fra
Helsingør blev forsinket, hvorved overraskelsesmomentet
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gik tabt. En engelsk eskadre for sydgående iSkagerak
fik underretning om det danske linieskibs afsejling og
bevægelse og satte efter det. Det blev indhentet udfor
Sjællands Odde 22. marts 1808. Den engelske overmagt
var stor og kampen håbløs.

PRINS CHRISTIAN FREDERIKs chef C. Jessen satte
sit skib på grund hvor det efter en hidsig kamp blev
entret og erobret. Skibet blev stukket i brand og sprang
dagen efter i luften. Denne engelske sejr bevirkede na
turligvis, at ethvert forsøg på at få overført de spanske
tropper til Sjælland og videre til Sverige var håbløs.

At udrette noget med større krigsskibe mod englæn
derne var så at sige umuligt. Derimod lykkedes det i
det første egentlige krigsår 1808 for kanonbådsflotiller
ne at notere flere succesrige sejre.

Den 4. juni 1808 erobrede kanonbåde under kommando
af Chr. Wulff en engelsk orlogsbrig, som gennem et styk
ke tid havde krydset i farvandet mellem Langeland og
Tårs på Lolland.

En lille uge efter, den 9. juni, blev den engelske or
logsbrig THE TURBULENT i Køge Bugt sammen med
11 koffardiskibe, skåret ud af en stor konvoj og erobret
af en kanonbådsbataillon fra København.

Den 2. august 1808 blev orlogsbriggen THE TIGRESS
erobret og indslæbt til Nakskov. I norske farvande erob
redes på samme tid THE SEAGULL.

Den anvendte taktik var stort set den samme hver
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gang. En konvoj observeredes gennem et stykke tid, og
når vinden løjede af, overfaldt kanonbådsflotillerne som
en ulveflok de engelske skibe enkeltvis, der uden vind
var ude af stand til at manøvrere og derfor prisgivet de
fremstormende kanonbåde, der bevægede sig frem ved
hjælp af årerne. Ofte var det kun opkommende briser,
der i sidste øjeblik frelste de angrebne skibe. Dette var
således tilfældet med det engelske linieskib på 64 kano
ner AFRICA, der på dristig vis blev angrebet i Sundet,
medens det beskyttede en stor konvoj på 130 koffardi
skibe. Skibet blev ilde tilredt og kun en let brise, som
opkom frelste i virkeligheden skibet fra ødelæggelse.

Stor betydning for den engelske søkrigsførelse i de dan
ske farvande var udlægningen af fyr og sømærker til
hjælp for navigationen. Disse var nemlig som et led i
forsvarsbestræbelserne blevet inddraget. Englænderne lag
de derfor flere steder fyrskibe ud eller lod skibe, der
fungerede som sådanne, forankre på de nødvendige ste
der i de danske farvande.

Fra engelsk side havde man placeret et fyrskib ved
Anholt, idet fyret på denne blev holdt slukket. Det en
gelske skib blev imidlertid i vinteren 1808-09 skruet ned
af isen, og englænderne bemægtigede sig derefter i foråret
1809 ved en overrumpling Anholt og tændte atter fy
ret her. Denne station blev af meget stor vigtighed for
englænderne og fra dansk side stod en tilbageerobring
af Anholt øverst på ønskelisten.

Den 2. september 1809 erobredes den engelske orlogs
brig THE MINX, der var udlagt ved Skagen so~ fyr-
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Syv danske kanonbåde angribes ti l ankers ved Basum den 3. september 1813 af ti engelske kanonbåde og f ire barkaaser .
kunstneren ukend t. Maleriet eles af Brøstes Samling I København. Den geng ivne situation lliustrerer, hvorledea kanonfar 

tøjer efter den udviklede taktik sku lle bekæmpe . dares lige· .



Kanonbådskrigens Taktik 1807-14 93

skib. En fregat på 44 kanoner MELPOMENE blev i en
kamp med 20 kanonbåde så ilde tilredt, at den måtte
kasseres efter hjemkomsten til basen. I august samme
år var det lykkedes en norsk kanonbåds flotille at tilbage
erobre den danske brig ALLART, som siden 1807 havde
været på engelske hænder.

Guerillaen i de danske farvande fortsatte med stor hef
tighed. Den engelske flådes primære opgaver var dels
at blokere forbindelsen mellem de danske landsdele dels
beskytte transithandelen og forsyningerne til den baltiske
flådeafdeling gennem de danske stræder.

I året 1810 erobredes kun et engelsk krigsskib, kut
teren ALBAN på 12 kanoner, af 6 kanonbåde under le
delse af premierlieutenant J. C. de Falsen, som på for
skellig måde havde udmærket sig i kampene mod eng
lænderne.

At englænderne begyndte at overveje en ændret tak
tisk holdning til søkrigen i de danske farvande, tydede
affæren ved Grenå 8. juli 1810, hvor englænderne med
små armerede fartøjer udsendt fra 2 linieskibe overrump
lede og erobrede 3 mindre danske kanonbåde. Henimod
krigens slutning sås flere og flere engelske kanonbåde
operere i danske farvande. Således blev danske kanon
både, der lå til ankers ved Biisum i Holsten, angrebet
af 10 engelske kanonbåde og 4 barkasser den 3.september
1813.

I året 1811 erobrede danske kanonbåde de engelske
orlogsbrigger THE SAFEGUARD og MANLY. Samme
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år foretoges et længe planlagt men mislykket angreb på
Anholt under ledelse af de Falsen.

Der indtrådte en vis afmatning i 1812. Den 19. au
gust blev dog den engelske orlogsbrig THE ATTACKE
erobret. I Norge udgjordes rygraden i den norske søstyr
ke af fregatten NAJADEN og briggerne LOLLAND,
SAMSØ og KIEL. Styrken lå i 1812 ved kysten ud for
Arendal og havde sommeren igennem foretaget flere
heldige angreb på engelske koffardifartøjer. Den 5. ju
li lå styrken til ankers under kommando af Capitain
Hans Peter Holm. Dagen efter observeredes en engelsk
styrke ud for Sandøen. Denne styrke bestod af linieski
bet DICTATOR og briggerne CALYPSO, PODARGUS
og FLAMER. Den norske styrke fortrak nu til Lyngør,
hvor man mente sig i sikkerhed. Stik mod alle forvent
ninger sejlede de engelske skibe ind i det snævre far
vand - sandsynligvis ledet af en kendt mand. De engel
ske skibe foretog den fantastiske manøvre, at de gik
helt ind i havnen og skød NAJADEN i sænk. KIEL over
gav sig, og LOLLAND blev stukket i brand, mens SAM
Sø undslap. Ankomsten af en tilkaldt kanonbådsflotil
le hindrede englænderne i at sejle bort med de erobre
de skibe.

Afslutning
Med freden i Kiel 14. januar 1814 ophørte denne ejen

dommelige krig, som blev påtvunget Danmark-Norge. Kri
gen og den specielle - utraditionelle - krigsførelse, som
forholdene nødvendiggjorde har noget fascinerende over
sig. Især falder de mange enkeltpræstationer i øjnene.
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Krigen er i C. F. Wandels bog fra 1915 beskrevet i
mindste detalje, men endnu mangler vi undersøgelser
af skibshistoriske og sømilitære forhold under krigen
1807-14, herunder taktikhistoriske og militærpsykologis
ke aspekter.

Man kan stille det spørgsmål: Hvad betød i realiteten
den dansk-norske sø-guerilla for den engelske krigsfø
relse set i en større sammenhæng? Havde den mest psy
kologisk betydning for de danske selv, eller betød den
virkelig noget i strategisk sammenhæng? Vi er her inde
i en problemstilling, som naturligt hører sammen med
guerilla-begrebet. Vi ved, at de engelske konvojer måtte
have stærkere og stærkere beskyttelse igennem krigsåre
ne for at få forsyningerne sikkert igennem til den en
gelske flåde i Østersøen, men ingen har endnu gjort
op, hvor stor en procentdel de tabte skibe udgjorde af
den samlede gennemførte engelske tonnage i løbet af
krigsårene. Mange kendsgerninger lader formode, at den
samlede strategiske betydning af den danske sø-guerilla
var meget beskeden , et forhold, der tit glemmes på
grund af de mange fremragende enkeltpræstationer af
unge officerer, som denne krig var så rig på. Glemmes
må det heller ikke J at englænderne - efter den sejlende
dansk-norske flådes eliminering - primært var interesse
ret i de danske farvande som gennemsejlingsområde.
Danmark-Norge var derfor henvist til en defensiv stra
tegi og en offensiv taktik!

At det lykkedes at gennemføre den dansk-norske sø
guerilla med stor taktisk held og succes skyldes - såle
des som det er omtalt i det foregående - at det inden
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krigens udbrud var lykkedes at tilvejebringe de nødven
dige taktikteoretiske, skibsbygningsmæssige og basernæs
sige forudsætninger for denne. Samtidig er søkrigsføre1
sen i de danske farvande 1807-14 en bekræftelse på
Mahans tanker om det absolutte søherredømme. Det var
ikke muligt med kanonbådene alene at erobre det abso
lutte søherredømme, som englænderne havde igennem
hele perioden. Dertil var kanonbådsvåbenet for svagt
og for chancepræget. Kun i snævre eller med grunde op
fyldt farvande kunne kanonbådene optræde med overle
genhed - eller i stille vejr, hvor de store skibes manøv
reevne var stærkt nedsat. I 1808 forhindrede nogle en
gelske krigsskibe placeret i Store Bælt overførelsen til
Sjælland af de på Fyn stående fransk-spanske tropper.

Det må forudses, at fremtidig forskning vil bringe ny
vurderinger af søkrigen 1807-14 i de danske og norske
farvande.
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Formålet med dette indlæg er dels at rette enkelte
konkrete fejl i den af orlogskaptajn S. Ditlevsen for
fattede artikel i forrige nummer, dels at give enkelte op
lysninger vedrørende Pædagogisk Kursus for Officerer
og dels at foregribe en uhensigtsmæssig og irrelevant de
bat vedrørende officerens videreuddannelse baseret på
et ufuldstændigt og forkert grundlag.

De tidligere artikler vedrørende officersuddannelsen
i Søværnet har været karakteriseret af saglig information.
Den seneste desværre af en subjektiv opfattelse som
ingen udover ledelse af og tidligere elever på Pædago
gisk Kursus har mulighed for at vurdere. Artiklens for
fatter nævner, at Forsvarsakademiet (FAK) har udarbej
det og fremsendt et forslag til udvidelse af kursus. Aka
demiet har hverken udarbejdet eller fremsendt et sådant
forslag. Forfatteren omtaler endvidere en påtænkt udvidel
se af kursus og må vel i denne forbindelse referere til
både Forsvarskommandoen (FKO) og FAK. Hverken
FKO eller FAK har såvidt vides planer om en udvidel
se af Pædagogisk Kursus. En arbejdsgruppe forventes
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nedsat meget snart, men om resultatet heraf bliver en
udvidelse af kursus, kan hverken forfatteren eller jeg
vide noget om.

For såvidt angår kursus's indhold og metoder omta
ler forfatteren, at processen behandles i højere grad end
produktet. Dette er korrekt, sålænge produktet beteg
ner operative enheder som skibe, eskadriller og under
afdelinger m. v. og processen den arbejdsproces, i form
af uddannelse, der gør disse enheder operative. Al an
den snak om proces og produkt er irrelevant og fejl
agtig. Pædagogisk Kursus kan og skal efter min opfat
telse alene beskæftige sig med uddannelsen og skal der
for være procesorienteret. Forfatteren fremhæver end
videre, at eleverne deltager i timerne for undervisnin
gens skyld mere end for at nå et nøjagtigt formuleret mål.
Det er min opfattelse, at en videregående uddannelse
af officerer som en af hovedingredienserne må have, at
eleverne er med til at sætte eller selv sætter mål. Dette
er en del af lederens job. Derfor er et nøjagtigt formu
leret mål i denne uddannelsessituation direkte uhensigts
mæssigt og ineffektivt. At eleverne deltager i timerne
for undervisningens skyld må være indlysende, hvad el
lers? Talen om venstreorientering og indoktrinering er
for mig grebet ud af luften. Det minder mig mere om
en journalist ved Ekstra Bladet's udtalelser end om en
søofficers.

At Pædagogisk Kursus uddanner eleverne således, at
de stiller sig i opposition til vort gældende system er
en påstand, der skal vurderes i sammenhæng med den
kendsgerning, at både Forsvarschefen og værnschefer
har godkendt og akcepteret det nuværende kursus og
dets gennemførelse, men at kommandomyndighedernes
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forskrifter drøftes på kursus, hvor de er en del af under
visningsgrundlaget, kan vel ikke undre nogen. Vedrø
rende enighed er det dog en dyster spådom, at det skul
le være utopi, at få 18 i forvejen veluddannede menne
sker, der frivilligt har søgt en videre uddannelse, til at
blive enige om centrale spørgsmål vedrørende principper.
Hvad skal alle vore operative og andre enheder gøre,
der består af op til 200 mand og som ikke har frivil
ligheden som drivkraft? Såvidt jeg ved er enigheden og
forståelsen stor i de fleste af vore enheder. Med hensyn
til kategorier af elever på Pædagogisk Kursus finder jeg
intet unaturligt i, at kun et begrænset antal af officerer
af den taktiske uddannelsesretning søger dette kursus.
De har dog valgt en anden karriere oprindeligt.

Sluttelig kan jeg ikke lade være med at undre mig
over dels, at stabsstudien, som omhandlede artikel er
opbygget over, ikke er indlært bedre til trods for at
forfatteren er undervist i den både på Stabskursus og
Pædagogisk Kursus, og dels at problemerne vedrørende
proces og produkt ikke er blevet løst under hans del
tagelse i Pædagogisk Kursus. Det var ellers et af kursus's
delmål. Men det er måske derfor forfatteren kommer til
den på baggrund af næstsidste afsnit forunderlige kon
klusion, at Pædagogisk Kursus's formål, indhold og læng
de ikke bør ændes?

Hvad var egentlig formålet med artiklen???
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KOMMENTAR TIL
ORLOGSKAPTAJN STEENSTRUPS INDLÆG

Af orlogskeptajn 5 . Di tlevsen

»Pædagogisk Kursus (PÆDK 75/76) afholdes ved For
svarsakalemiet, jf.
Søværnets Kursusoversigt, pkt. A. 7.

Som elever optages 4 orlogskaptajner/kaptajnløjtnanter
af A-linien og officerer af B-linien, der har kundskabs
mæssige forudsætninger jor at gennemgå kursus.«

Citat fra Søværnsbefaling 50/74
Det vil være rimeligt efter offentliggørelsen af orlogs

kaptajn Steenstrups indlæg endnu engang at gøre rede
for begrundelsen for min artikel. I ovenfor citerede Sø
værnsbefaling opfordres igen søofficerer af A-linien til
at søge optagelse på Pædagogisk Kursus. 2/3 af disse
søofficerer tilhører taktiklinien, hvorfor det er rimeligt
at forvente, at der optages 2-3 ud af de 4 fra denne
linie.

Jeg har gjort rede for mine tanker, og de er naturlig
vis subjektive, men jeg mener ikke, at jeg kan forsvare
at holde mine meninger for mig selv. Det er nødvendigt
at delagtiggøre kommende ansøgere i dette, og hvis min
artikel har gjort indtryk af at fraråde optagelse på kur
set, er dette forkert.

Det er min faste overbevisning, at Pædagogisk Kursus
er en nødvendig ekstra uddannelse af et antal søoffi
cerer af den taktiske linie på et kursus med den af mig
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angivne kursuslængde og med det af mig formulerede
mål.

Vi diskuterede på Pædagogisk Kursus det af orlogs
kaptajn Steenstrup udarbejdede forslag til et udvidet
Pædagogisk Kursus; om dette forslag er fremsendt eller
ej fra Forsvarsakademiet er jeg ikke vidende om, men
forslaget er fremlagt, som jeg har skrevet det.

FRA ANDRE TIDSSKRIFTER

Flådeadmiral S. G. Gorshkovs 7. artikel i serien Navles
in War and in Peace: A historicai Perspective, der gen
gives i U. S. Naval Institute Proceedings julinummer 1974
omhandler perioden fra midten af 1930'erne til 2. ver
denskrigs afslutning.

Indledningsvis omtales Hitler-Tysklands oprustning ef
ter afslutningen af den resultatløse flådekonference i
London 1936 og dernæst foretages nogle kvantitative
styrkesammenligninger og beregninger af relative styr
keforhold på baggrund af sovjetiske kilder. I ret gene
relle vendinger omtales krigens indledende faser, her
under ubådskrigen, konvojsystemet, lommeslagskibenes
raids og de tyske minelægningsoperationer. De alliere
des tabstal gør tilsyneladende et stort indtryk på forfat-
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teren. De tyske operationer mod Norge i april 1940 un
derstreges som strategisk betydningsfulde, idet mulig
hederne for ubådskrigsførelsen forbedredes og forsynin
gen af malm sikredes. Hitlers oprindelige plan om
invasion af England måtte opgives af frygt for den over
legne britiske flåde; til gengæld bevirkede det i Norge
etablerede basesystem, at England kunne påføres bety
delige tab, dels på skibsfarten og dels på landets økono
mi som helhed.

Efter Tysklands angreb på Sovjetunionen ændredes
krigsskuepladsernes betydning, hævder admiral Gorshkov,
idet hele 2. verdenskrigs udfald blev afgjort på den tysk
sovjetiske front. Flådernes indflydelse og betydning for
krigens samlede forløb kan derfor ikke anskues isole
ret, men må altid sammenholdes med begivenhederne
på østfronten. Det hævdes endvidere, at hele krigens
gang viser, at Sovjetunionen spillede en afgørende rol
le i Tysklands nederlag, ligesom de allieredes landgangs
foretagende i Europa og Afrika alene kunne gennemfø
res, fordi store tyske styrker var bundet i Østeuropa,

Forfatteren gennemgår Stlllehavskrigens hovedpunk
ter, og i en længere redegørelse føres bevis for, at kri
gens vendepunkt ingenlunde kan placeres ved Midway
slaget eller ved landgangen på Guada1canal eller for den
sags skyld ved slaget om Atlanten; efter admiralens op
fattelse er slaget ved Stalingrad det afgørende, idet det
betød, at den japanske krigsledelse skiftede fra offensiv
til defensiv krigsførelse. Søkrigen i Stillehavet blev først
bragt mod en afslutning, da sovjetiske styrker blev kas
tet ind i kampene, bl. a. i Manchuriet, og derved ydede
værdifuld støtte til de allierede.

Den ledsagende kommentar, der er skrevet af admi-
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ral George W. Anderson [r., U.S.Navy (Retired) , fin
der artiklen interessant, idet den bl. a. giver mulighed
for lidt nærmere at studere den personlighed, som står
bag opbygningen af den sovjetiske flåde af i dag.

I 1941 var Gorshkov som nyudnævnt admiral chef
for Azovflotil1en, der under tilbagetoget til Kaukasus
havde til opgave at beskytte den røde hærs flanke. Det
azovske hav måtte viges for den tyske overmagt, men
efter den sovjetiske sejr ved Stalingrad i 1943 blev han
igen chef for Azovflotillen og deltog i befrielsen af Krim.
Han gjorde sig som viceadmiral bemærket ved landgan
gen ved Kertsj, og han deltog i kampene i forbindelse
med befrielsen af Ukraine, Rumænien, Bulgarien og
Ungarn. Admiral Gorshkovs bedømmelse af 2. verdens
krig svarer i hovedsagen til den officielle sovjetiske histo
rieopfattelse.

Admiral Anderson imødegår især synspunkterne ved
rørende Stalingrads betydning for de sovjetiske styr
kers indflydelse på Stillehavskrigens udfald. Admiral
Gorshkov forsømmer ikke nogen lejlighed til at frem
hæve flåden som en integrerende og uundværlig kompo
nent i Sovjetunionens samlede forsvar. Hans understreg
ning af ubåds- og antiubådskrigsførelsen bekræfter den
store interesse for disse områder, og afslører hans syns
punkter om vigtigheden i at kunne opretholde åbne sø
værts forbindelseslinier under freds-, spændings- og krigs
forhold. Admiral Anderson finder, at artiklens vurdering
af den amerikanske flådes ringe andel i Stillehavskri
gens udfald er uberettiget, og at admiral Gorshkov svæk
ker sin egen position ved at diskutere hangarskibenes
betydning for U.S.A. og Japan.

A.S.
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MEDDELELSER FRA UDLANDET

England
Reduktion af forsvarsudgifter.

Den britiske forsvarsminister Roy Mason gav den 3.
december 1974 i Parlementet en redegørelse om nogle
planlagte reduktioner inden for det britiske forsvar.

Som begrundelse for redegørelsen har der været gen
nemført en meget omfattende og gennemgribende under
søgelse af de vilkår, hvorunder det britiske forsvar skal
kunne virke i den kommende IO-års periode. Undersø
gelsen har bl. a. taget hensyn til landets økonomiske si
tuation, truslen mod den nationale sikkerhed, landets
stilling som en førende europæisk nation samt de over
søiske forpligtelser.

Regeringens beslutning om at beskære forsvarsudgif
terne udtrykkes som en reduktion på 10f0 af forsvarets
nuværende andel på 5V2 Ofo af bruttonationalproduktet.
Reduktionen påregnes gennemført over en periode på
10 år og den samlede besparelse vil beløbe sig til 4,7
mia. f..

Det fremgår af forsvarsminister Masons redegørelse,
at hovedvægten i det britiske forsvar koncentreres om
NATO's centralregion, den østlige del af Atlanten, Kanal
området og England. POLARIS-styrken, der beslaglæg
ger mindre end 1 % (40 mio. f.) af det årlige forsvars
budget, opretholdes uændret. Det er endvidere hensigten
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fortsat at bidrage med land- og luftstyrker til Allied Com
mand Europe Mobile Force, det såkaldte brandkorps.
Andre styrker beregnet til forstærkning vil blive reduceret
til en luftbåren brigadegruppe 1) og en Royal Marine
Commando Group (ca. 1200 mand); sidstnævnte er ud
dannet og udrustet med henblik på arktisk krigsførelse.

Styrkerne øst for Suez, der allerede i 1968 reduceredes
i betragteligt omfang, vil påny blive beskåret; der opret
holdes dog fremdeles styrker i Hong Kong, på Kypern
og på Malta (indtil 1979) og medlemsskabet af CENTO
(Central Treaty Organization omfattende England, Iran,
Pakistan og Tyrkiet) og SEATO (South-East Asia Treaty
Organization omfattende England, U. S. A. Australien,
Frankrig, New Zealand, Pakistan, Philipinerne og Thai
land) fortsættes. I henhold til særlige aftaler med U.S.A.
vil basen på Diego Garcia blive udvidet i begrænset om
fang.

Flåden reduceres med 1/7 af antallet af planlagte fre
gatter, destroyere og minestrygere, med 1/4 af antallet
af konventionelle undervandsbåde og med 1/3 af antal
let af forsyningsskibe. Flådens værfter, hvor alle stør
re eftersyn vil blive afholdt, opretholdes i uændret om
fang og det igangværende byggeprogram. der bl. a. om
fatter krydseres) og atomdrevne undervandsbåde fortsæt
tes. Royal Marines reduceres med 117, idet et Commando
(ca. 750 mand) ventes nedlagt.

1) Maks. ca, 4200 mand - udrustning og sammensætning
afhængig af opgaven.

2) Ifølge Jane's Fighting Ships 1974-75: 3 INVINCIBLE
klasse på ca. 20.000 ts. INVINCIBLE køllagt juli 1973.
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Inden for flyvevåbnet sker også store ændringer, idet
flåden af transportfly efterhånden halveres; desuden
forudses en begrænsning i antallet af maritime patruljefly.

Udgifterne til forskning reduceres med 10% og der
lægges vægt på NATO's bestræbelser for at øge stan
dardisering af materiel og koordinering af forskningsar
bejde.

På det personelmæssige område indebærer regerings
forslaget en reduktion af den militære styrke på ialt
35.000 mand 3) , nemlig 5.000 i flåden og marineinfan
teriet, 12.000 i hæren og 18.000 i flyvevåbnet; den ci
vile personelstyrke påregnes reduceret med ialt 30.000
mand, hvoraf 15.000 i England. Personelreduktionerne
påregnes gennemført i perioden indtil 1978.

Det fremgår af forsvarsministerens redegørelse, at
der påtænkes udsendt en forsvarshvidbog i begyndel
sen af 1975.

A. S.

.3) Ifølge lISS: The Military Balance 1974·75 er den nu
værende militære personelstyrke:

Flåden
Hæren
Flyvevåbnet
Total

78.100
178.300
98.200

354.600
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Paris: Die grosse Zeit der Galeeren und Galeasen. Leip

zig 1973. 96 s. ill .



Mar inens Bibliotek 109

Synopsis of military hovercraft operations Isle of Wight,
dupl, 1970. 25 s.
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E. Sloth Arentzen og Kjeld de Fine Licht: Kirker og Byg
ninger fra Geodætisk Instituts arkiv.
Geodætisk Institut, Kbh. 1974.

Generalstabens topografiske afdeling overtog i 1842
kortfremstillingen efter det kgl. Videnskabernes Selskab.

Til arbejdet i marken benyttedes såkaldte guider, for
største delen særligt dertil egnede sergenter. De deltog
bl. a. i nivelleringsarbejdet og skulle tegne skitser og ni
velleringspunkterne. Det er et udsnit af disse skitser, som
er udvalgt af arkitekt, dr. phil. de Fine Licht, der har
givet hver skitse en kort forklarende tekst. Den grafis
ke tilrettelæggelse skyldes overtopograf Arentzen, mens
direktøren for Geodætisk Institut, professor Einar Ander
sen har skrevet forordet samt bidraget med de biografiske
oplysninger om guiderne, det har været muligt at indsamle.

Billeder fra 1801.
Chefen for Marinens Bibliotek aflagde i august 1974

besøg på British Maritime Museum i Greenwich og fik
der lejlighed til at se museets billedarkiv. Fra marts/april
1801 fandtes ialt 19 billeder, henholdsvis af den engel
ske eskadres passage af Kronborg og fra den 2. april.
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Der er nu fremskaffet fotokopier af de 18 af disse.
som er samlet i en særlig mappe. det sidste vil blive til
sendt senere.

A. [. Bierberg: Scrapbøger vedr. Outriggere m.v.

Fhv. kontorchef i Baltica, Anders Emil Bierberg havde
gennem mange år interesseret sig for skibsfartens historie,
hvilket de sidste ca. 25 år udspecificerede sig til studiet
af outriggernes historie, først for de polynesiske kata
maraner.

Sine resultater samlede kontorchef Bierberg i 13 scrap
bøger, som i første række beskæftiger sig med outriggere.
men også har enkeltskrogsfartøjer med, således bl. a. en
del om vikingeskibene.

Hans eftersøgning af stof førte ham også til Marinens
Bibliotek, og hans begejstring over de bidrag, der kunne
findes her, gav sig udslag i, at Bierberg i 1967 oprettede
et dokument, i følge hvilket hans samling af scrapbøger
testamenteredes til biblioteket.

Hvorvidt Marinens Bibliotek er det rette sted, blev
dengang overvejet, der havde måske været andre mulig
heder, men man må håbe den nuværende placering må
blive kendt af de forskere, der søger oplysninger om de
nævnte fartøjer.

Kontorchef Bierberg var både kendt og skattet blandt
lystsejlere på Lyngby Sø, ikke mindst af den stedlige
søspejdertrop, og hans navn var velkendt i vide kredse
rundt om i verden, hvad hans i scrapbøgerne opbevarede
breve og udklip vidner om.

Kontorchefen døde den 9. november 1974 og blev
bisat i Lyngby kirke.
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Per Eilstrup og Nils Eric Boesgaard: Fjernt fra Danmark.
Ladernann, Kbh. 1974.

Bogen har undertitlen: Billeder fra vore tropekolonier,
slavehandel, Kinafart.

For først at omtale billederne, er bogens 246 sider
spækket med smukt udførte illustrationer, så godt som
alle farvelagte, en meget stor del kendt fra andre værker,
men nu samlet i et.

Bogens afsnit veksler fra Asien og Afrika til de Vest
indiske Øer og med Skibsfartens historie ind imellem.
Teksten er, omend kortfattet, særdeles velskrevet, og
den har det hele med. Den triste behandling og udnyt
telse af Afrikas negerbefolkning kan ikke undgå at være
et af hovedemnerne, men det kan være en lille trøst for
deres efterkommere, at mennesketabet blandt de hvide
også var enormt. På de sidste få sider om Danmarks nu
værende forhold til vore østlige og sydlige nabo-verdens
dele antydes, hvad vel er rigtigt, at bitterheden over de
hvides hensynsløse adfærd nu er glemt.

En dejlig gavebog, rigeligt sine 98 kroner værd.

Karl v. Kutzleben, Wilhelm Schroeder, Jochum Bren
necke: Minenschiije 1939-1945.
Koehler, Herford 1974.

Det er beretningen om de såkaldte »Mitternachtsge
schwaders«, der efter 20 års forskningsarbejde nu er
kommet frem.

De to førstnævnte forfattere har begge været skibs
chefer i mineskibe under 2. verdenskrig, og den kendte
søkrigshistorie-forfatter Brennecke har ført pennen.

Al mineudlægning måtte stemples »strengt fortroligt«,
så det er de klassificerede arkiver, der har måttet stu-
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deres. Samtlige mineudlægninger fra Nordkap til Mid
delhavet er beskrevet med tysk grundighed, et værdi
fuldt bidrag til 2. verdenskrigs søkrigshistorie.

Forordet er skrevet af storadmiral Reader, og den
har fået en positiv kritik af såvel storadmiral Donitz
som videadmiral Ruge.

John Niven: Gideon Welles. Lincoln's secretary of the
Navy.
Oxford University Press, New York 1973.

Gideon Welles blev født i 1802. Han kom til at spil
le en stor rolle i politik. hvor han skønt relativt ukendt
for offentligheden var den, der trak i trådene. Først i
1861 trådte han frem på arenaen, da Lincoln udnævn
te ham til »secretary of the Navy«, Her spillede han en
afgørende rolle ved at gennemføre, at Nordstateme gik
ind for bygningen af MONITOR.

Gennem hele sin politiske karriere har han ført en
dagbog af et sjældent omfang, som må karakteriseres
som det bedste kildeskrift for den periode helt frem
til hans død i februar 1878.

F. Ruge: Ottern und Drachen .
Koehler, Herford 1973.

Admiral Ruge har samlet småhistorier fra den tyske
marine. Mange af dem taler til dansk humor, en del er
en speciel form for tysk humor, der ikke kildrer det
danske smilebånd. Titlen er taget fra specialudtryk fra
minestrygningen.

Svend Aage Saugmann: Ørvandils fod.
Strube, Kbh. 1974.

Orlogskaptajn Saugmann fik interesse for at tyde de



114 Kommentarer til nyanskaffelser

helleristninger, der findes på Madseløkkebakken ved
Allinge.

Et kombineret studium af stjernehimlen og såvel sa
gaer som senere litteratur har givet grundlag for hans
tydning af helleristningerne, der fremstiller skibe, stjer
ner i form af prikker og nogle fodlignende ristninger.

Hans konklusion, der lyder særdeles overbevisende, er
at helleristningerne er vejledning for navigatørerne til
bestemmelse af verdenshjørnerne og med hjælp af solur
og stokken (Gnomm) pejle stjernerne og dermed finde
den rette kurs.

At kontrollere de fremsatte teorier vil koste års ar
bejde, som forfatteren nok kunne have gjort lettere ved
notehenvisninger som supplement til litteraturfortegnelsen.

Saugmann har utvivltsomt brugt år til det omfattende
studium, der er foretaget, og han fortjener, at bogen fin
der frem til mange læsere. For enhver navigatør vil
hans udredning virke inspirerende, og den interesserede
læser vil ved først givne lejlighed, d. v. s. en stjerne
klar nat, studere stjernehimlen, mens han har vikinge
navigatøren i sine tanker.

Warren Tute: The deadly stroke.
Coward, McCann og Geoghegan, New York 1973.

Beretningen om det tragiske angreb på franske flå
deenheder i Oran, juli 1940, baseret dels på trykte kil
der, dels på personlig kontakt med franske og engelske
deltagere i begivenheden.

J. T.
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Kommandørkaptajn Kaj Nolsøe Bang:
Færøerne - mine fædres land.
Eget forlag, Svaneke 1974, 203 s.

I forordet til bogen skriver forfatteren, at denne skal
beskrive hans arbejde og oplevelser på Færøerne. Ikke
destro mindre har Red Crusader affæren samt Bel/ona
affæren fået en central placering i bogen. På disse tids
punkter sad forfatteren så vidt jeg ved i Søværnskom
mandoen.

Ukendskab til emnet har ikke afholdt forfatteren fra
at udtale sig om dette.

Ved udeladelser og forkerte gengivelser har han refe
reret Red Crusader affæren, så den næsten er ukendelig.

Formålet med at omtale de to trawlersager, som for
fatteren ikke selv deltog i, er tydelig, nemlig at vise
hvor tåbeligt Søværnets officerer bar sig ad, indtil Hr.
Bang som chef for Vædderen kom og reddede situationen.

De fantastiske påstande om at englænderne forhalede
deres afrejse fra loranstationen i Våg med de tanker at
overtage Færøerne, hvis valget i 1946 gik Danmark imod,
viser, at det ikke er fantasi forfatteren mangler. Mon
ikke det er den unge officers mangel på erfaring og
dømmekraft - en undskyldning forfatteren selv bruger
for sin optræden under og efter skudepisoden - der
her gør sig gældende?
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Skudepisoden, der foregik i den periode, hvor forfat
teren var chef for loranstationen, har jeg fået refere
ret noget anderledes af flere af de implicerede, men
lad det nu ligge.

Forfatteren gør et stort nummer ud af sit slægtskab
med færingerne, noget krampagtigt vil nogle måske sige.
Hvorvidt hans påstande er rigtige, skal jeg ikke kunne
sige.

Forfatterens bemærkning om at skibscheferne, i hans
periode som distriktschef på Færøerne, »ikke havde hjer
tet med i deres arbejde«, finder jeg noget malplaceret,
idet jeg kender de fleste af inspektionsskibscheferne fra
den periode og ved, at de vil udføre den opgave de
har fået tildelt efter bedste evne, uanset om »hjertet
er med« eller ej. Sådanne bemærkninger kan kun være
med til at skabe tvivl om, hvorvidt fiskeriinspektionen
bliver udført med fornøden omhu eller ej.

Er bogen værd at læse?
For dem der har tilknytning til Færøerne er den nok

værd at læse. Ikke fordi den indeholder noget nyt, men
det kan have en vis interesse at se, hvordan forfatteren
har oplevet Færøerne, og hvordan han tror, færinger
ne har oplevet ham.

Jeg vil også tro, at de der er beskæftiget i fiskeriin
spektionen på Færøerne kan finde enkelte guldkorn i
den.

Efter at have læst bogen og samtidig har for øje, at
forfatteren forlader Søværnet i løbet af 1975, kan man
ikke lade være at stille sig spørgsmålet: »Hvad skal der
dog blive af Søværnet«?

H. Bech
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1. Kontinentalsokkelproblemet
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Prisspørgsmål
Idet det forudsættes, at bestræbelserne på at udnytte

havbundens ressourcer i almindelighed vil blive intensi
veret, ønskes en vurdering af de opgaver Forsvaret i den
ne forbindelse kan forventes at blive stillet over for l/over
kontinentalsokkelområdet udfor det egentlige Danmark,
Grønland og Færøerne samt af, hvorledes sådanne opga
ver kan løses.

Bemærkninger
Spørgsmålet om de suverænitets- og forsvarsmæssige pro
blemer, der knytter sig til eller kan affødes af oliebo
ring m.m. på kontinentalsoklen diskuteres for nærværen
de i udlandet, bl.a. i Storbritanien og Norge. Problemet
anses også i høj grad for at være aktuelt for Danmark,
idet en vis virksomhed allerede er i gang i Nordsøen, og
undersøgelser i områderne udfor Grønland og Færøerne
synes nær t forestående. Uanset , at sokkelafgrænsningen i
en del af dansk interesseområde endnu ikke er fastsat ,
skønnes det derfor at være af væsentlig betydning for
Søværnet nu at få dette spørgsmål nøjere belyst.
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2. Bevogtningsfartøjer

Prisspørgsmål
Der ønskes givet en redegørelse for de forventede freds

og krigsopgaver for de 8 bevogtningsfartøjer, der i hen
hold til foreliggende flådeplaner i 80'erne skal afløse
DAPHNE - klassen. På grundlag af denne undersøgelse
ønskes fremsat forslag til operativ koncept og de heraf
afledede generelle typekrav.

Bemærkninger
I disse år passerer bevogtningsfartøjerne halvvejsmær

ket for deres aktive levetid, og med henblik på rettidig
færdiggørelse af afløserne vil det derfor snart være nød
vendigt at starte projekteringen af disse.

Med DAPHNE-klassen fremstod en skibstype af ringe
størrelse egnet til løsning af såvel overvågnings- og pa
truljeopgaver som antiundervandsbådsopgaver. Imidlertid
kan tænkes andre kombinationer af primære og sekun
dære opgaver for en ny type. Udvalget har derfor fun
det det hensigtsmæssigt at søge grundlaget for det ende
lige typevalg grundigt belyst også af søofficerer uden for
den kreds, der er ansvarlig for planlægningen, for der
igennem at skabe det bredest mulige grundlag for be
slutningen.

3. Anvendelse af Marinehjemmeværnet

Prisspørgsmål
Der ønskes foretaget en analyse af Søværnets behov

for Marinehjemmeværnets indsats i operativ og forsy-
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ningsmæssig henseende samt forslag til organisation, ma
teriel og uddannelse svarende til en økonomisk realistisk
løsning af sådanne opgaver.

Bemærkninger
Med Søværnets stadigt stigende materielpriser og per

sonelomkostninger forekommer det naturligt at undersøge.
om Søværnet drager den optimale nytte af Marinehjem
meværnets velmotiverede. frivillige personel, samt om der
kan tænkes nye, inspirerende opgaver, som kan øge til
gangen og fastholde interessen.

4. God Orlogsskik

Prisspørgsmål
Given oversigt over traditioner, skikke og regler ved

rørende tjenesten om bord og i land, som - uden at væ
re direkte nedfældet i gældende tjenestebestemmelser 
har hævd i Søværnet og som derfor bør nedskrives sam
let bl.a. med henblik på den subalterne officers forståelse
og tilegnelse af begrebet »God Orlogsskik«.

Bemærkninger
Spørgsmålet er en gentagelse fra 1956, 57, 60 og 63.

Udvalget har imidlertid ment at spørgsmålet i dag er
mere aktuelt end nogensinde før. Samtidig med at der
under uddannelsen på Søværnets skoler tillægges den for
melle diciplin og den traditionelle militære og orlogs
mæssige uddannelse mindre vægt, pålægges der fortsat
flådens skibe og etablissementer betydelige repræsentative
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opgaver, ligesom flaget vises overalt i NATO-øvelser og
under flådebesøg. Disse opgaver forventes løst på en for
Søværnet og nationen værdig måde d.v.s. bl.a. i over
ensstemmelse med det internationale begreb »God orlogs
skik«. Efterhånden som ældre bestemmelser og personel
forsvinder vil indholdet af dette begreb uundgåeligt an
tage karakter af noget delvis fortidigt med mulighed for
udvanding og forvanskning . Det anses derfor at være
på høje tid atter at samle og præcisere de enkelte ele
menter og deres indbyrdes sammenhæng, således at kom
mende officerer fortsat vil være i stand til, på passende
måde, at »hævde flagets ære« også på dette felt.

5. Frit valgt emne

Prisspørgsmål
Et studie efter frit valg over et emne, der kan have

betydning eller interesse for Søværnet.
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WHERE IS THE WESTERN NAVY?
THE WORLD WONDERS

Af orlogskaptajn Hans Garde
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Orlogskaptajn Hans Jørgen Garde
er fødr den 22. Januar 1939. Siden
udnævnelse til seløjtnent af 2. grad
I 1960 har han haft en alaldlg
tjeneste I Søværnet. 10 års skIbs
tjeneste, heraf de B ved Torpedo
bAdseakadren , efterfulgt af 4 års
tjeneste I Forsvarsstaben, I hvilken
per iode han I de sidste to år også
var lærer I søkrlgslære og -hlato
r ie ved Søværnets Offlceraskole.
I 1974 gennemg ik orlogskapteJn
Gerde Royal Nsvy's stabskursus I
Greenwich, og for tiden deltager
han som elev I sidste semester af
Stabskursus for Søværnet på For
svarsakademlet.

OrlogskapteJn Gerde , som er tid ligere formand for Søe-lIeutanant-Selsksbat,
er medlem af det Udenrigspo litiske Selskab og af The Internatlonallnstltute
for Slrateg le Stud ies I London samt af TIdsskri ft for Søvæsen's redaktions
udvalg.

Orlogskaptajn Garde har delteget I Unlted Stetes Naval Inslllute's General
Prlze Essay Contest for 1975, og besvarelsen •Where Is the Western Navy?
The World Wonders" , er blevet bedømt som den bedste besvarelse. VInderprI
sen, Naval InstItute's guldmedalje, et beløb på 1500 dollars og et livsvarigt
medlemskab af U.S. Naval lnstltute, er ved en højtidelighed den 20. marts I
år pli U.S. Naval Acedemy I Annapoli s, Maryland U.S .A . blevet overrakt or
logskaptaJn Garde af admiral J. L. Holloway III, Ch lef of Naval Operations,
U.S .N

Orlogskeptejn Gerdes besvarelse er blevet offentliggjort I aprilnummer
af Neve' Inslllute'e tidsskrift Proceedlngs. Den gengives her l or lg lnel 
sproget med tllledeJae ef forfatteren og U.S. Naval Inslllute.

Red.
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During the Cuban Crisis of 1962.. it was the Russians'
turn to wonder where their Navy was and why Soviet
poliey could be skewered so swiftly in those warm waters
by the eold steel of Western sea power. In a future cri
sis, the Northeast Atlantie and the frigid waters to the
north may prove to be an irresistibIe temptation for a
Soviet maritime response or even for a Soviet demon
station of power which might leave the Western world
wondering where, indeed, its own Navy had gone and
why,

On 25 October 1944, Admiral William F. Halsey, Jr.,
received a message from Admiral Chester W. Nimitz
which asked: »Where is, repeat, where is Task Force 34?
The world wonders,« The last phrase-the end padding
was not part of Nimitz' original message but was not re
mowed before the message was handed to Halsey who, en
raged at the time, later conceded that it was »infernal1y
plausible.«

Since those days, 30 years ago, when, by its vietory
at Leyte Gulf, the U. S. Navy again demonstrated the
trancendent importance of sea power to maritime nations,
the whel1 of history has turned many times. Halsey and
Nimitz are gone. Apparently abandoned, too, are many
of the policies and strategies which had been pursued
by Western maritime nations for centuries.

Today, no one has to ask where the Soviet Navy is.
But where, for example, are the Western World's navies
in the Northeast Atlantic, the North Sea, the Baltic Ap
proaches, and the Norwegian Sea? This area has for cen
turies been vital to the security of the traditional maritime
power, Great Britain. Likewise, it is today of decisive im
portance for the most modern alliance of maritime states,
NATO.
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Where once there was a clear dividing line between
maritime and continental strategy, today, two traditional
maritime powers, England and America, are allied with
two traditional continental powers, France and Germany,
in defense against the pressure from the nation that QC

cupies the heartland on the Eurasian mainland, the Soviet
Union.

Is the Soviet Union pursuing a continental strategy?
Years from now, historians analyzing today's world situa
tion may well conclude that the U.S.S.R. had not pursued
a continental strategy since the late 1950s or at least sin
ce 1962, the year of the Cuban Missile Crisis.

The Soviet Union has made no gains on the continent
since the formation of NATO in 1949, and indications
of her determination to attempt such continental land
acquisitions have become fewer. On the other hand, the
Soviet Union has succeeded extremely well, so far, in
exerting such pressure on her neighbors, that the maritime
powers have forsaken their traditional policy of avoiding
continental entanglement.

For more than two centuries, this policy has been one
of the most important aspects of England's relationships
with continental Europe. It produced the English com
mitment of an expeditionary force on the continent, to
be withdrawn either shortly after restoring the peace, or
without serious humiliation before a defeat. The same
policy was pursued by the United States after World
War I. But, since World War II, the Soviet Union has
succeeded in keeping so much pressure an the Central
Front in Europe that today, 30 years after the defeat of
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Nazi-Gennany, England finds it necessary to maintain a
major part of her armyan the continent,not as an expedi
tionary force, but as the British Army on the Rhine.
Likewise, the United States continues to maintain the Se
venth Army in Germany, in spite af the heavy dome
stic pressure for troop reductions. These U. S. forces
are of immense importance to the credibility af American
support to Europe; but they are expensive, and costs af
maintaining the troaps in Europe have resulted in reduced
budgets for the development af naval forces in the Wes
tern World. The Soviet Union, however, has steadily
increased her maritime capacity to achieve the now dis
proportionate balance between the naval forces of East
and West in relation to the maritime interests they have
to defend. This maritime capacity has given the Soviet
Union a new instrument for adopting the maritime po
wers' traditional elegant strategy of indirect approach.
The strategy, so well deseribed by British strategist
Liddell Hart, had been pursued by England, for example,
in order to avoid continental entanglement, and by the
United States in its Pacific drives during World War Il.

Since at least the days of Czar Peter the Great, Russia
has dreamed af what today has clearly become a Soviet
reality. The strategists in the Kremlin seem convinced
by Admiral S. G. Gorshkov's arguments, and they appa
rently understand Mahan better than most continental
leaders have in the past. The Russians have also clearly
digested Mahan's idea of quantity, and they are willing
to pay the price for continued naval power and military
preparedness.

Less than 100 years ago, in 1889, the British Parlia
ment based its naval expansion plan an the principle of
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a navy equal to those of any other two European nations
the »two power standard«. Less than 25 years ago, the
U.S. Navy not only fulfiIIed the Naval Aet of 1916,
authorizing »a navy second to none,« but, leading the
navies of the Free World, she exercised unchaIIenged
control af the seas. Today, no one in the West is taIking
of a navy in relation to a »two power standard.« In
faet, in the Proceedings and other forums, the U.S . Navy
seems to be asking itself whether it is »a navy second
to none .«

How did this situation arise? How is it that the coun
try in which Mahan was bom has permitted such a deve
lopment, that the Western WorId, completely dependent
on the sea, has allowed itself to be deprived of the
unchaIIenged control of the sea by the Soviet Union, a
country which is almost completely independent of the
sea?

The strategy of containment exercised by the United
States and the emergence of China as a great worId
power has cIosed the ring around the Soviet Union.
She, therefore, has only ane avenue open for expansion
that of the world's oceans. The Russian have lang aspi
red to sea power, but immediately after World War II
they had several major domestic problems. Twenty mil
lions had been kiIIed and 30% of the economy destroyed.
It is little wonder that they then procIamed-and still pre
tend toclay-that defense of the homeland is the first and
only priori ty. However, the West has never been con
vinced by this statement, aIthough the change in the
nuclear balance with its related strategies has tended to
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give the Soviet Union a very good camouflage for her
build-up af the Navy. Russia-the country that created
the impression in the United States, af a bomber gap
and later af a missile gap-is determined to achieve, at
the least, a nuclear parity. Similarly, she has with much
success initiated and maintained a variety af challenges
to the West around her perimeter. These challenges an
land have attracted our attention and called for our in
creased monetary spending. while Russia herself has
steadily increased her sea power in such a way that it
appears to be an indirect approach to the posotion of
a real maritime power. in possession af the means for
projecting her interests an the other side of the oceans
and around the globe.

The Soviet naval expansion has taken place while the
West has reduced its naval capacity. And had it not
been for the SSBNs which again gave life, outside naval
circ1es, to the general public interest in maritime matters ,
the reductions might have continued to an alarming level.
Among political influences which shed light an this
situation is, for instance , the 1957 British White Paper,
which stated that »the role of naval forces in total war
is somewhat uncertain.« Yet, the arrival of the age of
nuclear parity with its risk of escalation has brought
naval forces to the forefront of contemporary strategy.
The sea is often deseribed as a neutral environment;
it has neither centers of civil population nor of indutsry
it belongs to no one. Thus , a conflict substantially con
fined to the sea offers an attractive military option to
the Soviet Union.

Consequently, the Soviet Union has been able to esta-
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blish anaval presence of impressive dimensions around
the glope, and maritime problems have again come to
public attention. The Soviet build-up in the Mediterranean
during the late 1960s and in the Indian Ocean during
the early 1970s, has especialy focused attention on Soviet
maritime expansion. In addition, visits and exercises of
Soviet warships in Cuban waters and in the Pacific off
the U.S. West Coast have drawn the attention of Western
news media. But, outside of profesional naval interests,
very little attention has been paid to what has happened
at the same time in the Northeast Atlantic.

The development in this area is dominated by four
characteristics. First, the Northeast Atlantic is the key
area to Western vulnerability. The shortest route for
exchange of intercontinental missiles between the super
powers is an extension of the area, from Greenland in
the west, via Iceland, to the Scandinavian countries.
Additionally, SSBNs operate in and through this region
making it an essential area for the first and principal
function of the U.S. Navy, its contribution to strategic
deterrence of nuclear war.

Second, the sea is of great importance to all the bor
dering countries, as recently shown in the fishing disputes
between Iceland and Great Britain. Furthermore, the mer
chant marines of the Nordie countries total more than
14% of the world's fleet, while the Nordie NATO mem
bers, together with England, contribute almost aquarter
of the world's fleet. These ships provide a most impor
tant part of the ships available to the West, and they
require protection-in the American term, Sea Control.
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Third, the Nordie countries are less influenced by
maritime aspects as one proceeds geographically from
west to east. In spite of many links, such as common
history and culture, this faet has forced the countries
into pursuing different security policies. Denmark and
Norway, both occupied by the Germans during World
War II for pure1y maritime reasons, are today, together
with Iceland, members of NATO. The central country,
Sweden, although dependent on the sea, is not of essen
tial maritime importance , and she has chosen a neutral
policy. The easternmost country, Finland, is primarily of
importance to the Soviet Union in a continental context.
However, these five countries are often regarded as for
ming a subsystem in the international system. Within
this subsystem exists a Nordie balance between East and
West, the maintenance of which, for the Western NATO
members, is entirely dependent on the ability of their
allies, especiaIly the United States, to perform the third
mission of the U.S. Navy: Projection of Power ashore.

Fourth, within this area are two of the Soviet Union's
four accesses to the open sea, and the major part-more
than 600J0-of the Soviet Navy is based, maintained and
trained here. The capabilities of the Russian Navy in
the area, and the concentration of its amphibious forces
are major, perhaps overwhelming, factors in the security
of the Nordie countries. A measure of this situation may
be the massive and steadily increasing naval presence of
the Soviet fleets compared with the presure of the U.S.
Navy-its fourth mission area in aperiod short of war.

The four characteristics of the Northeast Atlantic in

------ - -----
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relation to the four missions of the U.S. Navy dominate
the development in the post-World War II period.

The Soviet Union, using the traditional »salamitactic,«
has gradually extended the pattern of naval operations
from the fleet base areas of the Ba1tic and Barents seas
to the forward defense zone, etablished in the Greenland
Iceland-United Kingdom gap, which covers the access
routes to and from ·the remaining Atlantic. This progres
sive shift' to forward deployment has been justified by
reference to the traditional Soviet naval doctrine of
»Defense of the Homeland« against the Western nuclear
threat, posed from sea areas more and more distant from
the Soviet Union. On the other hand, Admiral Gorshkov,
a member of the Soviet Politburo, has more than once
indicated that the role of the Soviet Navy is not limited
to»Defense of the Homeland.« With naval presence as
a measurement, only the word expansion can illustrate
current Soviet maritime policies. During the last five years
Soviet naval activities in the Atlantic have increased by
some 50% •

The largest Soviet exercise to date was the worldwide
Exercise Okean, in 1970, which at its peak involved 80
naval vessels in the Northeast Atlantic. In comparison,
the largest NATO exercise in the same area so far has
been Exercise Strong Express, in 1972, which involved
only 60 warships.

Since 1969, extensive transfers of surface and submari
ne units between the two Soviet fleets in the area, and be
tween the fleets and the Mediterranean squadron have
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taken place, with maneuvers en route. So Soviet warships,
inc1uding a number of patroIling units, have today esta
blished a permanent offshore presence in the Northeast
Atlantic between the United States and the Nordie NATO
countries, which finaily could become located behind the
Soviet forward defense zone and beyond that of the
United States. In such a situation, the combined Northern
and Baltic Soviet Fleet would have fulfilled the important
task of creating impressions of Soviet power and thereby
reduced the perceived efficacy of U.S. guarantees to
Northern Europe. Thus , Admiral Gorshkov's Navy would
have obtained, through an indirect approach, what the
U.S. continental commitment has denied to the Red Army.

The littoral states in the Northeast Atlantic are all
govemed in democratic stability; there are no signs of
serious internal problems; and conflicting interests be
tween the countries are extremely unlikely to lead to
violence. Yet, the fishing dispute between England and
Jceland has indicated that a clash of interests can result
in temporary cooling of relations; but, much more seri
ously, this dispute has been connected with the maritime
surveillance patrols af aircraft, flying out of Keflavik,
and has caused increased anti-NATO opinions in Iceland .
Any Icelandic attempt to negotiate an American evacua
tion from Keflavik would be against the interests of
other littoral states and of the United States because the
surveillance from Iceland is not only directed against the
Soviet deterrent, but it is, in an area where sateIlite re
connaissance is difficult, af great importance to the cre
dibility af transatlantic reinforcement. Because the defense
of Iceland is solely dependent on U.S. assistance, and
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since the Cod War has been settled, the situation at
Keflavik is again normal and the erisis in the area has
been relieved by the normal stability without giving
outside nations opportunities for interference.

The internal stability in the littoral states area is
one of three realities. The second reality is that all the
Nordie countries devote their entire defense to antiinva
sion missions because of the pressure form the East.
Thus, the Nordie countries have been largely content so
far to leave the strategic proteetion of their large mari
time trade to Great Britain and the United States. Simul
taneously, the littoral states, inc1uding the United King
dom, are unable to maintain a permanent offshore na
val presence in the area of more than one or two fri
gates per country. engaged primarily in fishery protec
tion. 1 '. '

The third reality has grown out of the Soviet struggle
for nuclear parity and the related continental confron
tation in central Europe. The area is not covered in di
plomatic attempts to realize the era of detente through
negotiations, for instance, in the Strategic Arms Limita
tions Talks or on Mutual Force Reduction in Europe.
The Northeast Atlantic is an area between the East and
the West in which there are no visible or invisible limits
on influences between the superpowers.

The extensive offshore oil drilling in the area has ad
ded a new defense problem to those of the littoral states.
Offshore exploitation of oil resources has until now been
concentrated in the northern North Sea, but surveys are
being carried out farther north , and drilling north of
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620 N off the Norwegian eoast is expected to begin this
year. The many oil rigs and the pipelines, in being and
under construction, are all very vulnerable, and , for the
first time, they are placed in areas not c1early controlled
by any one power - in contrast to the situation in the
Mexican Gulf or in the Caspian Sea. So the Soviet Union
and Norway have had exploratory talks on the division
of the continental shelf in the Barents Sea, but the Rus
sians are reluctant to negotiate delimitations based on
the 1958 Geneva convention on the continental shelf.
The Soviets have even been reported to hold the view
that the relative power of Norway and the Soviet Union
is relevant to a decision on the delimitation of sovereignty
on the shelf.

In all countries engaged in offshore oil drilling-Den
mark, England and Norway - a major portion of invest
ment and know-how is of Areriean origin, indicating
that the United States has two great maritime interests
in common with the allies around the Norteast Atlantie
economic and military interests.

The Northeast Atlantic has step-by-step become an
area in which the likelihood of a successful Soviet demon
stration of power has increased. The Soviet Union has
met maritime humiliations in distant waters, for exam
ple, during the Cuban erisis in 1962 and as aresult
of U.S. mining off Haiphong in 1972. In a future erisis,
the Northeast Atlantic may well constitute an attractive
area for a Soviet måritime response or even for Soviet
initiation of a demonstration of power. A demonstration ,
whether threatened or actual, might take a number of
forms, as for instance: deflection of shipping; declared
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mining af specific areas; ar boarding or destruetion of
oil rigs ar ships.

The heavy overload an American defense resources in
relation to the global role of the United States has ten
ded to give the Northeast Atlantic a low priority for
a deployed U.S. naval presence compared with other areas
such as East Asia with the Seventh Fleet or the southem
flank af NATO with the Sixth Fleet in the Mediterranean.
In the Indian Ocean the United States is taking up the
Soviet challenge, after the withdrawal af the Royal Navy.
This commitment is taken up by America in spite af the
drastic cuts in naval strength, amouting, since 1965,
to 25% af the ships, 20% of combat aircraft and
7% af the personnel. In these areas, outside home waters
and attracting world attention, the United States is main
taining anaval presence. These preventive deployments,
enable the Western World to show a presence in peace
time which is measured in figures, such as the number
af surface ships per day, comparable to the effort af the
Soviet Navy. Such figures, of course, do not necessarily
illustrate factual strength in the area, but they tend to
be used-or perhaps manipulated-in each country's inter
pretation af the credibility af an ally ar the intentions
of an opponent.

In the Northeast Atlantic, the United States has relied
for many years an a minimal naval presence in the
form af reactive deployments without any preventive
deployments. Thus, the U.S. Navy might be able to re
spand with surface ships to a erisis in the area only
after considerable transit time from the normal opera
ting areas of the Second Fleet.
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In the light of the interest the Soviet Union demon
strates in the Northeast Atlantic and considering the
background of recent developments in the area, it be
comes questionable whether reactive deployments in ad
dition to the permanent but sparse offshore presence of
littoral allies is sufficient. Three arguments indicate that
preventive deployments of U.S. naval surface ships, alt
hough only periodically or in small numbers, would be
of relative1y great value.

~With or without drastic cuts in American continental
commitments on the central front in Europe, an increa
sed naval presence along the northern transatlantic route
for reinforcements of the northern flank and the central
front would add to the credibility of the alliance.

~ The United States is the only Western country which
has conc1uded an agreement with the Soviet Union to
prevent incidents between navies, one of the results of
the summit meeting in Moscow in 1972.

~ The danger that a general war would escalate into a
nuc1ear exchange seems accepted by both sides as toa
great arisk. Thus, the fear af escalation is most inhibi
ting for the Soviets, when faced with a U.S. naval pre
sence. Furthermore, this presence would give the Ameri
can administration greater flexibility for erisis manage
ment than would a solely allied naval presence.
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The greatest hindrance to such a preventive deploy
ment of surfaee ships is the number of units available.
With a continuous building rate of combatant and amphi
bious ships, as in the period 1966 to 1971, where more
than two Soviet units were built for each American ship,
it would soon become impossible for the U.S. Navy to
continue to counter the Soviet naval expansion. In order
to avoid a headline in the newspapers like that of this
essay, the West needs a strong, deployed navy-founded
on a strong U.S. Navy.

Such a navy would give the best possibilities for sta
bility in the world of today where the continental power.
the Soviet Union, has been stopped on the continent and,
therefore, now pursues the elegant indirect approach of
maritime strategy under the existence of nuclear parity
and the risk of escalation.

Such a Western navy would continuously be able, in
response to any worldwide Soviet attempt of power de
monstration, to pose a threat to the Soviet maritime in
fluence in the part of the world's oceans where Soviet
naval presence is greatest and most important for the
Soviet Union herself-in the Northeast Atlantic . Simultane
ously, it would maintain the credibility of NATO .

Such a navy in the Northeast Atlantic, with the four
mentioned characteristics, the three realities and the two
major U.S. maritime interests, would constitute the best
guarantee against a Soviet demonstration in a suitable
ocean area close to Soviet bases.

Perhaps we ought to stop thinking of the Russian bear
as being brown for, before our eyes, he has become a
bear of a different color. His new white coat, like a
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flag of truce (detente) enthralls us, but it should not
make us forget that the polar bear is one of the most
complete1y amphibious (and predacious) of all the mam
mals and thoroughly acclimated to the frigid waters of
the north. The on1y, but not necessarily lonely, hunter
that ean cope with him is a strong Western navy.

Orlogskaptajn Gardes artikel giver anledning til at
henlede medlemmernes opmærksomhed på See-Lieutenant
Selskabets prisspørgsmål for 1975, bragt i januar/februar
og marts nr. af T.f.S. 1975.

Red.
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NYTARSBETRAGTNINGER
- EN KOMMENTAR

Af kontreadmiral H. M. Petersen
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Det er anerkendelsesværdigt, at Redaktøren af »Tids
skrift for Søvæsen« i år har genoptaget den gode ide
at fremsætte nogle redaktionelle betragninger ved års
skiftet over Søværnets situation og i forbindelse hermed
invitere til debat om sine overvejelser. Dette er i god
overensstemmelse med de a1mindelige rørelser i tiden,
der virker for, at flest mulige i hvert fald skal have en
mulighed for at udtrykke en mening om det, der inter
esserer dem. Tidsskriftet bør også være et sted, hvor
den frie tanke kan finde grobund uden at være hæm
met af tjenstlige bånd, et sted hvor ideernes klingen kan
krydses, når blot motiverne er rene.

Det er på denne baggrund, jeg føler trang til at knyt
te nogle bemærkninger til Redaktørens »Nytårsbetragt
ninger,« som jeg for en dels vedkommende kan erklære
mig enig i og som efter min mening er ganske dækkende
for Søværnets situation. Det forekommer mig dog, at der
i nogle væsentlige afsnit afspejles nogle fundamentale
misforståelser. I afsnittet om Søværnets støttefunktioner
foretages en efter min mening unødvendig skarp og an
strengt adskillelse mellem operative funktioner og støtte
funktioner. Jeg medgiver gerne Redaktøren, at man kan
opstille og definere sådanne 2 sæt funktioner, men kan
ikke acceptere dem som adskilte . Tværtimod griber de
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ind i hinanden og overlapper hinanden på en måde, som
gør forbindelsen mellem dem meget kompliceret. Det er
således en illusion, at tro, at der ved et givet ressource
forbrug altid vil kunne opnås større operativ effekt ved
nedskæring af de såkaldte støttefunktioner og flytte mid
lerne til operativ virksomhed. Jeg kan derfor heller ikke
acceptere nødvendigheden af at udradere 2 flådestationer
og må iøvrigt pege på. at forsvarsforliget fastholder, at
Søværnet råder over 3 flådestationer, og at dette altså er
en forudsætning, der ikke kan ændres foreløbig.

Det samme gælder Flådeplan 82. Den er ved forsvars
forliget fastsat som gældende grundlag for Søværnets ud
vikling. I stedet for at reducere den, vil jeg foretrække ,
at vi forsøger at skaffe os de ressourcer, der skal til for
at fastholde den. Af nationale grunde bør den afbalan
cerede flåde bibeholdes. I en grå periode kan kun natio
nale styrker anvendes. og jeg kan dårligt tænke mig, at
en dansk regering vil undvære det redskab, som en så
dan flåde er. Implicit er beslutningen om korvetterne
til Søværnet da også taget, og deres tilkomst til flåden
må hilses med tilfredshed.

Til slut vil jeg bemærke , at Redaktøren og jeg på et
punkt kan mødes: at rådige ressourcer næppe svarer til
aktivitetsmålsætningen . Men hvor han derefter foreslår,
at vi sænker aktivitetsmålene, ønsker jeg, at vi argumen
terer for at øge ressourcerne. Det bør nemlig erindres,
at de til Flådeplan 82 svarende ressourcer blev fastsat
temmeligt tilfældigt, og hvis styrkemålene fastholdes poli
tisk efter 1977, må forståelse for nødvendigheden af fle
re penge og mere personel til Søværnet nok kunne træn
ge igennem til vore politiske herrer.
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OCEANOLOGI I DANMARK
- EN KOMMENTAR

Af statsmeteorolog G. Stougård Nielsen.
chef for Nautisk afdeling. Meteorologisk Institut
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I tidsskriftets nummer for januar/februar 1975 er gen
givet en artikel, hvoraf et enkelt afsnit kan virke vild
ledende. Det drejer sig om artiklen »Oceanologi i Dan
mark« af Lt. Cdr. Thomas L. Miller. På side 42 står der
under rubrikken »Meteorologisk Institut« et afsnit, hvor
af slutningen lyder:

»1 adskillige år var dette institut ansvarlig for al
indsamling af oceanografiske data fra fyrskibe i dan
ske farvande. Denne funktion er på det seneste over
draget Farvandsdikektoratet.«

I sandhedens interesse skal jeg give en kort redegørelse
for de faktiske forhold:

Der blev i 1879 under Det danske meteorologiske
Institut oprettet en nautisk afdeling med den opgave
»at undersøge de fysiske Forhold på den Del af Nord
atlanterhavet, der omfatter Søvejene til Færøerne, Island
og Grønland, samt i de Danmark nærmest omgivende
Have.« Der er ikke siden sket ændringer på dette punkt.
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Afdelingen har siden 1880 udgivet en årbog indehold
ende bl. a. observationsdata fra fyrskibe. Siden 1897 er
alle enkeltobservationer af bl. a. temperatur og saltholdig
hed i standarddybderne samt strøm i overfladen blevet
publiceret; indtil 1961 inc1. indsamlede og offentliggjorde
Nautisk Afdeling desuden meteorologiske observationer fra
fyrskibene, men denne del af opgaven er fra 1962 over
gået til en anden afdeling af Meteorologisk Institut.

Naturligvis har Nautisk Afdeling også andre opgaver,
og naturligvis - og heldigvis - er der også andre institu
tioner, der på forskellige måder deltager i udforskningen
af vore have. Men når Meteorologisk Instituts indsam
ling og offenliggørelse af observationer fra fyrskibene i
de senere år er blevet indskrænket, så er årsagen ikke,
at opgaven er overdraget til andre, heller ikke til Far
vandsdirektoratet. Årsagen er ganske simpelt, at flere og
flere fyrskibe er blevet inddraget. Dette er beklageligt,
da man ved mange lejligheder har erfaret, at netop de
lange serier af observationsdata, som Nautisk Afdeling
efterhånden har opbygget, er et yderst værdifuldt grund
lag for talrige undersøgelser i adskillige lande i og uden
for Europa.
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Tekniske udviklingstendenser inom telematerielområdet,
konsekvenser jor Marinen.
Resume af en artikel af Lars Werner bragt i »Tidsskrift
i Sjovåsenet 4/74.«

Af kaptajnløjtnant Peter Bruhn Rieper

Ser man på de udviklingstendenser, der har vist sig
igennem de sidste 10 år indenfor områderne våbentek
nik, maritim organisation, uddannelse og personel, opstår
ønsket om at kunne forudsige den tekniske udvikling,
hvad der betinger denne og hvilke konsekvenser den
har for den svenske marine.

Det vil i den henseende være formålstjenligt at betragte
den svenske marines udviklingstendenser i forhold til
handelsflådens, for at se om der er lighedspunkter. Det
te viser sig i stor udstrækning at være tilfældet specielt
inden for det elektroniske- og teletekniske område, hvor
man ser en tydelig tendens til at overgå til elektroniske
løsninger på mange styringsområder, hvorved antallet af
manuelle funktioner mindskes. Dette kræver særdeles
gennemtænkte systemer med moduler, der har særlige re
servefunktioner indbygget i sig med høj grad af fejlfin
dingsmuligheder.
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På det personelle område går udviklingen i retning af
mindre besætninger, der er friere organiseret i arbejds
grupper sammensat af dæks- og maskinpersonel, hvis
sammensætning styres af det tekniske udstyr, der findes
om bord. Rotationsbesætninger samt nye befalingsmands
kategorier og nye organisationsformer vil være nødven
dige for at kunne opfylde kravene om skræddersyede
minimumsbesætninger.

Teleteknisk udvikling.
Når man erindrer sig, at 50% af nybygningsprisen for

en fregat hidrører fra elektronisk udstyr, er det rimeligt
at studere den elektroniske- og teletekniske udvikling for
at kunne udføre en så god langtidsplanlægning som mu
ligt.

Udviklingen på teleområdet går i retning af at operere
med højt udviklede, fuldautomatiserede og integrerede
kredse i mikroformat; dette betyder dog nødvendigvis
ikke, at de for "tiden anvendte komponenttyper helt vil
gå af brug i den nærmeste fremtid . Der vil blive stillet
ændrede og store krav til uddannelse. Reservedelsproble
matikken vil blive ændret en hel del, idet man må for
vente, at reservedelsantallet vil falde som følge af brugen
af modulenheder (printkort etc.), mens antallet af »en
gangsartikler« vil øges. Dette medfører ændrede bereg
ninger for reservedelsområdet og øger samtidig kravene
til krontrol, testning og uddannelse. Priserne på elektro
niske produkter er i de seneste år stagneret med en fal
dende tendens, men på trods heraf skønnes priserne for
forskellige systemer at øges på grund af en større kom
plexitet, der kræver større indsats fra udviklingsindustri
ernes side.
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Konsekvenser for marinen.
Vedligeholdelses-, reservedels- og uddannelsesudgifter

har sjældent haft indflydelse på systemvalg, selvom man
ved, at disse omkostninger stiger hurtigst, og derigennem
begrænser fremtidige valgmuligheder. Ønskemålet med
mindre personelforbrug, enklere betjening og længere in
tervaller mellem eftersyn/reparationer, har næsten altid
måttet vige for mere påtrængende krav.

Det traditionelle behov for forebyggende eftersyn kom
mer nok til at forsvinde og vil blive erstattet af afhjæl
pende reparation. Dette vil påvirke eftersynsplanlægning
på det lokale plan og medføre omkostningsbesparelser.
Ligeledes vil man for at forhindre driftsafbrydelser se
flere reservemuligheder indbygget i materiellet.

De nuværende datasystemer i enhederne har for tiden
visse begrænsninger. Det vil være realistisk at bedømme
fremtidens centrale datasystemers muligheder for væsent
ligt større, når en højere grad af »bruger tests« bliver ind
ført. Herved forstås systemer, hvor hurtig fejlfinding, og
fejllokalisering og udskiftning af defekte enheder samt
eliminering af fejlagtige informationer er mulig.

Skal man sammenfattende bedømme udviklingen, vil
den gå i retning af:

- et mindsket totalbehov for reservedele samt en
gennemført standardisering,

- en ændring af testmulighederne og eftersyns- og
vedligeholdelsesbehovene samt et bedre afvejet ud
skiftnings- og reservedels sortiment og mindskede
krav til antallet af eftersyns mandtimer bl. a. ved

indførelse af »efter behov« eftersyn
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- bedre eftersynsmuligheder på det lokale plan
- bedre placering af delsystemer, hjælpeapparater etc.
- bedre arbejds- og milieuforhold for det operative

personel samt en enklere og mere entydig instrumen 
tering.

Personel og uddannelse.
Vilkårene for personellet vil ændre sig på grund af

mindskede besætninger. nyere teknik, øget komplexitet
samt krav om bedre og mere tværgående uddannelse af
personellet. Arbejdsmilieuet vil ændre sig, men der vil
stadig være behov for teknisk arbejde. Arbejdsfunktio
nerne ved materiellet vil ændre sig hen i retning af rent
overvågende funktioner - dog skal man ikke forven:e, at
alle funktioner kan automatiseres.

Hvorledes bemandingsproblemet løses, således at den
rette sammensætning og kravene til relevant uddannelse
tilgodeses, og spørgsmålet om teknikeren og operatøren
kan blive en og samme person, er væsentlige spørgsmål
i en udviklingstid. Formentlig går udviklingen i retning
af, at der er behov for de samme personelkategorier,
som anvendes nu ; men den afkortede værnepligtstid og
den mindskede praktiske rutine må opvejes med bedre
materiel og uddannelse, hvilket ligeledes stiller større
krav til det ledende personels kundskaber på alle niveau
er.

De sporadisk - med langt mellemrum - opstående hava
rier vil for visse materielkategoriers vedkommende kræ
ve en særlig eftersyns- og reparationsuddannelse, og sær
lige simulationsanlæg må indføres for at tilsikre den nød
vendige uddannelsesstandard for teknikere.
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Sideløbende med datasystemers indførelse øges kra
vene om personel af kategorierne programmører og system
analytikkere indenfor stabe, uddannelses-, vedligeholdel
ses- og eftersynssektorerne. Kan man ikke tilgodese disse
krav, må man forvente tilbagegang inden for områderne
videreudvikling af materiel og taktik. Det kan desuden
medføre afhængighed af eksperter uden for forsvaret.

Den fortsatte kraftige udvikling på lønsiden kræver
endvidere øgede investeringer i eftersynsvenligt apara
rur, hvilket i øvrigt ligger på linie med industriens syns
punkter.

De skitserede fremtidssystemer medfører som nævnt.
at vedligeholdelsessektorens rolle på det nærmeste vil
være »stand by« til opstående tilfældige reparationsbehov.
Dette kan nemt blive en dyr løsning og det vil ikke væ
re særligt inspirerende for personellet. Derfor må vedlige
holdelses-, uddannelses- og lønomkostningerne i højere
grad end tidligere sammenlignes med systemalternativerne,
hvilket betyder, at disse faktorer må integreres med sy
stemudviklingen.

Sammenfatning
Den tekniske udvikling vil i den nærmeste fremtid sæt

te sine spor i alle forgreninger inden for den svenske
marine. Sammenfattende om denne udvikling kan siges:

- at der ved materielanskaffelser bør foretages en vur
dering af vedligeholdelses-, uddannelses- og perse
nelomkostningerne,

- at våben- og elektroniksystemerne forældes hurtigere
end de enheder, hvori de er installeret, idet enheder
ne har en længere levetid end deres udstyr. Derfor
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må kalkuleres med systemlivslængder og materiel
livslængder, hvoraf sidstnævnte ligger på ca. 10 
15 år på grund af den tekniske udvikling,

- at højere vedligeholdelsessikkerhed hovedsageligt vil
kunne opnås gennem investeringer.

- at nedskæring på værkstedsfaciliteter ikke må
medføre negative konsekvenser for beredskabet,

- at uddannelsesspørgsmålene må behandles sidelø
bende med materielanskaffelserne,

- at uddannelses- og vedligeholdelsesorganisationerne
hurtigt må kunne tilpasse sig ændringer af materiel
strukturen, og

- at de nuværende beregningsmetoder for reservema
teriel må forbedres og kompleteres særligt under
hensyntagen til beredskabssituationer og krigsfor
hold.

Denne kortfattede redegørelse har ikke givet og har
heller ikke haft til hensigt at give et fuldstændigt billede
af udviklingstendenserne i den nærmeste fremtid og deres
konsekvenser for den svenske marine. Det er dog den
svenske forfatters håb, at de fremførte synspunkter kan
give stof til eftertanke.
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Begivenhederne, tilfældet og måske et ønske om for
andring gjorde, at forfatteren, skønt han gennemlevede
en klassisk søofficerskarriere, i næsten enhver charge
gennemførte noget, der intet havde med marine, havne
og krigsskibe at gøre.

Under anden verdenskrig gjorde han tjeneste som ma
rineinfanterist i general Leclercs division. Efter krigen
blev han næstkommanderende for den første franske
ekspedition til Antarktis, der havde til formål at bekræf
te Frankrigs rettigheder i Adelie-landet, og mindre end
tre år efter sin tilbagevenden fra Indokina kommandere
de han en halvbrigade marine - infanterister ved Nemours i
Algeriet. Som Kontreadmiral ledede han forsøgscentret
i Stillehavet under de to atomforsøg i 1966 og 1967.

I de indledende kapitler af sin erindringsbog fortæller
han om livet på officersskolen i Brest: »Disse to års in
tellektuel og fysisk dressur havde gjort mig til sømand,
men fremfor alt til søofficer. Risikoen, eventyret, ansvars
følelsen var gået over i det abstrakte og i litteraturen,
og forekom mig ganske rimeligt kun at være blevet et
individuelt spørgsmål« ..... »[eg havde forstået at leve-
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vejen, selvom den undertiden bød på spændende opgaver
også bestod af almindeligt, rutinemæssigt arbejde og for
drede, som alle andre, at man var punktlig, metodisk og
flittig. Det kunne jeg vanskeligt forklare mine yngre
kammerater.«

»[eg var blevet officer, og indtil da havde jeg kun
modtaget tilrettevisninger og ros, aldrig et råd eller en
opmuntring.«

Senere fortæller han om livet som ung officer i tor
pedobåde, om sit møde med italienerne under den span
ske borgerkrig og om folkeforbundsstaternes »kontrol«
med skibstrafikken til og fra Spanien i denne periode.

Han beretter om begivenhederne i Nordafrika under
den anden verdenskrig, herunder om sin tid som chef
for en minestryger i Tunesien, da den franske flåde blev
sænket i Toulon. Perioden var præget af usikkerhed og
forvirring - hvis ordrer skulle han følge? Han fulgte den
5. ordre og sænkede sit skib for næsen af tyskeren Kem
nade. Den 5. kontraordre - ikke at gøre det - fik han
aldrig, og det blev han senere tilrettevist for. Han nåede
gennem den tysk/allierede front til Algier, stablede et
infanterikompagni på benene, og det blev begyndelsen
til et langt felttog, der fra Nord-Afrika via England og
invasionskysten i Normandiet førte ham ind i General
Leclercs division. Som chef for en panserjagereskadron
fulgte han divisionen gennem Nordfrankrig, Alsace-Lor
raine over Rhinen, indtil han i april 1945 blev afløst
umiddelbart før hans enhed nåede Berchtesgaden. Bittert 
uden tvivl, hans næste udkommando blev som sportsof
ficer i Toulon.

Viceadmiral Guillon fortæller i et nøgternt og stilfær-
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digt sprog kun hvad han ser, hvilket gør bogen værdifuld
som personalhistorie og kildeskrift om den franske flå
des skæbne og felttoget efter invasionen i Normandiet.
Tredive år er gået siden disse begivenheder, sejren er
vundet og retfærdigheden sket fyldest. Men var admira
lerne alene ansvarlige for den række af katastrofer, som
overgik den franske marine?

Admiralen rejser spørgsmålet, om de skiftende rege
ringer havde gjort sig klart, hvilket aktiv denne flåde
repræsenterede, stærk og afbalanceret i 1939, ubesejret
ved kapitulationen i 1940. Havde regeringen nogen sinde
tænkt på at gøre den til instrument for sin krigspolitik
og bruge den som en bro mellem Frankrig og for eksem
pel USA, og havde den tænkt på at benytte flåden som
et sidste våben eller afpresningsmiddel overfor tyskerne?
Var det ikke kortsynet, et udtryk for resignation og en
indrømmelse af evneløshed til at bruge et instrument, som
regeringen knap kendte, og som den afstod fra at bruge,
fordi dens tanker ikke forsøgte at uddybe flådens umåde
lige muligheder?

P. Wessel-Tolvig
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Forordning for Hertugdømmerne Slesvig og Holsten angaa

ende hvorledes de danske Skippere og Søfarende
sig have at forholde i fremmede Havne, hvor dan
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Howarth, David: Sovereing af the seas. The story af
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Kragh, Gustav: Leopardlængen. Fortællinger fra det gam
le Nyboder. Kbh. 1943. 298 s. ill. bibI.

Marder, Arthur J.: From the Dardanelles to Oran. Studies
af the Royal Navy in war and peace 1915-1940.
London 1974. 302 s. ill, kort . index.

Petersen, Oscar: København og Marinens Værfter Bre
merholm og Nyholm 1167-1919. dupl. Kbh. 1971.
204 s. bibl. + illustrationer til samme no. 1-77.
ilI.
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Seemacht und Geschichte. Festschrift zum 80 Geburtstag
von Friedrich Ruge. Bonn 1975. 304 s. portræt.

Wendt, Einar m. fl.: Amiralitetskollegiets historia II
1696-1803. Malme 1974. 354 s. iH. personreg. bibI.

2. Verdenskrig
Hampshire, A. Cecil: On hazardous service. London 1974.

256 s. ilI. index. bibI.
Jensen, Robert: Vi sender flygtninge til Sverige. Årsskrift

for Frihedsmuseets venner 1975. Kbh. 1975. 48
s. ill.

Smith, Peter C. m. fl.: Destroyer action. An anthology.
London 1974. 254 s.

Tolley, Kemp: Cruise of the Lanikai. Annapolis, Mld.
1973. 346 s. ill. index.

'Personalhistorie
Buell, Thomas B.: The quiet warrior. A biography of

Admiral Raymond A. Spruance. Boston, Toronto
1974. 486 s. ilI. index.

Politik
Nørregaard, Georg: Før stormen. Chr. VIII's udenrigs

politik 1839-48. Kbh. 1974. 370 s. index. bibI.

Skibe, skibbygning m. v.
Franzen, Anders: Vasa. Regalskeppet i ord och bild.

Stockholm 1966. 88 s. ill.
Iohows Hilfsbuch Iiir den Schiffbau, bd. I & II. 4' Aug

lage. Berlin 1920. 1126 s. + 30 tavler
+ 13 skibslister . ill.
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Macintyre, Donald.Brasil W. Bathe og R. Steen Steensen:
Alle tiders krigsskibe. Fra galaj til atomubåd. Kbh.
1975. 292 s. m. index. bibI.

Strategi & taktik
Beaujre, Andre: Strategi for morgondagen. Marinlittera

turforeningen nr. 60. Stockholm 1974. 92 s.
Fock, Harald: Seestreitkråfte in Kusten- und Randmeer

gebieten. Fra »Wehrkunde« nov/dec 1974. Miin
chen 1974. 12 s.

Sømandskab, Navigation m m.
Gleersen, Christian A. (red.): Navigasjonsteknikk. Oslo

1974. 446 s. ill. index.
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1949. 417. 1974. Kbh. 1975. 40 s. m.

Arktisk og anarktisk litteratur (Grønland)
Gad, Finn: Fire detailkomplekser i Grønlands historie

1782-1808. Kbh. 1974. 284 s. bibI.

Diverse
Danmarks Skibsførerforening 1874-1974. Jubilæumshæfte.

Kbh. 1974. 112 s. m.
Warrern, Allan: Engelsk-dansk teknisk ordbog. 6' udgave.

Kbh. 1974. 384 s.
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Andre Beaujre: Strategi for morgondagen.
Liber forlag, Stockholm 1974.

General Beaufre har tidligere udgivet flere bøger om
strategi og med vægt på samarbejde mellem de militære
strateger og politikere.

Tidligere har den svenske militårlitteraturforening la
det oversætte en af Beaufre's bøger »Modern strategi for
fred och krig« (1956), og når Marinlitteraturforeningen
nu har valgt at udgive denne, er det, fordi den også
indeholder et kapitel om søstrategi.

I sin indledning indrømmer generalen sit relativt ringe
kendskab til søens krav, men hans betragtninger om mor
gendagens søstrategi er logisk og klart fremsat uden dog
at komme til andet end den opfattelse, som kan findes
i mange andre fremstillinger.

A. Cecil Hampshire: On hazardous service.
William Kimber, London 1974.
Nogle af de mest farefulde bedrifter under 2' verdens
krig blev udført i små enheder, og fire eksempler er
her trukket frem, en fascinerende beretning som efter
lader en dyb respekt for de besætninger, der deltog.

Det første kapitel omhandler Q-skibene, der havde
held til at få lokket flere ubåde i fælden, men i mange
tilfælde selv blev sænket, før de fik lejlighed til at yde
nogen indsats. Det næste kauitel fortæller om de små
fartøjer, der blev sat ind ved Burma og evakuerede dele
af hæren , som ellers var dømt til at falde i japansk fan
genskab.
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Dernæst omtales en for os mere nærliggende bedrift.
Efter 9' april lå otte norske handelsskibe i Goteborg.
De søgte at bryde igennem de tyske linier , hvilket lyk
kedes for fire, to blev sænket og to måtte søge tilbage
til svensk havn.

Deres last var kuglelejer, af primær betydning for op
bygningen af bl.a. det engelske luftvåben. Kuglelejer måt
te og skulle fremskaffes, og en del blev hjembragt med
fly. Da de to norske skibe var effektivt indespærret, blev
5 små engelske kanonbåde ombygget og forcerede det
skarpt overvågede Skagerak gang på gang trods idelige
motorhavarier. hvilket vil sige med nedsat fart, kun med
tabet af en af bådene. Fra hver tur hjemførte den enkel
te båd 40 tons kuglelejer og havde samtidig indtil otte
norske flygtninge med, der kunne indgå i den norske
krigs- eller handelsmarine.

Sidste kapitel fortæller om en fhv. fransk trawler, der
blev sat ind som støtte for den franske modstandsbevæ
gelse i Sydfrankrig med basis i Gibraltar.

Knud f. V. Jespersen: Belejringen af København 1807
og kortet i Guvernørbiblioteket i Odense.

Odense Universitetsforlag, Odense 1974.
Teksten drejer sig så at sige kun om kortet , og ingen

af delene har sømilitær interesse, selvom de engelske
bombarderfartøjer er indtegnet.

Kortet er derimod, så vidt det kan ses, det bedste, der
er opbevaret. Det er tegnet af en holstensk officer, Al
brecht Christian Krebs, kort efter kapitulationen og an
giver dels de engelske troppers og artilleris stillinger, dels
de dele af byen, der blev brandhærget. Samtidig er samt-
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lige navne på gader, pladser og særlige bygninger angivet,
ialt 278.

Bogen er modtaget som gave fra Odense Universitet.

Gustav Kragh: Leopardlængen. fortællinger fra det gamle
Nyboder.

Vikingen, Kbh. 1943.
Bogen udkom under besættelsen, hvilket må være en

grund til, at den har været ret upåagtet.
I et Nyboderhus i år 1851 går aftenerne med, at gam

le underofficerer med en højbådsmand i spidsen spinder
en ende over en bolle punch eller ved kaffebordet. De
enkelte historier er baseret på faktiske begivenheder, og
dens baggrund baseret på studie af disses historiske frem
stilling. De optrædende officerer har i noterne fået en
kort biografi, og flere af underofficererne har slægtsnavne,
som er knyttet til Holmens faste stok. Deres deltagelse
i de forskellige begivenheder er nok opdigtet, men andre
fra de gamle Nyboder-slægter har oplevet det, som på en
så levende måde er skildret.

Bogen giver et meget sandsynligt billede af livet i Ny
boder dengang og indeholder desuden et stort antal viser,
som stammer fra de tider.

Gustav Kragh, f. 1877, blev underofficerselev i 1892
og udnævnt til løjtnant i 1915. Han var inspektør på
Marinehospitalet i årene 1920-26. Såvel på sin fars som
sin mors side stammede han fra gamle Nyboder-slægter,
og de citerede viser har været gemt hos slægten Olander.

Donald Macintyre, Basil W. Bathe og R. Steen Steensen:
Alle tiders krigsskibe. fra galej til atomubåd.

Lademann, Kbh. 1975.
Bogen udkom på engelsk i 1968 og på svensk i 1969.

JL.-.. _
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Den danske udgave har ladet vente på sig, men er til
gengæld en forbedring, efter at den danske medforfatter
er trådt ind i billedet. En del fejl er blevet rettet, og
den danske flåde, der næsten helt var forbigået i origi
naludgaven, har nu fået et kapitel for sig, ligesom der
er givet en omtale ved tilføjelser i de enkelte kapitler.

Normalt foretrækkes originaludgaven fremfor oversæt
telser, men takket være kommandørkaptajn Steensen er
forholdet for denne bogs vedkommende lige modsat.

Arthur }. Marder: From the Dardanelles to Gran. Studies
af the Royal Navy in lVar and peace 1915-1940.

Oxford University Press, London 1974.
I Marder's »From the Dreadnought to Scapa Flow«,

der behandler perioden 1904-1919, er DardanelIerfelt
toget behandlet i bind 2. Den nye bog var, efter forfat
terens udtalelser, tænkt som en fortsættelse, men en del
materiale , som er fremkommet, siden bind 2 udkom i
1965, har stimuleret ham til nytænkning om dette felt
tog, hvorfor det nu er taget op igen.

Den nye bog vil formentlig blive læst af lige så man
ge interesserede som Marders tidligere værk og måske
specielt hans udredninger vedrørende Etiopien 1935-36
og angrebet på de franske flådestyrker i Oran juli 1940.

Peter C. Smith m. [l.: Destroyer action.
William Kimber, London 1974.

En række tidligere destroyerchefer giver i små kapitler
beskrivelse af enkelte begivenheder fra l' og 2' verdens
krig, der giver et godt billede af de forhold, destroyerne
var ude i, det være sig i kamp med fjenden eller vejret.
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Einar Wendt m. il.: Amiralitetskollegiets historia II 1696
1803.
Allhems, Malmø 1974.

Det første bind om det svenske søværns administrati
ons historie udkom i 1950. Såvel forfatteren som hans
medarbejder, kaptajn Ernst Bergman er afgået ved døden,
hvilket har været medvirkende til det lange årsinterval
før 2' del er kommet på tryk.

Første del omhandlede årene 1634-1695, anden del er
om årene 1696-1803, og tredie del om tiden 1803-1877
forventes at komme relativt hurtigt efter.

Det er ikke alene administrationen, der behandles, men
også skibbygningen og våbenudviklingen er blevet indgå
ende behandlet.

R. Steen Steensen (Red): Flåden. l' del: Flåden gennem
475 år.. 2' del: Administration, teknik og civile opgaver.
Martins forlag . Kbh . 1974. Pris 2x354 kr.

I 1942 udkom kommandør Halfdan Barfods 2-binds
værk »Vor Flaade i Fortid og Nutid«, en bog som sta
dig studeres med interesse.

I 1960 udgav Martins forlag bogen »Flåden gennem
450 år« og i 1962 »Flåden, Administration, teknik og
civile opgaver« .

De to bøger havde en vis lighed med Barfods, startende
med almen maritim og søkrigs-historie for derefter at tage
de enkelte institutioner, mandskab m.m, op til behand
ling.

Den kronologiske marinehistorie hos Barfod er langt at
foretrække som en homogen fremadskridende fortælling
med kun een forfatter. Den tilsvarende i »Flåden gennem
450 år« blev ikke særligt rost af anmelderne. Med tre
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redaktører og syv forfattere var det efter systemet »man
ge kokke fordærver maden«. Den sprang fra kapitel til
kauitel over mellemliggende perioder og var bortset fra
første kapitels omtale af de nye udgravninger ved Engels
borg kun baseret på trykte kilder. Kapitlerne var mildest
talt uensartede, svingende mellem arkæologens fryd over
nyt fund - gentaget nu 14 år senere - historikerens nøgterne
udnyttelse af det tildelte sidetal og en ensidig forherligel
se af en romanhelt.

Derimod var den sidste del af bogen og den senere
udkomne, nu benævnte 2' del, en forbedring i forhold
til Barfods bog, da hvert kapitel er skrevet af eksperter 
her er ikke brug for kontinuitet.

I 1970 udkom et genoptryk af »Flåden gennem 450
år«, og nu ser man med forbavselse, at flåden siden
1960 er blevet 25 år ældre. Tiden går hurtigt, snart når
vi vel til de 500.

2' udgave i 1970 fik tilføjet et fortrinligt kapitel om Sø
værnet 1961-1970, nu fulgt op til 1974, men hvorfor det
er puttet bag i bogen og ikke i fortsættelse af den kon
tinuerlige marinehistorie er noget uforståeligt.

Redaktøren - nu er der kun een mod tidligere tre 
har skrevet et kort kapitel om fregatterne PEDER
SKRAM og HERLUF TROLLE, som vel hører sammen
med kapitlet »Skibe og våben«, men også placeret bag
i bogen. Han har så iøvrigt skrevet tilføjelser til sine
egne kapitler. Det er noget forbavsende, at der hverken
i 1970-udgaven eller i denne er givet de øvrige forfatte
re lejlighed til at ændre deres kapitler eller rette trykfejl
fra den første udgave...

Af redaktørens tilføjelser må nævnes, at »Skibe og vå
ben« er kompletteret med to sider om forsøg med camou-
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flagemaling (hans eget speciale) og i sidste udgave en side
om missiler, som står helt umotiveret mellem to kapitler
bag i bogen og ikke er nævnt i indholdsfortegnelsen.

Som eksempel på , hvad med rimelighed kunne være
rettet og tilføjet skal nævnes:

»Søværnets Officersskole« står helt uændret til trods
for, at Reserveofficersskolen er flyttet til Frederikshavn
for flere år siden. For »Søværnets Underofficersskoler«
er det endnu mere grelt, da den stopper med en ordning,
der ikke eksisterer mere.

I »Søopmåling« står stadig, at der »forestår« opmåling
på Grønland - mon der ikke er sket noget der i de for
løbne 14 - eller er det 25 år?

Selvom forfatteren til »Marinen på Grønland« ikke
er i stand til at fortsætte sit forfatterskab, burde udvik
lingen der være fulgt op. Den eneste ændring er, at lis
ten over cheferne er strøget, det er jo lettere end at føre
den til dato .

Orlogsmuseet har fået en afdeling på Valdemars Slot.
Det er ikke taget med, og hvorfor er de museale sam
linger på Holmen ikke nævnt? Kapitlerne i bogens 2' del
er heller ikke rettet eller ført til dato, men et kapitel
fra l' del er flyttet dertil - »Foreninger med tilknytning
til Søværnet«,

At der er sket store ændringer ved oprettelsen af Sø
værnets Materielkommando og Farvandsdirektoratet er
nævnt på en halv sides tilføjelse til indledningen. Der hen
vises blot til l' del. Der skrives også, at Farvandsdirek
toratet påregnes at få hjemsted i Søkvæsthuset«. Dette
er ikke korrekt, da det dels i Søkvæsthuset, dels i det
gamle Søkortarkivs bygning på Espanaden. Der kan ikke
skaffes plads til hele institutionen på eet af stederne. At
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redaktøren gengiver et løst rygte om flytning af Marinens
Bibliotek som et faktum kan undre, især da de faglige
institutioner, han vil flytte sammen, har erklæret dette
for særdeles uhensigtsmæssigt.

Bogen mangler kildehenvisninger; det er tidligere påpe
get, men derfor ikke mindre aktuelt.

Dens udstyr og bogbindermæssige kvalitet er stadig i
høj klasse, blot er de farvelagte illustrationer ikke slet
så gode som i originaludgaven.

l.H, Schultz og K.E. Ackermann: Den Danske Marine
1914-1848. Orlogsjarten I og II
udkom i 1950 og da bogen blev kritiseret for at mangle
Navne- og sagsregister, blevet sådant trykt året efter.

Af et oplag af dette register, der findes på Marinens
Bibliotek, er der kun udleveret tre, hvilket tyder på, at
det i sin tid ikke er blevet tilkendegivet tydeligt nok.

Indehavere af bogen kan ved henvendelse til bibliote
ket få registret tilsendt vederlagsfrit.

J. Teisen
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Den 14 - 18 august 1903 lå sommereskadren i Aalborg.
Eskadrechef var kontreadmiral Wandel, stabschef kaptajn
Cold.

Som skik var blev byens honoratiores og uden tvivl
en smuk buket af dens kvindelige ungdom budt til fest
i eskadreskibet, krydseren VALKYRIEN - chef komman
dør Schliiter. En af gæsterne, vognmand Jens Lundbye,
har efter festen nedskrevet sine indtryk, som nedenfor
citeret.

Det er vel ikke nødvendigt at komme med særlige kom
mentarer til vognmand Lundbyes beskrivelse, men de sø
officerer, der har gjort tjeneste inden for dette århundre
des første årtier vil nok tænke »Ak, hvor forandret«? !

J.T.
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OMBORD PAA »VALKYRIEN«
DEN 17 AUGUST I AARET 1903.

Eskadrechefen og Eskadrens Officerer har indbudt til
Fest - - Dampchaluppen ved Anliibsbroen. - - mange pyn
tede, glade, forventningsfulde Mennesker - - langs Bol
værket Menneskemasser - - ved Bolværket 8 Torpedobaa
des miirke, langstrakte Skrog - - alt meget fremmedagtigt
fra de daglige Forhold - - Chaluppen sætter fra, vi ser
»VALKRIENs« prægtige Skrog klar til at modtage os
- - ved Faldrebstrappen Modtagelse af Admiralen og Ma
rineofficererne - -et Velkommen ombord - - festligt deko
reret - - Sejl over Agterskibet - - Laurbærtræer - - grtinne
Grene om Masten - - Lovhytter - - Dannebrogsflag - 
pragtfuldt dækkede Borde i Saloner og paa Dæk til staa
ende Souper - - elskværdige Søofficerer allevegne til at
vise tilrette - - konversere og sørge for, at alt bliver hyg
geligt, tiltalende og frit, saa FOleisen af overstrommende
Velvære og Glæde griber alle. . - Ledsagede af Office
rerne besees Dæk - Salon, Banjerne - Sovesale - Torpe
doerne - Krudtkamrene - Fordæk, - ned under det pan
serdækkede Rum - Mandskabet allevegne ret og stram
Honnbr; man joler sig værende ombord paa et Krigsskib,
faar Respekt for de Menneskers Viden, som kan diri
gere og ordne alt, og som selv i Fredstid, naar Kom
mandoordet »klart Skib« lyder, paa 3 Minutter kan være
kampberedt. Tilbage ira Rummene, op til det festligt
smykkede Dæk - - Souperen, flot og smuk, indtages - Mu
sikken spiller op - glade. dansende Mennesker hvirvler sig
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hen ad skibets Dæk, glemmende Fortid og Fremtid, leve
i Nuet, de joler sig vel - fri - næsten hævet over alt,
uden dette at være glade . unge . være sammen med
unge - fri. Mellem Dansene Tankeudvexlinger - Konver
sation » Meninger udvexles . Sympatier modes, der glem.
mes, at Dagen imorgen maaske er et Farvel for bestandig
for mange; men Minderne lever, og man har set noget,
levet, folt sig fri . fri og glade. Saa op paa Komman
dobroen, og i Augustnattens morke men dog stjærneklare
Himmel > Vestenvinden blæser Hilsen fra Nordsoen hen
over Limfjordens krusede Vande. Ungdommen mærker
ikke Blæsten, ser i de lette Baltoiletter kun alt det beta
gende i hele Sceneriet - »VALKYRIEN« - »HEIMDAL« 
»GEISER(! . behængt med elektriske Lamper paa Rær
og Sider - Fyrværkeriet fra Pontonbroen - Baade med
glade Mennesker . Strandbredden fyldt med Tilskuere 
Musik og Dans - Champagne og Is - flotte, uniformerede
Mennesker, alt samler sig til et Indtryk, som sent eller
aldrig glemmes >et Blad af »Tusind og en Nats Eventyr«
- Natten paa »VA.LKYRJENs« Dæk.

Sent siger vi Farvel til vore elskværdige Værter af
Danmarks Soojiicerer, de folger os til Baadene, og under
den elektriske Lyskasters Ledelse er vi atter paa .Land,
vi, sender en tavs Hilsen til vore nye Venner i Følelsen
af at have været sammen med Mænd, som saavel i Krig
som i Fred vil forstaa at hævde Standen og Flaget.
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PORTRÆTTER AF TIDLIGERE SØOFFICERE

Af kommandørkaptajn J. Telsen

165

Portrætter af tidligere søofficerer er tidligere bragt
juli/august og november nummer af TJ.S.

303 Friderich Michael Krabbe, T-J & M II, s. 25,
f. 1725. Sekondløjtnant 1749, udsendt til studier i ud
landet og ved hjemkomsten 1756 medlem of konstruk
lionskommisionen, kommandørkaptajn 1767, fabriksmes
ter . Afsked 1772 for at blive 2' Civile Deputeret i Ad
miralitetets- og Kommisions-Kollegiet. Afsked 1785, død
1796.
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715 Christian Wulff, T-J & M II. s. 741, f. 1777,
død som kontreadmiral 1843.

Ser man i T-J & M s. 742 og 743 finder man to af
bildninger af Chr. Wulff og nr. 941 Christian Nicolay
Wulff. Ved nærmere eftersyn kan det ses, at de to bil
leder er identiske , men spejlvendte , og at det ene er
skægløst, det andet forsynet med et flot fuldskæg. Hvor
ledes de to billeder er blevet godkendt skal ikke kunne
siges, det minder i al fald om en »practical [oke«.

Det her gengivne billede er Christian Wulff, de to
andre må derfor henføres til Ch. N. Wulff .

Under granskningen af sagen fandt jeg iøvrigt frem
til, at der i den tidligere bibliotekar, orlogskaptajn Bis
trups efterladte notater også fandtes et notat om det for
kert anbragte billede, hvilket desværre har været en vel
bevaret hemmelighed indtil nu. Ovnstående portræt findes
iøvrigt i Victor Hansen »Vore Søhelte« (1898) og Thorsøe
»Den danske Stats politiske Historie 1800-1864« (1873).
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783 Johan Adolph von der Recke, T-J & M II, s.
367, f. 1787, sekondløjtnant 1804 med Gerners Medalje,
i 1808-10 i linieskibet DANZIG på Schelden. Asked
1815. Medlem af Folketinget. Død i Norge 1861.
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Næsten ingen viden fandtes om mulighederne for forbed
ring af de eksisterende diesel-elektriske anlæg og om an
vendeligheden af fremtidige alternative fremdrivningsan
læg. I denne artikel vil nuværende og eventuelt fremti
dige fremdrivningsanlæg blive gennemgået.

En del af de anvendte data er taget fra tidsskrifter
eller fabriksoplysninger . På grund af manglende informa
tioner vil nogle oplysninger være baseret på formod
ninger. Hvor dette er tilfældet , vil det være anført.

Krav til ub ådsjremdrivningsanlæg
Maskinanlæg i en moderne kystubåd vejer ca. 1/3 af

bådens deplacement. Dette kunne virke overvældende, men
enhver, der har været i en ubåd, har observeret, hvor
ledes den største opfindsomhed er anvendt for at kunne
proppe maskineriet ned i båden, således at det fylder
et minimum af plads. Ikke kun kravet om at maskine
riet fylder lidt, men også kravet om driftsikkerhed må
opfyldes. Danske ubåde opererer op til seks uger på ha
vet og ofte op til to måneder væk fra dansk havn.

Et operativt krav til et fremdrivningsanlæg er bl. a.,
at det skal være støj- og vibrationsfri. Dette skyldes, at
bådens primære detektionskilde, hydrofonen, får for
mindsket rækningen, såfremt baggrundsstøjen bliver for
stor. Desuden er en ikke uvæsentlig del af antiub åds
krigsførelsen baseret på støj fra ubåde, hvorfor ønsket
om støjfri anlæg ikke yderligere begrundes.

Endelig må der ved anskaffelsen ikke kun skeles til
anskaffelsespris , men også til driftsøkonomi.
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Krav vedrørende fart og aktionsradius
Østersøen må betragtes som de danske ubådes primæ

re operationsfelt. Betragtes antallet af vestlige ubåde,
der kan tænkes indsat her ses, at kravet til patruljefart
ikke behøver at være meget større end den patruljefart,
de danske ubåde anvender i dag, jf. fig. 2.

Fremtidige både må dog have mulighed for at opnå
en stor fart i en kortere periode, dels for at komme i
angrebsposition og dels for, hvis de er detekteret, at kun-

B .~: 8Q;tte.ri.

D = Di.e.se.L

G • Gel1e.I'Gl.iol"

K· KOh.i~oLtQ;vle

M:: Ele..kt..oh1..OtoI"

Flg. 1. Skitse af fremdrivningsanlæg I NARHVALEN-klassen
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ne undvige. Langt de fleste detektioner af konventionel
le ubåde gøres, når ubåden snorkler. Et af kravene til
fremtidige ubåde må derfor være, at snorkeltiden enten
elimineres eller reduceres til et absolut minimum.

Da der også stilles krav til ubådens størrelse, må der
naturligvis foregå en afvejning af de enkelte krav.

Af'lve.t'l.dels.e~ t~ot ~
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Flg. 2. Effeklforbrugel og den gennemsnitlige anvendelseslid I forske l lige

fartområd er.
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Diesel-elektriske ubåde
I en moderne ubåd, der går dybt, vil effektforbruget

øges med hastigheden i tredie potens. I denne betragt
ning ses bort fra hjælpemaskineri, der forbruger ca. 25 kW.
På fig. 2 ses foruden effektforbruget ved forskellige farter
også den gennemsnitlige anvendelse af de forskellige fart
områder under neddykket sejlads med en ubåd fremdrevet
ved elektromotor.

Som det kan ses af fig. 2, anvendes elektromotoren
kun i kort tid til at køre med maksimal effekt. Resten
af tiden kører den med så lille effekt, at driften er me
get uøkonomisk, idet der slides meget på batteriet, ubå-

O,?

o,s

ao 'to 60 80 /00

Flg. 3. Vlf'knlngsgraden af hovedelektromotor I IKL Type 201.
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dens energimagasin. Fig. 3 viser virkningsgraden af ma
skineriet i IKL Type 201, forløberen for NARHVALEN
klassen. Denne kurve kan betragtes som typisk for en
moderne kystubåd.

Som det kan ses af kurven, vil indførelse af et krybe
maskineri - d.v.s, et maskineri, der kun anvendes til
små farter-være yderst økonomisk og ønskværdigt, idet
man med et sådant anlæg vil kunne få en virkningsgrad
på 0,9 i stedet for 0,4 i det fartområde, hvor båden sej
ler 50% af tiden (jf. fig. 2). Indføres en krybemotor
på 50 HK propeleffekt (svarende til ca. 45 kW ved
maksimaleffekt) , vil en ubåd af samme størrelse som
den danske NARHVALEN-klasse kunne opnå en fart
på 3-5 knob.

Anvendes hovedelektromotoren i samme fartområde
vil forbruget være ca. 90 kW for at opnå samme fart.
Betragtes dette sammen med det anslåede udenomsfor
brug på 25 kW ses, at en ubåd med krybemotor vil
have en neddykket rækning med lav fart, der er mindst
66% større end en ubåd uden krybemotor. Eller sagt
med andre ord , snorkeltiden kan formindskes meget.

I en moderne ubåd udgør batteriet vægtmæssigt ca.
20% af bådens vægt og ca, 7% af dens pris. Et bly-syre
batteri har en kapacitet på 30 Wh/kg (Watt-timer pr.
kg vægt). Det forventes, at kapaciteten v. h. a. kon
struktionsændringer i batteriet i løbet af 3 - 5 år kan
øges til ca. 40 Wh/kg. Et af kravene til et ubådsbatteri
er, at det skal kunne lades og aflades mindst 900 gan
ge. Fig. 4 angiver nogle mulige nye batterityper.
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I dag udføres forskning med visse batteri typer med
især Lithium (Li) som et af elektrodematerialerne. Så
danne batterier har en kapacitet på ca. 300 Wh/kg., men
kræver en opvarmning på flere hundrede grader Celcius
for at opnå denne kapacitet. Disse varmegrader gør bat
terierne uanvendelige som ubådsbatterier indtil videre.

Medens bly-syre batteriets største ulempe er vægten,
er prisen den største ulempe for de øvrige batterityper.
Dog har energikrisen øget forskningen på dette område,
og masseproduktion vil måske kunne gøre øvrige bat
terityper egnede som ubådsbatterier.

Tabet ved ladning og afladning af bly-syre batteriet
er 14-22% afhængig af afladestrømmen .

Batteriet - ubådens energimagasin under neddykket sej
lads - oplades af dieselgeneratorer. Ladetiden under nor
mal patruljesejlads ligger på 15-25% af tiden. Denne
procentdel kunne formindskes ved en forøgelse af diesel
motorernes kapacitet , men da dieselgeneratorerne i forve
jen udgør ca. 5% af ubådens vægt, vil en forøgelse være
urentabel, da anlægget som nævnt er uudnyttet 75-85%
af tiden. Hvis kravet om kortere snorkeltid fastholdes ,
kan dieselgeneratorernes størrelse øges, men dette forhold
skal nøje afvejes med kravene til ubådens og snorkel
systemets størrelse (f. eks. kræver en kørende 1200 HK
diesel 4 tons atmosfærisk luft i timen) .

Vægtmæssigt udgør dieselgeneratorer, batteri og elek
tromotor ca. 30% . Dertil skal lægges vægten af evt.
brændolie, der for visse kystubåde udgør yderligere 10 %
af ubådens vægt.
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Kredsløbsmaskineri og Walter-turbiner

Kredsløbsmaskineri (d.v.s, en diesel, hvis udstød ren
ses for affaldsstoffer og tilføres ny ilt) har forsøgsvis
været anvendt i ubåde til direkte træk på drivskuren.
De tekniske problemer har dog været næsten uoverskue
lige. Støjniveauet for en diesel, der skal være i størrel
sesordnen ca. 2000 HK, vil være for stort til, at kredsløbs
diesler kan anvendes i en moderne, lydløs kystubåd. Da
dieselmotoren har et minimumomdrejningstal, må båden
forsynes med en skrue med stilbare blade for at kunne
anvendes til langsomme patruljefarter. En sådan skrue
vil være meget støjende under alle farter, hvorfor denne
løsning ikke vil være anvendelig. Kombineres kredsløbs
maskineriet med en elektrisk krybemotor, vil dette også
kræve batterier og generatorer. Bortset fra tyske forsøgs
ubåde før og under 2. verdenskrig anvender ingen ubåde
i dag kredsløbsmaskineri. Den svenske marine menes i
en periode at have studeret muligheden for kredsløbs
maskineri, men opgivet det igen til fordel for sterling
motoren.

Walter-turbinen blev konstrueret før 2. verdenskrig
for at give de tyske ubåde en større neddykket maksimal
fart. Walterturbinen virker ved hjælp af koncentreret
brintoverilte (H2 02) (perhydrol eller ingolin) , der søn
derdeles i en katalysatorbeholder. Den iltholdige damp
blanding går direkte fra katalysatorbeholderen til et for
brændingskammer , hvor olie og vand tilsættes. Den til
satte olie bryder i brand p.g.a. temperaturen, og vandet
fordamper. Dampen går nu via en separator ind i tur
binen, der via et gear står i forbindelse med skruen.
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Dampen går dernæst til en kondensator og videre til en
centrifuge, for udskillelse af forbrændingsprodukter, der
presses udenbords. Turbinen kan kun anvendes ved stør
re farter, hvorfor ubåden også må have dieselgenerator,
batteri og elektromotor. I den tyske forsøgsubåd, type
26, bygget under 2. verdenskrig var 20% af bådens de
placement drivmidler, men ubåden kunne kun fremdri
ves ved turbineanlægget i ca. 6 timer før beholdningen af
H2 02 var tømt. Den opnåede fart var nogle knob stør
re end de maksimalfarter, danske ubåde i dag opnår.
Walter-turbinen er især kendt for sin ustabilitet. Bort
set fra de tyske forsøgsubåde er der i England bygget
to forsøgsbåde EXCALIBUR og EXPLORER (med øge
navnet: EXPLODER) , der blev hugget op efter ca. 5
års sejlads.

Gasturbiner

Vil installation af gasturbiner i stedet for dieselmo
torer ikke være muligt? Gasturbinen syntes umiddel
bart at være egnet, selvom dens effektivitet er mindre
end dieselmotorens, idet den er velegnet til en kortva
rig, men effektfuld ydelse. Gastudbinen er desværre ueg
net på grund af dens enorme behov for luft, og fordi
turbinen er meget følsom overfor modtryk i udstødet.
Et modtryk, der ikke kan undgås i forbindelse med sno
kelsejlads.

Atommaskineri

Virkemåden i atommaskine riet er, at varmen fra reak-
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toren via primære kredse overføres til den sekundære
kreds, hvorfra vanddamp anvendes til at drive bådens
turbiner. Pumpen anvendes til at holde vandet under
tryk, således at fordampning i reaktoren undgås. Først
i senere reaktorer (S5G) har man opnået, at få reakto
rens kølevand til at cirkulere af sig selv, hvilket er en
stor forbedring. Den amerikanske marine har dog næppe
været helt tilfreds med denne fremdrivning, idet den
nyeste atomubåd SSN 685 GLENARD P. LIPSCOMP

R " Re.a.kto~.
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Flg. 5. Skitse af Westlnghouse S2W reaktor og maskinari I USS Seawolf.
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har turbine-elektrisk fremdrivning. Dette fremdrivnings
maskineri fylder meget, men skulle være mere støjsvagt.
Bortset fra støjen er størrelsen af maskinanlægget den
største ulempe. Ikke kun maskinanlæg fylder, men og
så afskærmning af reaktor optager megen plads. Adskil
lige atomubåde har foruden atommaskineri også diesel
elektrisk back-up system.

Den amerikanske marine har dog bygget en forsøgs
atomubåd (NRl) med et neddykket deplacement på
400 tons. Denne båd, der er uden våbensysterner. har
en nyudviklet reaktor af ukendt størrelse, der driver en
turbine-generator. Denne generator leverer strøm til to
elektromotorer, der driver skruerne. Udviklingen af bå
den og især reaktoren har kostet næsten 12 mill. dollars,
medens selve båden kostede 67,5 mill, dollars. Hvor
vidt båden har batteri vides ikke, ligesom oplysninger
om støjniveau heller ikke kendes.

I forbindelse med rumforskningen er der udviklet
isotop-generatorer, der i dag har en størrelse på op til
10 kW. Hvis denne størrelse kan øges, vil anlægget
måske være egnet til kystub åde. Isotopgeneratoren vir
ker ved nedbrydning af et radioisotop. Den opnåede var
me omdannes i termoelementer til en elektrisk strøm.
De største ulemper ved generatoren er den begrænsede
effekt i forhold til størrelsen. samt at nedbrydningen
af radioisotopet ikke kan standses, hvorfor generatoren
konstant vil producere strøm.

Stirling-motoren
Stirling-motoren, brugt som ubådsmotor, er en extern

varme-motor, der bruger en gasart, brint eller helium
som arbejdsluftart i et lukket kredsløb .
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Trykket i cylinderen ændres efter en sinus-kurve. Dette
sammenholdt med, at der ikke foregår afbrudte luft- og
udstødsstrømme, gør motoren 15-20 dB mere lydløs
end en diesel. Støjen fra en stirling-motor er for det
menneskelige øre 14 af støjen fra en diesel.
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Flg. 6. Skitse af Unlted Stlrling motor og af en dobbelt-virkende Stlrling motor
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Det svenske firma United Stirling, der har bygget for
søgsmotorer til busser og luftfartøjer har også bygget en for
søgsmotor til ubåde på 150 kW og med en vægt på 1400
kg. Denne motor forbrænder dieselolie sammen med et
iltningsmiddel (zeta eller ren ilt).

Forbruget af iltningsmiddel er dog meget stort. Påregnes
et samlet forbrug på 70 kW i båden vil 50 t zeta strække
til 14 døgns sejlads. De tyske firmaer MAN og MWM
arbejder begge på udviklingen af Stirling-motorer. For
bruget er beregnet til 153g dieselolie og 1370g zeta for
hver HK-time. Anvendes disse tal på ovennævnte 14
døgns sejladt vil der »kun« blive forbrugt 44 t zeta.
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Flg. 7. EffektIvitets-kurve og specifik forbrugskurve for Unlted Stlrllng
type 4-615 motor
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Selvom brint erstatter helium som arbejdsgas, og ar
bejdstrykket sættes op, vil forbruget af iltningsmiddel
stadig være så stort, at bådens udholdenhed vil være

15'

Io

SOD

500

100.

1000 15'00

Flg. 8. Unlted Stlrllngs data for en 900-1200 t ubåd med Stl rllng elektrisk
fremdrivning .
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langt mindre end en konventionel ubåds. Anvendes fly
dende ilt eller højtryksilt som iltningsmiddel, vil opbe
varingsbeholdeme formodentlig veje lige så meget, som
der er vundet ind ved at skifte iltningsmiddel.

I den nye svenske ubådstype A-17 tænkes fremdriv
ningen at bestå af elektromotor, batteri, en diesel og en
stirling motor. Stirling motoren vil formodentlig blive
bygget således, at der kan foregå en omskiftning fra zeta
til almindelig atmosfærisk luft som iltningsmiddel.

Stirling motoren syntes at være ideel til ubåde, idet
bådens store hastigheder opnås ved at tappe energi fra
både batteri og stirling motor; når båden sejler med rin
ge fart, oplader overskudsstrømmen fra stirling motoren
igen batteriet. Formodentlig vil motoren dog ikke vinde
indpas i ubåde, medmindre man vil acceptere den min
dre udholdenhed, eller en ny energikilde bliver anvendt
sammen med motoren. Varmen til en stirling motor be
høver ikke at komme fra en forbrænding; varme fra et
varmemagasin (Lithium-florid) , et radioaktivt isotop el
ler en metal-halogen reaktor er ligeså velegnet. Især me
tal-halogen reaktoren (kemisk varmereaktor med en ener
gitæthed på ca. 1275 Wh/kg drivstof) forekommer vel
egnet, såfremt produktionsreaktorerne kan holde, hvad
forsøgsreaktorerne har lovet.

Fuel-cells
Ved hjælp af varmekraftmaskiner (dieselmotorer eller

stirling motorer) omsættes kemisk energi til termisk. Den
maksimale virkningsgrad er begrænset til 35-500/0 (Car
nots begrænsning). Kun ved direkte omsætning af ke
misk bundet energi til elektrisk energi undgår man denne
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begrænsning. I fuel-cells foregår denne omsætning fra
kemisk til elektrisk energi med en virkningsgrad på 45
60%. Den teoretiske virkningsgrad er 100%.

Fuel-cellen er et galvanisk element, der leverer strøm
ved hjælp af kemisk energi i det brændstof, der kon
stant tilføres cellen. Der anvendes i dag fuel-cells med
lav temperatur (under 1500 C) og høj temperatur-fuel
ce1ls (temp. større end 3000 C). Fordelen ved højere
temperatur i fuel-cellen er, at den kemiske reaktion og
elektrode reaktionerne stiger med den stigende temperatur,
hvorfor høj temperatur cellen i dag er den mest effek
tive. Problemet med at holde cellens temperatur på til
strækkeligt højt niveau løser sig selv, idet varmetabet i
den indre modstand i cellen opvarmer denne.
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Flg. 9. Spænding og effekt fra en Westlnghouse Solid Eleclrolyle Fuel-cell
ved lOlO" C.
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Normalt sammenbygges de enkelte fuel-celler i lange
rør for at mindske den indre modstand og øge spændin
gen. Der er i dag en lang række af anvendeligt og billigt
brændstof til fuel-celler. Cellens manglende gennembrud
skyldes, at elektrode- og katalysatormaterialet er meget
dyrt. Den store forskning, som foregår for at finde bil
ligere materialer, vil formodentlig ændre fuel-cell prisen.
Det svenske firma ASEA påstår i dag at have en ammo
niak/luft fuel-cell, der i anskaffelsesudgifter skulle kos
te 2.400 sv. kr. pr. kW, denne fuel-cell skulle ikke an
vende ædelmetal katalysator.

Hvorvidt fuel-cellen vil blive anvendt alene eller sam
men med et batteri vil kunne afgøres, når mere udfør
lige oplysninger om mål, pris og lignende er kendt. Her
vil være et oplagt emne for ubådskonstruktører at be
skæftige sig med.

Konklusion

Teknologien vil i dette og i det næste årti frembringe
ubådsmaskinerier, der vil være de nuværende langt overleg
ne. Det må fremhæves, at man ikke må forvente, at resul
taterne vil blive udbasuneret. De vil først blive offent
liggjort, når det seriefremstillede ubådsmaskineri er klar
til salg. Søværnet bør derfor til enhver tid sørge for at
holde sig orienteret om den udvikling, der foregår på
området. Sker det ikke, kan vi i løbet af nogle år risi
kere, at have ubåde, der er ligeså forældet, som sejlski
bene af træ var det ved panserskibenes fremkomst.
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SØVÆRNETS OFFICERSUDDANNELSE
PÆDAGOGISK KURSUS FOR OFFICERER

ENDNU EN KOMMENTAR

Af orlogskaptajn N.M.M. Nielsen

(Skctecffrcer på Søværnets Off icersskole)

I T.f.S. januar/februar 1975 bringes en artikel, der
behandler Pædagogisk Kursus for off icerer i Forsvaret.

Følgende bemærkninger har til formål at henlede læ
sernes opmærksomhed på alment tilgængelige kendsger
ninger, altså intet fordækt forsøg på yderligere indoktri
nering endsige psykologisk krigsførelse.

Først skal nævnes en artikel fra TJ.S. årgang 1919,
hvor professor Alfred Lehmannl) redegør dels for en
svensk kommisions beretning om et forslag til en pæda
gogisk-psykologisk uddannelse af officerer, dels for den
første anvendelse af psykologiske (psykotekniske) prø
ver ved udtagelse ef egnede emner blandt søofficerer til
uddannelse som flyvere.

Dette delvis historiske kuriosum nævnes udelukkende
for at understrege, at interessen for det pædagogiske - psy
kologiske område hverken er af nyere dato eller kan be
tegnes som et modefænomen.
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Formentlig uden direkte forbindelse hertil, men derimod
i overensstemmelse med den virkelighed denne kommen
tar tager sigte på, er det første egentlige aktstykke ved
rørende pædagogisk kursus at finde i Klimaudvalgets
første delbetænkning (nr. 428). 2)

I denne betænkning af 24 maj 1966 vedrørende mili
tær pædagogik og ledelsesformer anbefales, som forudsæt
ning for et militær - pædagogisk reformarbejde, at der
oprettes en speciel pædagogisk uddannelse for officerer
inden for hvert af de 3 værn . Det anføres, at forslag her
om senere vil fremkomme.

Den 23. januar 1967 indstilles til Forsvarministeriet
om iværksættelse af en pædagogisk specialuddannelse
(betænkning nr. 516).

I forslaget er ret detaljeret angivet en studieplan, der
omfatter 3 semestre af 6 måneders varighed.

November 1970 påbegyndes det første kursus under
Forsvarsakademiet, som anbefalet af »Klimaudvalget«.

Siden har der været gennemført et årligt kursus af ca.
8 måneders varighed med deltagelse af 16-18 officerer
fra alle 3 værn samt Hjemmeværnet og Civilforsvaret,
ialt har 69 personer gennemgået dette kursus.

Det er ikke hensigten med denne kommentar at tage
stilling til kursets form og indhold, da det idag er muligt
at gennemføre en egentlig målkontrol. 3)

En sådan målkontrol er det sikreste grundlag for nød-
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vendige eller ønskelige justeringer af en given uddannelse.
Et forhold skal dog fremhæves som afgørende, da det

tillige er af generel betydning for al kompetancegivende
uddannelse. Ønskes den tidligst mulige brugsnytte af
en given uddannelse, er det ikke tilstrækkeligt at med
dele eleverne en teoretisk viden. En praktisk udøvning
af det lærte (indlærte) under en eller anden form vil
dels øge indlæringsgraden og dels sikre den enkelte en
bedre udgangsposition i den fremtidige anvendelse.

I forslaget til den pædagogiske specialuddannelse (be
tænkning nr. 516) anførtes, at elevernes deltagelse i forsk
nisgsprojekter kunne sikre dette forhold .

Det forekommer rimeligt, at forskning under en eller
anden fonn medinddrages, da emneområderne for kur
set, der kort kan karakteriseres ved begreberne ledelse
og uddannelse, netop som følge af samfundsmæssige og
teknologiske ændringer og nyskabelser undergår foran
dringer, der forudsætter en stadig mulighed for at for
udberegne den forventede udvikling og ved iagttagelser
at registrere virkningen af foretagne, nødvendige ind
greb.

Men uanset hvilke forestillinger, forventninger og for
domme de 69 elever og de personer og myndigheder.
der har kendskab til og erfaring med den pædagogiske
uddannelse og de pædagogisk uddannede, måtte have,
da er der nu med de gennemførte kurser skabt mulig
hed for et vurderingsgrundlag.

Formålet med denne kommentar var primært at hen-
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lede opmærksomheden på enkelte, fundamentale kends
gerninger vedrørende Pædagogisk Kursus for officerer
i Forsvaret.

Herudover kan jeg erklære mig enig med orlogskaptajn
S. Ditlevsen, hvis hensigten med hans artikel er bestemt
af et ønske om at fremme en effektivisering af en af
officerernes videreuddannelsesmuligheder. 4)

Endelig vil jeg foreslå, at der foretages en undersøgel
se for at konstatere overensstemmelsen mellem målet for
den omhandlede uddannelse og de erfaringer, der indtil
nu er opnået med det personel, der har gennemgået kur
sus. Ved en sådan undersøgelse må det anses for rime
ligt at holde det oprindelige sigte med den pædagogiske
uddannelse for øje. (If. betænkning nr. 516, side 66).

Noter

1) Alfred Lehmann (1858-1921), grundlægger af det
psykologiske laboratorium ved Københavns Univer
sitet.
I Kanoner Richard Iensen's bog Orlogsgaster - Ung
domserindringer (1926) er professor A. Lehmann
omtalt. I 1883 aftjente han sin værnepligt og gjor
de sig herunder fordelagtigt bemærket.

2) Klimaudvalget den kortfattede, almindeligt anvendte
betegnelse for Det af Forsvarsministeren under 8.
december 1964 nedsatte udvalg vedrørende: Befa-
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lingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsva
ret.
De centrale kapitler 2 og 3 vedrørende Den mili
tære pædagogik og Militært lederskab og pædagogik
er aftrykt i Hærkommandens publikation Ledese
og uddannelse - militær pædagogik af 1969.

3) Målkontrol er en efterprøvning af, om de fastsatte
uddannelsesmål svarer til den anvendelse, der skal
gøres af de uddannede, dvs. de funktioner, der skal
varetages af enkeltmand og enheder. (Ledelse og ud
dannelse - militær pædagogik. Hærkommandoen
1969).

4) Videreuddannelse kvalificerer personel til at gøre
fyldest på et højere funktionsniveau.
Forsvarskommandoens direktiv for uddannelsen i for
svaret, april 1971.
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Flådeadmiral S. G. Gorshkovs 8. artikel i serien Navies
in War and in Peace: A historical Perspective, som gen
gives i august 1974 nummeret af U. S. Naval lnstitute
Proceedings, beskæftiger sig indledningsvis med det tys
ke angreb på Sovjetunionen den 22. juni 1941, idet situa
tionen ved den nordlige, den baltiske og Sortehavsflåden
resumeres.

Den sovjetiske flåde sænkede i løbet af krigen 1200
krigsskibe og hjælpefartøjer samt over 3 mio tons han
delsskibstonnage, fortsætter admiral Gorshkov, hvorved
den røde hærs situation forbedredes, idet fjendens mulig
heder for at gennemføre planlagte operationer og frem
føre de nødvendige forsyninger reduceredes i betragte
ligt omfang. Den sovjetiske flåde ydede desuden effek
tiv beskyttelse af egne søtransporter.

Forsvaret af Liepaja, Tallinn og Moon Sund omtales,
og marineinfanteriets deltagelse i kampene i forbindelse
med Leningrads belejring fremhæves. Admiral Gorshkov
fortsætter beretningen om flådens betydelige indsats og
understreger påny, at et velkoordineret samarbejde mel
lem de forskellige værn er en væsentlig forudsæntnig for
at kunne overvinde en stærk modstander. Artiklen fast
slår afslutningsvis, at U.S.A. og England ikke ville have
været istand til at vinde Slaget om Atlanten, hvis enor-
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me tyske styrker ikke holdtes bundet ved kampene på
østfronten.

Admiral Arleigh Burke, U.S. Navy (Retired) , giver
artiklens fodatter medhold i hovedindholdet, herunder og
så vedrørende doktrinen om værnssamarbejdets afgøren
de betydning; det findes dog bemærkelsesværdigt, at ad
miral Gorshkov ikke har kritiske kommentarer til flådens
sammensætning og ledelse under 2. verdenskrig. Admiral
Burke bemærker, at de sovjetiske ledere først for alvor
fik øjnene op for søherredømmets betydning i forbindel
se med den cubanske missilkrise i 1962. Den sovjetiske
flådes operationer på oceanerne indledtes omkring 1966
og flådens nuværende sammensætning og igangværende
anskaffelsesprogrammer er stærke vidnesbyrd om et for
søg på at opbygge og vedligeholde en sovjetisk magtfak
tor, der vil være effektiv under krigsforhold og have be
tydelig indflydelse under fredsforhold.

Admiral Burke finder , at den sovjetiske admiral har
vanskeligheder ved at sikre sig fornøden støtte til gennem
førelse af den røde flådes udviklingsprogram, og at arti
kelserien skal ses som et forsøg på at nedbryde modstan
den mod flådeledelsens saglige og nødvendige forslag.

A.S.
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Under denne overskrift har Arne Danielson skrevet
en artikel i Meddelande XXX, Kungl. Armemuseum.
Stockholm 1969, som skal gengives i forkortet form.

Dansk sieveskib FREDENSBORG. For at tilføre slaverne under dækket fr lllk
luft er sk ibet udstyret med tre ventilationskanaler af sejldug.
Fra Kaj Larsen : De danske I Gulnes.
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Slaveskibet, fregatten RIO VOLTA blev bygget i Kø
benhavn i 1777 og tilhørte fra 1781-87 Kongelig Øster
søisk og Guinesisk Handelsselskab , blev salg til et Køben
havnsk handelshus i 1887, og det sidste, man indtil for
få år siden vidste om dets videre skæbne var, at det lå
i Christiania Fjord i januar 1888. Det var beskyttet med
26 kanoner.

I henhold til de på Rigsarkivet opbevarede planer, har
skibet nærligt haft samme udseende som det her afbil
dede FREDENSBORG.

Under den svensk-russiske krig 1788-90 var Danmark
allieret med Rusland og flere danske skibe, delvis med
dansk besætning blev hyret af russerne, deriblandt RIO
VOLTA som proviantskib. Den svenske flådechef, her
tug Karl, havde sendt en mindre flådeafdeling til den fin
ske bugt, og i oktober 1788 observeredes et fregatskib
i Borgaskær. To rekognosceringsfartøjer under komman
do af fænrik Per Adolf Geir blev sendt ud, og da der
lidt efter midnat var en chance, bordede han skibet og
erobrede det uden kamp. Det var RIO VOLTA, der før
te russisk flag, hvilket flag blev afleveret, og som god
prise blev fregatten ført til eskadrens hovedbasis, Svea
borg, hvor den blev solgt for 2000 Rigsdaler, lasten, pro
viant for 1066 Rigsdaler. Geirs andel i prisepengene be
løb sig til 14 Rigsdaler og 28 skilling, et ringe beløb til
den, der havde æren af erobringen, men Geir var fra en
velhavende familie fra Værmland, så løftet om avance
ment betød mere. Han faldt i russisk fangenskab kort tid
senere, så hans udnævnelse til løjtnant kom først, efter
han vendte hjem fra 14 måneders fangenskab. Året ef-



Fra slaveskib til trofæ 197

ter blev den nu 24 år gamle løjtnant udnævnt til kaptajn
ved et vænnlandsk regiment.

Geir fandt ombord på prisen et dansk flag, som han
beholdt. Flaget, som her er afbildet, har i midterfeltet
inskriptionen C 7 (Christian VII) og mærket »K ø og
G H«. Kongelige Østerselsk og Guinesisk Handelsselskab
var kgl. priviligeret og havde som sådan ret til at føre
splitflag med kompagniets navn . Det er 1,94 ro højt ,

'----- -~--
Dansk splItffag ført på handelsskibet RIO VOLTA af København I årene
1781 - 87. Opbevares på Kungl. Armemuseum, Stockholm.

"---------------------
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2,19 m langt, hvortil kommer splitterne, hvis resterende
længde er 0.80 m. Det har været i familien Geirs eje i
næsten 200 år, og dets første ejer hejste det - vel ved
højtidelige lejligheder - på en lille ø, der hørte under
hans ejendom, Krokstad i Yærmland. Trods megen brug
brug er flaget særdeles velbevaret.

I 1968 skænkede fænrik Geirs efterkommer, ingeniør
Per Adolf Geir flaget til Armemuseet i Stockholm, hvor
det blev indlemmet i samlingen af erobrede faner og
trofæer fra den svensk - russiske krig.

J. Teisen

Note

RIG VGLTA kom i april 1887 til Vestindien . Kaptajnen
var død undervejs og sekondløjtnant G. F. Ulrich, der
havde orlov for i januar at holde bryllup på St. Croix,
førte fregatten hjem, hvor den ved ankomst til Norge
blev solgt. Ulrich, f. 1762, d. 1830, gjorde bl. a. en år
række tjeneste i den russiske marine, blev kaptajn 1803,
afsked 1805 og i 1818 karakteriseret kommandør.
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Finn Askgaard: Kampen om Østerseen på Carl X Gustafs
tid.

Nyt Nordisk Forlag, Kbh. 1974.

Dette meget lødige og særdeles velskrevne værk kan
stærkt anbefales, men vil få en særlig anmeldelse her
i tidsskriftet. (Udgivet i Sverige med svensk titelblad).

Hvor bliver militærhistorien af?

Militærhistorisk komite, Kbh. 1975.
Bogen indeholder referat af et møde på Historisk In

stitut den 3. april 1974 på initiativ af »Den faglige For
ening De Historiestuderende ved Københavns Universi
tet«, en forening, der med mødets afslutning opløstes
og erstattedes af to:»Militærhistorisk Komite« og »Mili
tærhistorisk Kontaktudvalg«.

Det er særdeles glædeligt, at unge militærhistorisk in
teresserede nu søger at få militærhistorien på plads og
ud af det dødvande, den har befundet sig i. Ordet krig
har jo næsten været et uartigt ord i de bøger der benyt
tes til historieundervisning.
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Den danske afdeling af »Commission Internationale
d'Histoire Militaire«, »Dansk militærhistorisk Kommis
sion« har med glæde konstateret den stigende interesse
for militærhistorisk forskning og yder den fuld støtte.
Initiativet, der er fulgt op af en militærhistorisk kongres
på Frederiksberg Slot i weekenden 15-16 marts 1975,
vil forhåbentlig munde ud i et snævert samarbejde mel
lem civile og militære forskere. Et eksempel på et sådant
samarbejde er fornylig set i den .af overinspektør Finn
Askgaard udgivne: »Kampen om Østersøen på Carl X
Gustafs tid«.

P.I. Liebe og E. Borgstrøm: Dansk krigshistorie det
nittende århundrede.

Det kgl. Garnisonsbibliotek, Kbh. 1974.

På 142 sider er opført trykte kilder til dansk militær
historie, såvel bøger som lødige artikler, en særdeles vær
difuld støtte for fremtidige studerende .

Den angiver ikke at være fuldkommen, og supplement
kan formentlig forventes, men det er en detalje, som ikke
skal kaste skygge over den positive indsats, dette arbej
de udviser.

Henry Morton: St. Croix, St. Thomas, St. Jan. Skitsebog
og dagbog fra Dansk Vestindien 184344.

Dansk Vestindisk Selskab, Kbh. 1975.
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Henry Jackson Morton var præst og hjemmehørende
i Philadelphia, Han tilbragte vinteren 1843-44 i Dansk
Vestindien og gengiver med et stort antal meget smukt
udførte skitser forholdene dengang.

Han fik lejlighed til at sejle nogle dage om bord i brig
gen Mercurius, chef John Christmas.

Af billedstof m. v. har biblioteket indtil nu ikke haft
kendskab til andet end modellen til galionsfiguren, så
det er særligt interessant , at der findes tre skitser af
Mercurius. Desuden er der et portræt af briggens næst
kommanderende, løjtnant M. C. Thulstrup.

Just Rahbek: Dansk militærpolitik fra tronskiftet i 1839
til krigens udbrud i 1848.

Universitetsforlaget , Århus 1973.

I en alder af 80 år fik lektor Rahbek i marts 1973
behandlet sin doktordisputats. Det er altså ikke alene de
helt unge, der i dag har indset, at militærpolitiken har
stået i skammekrogen i årtier.

Hovedtemaet er gennem militærpolitikken at give et
bidrag til belysning af dansk politik i almindelighed og
udenrigspolitikken, i særdeleshed med henblik på de uro
lige forhold i hertugdømmerne. For studiet af en krig
er ikke mindst optakten nødvendig at have med, hvil
ket giver denne disputats særlig værdi.

Det er såvel gangen i militærpolitikken som de for
skellige befolkningselementers opfattelse, man får indbilk
i. Når der i de år var lagt særlig vægt på forholdene ved
sydgrænsen, var fæstningen Rendsborg ikke uden betyd-

-- ---_._----_._----------
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ning, et sørgeligt kapitel, da kommandanten, oberst Seyf
farth gik over til oprørerne.

E. j. Saabye: Krigen til søs. Beretninger fra 2. verdens
krig.

Politikens forlag, Kbh. 1975.

Da bogen får en særlig anmeldelse her i tidsskriftet
skal kun noteres, at den er særdeles velskrevet og stærkt
kan anbefales.

Soviet watch officers guide.

Department af the Navy, Washington 1973.

I 1912 blev udgivet en dengang særdeles anvendelig
bog »Vink for subalterne officerer«, som desværre aldrig
er blevet fornyet.

I udenlandske mariner findes bøger af den art, f.eks,
den engelske »Naval officers guide«, og nu har biblio
teket gennem Udvekslingscentralen erhvervet den ame
rikanske oversættelse af en tilsvarende russisk, udgivet
l Moskva 1967. Bogen er uklassificeret.

Efter få siders gennemgang af vagtchefens pligter er
2. kapitel en meget indgående redegørelse for ubådes ind
retning og de særlige krav for ubådsofficerer hvad angår
manøvrering i og under overfladen, måske en antydning
af den rolle, ubådene spiller i den russiske marine. Næs
te kapitel er et tilsvarende om overfladeskibe, og disse
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to kapitler fylder tilsammen 113 sider. Manøvrer og na
vigation fylder de næste 125 sider, og resten af bogen,
100 sider, omhandler meddelelsestjeneste, sømandskab,
internationale sølove m. v.

Som afslutning findes 37 tabeller og tavler med sø
mærker, flag m. m., alt i alt en praktisk håndbog for de
officerer, der får mulighed for at komme til søs.

J. Teisen
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Kommentar til orlogskaptajn H.S.T. Beoh's »anmeldelse«
af min bog

FÆRØERNE - MINE FÆDRES LAND
Af kommsndørkaptaJn Kej Nolsøe Bang

Ingen kan vel forvente altid at sejle med rumskøds vind
i tilværelsen. Ej heller har jeg kunnet forvente, at den
virak, som hidtil er blevet min ovennævnte bog til del,
har kunnet holde sig på det hidtidige niveau - i særde
leshed ikke blandt personer, som mener - eller tror - at
have følt sig angrebet i bogen.

Alligevel havde jeg dog ventet, at sådanne reaktioner .
ikke mindst i dette gamle og ærværdige tidsskrift - var
blevet holdt i en form, som ville være tidsskriftet vær
digt.

Imidlertid må man ikke forvente, at jeg kan godkende
orlogskaptajn Bech's såkaldte »anmeldelse« uden nogen
form for reaktion, og jeg er da derfor tidsskriftets redak
tør taknemmelig for at måtte komme til orde.

Orlogskaptajnen anfører, at jeg under BELLONA- og
RED CRUSADER-affærerne sad i Søværnsstaben, og som
følge deraf kaster mig ud i beskrivelser af hændelser, jeg
ikke var delagtig i og derfor ikke havde forstand på.
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At jeg ikke var med er korrekt, at jeg derimod ikke
skulle have kendskab til sagerne er derimod ikke korrekt.
Som daværende chef for Søværnsstabens sektion 0.4 var
jeg den direkte sagsbehandler af disse sager i forbindelse
med Navigationsvæsenets daværende chef, kommandør
Saabye.

Dette indebar, at samtlige detailler i de officielt ind
rapporterede hændelser i de nævnte affærer blev behand
let af mig. Jeg havde således et detailleret kendskab til
den officielle del af hændelserne, og det er da også disse
ting, jeg beskriver i min bog. Hertil kom, at jeg var ud
peget som statsadvokat Sindings bisidder under BELLO
NA sagen og havde iøvrigt i RED CRUSADER sagen for
uden den egentlige sagsbehandling en lang række møder
med orlogskaptajn Bech's daværende chef, kommandør
kaptajn Sølling, hvorunder alle detailler i hændelserne
blev mig indgående refereret.

Såfremt orlogskaptajn Bech bestrider mine oplysninger,
bestrider han samtidig sin chefs officielle rapporter og
oplysninger, hvilket jeg vil vægre mig ved at tro. Her
udover deltog jeg i samtlige møder i Ministeriet i for
bindelse med Undersegelseskommissionen's virksomhed i
Haag og havde således - selvom jeg ikke var i Haag 
et detailleret kendskab til forhørenes udvikling.

Englændernes uforståelige forbliven i Vaag på trods al
tilsagn om hurtig afrejse......

Orlogskaptajn Bech mener, at min fantasi har spillet
mig et puds... Ah nej... Der var den forskel på orlogs-
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kaptajnen og mig dengang, at jeg var chef for den mili
tære station, mistanken fæstnede sig ved, mens orlogskap
tajnen var en lille knægt i Tveraa.

Tillad mig imidlertid at citere udtalelser fra tre ret så
kompetente personer, som har udtalt sig overfor mig i
anledning af mine »fantasier«:

Færøernes tidligere lagmand, Christian Djurhuus: »[eg
bliver mere og mere overbevist om, at De har ret«.

Amtmand Elkær-Hansen, tidligere rigsombudsmand på
Færøerne: »[eg kan sagtens bakke dig op, hvis der er
nogen, der tvivler«.

Den kendte og særdeles habile færøforsker, englænder
en John West : »Ingen vil vel kunne fortænke England
i, hvis man i en sådan situation ikke ønskede et militært
tomrum lige uden for sin dør, men eventuelle oplysninger
om sådanne dispositioner vil desværre først være tilgæn
gelige om nogle år« •...

Skulle orlogskaptajnen fortsat nære tvivl om mine »fan
tasiers« berettigelse, må jeg henlede hans opmærksomhed
på det umiskendelige faktum, at det britiske flag først
blev nedhalet på Færøerne dagen efter det endelige valg
den 9. november 1946.... Jeg fik flaget overrakt som gave.

Endelig kan orlogskaptajnen - om han måtte ønske
det - indhente oplysninger hos THETIS' daværende chef,
orlogskaptajn, senere kommandør Munter om hans opfat
telse af den britiske konsul Slaymackers adfærd i de »kri
tiske« dage. Alt dette vil måske være nødvendigt for at
overbevise orlogskaptajn Bech om »fantasiernes« ret så
store berettigelse.
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Jeg forstår, at orlogskaptajn Bech fæster mere lid til
de kredse, som dengang sagde, at »unge færinger var kom
met gående arm i arm forbi den danske station, syngende
færøske sange, hvad der irriterede den danske chef så
meget, at trak en pistol og skød en af dem i halsen«,
eller en anden version, at »danskerne havde bal med fær
øpiger og nægtede færøske unge mænd adgang til dan
sen.....«

Jeg kan kun beklage, hvis en dansk søofficer ikke tror
på de officielle politirapporter om hændelsen og general
auditørens endelige rapport til Søværnskommandoen , men
skulle han fortsat nære mistro til disse rapporter og rede
gørelser, samt viceadmiral Vedels særdeles nøgterne og
værdige stillingtagen til hændelsen, kan orlogskaptajnen
opsøge en af de endnu tjenestgørende befalingsmænd,
som var med mig deroppe dengang, nemlig min davæ
rende banjermester, nuværende orlogskaptajn af B-lini
en, Kaj Jensen, Søværnets Materielkommando, afd. M.2.....
Jeg er sikker på, at han her kunne erhverve sig kyndige
oplysninger om hændelsen.

At Bang kom og reddede situationen.....

Nej..... det nye og særdeles velegnede inspektionsskib
reddede situationen, hvortil kom, at skibet ved sin indsæt
telse havde en yderst habil og positivt indstillet officers
besætning. Skibschefens indflydelse på skibets virksom
hed vil jo altid være en skønssag, men det er mit indtryk
at orlogskaptajn Bech bagatelliserer - eller måske ikke
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rigtigt har kendskab til - de overordentlig store vanske
ligheder af politisk betonet art, omfattende en voldsom
færøsk aversion imod den danske fiskeriinspektion, som
opstod efter BELLONA- og RED CRUSADER- affærer
ne, og som det nye inspektionsskib, og vel nok ikke
mindst dets chef, havde at kæmpe imod i den første
tid..... Det kan næppe være orlogskaptajnen helt ube
kendt, såfremt han har forbindelse med Færøerne eller
læser færøske aviser, at denne udprægede modvilje æn
drede sig i betydelig grad i positiv retning efter VÆD
DEREN's indsættelse, og det umiskendelige faktum, som
de efterfølgende skibe og deres mandskaber havde alle
muligheder for at bygge videre på, har VÆDDEREN's
besætning i disse vanskelige perioder nok en vis grund
til at føle sig tilfredse med.

Mit slægtskab med Færinger......?

Jeg holder uendeligt meget af Færøerne og den fær
øske befolkning, og er særdeles stolt af at tilhøre nogle
slægter på Færøerne, som i Færøernes nyere historie har
sat et ikke uvæsentligt præg på det færøske samfunds
udvikling. Jeg beklager, at orlogskaptajn Bech ikke vil
være i stand til at udradere dette slægtsforhold, og søger
han oplysning om dette på Færøerne, vil han sikkert få
disse slægtsforhold yderligere uddybet.

At orlogskaptajnens kendskab til de sømilitære orga
nisationer på Færøerne ikke er helt »up to date« synes
at være bevidnet af, at han kalder min seneste kommnado
på Færøerne for »Distriktet«, Det er kedeligt, at orlogs-
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kaptajnen ikke ved, at det i en lang årrække har heddet
»Færøernes Kommando«.

Hvordan Færinger opfatter mig.....?

Det faktum, at min bog er anskaffet, indtil dato, af
4.500 færinger, at der i øjeblikket er ca. 11.000 hus
stande på Færøerne, og at bogens udbredelse således
stærkt nærmer sig hver anden færøske husstand, må væ
re tilstrækkeligt svar på orlogskaptajnens bemærkning.....

Hvordan det skal gå Marinen, efter at jeg er afgået fra
Tjenesten?

Utvivlsomt udmærket , for man har jo stadig orlogs
kaptajn Bech......
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SØE-L1EUTENANT-SELSKABETS
PRISSPØRGSMAL FOR 1975

1. Kontinentalsokkelproblemet
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Prisspørgsmål
Idet det forudsættes, at bestræbelserne på at udnytte

havbundens ressourcer i almindelighed vil blive intensi
veret, ønskes en vurdering af de opgaver Forsvaret i den
ne forbindelse kan forventes at blive stillet over for i/over
kontinentalsokkelområdet udfor det egentlige Danmark,
Grønland og Færøerne samt af, hvorledes sådanne opga
ver kan løses.

Bemærkninger
Spørgsmålet om de suverænitets- og forsvarsmæssige pro
blemer, der knytter sig til eller kan affødes af oliebo
ring m.m. på kontinentalsoklen diskuteres for nærværen
de i udlandet, bl.a. i Storbritanien og Norge. Problemet
anses også i høj grad for at være aktuelt for Danmark,
idet en vis virksomhed allerede er i gang i Nordsøen, og
undersøgelser i områderne udfor Grønland og Færøerne
synes nært forestående. Uanset, at sokkelafgrænsningen i
en del af dansk interesseområde endnu ikke er fastsat.
skønnes det derfor at være af væsentlig betydning for
Søværnet nu at få dette spørgsmål nøjere belyst.
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2. Bevogtningsfartøjer

Prisspergsm ål

Der ønskes givet en redegørelse for de forventede freds
og krigsopgaver for de B bevogtningsfartøjer, der i hen
hold til foreliggende flådeplaner i BOJerne skal afløse
DAPHNE - klassen. På grundlag af denne undersøgelse
ønskes fremsat forslag til operativ koncept og de heraf
afledede generelle typekrav.

Bemærkninger
I disse år passerer bevogtningsfartøjerne halvvejsmær

ket for deres aktive levetid, og med henblik på rettidig
færdiggørelse af afløserne vil det derfor snart være nød
vendigt at starte projekteringen af disse.

Med DAPHNE-klassen fremstod en skibstype af ringe
størrelse egnet til løsning af såvel overvågnings- og pa
truljeopgaver som antiundervandsbådsopgaver. Imidlertid
kan tænkes andre kombinationer af primære og sekun
dære opgaver for en ny type. Udvalget har derfor fun
det det hensigtsmæssigt at søge grundlaget for det ende
lige typevalg grundigt belyst også af søofficerer uden for
den kreds, der er ansvarlig for planlægningen, for der
igennem at skabe det bredest mulige grundlag for be
slutningen.

3. Anvendelse af Marinehjemmeværnet

Prisspørgsmcil
Der ønskes foretaget en analyse af Søværnets behov

for Marinehjemmeværnets indsats i operativ og forsy-
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ningsmæssig henseende samt forslag til organisation, ma
teriel og uddannelse svarende til en økonomisk realistisk
løsning af sådanne opgaver.

Bemærkninger
Med Søværnets stadigt stigende materielpriser og per

sonelomkostninger forekommer det naturligt at undersøge.
om Søværnet drager den optimale nytte af Marinehjem
meværnets velmotiverede, frivillige personel, samt om der
kan tænkes nye, inspirerende opgaver, som kan øge til
gangen og fastholde interessen.

4. God Orlogsskik

Prisspørgsmål
Given oversigt over traditioner, skikke og regler ved

rørende tjenesten om bord og i land, som - uden at væ
re direkte nedfældet i gældende tjenestebestemmelser 
har hævd i Søværnet og som derfor bør nedskrives sam
let bl.a. med henblik på den subalterne officers forståelse
og tilegnelse af begrebet »God Orlogsskik«.

Bemærkninger
Spørgsmålet er en gentagelse fra 1956, 57, 60 og 63.

Udvalget har imidlertid ment at spørgsmålet i dag er
mere aktuelt end nogensinde før. Samtidig med at der
under uddannelsen på Søværnets skoler tillægges den for
melle diciplin og den traditionelle militære og orlogs
mæssige uddannelse mindre vægt, pålægges der fortsat
flådens skibe og etablissementer betydelige repræsentative
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opgaver, ligesom flaget vises overalt i NATO-øvelser og
under flådebesøg. Disse opgaver forventes løst på en for
Søværnet og nationen værdig måde d.v.s, bl.a. i over
ensstemmelse med det internationale begreb »God orlogs
skik«. Efterhånden som ældre bestemmelser og personel
forsvinder vil indholdet af dette begreb uundgåeligt an
tage karakter af noget delvis fortidigt med mulighed for
udvanding og forvanskning . Det anses derfor at være
på høje tid atter at samle og præcisere de enkelte ele
menter og deres indbyrdes sammenhæng, således at om
mende officerer fortsat vil være i stand til, på passen e
måde, at »hævde flagets ære« også på dette felt.

5. Frit valgt emne

Prisspørgsmål
Et studie efter frit valg over et emne, der kan have

betydning eller interesse for Søværnet.
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ARKTISKE OMRADER

Af søkadet Vagn Kristensen
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I 1974 blev på Søværnets Offlcarsskole i faget Søkr lgslære stil let en
opgave med overskriftens tekst og følgende ledsagende beskrivelse af
opgaven:

Redegør for de arktiske områders indflydelse på søkrigs
førelsen under og efter Anden Verdenskrig. Belys herunder
de særlige krav disse områder stiller til søkrigens midler,
og vurder på baggrund heraf væsentlige træk i de ark
tiske områders maritime strategiske betydning.

Denne artlkal er uddrag af søkadet, nu premierløjtnant, Kristensens besva
relse af opgaven.

INDLEDNING
De arktiske områder kan afgrænses efter flere forskel

lige kriterier, f.eks. klimatologiske, biologiske eller na
vigatoriske. Disse kriterier er mere eller mindre formåls
bestemte og kan derfor ikke ukritisk anvendes, når op
gaven er at belyse områdernes maritime, strategiske be
tydning. Her vil blive anvendt det kriterium, at de ark
tiske områder omfatter områder nord for den nordlige
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polarcirkel, d.v.s. 67°30'N, dog således at Norskehavet,
Danmarksstrædet, Davidsstrædet og Beringsstrædet medta
ges i hele deres udstrækning. Herved opnås, at det sær 
lige arktiske forhold, at der forekommer perioder li 24
timer, hvor solen ikke går ned, henholdsvis op tilgodeses.
og at de såkaldte arktiske adgangsveje medtages i hele de
res udstrækning.

DET MARITIMT ARKTISKE MILJØ
Det maritimt arktiske miljø byder på en række karak

teristika, der er mere eller mindre uforanderlige og som
øver indflydelse på alle de aktiviteter, herunder også de
søkrigsmæssige, der foregår i området.

Det arktiske vejr bestemmes af lufttryksystemerne og hav
strømmene. Tryksystemerne udgøres i korte træk alminde
ligvis af et højtryksområde over Nordpolens is. Syd her
for, mellem ca. 60 og 80° Nordlig bredde, bevæger en
strøm af lavtryk sig fra vest mod øst. Lavtrykkene led
sages af ofte meget kraftige storme og fronter med ned
bør . Hvor de kolde og varme havstrømme mødes, opstår
tætte tågebanker, et fænomen , der især er karakteristisk
for Norskehavet og Barentshavet. Tåge forekommer lige
ledes på grænsen mellem pakis og hav . Det må tilføjes.
at tågefænomener er mest udpræget om sommeren, hvor
stormene er mindre hyppige end på de andre årstider.

Js forekommer på alle årstider i det meste af de arktiske
områder i mange forskellige former, som ikke skal be
handles nærmere her . Kortet over polarområderne giver



Arktiske områder

KORT OVER POlARQt.fW)ERNE

-- - -- -- l'øeftSl om hrlnt bntNntltøl

--- is_nM .... otteo6nt Ioontra"hg!

219

, ,
'\

, ICB.AHD

\J,
\

"ATLANTlC
I

" OCEANI
\ ...__ ",1

et indtryk af udstrækningen. Isen har som regel sin mind
ste udstrækning i august. Isbjerge har den største ud-

o bredeise i farvandene omkring Grønland. Faren for over
isning ved at skibe oversprøjtes med underafkølet vand
eller bare vand, der fryser ved kontakt med skibets me
taldele, forekommer overalt . Isen kan på denne måde
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helt ødelægge et skibs stabilitet, hvis den ikke bekæm
pes ihærdigt. Golfstrømmenes varme vandmasser bevirker
at nordnorske og enkelte nordrussiske havne, f.eks. Mur
mansk er isfrie hele året.

De høje bredder bevirker, at der nord for polarcirklen fo
rekommer fra 1 til ca. 180 døgn, hvor solen ikke gat
ned henholdsvis op. På 7SoN er antallet af »lyse« og
»mørke« døgn henholdsvis 83 og 78. I de mørkeste døgn
forekommer der dog i Barentshavet ca. 2 timers civilt
tusmørke omkring middag, et forhold, der f.eks. spillede
ind i slaget i Barentshavet 31. december 1942.

Brugen af elektronisk udstyr er i polarområderne forbun
det med vanskeligheder. F.eks. er radiomodtagning ofte
kraftigt forstyrret af solpletaktivitet. Blanding af vand
masser med forskellig temperatur og saltholdighed giver
overalt meget komplicerede sonarforhold.

Overbordfaldnes og skibbrudnes overlevelsesmuligheder
er på grund af vind- og temperaturforhold stærkt begræn
sede. Et eksempel herpå har man fra februar 1942, da
destroyeren MATABELE blev torpederet og sank ud for
Kolahalvøen. De af besætningen, der overlevede torpede
ringen, var frosset ihjel på mindre end 10 min. Det lyk
kedes kun at redde to trods ihærdig indsats.

Det fremgår heraf , at besejling af arktiske farvande
er vanskeligt både sømandskabsmæssigt, navigatorisk og
psykisk på grund af de farer, områderne byder på. Men
som det vil ses af det følgende, kan mange af disse
faktorer også udnyttes til fordel for søkrigsførelsen.
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SØKRIGEN I DE ARKTISKE FARVANDE UNDER AN
DEN VERDENSKRIG

Allerede før 2. verdenskrig tiltrak de arktiske områder
sig opmærksomhed i tyske og engelske stabe som en mu
lig krigsskueplads. For tyskerne gjaldt det om at skaffe
nogle baser som udgangspunkt for krigsførelse mod Eng
lands forsyningslinier. Man var nemlig klar over, at skulle
England slås, måtte landets kommunikation med USA
og Canada afbrydes. Men ingen af tyskernes egne baser
var anvendelige til handelskrig, idet englænderne kunne
beherske adgangsvejene. Efter krigens udbrud lykkedes
det den tyske flådechef Admiral Raeder at overbevise
Hitler om, at besættelsen af Norge ville give en række
betydelige, strategiske fordele:

- sikring af malmtransporten om vinteren fra de
nordsvenske miner

- sikre kysttrafikken langs Norges kyst
- ved hjælp af luftherredømme over Kattegat og

Norge at hindre engelske flyoperationer mod øster
søen og endelig

- opnåelse af baser til en offensiv mod allieret skibs
trafik

På baggrund heraf iværksattes operation Weserlibung
mod Danmark og Norge 9. april 1940. I løbet af få
uger blev operationen overstået trods en del vanskelig
heder i Norge; men uden at englænderne effektivt kun
ne gribe ind.

Englands interesse i arktiske farvande skyldtes erfa
ringer fra 1. verdenskrig om, at tyske raiders ville kunne
benytte stræderne mellem Grønland, Island og Færøerne
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som adgangsveje til verdenshavene. Derfor måtte eu af
patruljering af disse stræder blive et led i blokaden af
Tyskland.

De to forhold, som krigen i de arktiske farvande ud
spillede sig om, var da også blokaden af stræderne mel
lem Nordatlanten og Norskehavet og konvojerne til Nord
rusland fra USA og England.

Vurdering
Sejlads med de arktiske konvojer har uden tvivl væ

ret en betydelig psykisk belastning for søkrigens middel
nr. et, mennesket. Ikke alene skyldtes det krigsbegiven
hederne, men også de hårde klimatiske betingelser.

Om Vinteren var faren for at blive angrebet som hel
hed mindst, idet vanskelighederne med at bruge fly og
radarens lave udviklingsgrad gjorde det vanskeligt for
fjenden at opdage et mål. Tusmørkeperioderne midt på
dagen var tidspunktet, hvor man løb den væsentligste
risiko for at blive opdaget. Om sommeren med de lyse
nætter var forholdene på dette punkt værre. Enhver form
for angreb kunne finde sted døgnet rundt, og som følge
deraf måtte der hele tiden holdes et højt beredskab. som
virkede opslidende på besætningen.

Foruden den »normale« psykiske belastning i krigstid
kunne de arktiske vejrforhold være en belastning. Be
sætningsmedlemmerne måtte være klar over, at hvis man
faldt overbord om vinteren, havde man ingen chancer
for at blive fundet igen, og man måtte så finde trøst i
den barske kendsgerning, at man ikke kunne overleve
mere end 3-5 minutter i vandet.
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Samtidig krævede sejladsen en betydelig fysisk aktivi
tet på dækket både med den eventuelle armering, men
også med at holde overisningen, der hyppigt fandt sted
om vinteren, nede på et sådant niveau, at skibets kamp
kraft og stabilitet bevaredes i størst mulig udstrækning.

Navigatørens vigtigste opgaver, nemlig pladsbestemmel
sen og sejladsen i forhold til andre skibe var ligeledes
vanskelig. Da skibene sejlede blændet, var det ikke let
at holde sin plads i en konvoj om natten, i snestorm,
tåge etc. For at farlige situationer kunne afværges i tide,
måtte konstant årvågenhed være nødvendigt. Muligheden
for pladsbestemmelse var stort set begrænset til de få
stjemeklare nætter. Resten af tiden måtte man nøjes
med bestikket. Man kan måske sige, at det til en vis
grad også var tilstrækkeligt, da størstedelen af de over
levende skibe, selv fra splittede konvojer nåede bestem
melsesstedet.

Ud fra beskrivelsen af de klimamæssige vilkår kan man
indse, at skibene må opfylde noget strengere krav end
sædvanligt med hensyn til styrke, stabilitet og især evnen
til at bevare stabiliteten med betydelig overisning. Disse
krav må tilgodeses af hensyn til besætningens alminde
lige velbefindende, dens overlevelsesmuligheder og ski
bets muligheder for at udføre sin opgave.

De fleste destroyere havde for lille aktionsradius til
at klare turen . Derfor var de meget afhængige af at kun
ne få olie undervejs. Da vejret ofte kunne hindre optank
ning undervejs, er kravet om en betydelig aktionsradius
væsentlig. Evnen til at holde høj fart i kraftig sø er og
så et krav, der må stilles til de krigsskibe, der skal ope
rere i arktiske farvande. Det lykkedes jo aldrig for
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Tysk destroyer ef den type som blev anvendt mod de arktIske konvojer.
Bevæbnet med 5,9 . tommer kanoner.

SCHARNHORST at få samlet destroyerne igen, da en
gagementerne med englænderne foregik. Havde Admiral
Bey haft sine destroyere, kunne første fase af kampen
26. december 1943 og dermed de 2 andre have fået et
noget andet forløb. Det viste sig nemlig, at destroyerne
med deres torpedoer udgjorde en betydelig trussel mod
overfladeskibe. Et koordineret destroyerangreb med tor
pedoer under udnyttelse af mørke eller tågebanker kun
ne stille et stort skib med dårlige radarfaciliteter i en
farlig situation.

Betydningen af at være i besiddelse af gode radarsy
stemer er i de arktiske farvande større end nogen andre
steder. Nedsat sigtbarhed er nemlig reglen snarere end
undtagelsen. Ikke blot betyder det øget risiko for kolli
sion; men sigtbarhedsforholdene hindrede ofte, at man
fik afgørende informationer om fjenden. Tyskerne var
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den radarmæssigt underlegne part. Dette forhold fik
indflydelse på adskillige engagementer, men illustreres
bedst af begivenhederne omkring sænkningen af SCHARN
HORST i december 1943. Slagkrydseren blev to gange
overrasket af de engelske krydsere ved hjælp af radar
anlæg. Skibet blev beskudt med akceptable resultater ude
lukkende på grund af de data, radaranlæggene kunne
give til de engelske kanoner, og som tidligere omtalt hav
de radaren i forbindelse med radioen en væsentlig del
af æren for de engelske styrkers koordinering af det af
gørende slag.

Radarunderlegenheden søgte både Admiral Kummetz
og Admiral Bey at råde bod på ved at sende destroyerne
ud for at foretage en eftersøgning. Begge gange fik dette
træk uforudsete konsekvenser. Da Admiral Kummetz's
skibe havde fundet frem til konvojen, tillod vejret ikke
skelnen mellem ven og fjende, og tyskerne var derfor
tvunget ind i en defensiv, der hindrede dem i at nå målet,
nemlig nedkæmpelsen af konvojen. For Admiral Beys
vedkommende hindrede det hårde vejr destroyerne i at
komme SCHARNHORST til undsætning på det tidspunkt,
hvor der virkelig var brug for dem, nemlig i fase 1.
Spredning af styrkerne udgjorde altså under de forelig
gende omstændigheder, som er typiske for arktiske om
råder, ikke noget alternativ.

De arktiske forhold var også en betydelig hindring
for anvendelsen af fly. Om vinteren indskrænkede mør
ket, lavt skydække og høje vindhastigheder anvendelsen
af fly. Om sommeren var lysforholdene langt bedre, men
man risikerede at møde rigeligt med tågebanker, som den
underlegne næsten helt sikkert ville benytte sig af. Fly-
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ene kunne altså ofte heller ikke på den årstid skaffe de
nødvendige oplysninger om modparten.

Under TIRPITZ's eftersøgning af PQ 12 kunne in
gen af parterne få gennemført den nødvendige luftrekog
noscering, og selvom tyskerne havde luftherredømmet
i Nordnorge, kunne englænderne i dagevis operere inden
for flyenes rækning, uden at disse kunne gribe ind. At
flyene virkelig havde bedre muligheder om sommeren er
både PQ 17 og PQ 18 eksempler på. Konceptet for PQ 18
er svaret på denne lufttrussel. I en kompakt konvoj kan
skibene gensidigt støtte hinanden mod flyene, medens
en sådan konvoj er et stort mål for en ubåd. Eskorte
hangarskibets ret beskedne antal fly var også af stor
betydning for denne konvojtype, idet selv ret få fly godt
kan være en væsentlig hindring for torpedoangreb og
ubådsangreb.

Modsat flyene, havde ubådene de bedste chancer om
vinteren. Det skyldes, at ubådene skulle have angrebs
data fra periskopet. Om sommeren betød visning af pe
reskop eller overfladeskibenes brug af sonar, at bådene
ret let blev røbet. Helt galt blev det, da man indførte
eskortehangarskibet. Dette skib kunne medføre særlige
antiubådspatruljefly. Derfor blev ubådene om sommeren
ofte helt afskåret fra at bruge periskop. Om vinteren
hæmmede vejrforholdene ligeledes ubådsoperationer, dels
på grund af lysforholdene, dels på grund af at ubåden
for at kunne bruge periskopet måtte være tæt under over
fladen, hvorved den blev udsat for søens indvirkning.

Flere forhold lagde begrænsninger på anvendelsen af
de tyske overfladeskibe i Nordnorge. Det væsentligste for
hold var Hitlers frygt for prestigetab, hvis et af skibene
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Det tyske lommes iagsk ib LUTZOW. I slagel I B!lrentshavat 31. december
1942 blev del pli trods af sine Il-tommer kanoner Jaget pli flugt af engelske
destroyere.

skulle blive sænket. Det betød at skibene i det meste
af krigen kun måtte anvendes, hvis der var oplagt ud
sigt til en sejr. Set i dette lys hæmmede de sparsomme
oplysninger, man i de arktiske farvande kunne forvente
at få om fjenden i særlig grad offensiv anvendelse af
skibene. Hele det tyske aktivitetsniveau var ret lavt, og
rent forsyningsmæssige forhold, f.eks.oliemangel, spillede
her ind.

Med en tabsrate på 7,5% hvilket var ca. 10 gange
større end de andre forsyningsruters og en andel på 23%
af de samlede leverancer er det ikke umiddelbart logisk,
at den arktiske forsyningsvej blev valgt. Ydermere var
vejen sårbar, da den gik gennem områder, hvor de al
lierede ikke besad ubestridt sø- og luftherredømme, hvor-
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for der måtte en betydelig militær indsats til for at få
konvojerne igennem. At skibene konvojeredes betød også
forsinkelser på grund af den tid, der medgår til samling
og på grund af vanskeligheder med ekspedition af de
mange skibe i ankomsthavnene.

Til fordel for valget talte Stalins argument om, at ruten
ad den korteste vej bragte forsyningerne hurtigt frem.
Churshills behjælpsomme indstilling afgjorde derfor valget.
Man kunne dog ikke tilnærmelsesvis overholde terminerne
for afsendelse af konvojer af de grunde som Admiral
Tovey havde anført og på grund af indflydelsen fra an
dre krigsskuepladser f.eks. Nordafrika. De arktiske kon
vojer kom, foruden at give hjælp til Stalin, også til at
tilgodese et andet formål, nemlig nedkæmpelsen af den
tyske overfladeflåde. På grund af konvojeringen kom den
ne nedkæmpelse til at foregå i Norskehavet og Barents
havet med handelsskibene som »lokkemad« for tyskerne.
Hvis konvojerne ikke blev iværksat, ville Home Fleets
opgave fortsat have været en blokade af de arktiske ud
faldsveje.

Konklusion
Foruden at stille krav til personellet om den specielle

viden og de færdigheder, der med hensyn til løsning af
de særlige problemer er forbundet med besejling af ark
tiske farvande, må der stilles særlige strenge krav til dets
moral, disciplin og lydighed, for at opgaven kan løses.
Er besætningens holdning ikke tilstrækkelig fast, ødelæg
ges den let under de ekstreme vilkår.

Af hensyn til løsning af opgaven og opretholdelsen af
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Folo af el slagskibs overisede kenoner . Isen fjernedes med Bokser og darr.p.

besætningens moral er det væsentligt, at skibene rent
teknisk er af høj standard. Af betydning for søkrigsfø
relsen skal især fremhæves evnen til at holde høj fart
under ugunstige forhold, stor aktionsradius og gode ra
darfaciliteter.

De nødvendige oplysninger om fjenden var under 2.
verdenskrig vanskelige at opnå i de arktiske farvande
på grund af vejrforholdene, idet man jo primært var
afhængig af optiske observationer enten fra skibe eller
fly. Ligeledes var klimamæssige forhold årsag til, at che
fen for en flådestyrke ikke nær så frit kunne sprede sine
styrker, som han ville have kunnet andre steder.

Trods gode muligheder for at opnå resultater ved of-
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fensiv handling var den tyske flådestyrke i Nordnorge
mere eller mindre lammet dels på grund af Hitlers håb
løse, taktiske restriktioner og dels på grund af ressource
mangel. Englænderne var derfor så heldige at have de
farlige tyske overfladeskibe samlet i et begrænset om
råde, hvor de oven i købet kom til at nedkæmpe dem
et for et. Set retrospektivt med engelske øjne må den
primære fordel ved de arktiske konvojer derfor være,
at man kunne nedkæmpe tyskerne ved opslidning i ste
det for ved søslag, hvor man ikke besad effektivt luft
herredømme.

UDVIKLINGEN I DE ARKTISKE OMRÅDERS BE
TYDNING EFTER 2. VERDENSKRIG.

Medens interessen for de arktiske områder før 2. ver
denskrig var beskeden, er der under og efter krigen sket
en ændring. Krigen nødvendiggjorde, at områderne blev
krigsskueplads. Ressourcernæssige knaphedstilstande har
efter krigen skærpet interessen for dem. Samtidig har den
tekniske udvikling muliggjort, at ressourcerne udvindes,
og at den deraf følgende sejlads i området er blevet gjort
lettere og mindre risikofyldt. En væsentlig forudsætning
herfor er udviklingen af pålidelige og nøjagtige naviga
tionssystemer. Heraf har LORAN længe haft den mest
dominerende rolle; men i forbindelse med atomubådene
er der udviklet inertinavigationssystemer, satellitnaviga
tionssystmer og allersenest Omegasystemet. Inertinaviga
tionssystemet er uafhængigt af signaler udefra, medens
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de nødvendige signaler til de andre systemer i et ikke
nærmere offentliggjort omfang kan modtages under van
det. Normalt er en kombination af inertisystemet og mindst
et af de andre ønskelig, idet inertisystemet fra tid til
anden skal rettes op.

Når disse forhold tages i betragtning er det naturligt.
at der til de arktiske områder knyttes stadig stigende
økonomiske og strategiske interesser.

De arktiske have som transportvej.

De arktiske have har længe tiltrukket sig opmærk
somhed som transportvej . Jens Munks forsøg i 1600-tallet
på at finde Nordvestpassagen er et eksempel herpå . Den
skibstekniske udvikling har nu bevirket, at der er større
muligheder. Sovjetunionen har allerede siden begyndelsen
af dette århundrede besejlet Nordøstpassagen eller, som
den kaldes i dag, den nordlige søvej. Denne søvej 3år
fra Murmansk i Barentshavet via Karahavet, Laptevhavet,
Det østsibiriske Hav, gennem Beringsstrædet og Berings
havet til Vladivostok. Klimaforholdene bevirker, at IU

ten i hele sin udstrækning kun kan besejles ca. 60 dage
om året, medens væsentlige dele kan besejles i indtil
150 dage. Til besejlingen er isbryderhjælp nødvendig,
især i stræderne mellem fastlandet og de forskellige øer
i øgrupperne Novaya Semlja, Severnaya Semlja og De
nysibiriske øer. Sovjet har derfor længe arbejdet med
omfattende isbryderprogrammer. Disse har nået et fore
løbigt højdepunkt netop i disse år med bygningen af fire
store atomdrevne isbrydere af ARKTICA-klassen. Det an
det af disse 25000 tons store skibe er ifølge avismedde-
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lelser netop blevet søsat i Leningrad. Der hersker kun
ringe tvivl om, at disse efter vestlig målestok meget sto
re isbrydere sammen med andre næsten lige så store
konventionelle isbrydere skal bruges på den nordlige sø
vej.

Den nordlige søvej besejles sjældent i hele sin udstræk
ning. Dens væsentligste benyttelse er til søværts forsy
ning af et antal nordrussiske byer, hvor industriforeta
gender i disse år breder sig. Forsyninger losses som re
gel over i flodbåde i kystbyeme og transporteres så ad
de store floder langt ind i landet. Den nordlige søvej er
således både en selvstændig transportvej og et supplement
til den transsibiriske jernbane.

Russiske flådeenheder anvender i et vist omfang ru
ten til omflytninger af skibe mellem den nordlige flåde
og Stillehavsflåden.

Hvor meget ruten i øvrigt benyttes holdes hemmeligt af
den sovjetiske stat; men de få oplysninger der findes,
tyder på, at et stadigt stigende antal, antagelig flere hun
drede, benytter ruten hvert år. I de senere år har uden
landske skibe mod betaling til den sovjetiske stat og for
udsat godkendelse i tilstrækkelig høj isklasse kunnet be
nytte den.

I den resterende del af de arktiske farvande er forhol
dene mere ugunstige. Alaskas arktiske kyst besejles me
get lidt på grund af isforholdene. »Nordvestpassagen«
kan kun besejles fra Davisstrædet og Baffinbugten på
visse tider af året. USA har gjort forsøg med det ca.
115000 tons store, isforstærkede tankskib MANHATTAN
her i begyndelsen af 70'erne. Skibet skulle besejle Nord
vestpassagen gennem Laneaster Sound og McClure Strædet
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for at hente olie i Alaska. Men efter et par forsøg ned
lagde Canada forbud mod sejladsen på grund af forure
ningsfaren (se note) . Det kan nævnes, nærmest som et
kuriosum, at atomubåden NAUTILUS ved sin sejlads un
der isen fra Beringsstrædet via Nordpolen til Grønlands
havet gav anledning til tanker om atomdrevne lastubåde,
der via de arktiske farvande skulle besejle hurtigruten
mellen f. eks. Europa og det vestlige USA.

Fiskeri i arktiske farvande.
Davisstrædet, Barentshavet og Hvidehavet er eller må

ske rettere har været, særdeles rige fiskepladser. Mange
lande , f. eks. England og Japan, har fisket meget i disse
områder; men efter krigen er Sovjet fremstået som en
mægtig fiskerination, der dækker en ikke ringe del af
borgernes proteinbehov med fisk. Sovjet har opbygget
en talstærk flåde af specialskibe til fiskeri. Dette fiskeri
foregår på grundlag af forudgående , omhyggelige ocea
nografiske og biologiske undersøgelser og må betegnes
som meget effektivt. Murmansk er et center for sovjetisk
fiskeri . Havneværfts- og fabriksfaciliteter udbygges lø
bende.

I de senere år er især Barentshavet og Hvidehavet be
gyndt at bære præg af at være overfisket. Fra Sovjets
side udfoldes der ihærdige anstrengelser for at bevare
disse have som fiskeplads , f. eks. ved udsætning af yngel.

Note.
Csnade her Indh,rt en 100 sømil .Pollutlon·zone" hvor forholdMegler mod
forureningsgener fre skibsfarten kan iværksættes.
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Råstoiressourser i de arktiske områder.
Man har i ret lang tid kendt til råstofforekomster i

de arktiske områder, men først i de senere år har tek
nologien givet muligheder for at udvinde dem. Samtidig
er mangelsituationer ved at gøre udvindingen rentabel.
Olie, som interessen især drejer sig om for tiden, findes
både på land og i havet adskillige steder, f. eks. ved
Point Barrow i Canada og antagelig ved Grønlands kys
ter. Det menes, at Sovjets rigeste olieforekomster findes
på Yamalhalvøen og i Obflodens munding. Eksempler på
andre forekomster af strategiske råstoffer er uran i Kva
nefjeldet på Grønland og enorme forekomster af jern
malm på Baffin Island. Efterforskningen og udnyttelsen
af disse ressourser vil uden tvivl tiltage stærkt i de kom
mende år. Retten til at udnytte ressourcer på og under
havbunden er fastlagt i Genevekonventionen af 1958 om
den kontinentale sokkel. Heri bestemmes, at kyststater
har retten til forekomster på soklen, dvs. ud til 200 m
kurven eller så langt, som den tekniske udvikling iøvrigt
gør det muligt.

De arktiske områders politiske betydning.
På grund af havets betydning som transportvej og fiske

plads samt områdernes råstofmæssige ressourcer får de
arktiske områder også en politisk betydning. Denne be
tydning kommer tydeligt frem i den måde, hvorpå Sov
jet varetager sine interesser. Der findes ingen udtømmen
de, officielle tilkendegivelser om hvordan Sovjet tolker
sine rettigheder i området. Som hovedregel kan siges, at
territorialfarvandet strækker sig 12 sømil ud fra land,
dog således at Karahavet, Laptevhavet og Østsibirske Hav
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er indre sovjetisk farvand, hvor ingen kan gøre krav på
»fredelig« passage.

I overensstemmelse med folkeretslig praksis skulle dis
se have være frie, og adskillige af stræderne i øgrupper
ne skulle være internationale gennemsejlingsfarvande af
samme karakter som f. eks. Storebælt. USA har flere gange
forsøgt at bestride Sovjets eneret på farvandene ved at
sende Coast Guard isbrydere på ekspeditioner i områder
ne; men det har givet anledning til flere episoder med
Sovjetmyndigheder. I Barentshavet har russerne ikke på
tilsvarende måde kunnet begrænse adgangen, da adskillige
lande har betydelige, traditionelle interesser i f. eks. fiske
riet.

Ingen andre lande med grænser til arktiske have har
så strenge regler, men holder sig ret nøje til Genevekon
ventionen om territorialfarvandet (se note) . Det eneste,
der strengt håndhæves, er suveræniteten over ubeboede øer
i en sektor, der som hjørner har Nordpolen og moderlan
dets vestligste og østligste punkt. Det betyder, at USA ik
ke kan oprette f.eks. en base på en ubeboet ø uden for
sovjetisk territorialfarvand, men indenfor Sovjets polsek
tor.

DEN MILITÆRE TILSTEDEVÆRELSE I DE ARKTIS
KE OMRÅDER.

Før og under 2. verdenskrig var den militære tilstede
værelse i de arktiske områder som helhed beskeden. Ef
ter 2. verdenskrig har den teknologiske udvikling mulig-

Note.
GenevekonventIonen udgør det folkeretslige grundleg, som også er godkendt
ef Sovjet (omend Ikke efterlevet).
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gjort tilstedeværelse i betydeligt større omfang: og nød
vendiggjort den af forskellige grunde. Det følgende vil
"tort set blive betragtet ud fra enten NATO eller Sovjet
idet Sovjet er det eneste tilgrænsende land, der ikke er
NATO-medlem.

Sovjets tilstedeværelse
Ifølge den sovjetiske militærstrateg, marskal Sokolov

ski, har den røde flåde to hovedformål, nemlig et defen
sivt der består i at forsvare sovjetisk territorium, og et
offensivt der omfatter angreb på modstanderens oversøiske
forbindelseslinjer. Flåden er opdelt i fire flåder, hvoraf
den nordlige flåde hører hjemme i de arktiske farvande.
Oversigten viser fordelingen af skibstyper; men der må
tages forbehold overfor tallene, thi for det første er ef-

Oversigt over Sovjets nordlige flåde

Medio 1967

Krydsere 4
Missil krydsere 6
Missil destroyere/
Destroyere 25
Fregatter og korvetter 80
Ubåde 130
Minestrygere 100
Fast patrol boats 100

ia1t 445

Kilde : Breyer: Guide to the Savlet Navy.
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terretningeme usikre, og for det andet kan der hurtigt
ske omskiftninger til Østersøen via Hvidehavskanalen
eller til Stillehavet via den nordlige søvej. Man må reg
ne med, at antallet af skibe i dag er noget større. Således
angav en artikel i nyhedsmagasinet Time 18. oktober
1971, at flåden bestod af ca, 560 skibe med mindst 160
ubåde, hvoraf 65 var atomdrevne. Den almindelige an
tagelse for tiden er, at den nordlige flåde er den største
af de fire flåder.

Adskillige bygningstræk, der findes i sovjetiske krigs
skibe, peger på en tilpasning til arktiske forhold. Ikke blot
har nog1e af krydserne og destroyerne isforstærkning, men
også et udpræget højt fribord og flushdæk, der skulle give
gode søskibe (hvis man altså ikke anbringer for meget
tungt udstyr højt i skibet). Eksempler på disse bygnings
træk findes bl. a. i destroyerne af KOTLIN- og KASHIN
klassen. De samme klasser af skibe har endvidere et højt
spring (som iøvrigt er meget udbredt også i fregatter) , der
antyder høj fart selv i svær sø. Forekomsten af stabilise
rede kanontårne i SVERDLOV og CHAPAEV krydsere
(sekundærarmeringen) og i KOTLIN destroyere antyder
også, at man har forsøgt at nå frem til bedre skyderesul
tater i dårligt vejr. Stabiliserede pjecer forekommer dog
tilsyneladende ikke i helt nye destroyere og krydsere. Til
gengæld er automatiske finnestabilisatorer standard på al
le nyere krigsskibe, hvilket de ikke er i vestlige skibe.

Sovjetiske ubåde forekommer i den nordlige flåde som
ubådsjager, »anti-shipping« ubåde med sømålsInissiler og!
eller torpedoer og »strategisk« ubåd med ballistiske mis
siler. Alle disse typer forekommer som atomdrevne både
med stor rækkevidde og evne til at være neddykket i
lang tid. I forbindelse med den nordlige flåde findes og-
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så et luftvåben med langtrækkende rekognocerings- og
bombefly og en marineinfanteristyrke. De vigtigste baser
for denne flåde er Munnansk, Polyarnyi og Arkhangelsk.
Af disse er de to først nævnte isfri hele året, medens
Arkhangelsk i Hvidehavet kun er åben med isbryderassi
stance ca. halvdelen af året, og den er derfor ikke så
vigtig som de to andre. Arkhangelsk er til gengæld den
vigtigste værftsby. idet den har jernbaneforbindelse med
omverdenen, således at svært grej kan føres frem fra an
dre industricentre. Af andre støttefaciliteter antager man
at der findes early warning radarstationer og vejrstationer
på Franz Josef Land og Novaya Semlja. Disse stationer
er vigtige for luftforsvaret, idet storcirkelruterne mellem
USA og Sovjet går over polarområderne.

Den vigtigste udfaldsvej for denne flåde er gennem
Danmarksstrædet og farvandet mellem Island, Færøerne
og Norge. Den nordlige søvej spiller i det mindste i freds
tid en vis sæsonpræget rolle. Det samme gælder Bering
strædet, der kan benyttes af atomdrevne ubåde; men be
sejlingen af dette stræde er vanskeligt på grund af is og
lægt vand.

NATO's tilstedeværelse
NATO's pennanente tilstedeværelse i områderne er af

et langt mindre omfang end Sovjets. Norge er det land,
hvis flåde har den mest umiddelbare interesse i at ope
rere i arktiske områder. Den norske flåde er i stand til
der at deployere et betydeligt antal ubåde og FPB'ere
med missiler, kanoner eller torpedoer. Disse enheder er
uddannet til en såkaldt »hit and run« taktik, der bygger
på nordmændenes indgående farvandskendskab i skærgår
den.
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NATO råder over to permanente styrker , der blandt an
det har til formål i en given situation at støtte de norske
styrker i Nordkapområdet. Den ene er en let hær- og luft
styrke kaldet AlliedCommandEuropeMobileForce (AMF).
Denne styrke sammensættes af de forskellige landes stå
ende styrker og kan flyves til Nordnorge medbringende
egen taktisk flyverstøtte. Den anden styrke er Standing
Naval Force Atlantic (Stanavforlant), den stående Atlan
terhavsflåde, bestående af ca. 6-8 destroyere og fregatter.
Disse to styrker skal råde bod på det forhold, at Norge
ikke tillader fremmede styrker på eget territorium i freds
tid.

De engelske og amerikanske atomubåde kan med fordel
benytte arktiske farvande. Med de mest avancerede Po
larisraketter kan en sådan ubåd fra f.eks. Norskehavet
angribe mål i hele den europæiske del af Sovjet. USA
(og givetvis også Sovjet) har med atomubåde udforsket
mulighederne for sejlads under isen i de arktiske farvan
de. Det er allerede nævnt, at NAUTILUS og SKATE i
1958 via Beringstrædet nåede Nordpolen under isen. J
1962 påviste SKATE, at atomubåde via Baffinbugten kan
besejle Naresstrædet mellem Canada og Grønland. Sam
me år sejlede SKATE og SEA DRAGON gennem Lan
easter Sound og McClure strædet til Polhavet og derefter
retur til Atlanten via Naresstrædet og Davidsstrædet.

Det vil også være muligt for Sovjet at benytte de sam
me stræder som adgangsvej til oceanerne. De mindste dyb
der i disse stræder er i Beringstrædet ca. 40m, i Nord
vestpassagen ca. 180m og i Naresstrædet ca. 260m. Den
ringe dybde i forbindelse med ophobning af pakis, der
finder sted i Beringstrædet, gør dets betydning for store
atomubåde minimal. Naresstrædet er bedre egnet til be-



240 Arktiske områder

sejling på grund af dybden og så komplicerede sonar
forhold, at traditionel ASW-krigsførelse er vanskelig. Des
uden er dets beliggenhed i forhold til det nordamerikanske
kontinent gunstig for Sovjets nordlige flådes atomubåde.
De lange sejladser i neddykket tilstand er muliggjort af
en række komplicerede navigationssystemer f. eks. iner
tinavigationssystemer, satelitnavigationssystemer og Orne
gasystemet.

På grund af polarområdernes beliggenhed i forhold
til storcirkelruterne mellem USA og Sovjet opretholder
USA der en række early-waming stationer. Til eksempel
kan nævnes en Ballistic Missile Early Warning-station
ved Thule og Distant Early Waming kæden (Dewline) ,
der har stationer tværs gennem Canada, på Grønland.
Island og Færøerne. Af flybaser opretholdes Thule på
Grønland og Keflavik på Island.

Forsvaret af Grønland er i henhold til en særlig over
enskomst af 27. april 1951 et fælles dansk-amerikansk
anliggende. Danmark tager sig af sådanne mindre opgaver
som fiskeriinspektion, opmåling. patruljering og rednings
tjeneste. Mod til gngæld at varetage det egentlige forsvar
kan USA efter aftale med Danmark oprette faciliteter til
USA's eget forsvar, for så vidt Danmarks suverænitet
ikke krænkes.

Sovjetisk eveisesaktivitet.
Norskehavet og Barentshavet er den nordlige flådes

vigtigste øvelsesområder . I de senere år er øvelserne ble
vet hyppigere og mere omfattende. Den øvelse, der er
kendt under kodenavnet Okean og som fandt sted i april
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og maj 1970 i anledning af 100 årsdagen for Lenins fød
sel, viser en del om den sovjetiske flådes formåen og mål.
I øvelsen indgik så vidt vides mere end 200 skibe og et
ukendt antal langtrækkende bombe- og rekognoseringsfly.
Væsentlige dele af øvelsen foregik i Norskehavet og Ba
rentshavet med deltagelse af skibe fra den nordlige flåde.
Østersøflåden og Sortehavsflåden. Man udførte taskforce
operationer mod supponerede fjendtlige hangarskibsstyr
ker og ubåde samt en amfibieoperation med landgang
på Kolakhalvøen i nærheden af grænsen til Norge. Un
der taskforce-operationeme indøvedes samarbejde mel
lem missilkrydsere og -destroyere, ubåde og de langtræk
kende fly. Dette samarbejde er vigtigt for den sovjetiske
flåde, idet dens missilbærende enheder er afhængige af
at have fly som radarlink under missilskydning. .I den
seneste udvikling er man dog ved at komme bort fra den
ne afhængighed med indførelse af nye missiler i KRESTA
II-klassen, KRIVAK-klassen og KARA-klassen. Det er
iøvrigt værd at lægge mærke til, at disse skibe alle råder
over avancerede våbensystemer både til bekæmeplse af
fly, overflademål og ubåde.

Den omtalte amfibieoperation er bemærkelsesværdig,
både fordi den demonstrerede Sovjets hurtigt voksende,
men dog beskedne amfibiekapacitet, og fordi den foregik
i et område, der ligner landgangsområder i Norge og på
Island.

NATOs øvelsesaktivitet.
I de senere år har NATO regelmæssigt udført store

fællesøvelser i Norskehavet og Nordnorge. Formålet med
disse øvelser har været at overbevise både den norske
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befolkning og Sovjets ledere om NATOs vilje og evne
til at undsætte Norge i tilfælde af sovjetisk besættelse
af Nordnorge. Samtidig opnår man erfaringer i militære
operationer i området, således at man kan undgå en si
tuation som i 1940, hvor man var uforberedt.

Silver Tower, Polar Express og Strong Express i hen
holdsvis 1968, 1969 og 1972 er eksempler på disse fæl
lesøvelser. Udgangspunktet for de tre øvelser var russisk
besættelse eller truslen om en sådan af Nordnorge og en
anmodning fra den norske regering til NATO om hjælp .
Under Silver Tower blev hjælpen ydet af en kampstyrke,
hvis vigtigste element var et hangarskib, hvis fly skul
le udføre angreb på fjendens stillinger i land. For at sik
re sø- og luftherredømmet omfattede styrken endvidere
et antiubåds-hangarskib og en missilkrydser. I øvelsen
indgik tillige konvojøvelser, men tilsyneladende ikke i
nordnorsk farvand.

Under Polar Express året efter blev AMF overført til
Nordnorge for at hjælpe norske styrker med at afvise et
amfibieangreb med helikoptere. Øvelsen fik dog et noget
uventet forløb, da de engelske helikoptere, der skulle
bruges til den søværts landsætning, ikke kunne flyve i
de lave temperaturer. Derfor måtte styrkerne sejles ind.
En væsentlig erfaring fra øvelsen var , at det norske ter
ræn var en sådan hindring for tropper i land at det var
vanskeligt at imødegå landsætningen.

Strong Express i 1972 var noget mere omfattende end
de to foregående. En voksende spænding fremkaldte en
beslutning om at støtte Norge militært, og i den hensigt
deployeredes AMF til Norge. I den sømilitære del af øvel
sen opbyggedes en kampstyrke i Norskehavet bestående
af seks elementer, nemlig
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(1) en amjibiestyrke med marineinfanteri
(2) en ASW-styrke med et hangarskib
(3) en hangarskibsstyrke med først en, senere to

hangarskibe til at levere taktisk flystøtte
(4) en krydser/destroyersfyrke
(5) minestrygere
(6) en replenishment gruppe.

Med denne organisation skulle man støtte de norske
styrker mod en aggressor i Nordkapområdet, medens trus
len mod NATO-flådestyrken omfattede ubåde, fly og
spredt overfladeaktivitet. Parallelt hermed øvedes kon
vojering i Nordatlanten.

VURDERING.
Sovjetunionen har en ret stor interesse i at benytte de

arktiske have til transportformål. Det skyldes, foruden
det forhold at Murmanskområdet er isfrit hele året, at
den nordlige del af landet i næsten hele sin udstrækning
mangler transportveje. Da man som nævnt i området er
ved at udvikle betydelige industriforetagender på grund
lag af naturrigdomme, må man nødvendigvis holde den
nordlige søvej åben i størst mulig omfang. Det koster en
betydelig økonomisk indsats, som måske ikke forrenter
sig for tiden, men skal tungt udstyr fragtes frem eller
tilbage, er sejlads på denne søvej ofte eneste mulighed.
At russerne har åbnet mulighed for andre nationers brug
af ruten kan skyldes en kombination af flere forhold.
Dels kan det skyldes prestigemæssige hensyn, og dels
kan det være i ønsket om at forbedre rutens økonomi.
Det forhold, at Sovjet håndhæver suveræniteten over hele
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søvejen, er strengt taget i strid med gældene havretskon
ventioner; men ved at give andre nationer mulighed for
at besejle den med Sovjets hjælp (og dermed under Sov
jets kontrol) kan man undgå for skarp kritik.

Krigsmæssigt har ruten også betydning. Skulle den
sårbare Transsibirske jernbane blive revet over af NATO
eller måske mere sandsynligt af Kina i en eventuel krig, er
ruten og de store floder eneste massegodstransportvej.
Da ruten er afsides beliggende og godt beskyttet af is
og lægt vand, kan sejladsen selv i krigstid foregå rela
tivt uhindret.

Efterhånden som malmforekomsterne på Grønland og
øerne nord for det canadiske fastland bliver økonomsike
at udvinde, vil den vestlige verdens interesse i besejling
af Davisstrædet, Baffinbugten og Nordvestpassagen gi
vetvis vokse. Indførelsen af den 100 sømil brede cana
diske »pollution-zone« har for tiden lagt en stærk dæm
per på sejladsen. Selvom man har moderne skibe og
navigationsmateriel. er farvandene ingenlunde ufarlige
at besejle. Derfor foretrækker man at føre den udnyttede
del af ressourcerne, især olie og gas væk via pipelines
eller over land til f. eks. Alaskas sydkyst, hvorfra det så
udskibes.

Den energi og grundighed Sovjet har vist ved opbygnin
gen af sit fiskeri tyder på, at den økonomiske og føde
varemæssige betydning, det tillægges, er meget stor. Af
den grund er det nærliggende at antage, at Sovjet på
kommende havretskonferencer langsomt, men sikkert vil
presse de nationer, der traditionelt har fisket i Barentsha
vet ud. Antagelsen understøttes af de anstrengelser, Sov
jet gør for at bevare fiskebestanden og det forhold, at de

- - -----
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store sovjetiske fiskeflåder kan blive trængt ud af andre
vigtige fiskeområder, f. eks. ud for Chile.

I forbindelse med den almindelige anerkendelse af sek
torprincippet og konventionen om den kontinentale sokkel
synes enhver strid om forekomster på havbunden i de
arktiske have at kunne løses af folkeretslig vej. Under
alle omstændigheder må den udnyttelse, teknikken for
tiden tillader, foregå tæt ved kyststaten.

På samme måde gør de facto anerkendelsen af sektor
princippet i en eventuel konflikt om ubeboede øer folke
retslig umulig. Skulle der alligevel opstå en konflikt, vil
den derfor have sin baggrund i politisk pression.

Både udviklingen af navigationssystemer og mere avan
ceret skibsbygningsteknik har nu lettet krigsskibenes fær
den i de ugæstfrie områder så meget, at de besværligheder,
der mødtes under 2. verdenskrig, er blevet væsentlig re
duceret. Især Sovjet synes at have draget lære af erfa
ringerne med sejladsen i materielmæssig henseende men
det er ikke så underligt, idet den nordlige flåde skal bru
ge Barentshavet og Norskehavet, medens NATO-flåderne
strengt taget ikke behøver det.

En arktisk konvoj er ingenlunde utænkelig i en moder
ne krig, omend den nok vil have et andet formål end
under 2. verdenskrig. Den vil næppe opleve at blive
standset af isen, idet man på grund af bedre navigation
og varsling kan undgå at komme pakisen for nær. På
grund af udbredelsen af radar kan spredning af konvojen
som det var tilfældet med PQ 13, undgås. Et tilfælde
som PQ 17 vil også vanskeligt kunne gentages. Man be
høver ikke længere at disponere på grund af så løse an
tagelser om fjenden. Effektive varslingsanlæg på land, i
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skibe og i fly hjælper med til at gøre overraskelse van
skelig hvadenten den består i, at man forsøger at sejle
gennem Danmarksstrædet, eller at man vil forsøge at ned
kæmpe en konvoj. Betydningen af mørke, tåge og dår
ligt vejr, der under 2. verdenskrig ofte var afgørende
faktorer for søkrigen, er ikke længere den svages beskyt
ter og kan ikke udnyttes som dengang.

Betragter man sammensætningen af Sovjets nordlige flå
de, konstaterer man, at den er meget alsidig både i defen
siv og offensiv henseende. Der rådes over både destroyere.
fregatter, ubåde og fly til ubådsbekæmpelse. Den råder
over krydsere. destroyere og ubåde specielt egnede til
handelskrigsførelse både alene og i kampstyrker. Sidst men
ikke mindst vigtigt er der en amfibiekapacitet og ubåde
til strategisk krigsførelse. Den afgørende svaghed for den
ne flåde består i dens manglende baseforhold. Murmansk
området er det eneste helt isfrie havneområde. Foruden
at skulle være baseområde for de ca. 500 krigsskibe, er
det også hovedbaseområde for store dele af fiskerflåden
og handelsflåden. Det kan derfor blive russernes mål i
en begrænset krig at sikre sig flere baseområder og ger
ne nogle, der ligger nærmere Nordatlanten. Mulighederne
er mange. f.eks. Nordnorge, Jan Mayen, Færøerne, Island
og Grønland. Enkelte steder er det ikke utænkeligt, at
målet kunne nås uden krig, f.eks. på Island hvor regerin
gen ikke er særlig venligt indstillet til amerikanerne på
Keflavik.

Både for NATO (specielt USA og Canada) og Sovjet
er de arktiske radarvarslingsstationer af stor, men nu
noget reduceret betydning. Denne reduktion skyldes ud
viklingen af satellitvarslingssystemer. Udviklingen fører
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sikkert ikke til nedlæggelse af stationerne på land, idet
satellitsystemerne nok er tænkt som et supplement til dem.
Selvom Grønland på dette særlige område følgelig ikke
er så vigtigt for Nordamerikas forsvar, er USA dog in
teresseret i fortsat kontrol med landet dels af frygt for
perspektiverne, hvis det blev overtaget af Sovjet, og dels
for det tilfælde, at udviklingen igen gør nye installationer
i Grønland ønskelig.

En anden vigtig NATO interesse i de arktiske områder
er forsvaret af Nordnorge. Det bunder vel ikke så meget
i sympati for Norge. men i frygten for at Sovjet skulle
udvidde sine nordlige baseområder og derigennem øge
truslen mod eventuelle polarisubåde i Norskehavet og han
delslinierne i Nordatlanten. Den norske flåde giver selv
et væsentligt bidrag til forsvaret, idet den er sammensat
på en sådan måde, at den kan kaldes operativt afbalan
ceret. En amfibieoperation vil være et meget risikabelt
foretagende i Nordnorge. hvis den norske flåde når at
koncentrere ubådene og FPB'erne. Skulle det mislykkes,
hvad der ikke er utænkeligt, da Sovjet let kan konver
tere en landgangsøvelse som den under Okean til en
landgang i Nordnorge. risikerer NATO at stå over for
et fait accomplit. Det er nemlig vanskeligt at få tilstræk
kelig mange tropper frem rettidigt over land. Den sam
me mulighed for et fait accomplit står NATO overfor
alle de andre steder. hvor den nordlige flåde er interes
seret i baser.

Til forskel fra Nordnorge måtte en eventuel landgang
på Færøerne, Island eller Sydgrønland dog på grund af
afstanden og mangelen på hangarskibe finde sted uden
luftherredømmet. Stanavforlant og AMF er vigtige, men
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næppe tilstrækkelige enheder til at imødegå truslen, da
deres anvendelse er betinget af politiske beslutninger, som
let kommer for sent.

Under 2. verdenskrig var Danmarksstrædet og farvan
dene mellem Island, Færøerne og Norge de eneste veje
til og fra de arktiske have. Disse farvande må i dag be
tragtes som farlige især for overfladeskibene, men også
for ubåde. De amerikanske atomubåde demonstrerede om
kring 1960, at Beringstrædet, Naresstrædet og Nordvest
passagen også kunne anvendes. På grund af dybdefor
holdene og dets beliggenhed i forhold til Nordatlantens
handelsruter og de nordamerikanske industricentre må Na
resstrædet være den vigtigste udfaldsvej for sovjetiske
atomubåde. Omvendt vil det også være vejen amerikan
ske polarisubåde kan benytte til det isfrie område syd
og vest for Svalbard, hvorfra de vigtigste sovjetiske in
dustricentre kan rammes. Beringstrædet kan ikke tillæg
ges nær den samme betydning på grund af det meget
læge vand og pakisen. Det vil være vanskeligt at besejle;
men både Sovjet og USA kan dog alligevel ikke undlade
at holde strædet under konstant overvågning.

Både NATOs og Sovjets regelmæssige øvelsesvirksom
hed i Norskehavet og Barentshavet viser hvilken vægt,
der tillægges kontrollen med disse have. Okean demon
strerede russernes ønske om at kunne føre defensive ope
rationer mod hangarskibsstyrker; men det kan lige så
godt tolkes som indøvelse af offensive operationer mod
handelsskibe. Amfibieoperationen kan ligeledes ses både
i strategisk offensivt og strategisk defensivt perspektiv. [
offensiv henseende ønsker man at have indøvet sådanne
operationer under arktiske vilkår for derved at undgå
problemer i en virkelig situation. På den anden side kan
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NATO-øvelser som Polar Express have bibragt russerne
den tro. at NATO planlægger amfibieoperationer mod
Kolahalvøen. Heri ligger det defensive aspekt, som rus
serne ivrigt forkyndte for omverdenen. Endelig kan an
tiubåds-delen af øvelsen ses både defensivt som en selv
beskyttende foranstaltning og offensivt med det formål
at hindre fjendtlige antiubåds-ubåde i at nedkæmpe de rus
siske ubåde på vej mod operationsområderne.

Baggrunden for NATOs øvelser er ønsket om dels at
kunne imødegå en sovjetisk amfibieoperation mod mu
lige baseområder dels at være forberedt på at standse
de russiske flådestyrker, før de når Nordatlanten. Et
gennemgående træk i øvelserne har været hangarskibsope
rationer. Man erkender, at det uden et lokalt luftherre
dømme vil være for farligt at operere i Norskehavet og
Barentshavet. Denne erkendelse nåede man allerede un
der 2. verdenskrig som en følge af PQ 17 katastrofen.
Anvendelsen af hangarskibsfly er nødvendig, hvis NATO
skal kunne imødegå den sovjetiske missiloverlegenhed, der
råder for tiden.

Bevidstheden om, at den nordlige flåde kan blive luk
ket inde i Norskehavet og Barentshavet, er uden tvivl en
af årsagerne til den øgede aktivitet på verdenshavene, og
til at de nye sovjetiske krigsskibe har en all round evne
til at imødegå trusler.

KONKLUSION
Den økonomiske interesse, der knyttes til de arktiske

områder, er endnu som helhed ringe; men en betydelig
øget udvikling er højst sandsynlig. Udviklingen i teknisk
henseende viser, at virkningerne fra den arktiske natur
kan dæmpes meget dog kun under forudsætning af store
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inverteringer. Mangelen på lettere tilgængelige råvarer vil
efterhånden gøre disse investeringer rentable. Sovjet er
det land, der er længst fremme med hensyn til benyttel
sen af områderne. Selvom den nordlige søvej næppe for
renfer sig direkte . har det dog både praktisk, prestige
mæssig og søstrategisk betydning at opretholde den.

Den politiske interesse, de forskellige nationer har i at
konsolidere sig folkeretsligt i polarområderne, skyldes et
ønske om at sikre sig deres ressourcer til brug nu og
som strategisk reserve. Foruden denne økonomiske inte
resse er der også en militær interesse. Besiddelsen af frem
skudte varslingsstationer har betydning for de forskellige
landes muligheder for at overleve henholdsvis svare igen
på et atomangreb . I en begrænset krig er arktiske baser
en forudsætning for ved hjælp af søkrigens midler at
kunne opretholde søherredømmet.

Sovjets nordlige flåde er langt den største i området .
Den er tilpas fleksibelt sammensat til at kunne leve op
til de mål, marskal Sokolowski omtaler for den i bogen
»Soviet Military Strategy«. Den vil være en alvorlig trus
sel mod skibsfarten i Nordatlanten , den vil kunne deploy
ere ubåde med ballistiske missiler, og den vil ved be
grænsede aktioner eller som følge af politisk pres kunne
opnå baser, der er endnu mere velegnede end de til rå
dighed værende. Dens alvorligste svaghed er manglen på
flyverstøtte, når den kommer for langt bort fra baserne.
en støtte den f.eks. er afhængig af for at kunne bruge
visse missiltyper. Den nordlige flådes ubåde vil ikke med
fordel kunne bruge de traditionelle adgangsveje til Nord
atlanten; men man må regne med, at de i stor udstræk
ning vil bruge Naresstrædet, hvor de vil være godt be
skyttet mod nuværende antiubådskrigsførelses-metoder.
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Det er imidlertid tvivlsomt, om man i krig vil kunne bru
ge Beringstrædet.

Norges flåde er »skræddersyet« til at imødegå en sø
værts invasion; men det er tvivlsomt, hvorvidt de for
holdsregler, NATO har taget til at hindre sovjetiske ak
tioner mod mulige baseområder er effektive, idet der kræ
ves politiske beslutninger for deres anvendelse. NATO
som helhed synes ikke så godt rustet materielmæssigt
som Sovjet. Muligheden for at få søherredømmet på pag
tens hænder er knyttet til hangarskibene, basen i Keflavik
og adgangen til norske havne og flyvepladser. For at
atomubåde i det mindste ikke uimødegået skal kunne
bruge Naresstrædet og Nordvestpassagen, kan Thulebasen
tænkes at skulle bruges i øget omfang. Den betydning
søherredømmet i Norskehavet og Barentshavet har for
NATO og Sovjet kan opsummeres som følger:

For Sovjet gives:
- mulighed for at besætte NATOs nordflanke i Norge.
- mulighed for at opnå flere og bedre basefaciliteter

for den nordlige flåde og dens fly.
- mulighed for at sikre egne ubådes transitveje.
- mulighed for at vanskeliggøre fiendtlige ubådsope-

rationer.

For NATO gives:
- mulighed fol' at sikre egne handelslinjer i Nord

atlanten.
- mulighed for at udføre støtteoperationer til især

Norge.
- mulighed for at holde den nordlige flåde borte fra

polarisubådenes operationsområde.
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Alt i alt er der idag knyttet videre aspekter til en even
tuel søkrig i de arktiske farvande end under 2. verdens
krig, men den tids erfaringer må stadig tages med i be
tragtning ved planlægning og udførelse af søkrigen .
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NYT FRA ANDRE MARINER

Den 28. februar hejstes i Portsmouth kommando i HMS
SHEFFIELD, den første af en serie på 6 destroyere af
type 42, som er under bygning til den britiske flåde.

HMS SHEFFTELD, der køllagdes i januar 1970 og sø
sattes i juni 1971, har følgende hoveddata:

HMS SHEFFIELD
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Fart:
Besætning:

Standard deplacement: 3.500 tons
Længde: 140 m.
Bredde: 16 m.
Maskineri: 2 stk. ROLLS ROYCE OLYMPUS

gasturbiner cl 25.200 Hk.
2 stk. ROLLS ROYCE TYNE
gasturbiner li 4.100 Hk.
28+ knob
276 mand

Bevæbningen består af SEA DART luftvæmsmissiler og
en 114 mm. kanon. Desuden medføres en WASP-helikop
ter, der senere bliver erstattet af en nyere helikoptertype,
nemlig Westland WG 13 LYNX.

Navnet SHEFFIELD blev sidst anvendt til en krydser.
der byggedes i 1936 og udgik i 1967.

HMS SHEFFIELD ventes på besøg i København i slut
ningen af juli 1975.

A.S.
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UDDELING AF LEGATET VOLUNTAS EST VIA

25S

Den 26. april i år uddeltes fire portioner fra legatet
VOLUNTAS EST VIA, som er stiftet af civilingeniør
H.V.Augsburg til minde om sin fader afdøde kommandør
H.V.Augsburg.

Legatet kan uddeles til en befalingsmand eller menig
Søværnet, som enten har:

1. vist fremragende konduite,
2. givet forslag til forøgelse af Søværnets kampevne,
3. udviklet betydende strategiske nyskabelser eller

afhandlinger
eller

4. udviklet forslag til værdifulde tekniske forbed
ringer af Søværnets skibe.

De fire legatmocltagere var
kommandørkaptajn K.V.Raabye,
orlogskaptajn C.K.Simonsen,
orlogskaptajn U.T.Luckow,

som i samarbejde har ydet et væsentligt bidrag til effek
tivisering af dansk minekrigsførelse, samt

orlogskaptajn Torsten Kruuse,
der under arbejde med mulighederne for varsling af sær
deles lavtflyvende missiler har anvendt utraditionelle ar
bejdsmetoder med godt resultat.

Legatportionerne på hver 1000,- kr. overraktes af for
manden for legatbestyrelsen, kontreadmiral H.M.Petersen,
ved en lille højtidelighed i Søofficers-foreningens lokaler.

J.W.
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SLAGET I KØGE BUGT DEN 1. JULI 1677

I slutningen af juni måned 1677 lå admiral Niels lue!
med flåden i Køge Bugt.

Efter den 1. juni at have besejret den svenske Goteborg
eskadre under admiral Sjoblad havde Niels luel taget sta
tion i Køge Bugt. Her modtog han forstærkninger fra
København, således at den operative flådestyrke var nået
op på ca. 25 skibe med 12-1300 kanoner.

Den 21. juni havde Niels luel modtaget efterretning
om, at den svenske hovedstyrke på ca. 36 skibe med
1800 kanoner under feltmarskal Evert Horn nærmede sig
Bornholm.

Det var Evert Horns hensigt at søge slag - og når mod
standeren var nedkæmpet - at bombardere København.

Den svenske admiral vidste, at en hollandsk eskadre
under Martin Tromp d.Y. var undervejs for at slutte sig
til den danske flåde - og da svenskerne den 30. juni
var nået til farvandet syd for Møen, holdt Horn op mod
Sundet, ivrig efter at få slaget afgjort, inden Tromp nåede
frem.

Den 1. juli lå flåderne mellem Falsterbo og Stevns på
slaglinie på paralelle kurser med danskerne nordligst. Un
der løbende fægtning nærmede man sig Stevns, og efter
en vending til sydøstlig kurs, opstår den situation, der
afgør slaget:
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Niels luel udnytter en vinddrejning til at skære op
i den svenske linie, der er kommet i uorden efter ven
dingen. Herved afskæres ca. 113 af den svenske flåde
og svenskerne mister 8 store samt en del mindre skibe.

Denne sejr over en overlegen modstander under fuld
udnyttelse af sine fremragende lederevner og geniale tak
tiske forståelse får Niels luel til at fremtræde som vor
mest fremragende flådefører gennem tiderne.

Den 1. juli 1975 er det 298 år siden, men stadig kan
Niels luel tjene som eksempel på en søofficer, der netop
besidder de egenskaber, der gør ham velegnet til sin tje
neste - også i dag.

l erkendelse heraf ønsker Søofficersforeningens besty
relse at afholde en middag for foreningens medlemmer
den 1. juli d.å. til minde om admiral Niels lueI.

Søofficersforeningen
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MARINENS BIBLIOTEK

Erhvervelser i april 1975

Marinens Bibliotek

Administration m.v.
Commission til Undersøgelse af Orlogsværftet af 21/4

1860, Allerunderdanigst Beretning fra Kbh. 1861.
42 s.

Lønningsbestemmelser for Hærens og Søværnets Haand
værkere og Arbejdsmænd, Kommissionen af 7. maj
1910, Betænkning. Kbh. 1911. 220 s.

Historie
Hedegaard, E.O.A.: Krigen på Sjælland 1807. Helsingør

1970. 158 s. ilI. index. bibI.
Hvidtieldt, Arild og Niels Amstrup: Latinamerika (supple

ment til Grimbergs verdenshistorie). Kbh. 1974.
580 s. ill. index. bibI.

De jysk-fynske styrkers domiciler, hefte 1. Århus 1975.
180 s. ill, bibI.

Shankland, Peter: Byron af the Wager. London 1975.
288 s. ilI. index. bibI.

Wouk, Herman: The winds af war. London 1971. 960 s.

1. verdenskrig
Bangsbell, F.C.S.: Undervandsbaadsvaabnet under Ver-
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denskrigen. Artikelserie i Tidsskrift for Søvæsen
1921/22. Kbh. 1921/22.

2. verdenskrig
Dickens, Peter: Night action. MTB flotilla at war. London

1974. 242. s. ilI. index. bibI.
Jacobsen, Frode: I Danmarks Frihedsråd. Bd. I og II

Kbh. 1975. 238 + 232 s. ill. index.

Personalhistorie
Bramsen, Bo: Huset Gliicksborg i 150 år. Bd.log 2.

Kbh. 1975. 345 + 340 s. li. index.
The Keyes Papers. Selection from the private and offi

cial Correspondance of Admiral of the Fleet Baron
Keyes of Zeebriigge. Vol. I 1914-18. NAVY RE
CORD SOCIETY vol. 117. London 1972. 548 s.
kort index. bibI.

Politik
Golan, Galia: The Soviet Union and the Arab-Israel

War of October 1973. Jerusalem 1974. 30 s. bibI.
Gorshkov, Sergei G.: Red star rising at sea. Særtryk af

Proceedings 1974. Washington 1974. 150 s. ilI.
index.

Skibe, skibbygning m.m.
Bass, George F. m. fl.: Sjøfartens historia baserad på

undervattensarkeologi. Malme 1974. 322 s. ill.
index. bibI.

Ensign 4. Queen Elizabeth class battleships. 54 s. ill.
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Strategi og taktik
Hezlet, Arthur: The electron and sea power. London

1975. 318 s. ill. index. bibI.
Mahncke, Dieter og Hans-Peter Schwarz: Seemacht und

Aussenpolitik. Frankfurt am Main 1974. 554 s.

Sømandskab, navigation, bjærgningsvæsen, dykning
Adoljson , John og Thomas Berghage: Perception and

performance under water. New York 1974. 360
s. ill. index. bibI.

Gedda, Petter: General Hydrographisk Chart-Book ofwer
Ostersien och Katte-Gatt. Genoptryk af udgaven
fra 1694. Stockholm 1974. 12 s. + 12 kort .

Titcombe, Ronald M.: Handbook for professional divers.
London 1973. 294 s. ill. index.

Zinkowski, Nicholas B.: Commercial oil-field diving. Cam
bridge, Mld. 1971. 372 s. ill. index. bibI.

Våbentekniske o.a. håndbøger mm.
Marine crewman's handbook. Washington 1972. ill.

Diverse
Ministeriers og styrelsers rationaliseringsvirksomhed. Ars

beretning 1973/74. Kbh. 1974.
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Peter Dickens: Night action. MTB flotilla at war.
Peter Davies. London 1974.

Forfatteren var under 2' verdenskrig chef for 21' MTB
flotille. En let læselig og meget levende beskrivelse af de
små fartøjers indsats i Kanalen og Nordsøens sydlige del,
baseret på dels egne oplevelser og erfaringer, dels på stu
dier i arkiver og drøftelser med såvel engelske som tyske
MTB-officerer.

De pludselig opkomne situationer, som gør bogen til
en spændende læsning, skyldes ikke mindst det i forhold
til vore dages MTB'ere primitive udstyr, bl. a. mangel
af radar.

Petter Gedda: General Hydrographisk Cart-Book ofwer
Ostersi ån och Katte-Gatt,
Rediviva, Stockholm 1974.

Kortene er genoptryk af 12 kort fra 1694-95 i stort
format (ca. 50 X 60 cm). De er indlagt i en mappe,
hvorpå de er kaldt »Sibkarteatlas over OstersiOn ock
Skagerrack«, Begge betegnelser er ukorrekte, da et af
kortene går lige til Calais. Kortene betegnes i et forord
af Ulla Ehrensvård som datidens mest nøjagtige, og de
har stor værdi for de historikere, der beskæftiger sig med
de dages søkrigshistorie og vil bl. a. være anvendelige,
når man fordyber sig i den nylig udkomne: F. Askgaard:
Kampen om Østersoen på Carl X Gustafs tid.

Forordet, der fylder 4 foliosider, har også interesse,
idet det behandler navigationen og kortfremstillingen fra
midt i det 15' århundrede op til 1700-tallet.
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Sergei G. Gorshkov: Red star rising at sea.
Naval Institute Press, Annapolis 1975.

Den i marts-hæftet - s. 101/103 omtalte artikelserie
i U. S. Naval Institute Proceedings er udkommet som
særtryk. At bogen har stor sømilitær interesse fremgår
af førnævnte omtale.

Arthur Hezlet: The electron and sea power.
Peter Davies, London 1975.

Viceadmiral Hezlet har tidligere skrevet to fremragende
bøger »Aircraft and Sea Power« og »The Submarine and
Sea Power«,

I denne er det elektronikken og dens anvendelse i ild
ledelse, observation og til missilernes udvikling, der er
behandlet, vel den mest indflydelsesrige udvikling på
såvel strategi som taktik til søs under og efter 2' verdens
krig.

Det afsluttende kapitel, der omhandler udviklingen
efter verdenskrigen, er dog ganske kort, 22 sider, og
omhandler missiler og satelitters styring og kommunika
tion.

Frode Jacobsen: I Danmarks Frihedsråd. Bd. logIl.
Gyldendal. Kbh. 1975.

Frihedsrådets sammensætning skiftede en del, dets med
lemmers farlige position resulterede i anholdelser, afgang
til Sverige m.m., kun Frode Jacobsen og Børge Houmann
var permanent aktive, den sidste dog en kort overgang
forhindret på grund af sygdom. Derfor er det af særlig
historisk interesse, når netop Frode Jacobsen beretter om
Frihedsrådets arbejde. En vis arbejdsfordeling var nød
vendig, men Frode Jacobsen var med så godt som overalt.
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Hans erindringer baserer sig ikke alene på hukommel
sen, den er støttet af hans stenografiske notater før og
under møderne, en meget speciel stenografi, som han ind
rømmer selv ikke helt at kunne tyde så længe efter. Des
uden blev en del af mødernes resultater udsendt i den
illegale presse.

Det kan undre, at så forskellige forudsætninger og livs
opfattelser, som rådets medlemmer repræsenterede, kunne
forenes, men de havde et fælles mål og gensidig respekt.

Forholdet til politikerne er klart trukket op - fra
100% modarbejde til et ikke helt gnidningsløst samar
bejde. De gamle politikere havde svært ved at anerkende
Dansk Samling. og deres angst for kommunistisk revolte
deltes af »den lille generalstab«, hvilket sidste vanskelig
gjorde samarbejdet med hærens ledende mænd.

I de to bøger møder man mange kendte navne fra be
sættelsestiden, blandt dem mange, som dels stod i mod
sætningsforhold til frihedsrådet , dels skabte vanskelighe
der ved at gå egne veje. Deres optræden Kritiseres, men
altid parret med anerkendelsen af deres positive sider .

Bogen, som stærkt kan anbefales, handler først og frem
mest om den »illegale regering« og de idealistiske og mo
dige mænd, den var sammensat af. Tillige fortælles om
årene før Frihedsrådet blev oprettet, og her er det Frode
Jacobsen og Christmas Møllers »Ringen«, der får hoved
omtalen. Det var der, den første kontakt kom med sø
officerskorpset, noget mislykket i starten, men senere hel
hjertet.

Peter Shankland: Byron of the Wager.
Collins, London 1975.

Under den engelsk-spanske krig blev Anson i 1740 sendt
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med en flådeafdeling til Sydamerikas vestkyst. Af forskel
lige grunde blev afsejlingen forsinket til sidst på året, så
vejrliget i Sydatlanten var dårligst muligt. Efter at have
passeret Kap Horn mistede et af skibene, 28-kanonskibet
WAGER, kontakt og led skibbrud j en klippefuld bugt.
Mytteri opstod, og besætningen skiltes, først i to senere
flere grupper. Det største af fartøjerne blev forbedret til
at blive ret søgående, og den største gruppe under ledelse
af kanoneren, Bulkeley stod sydover gennem Magellan
strædet, op langs vestkysten til Montevideo.

Dette togt er beskrevet af Bulkeley i en bog, udgivet
i 1743, som findes på biblioteket.

I den gruppe, der førtes af skibschefen, Daniel Cheap,
var kadet, senere viceadmiral John Byron. Hans beret
ning, som desværre ikke findes på vort bibliotek, er en
af kilderne til Shaklands bog, der beskriver eskadrens
sejlads indtil maj 1741 og derefter WAGERs forlis og
de enkelte gruppers genvordigheder. Tabet af besætnings
medlemmer fra og med forliset var meget stort, kun ca.
en fjerdedel af den 180 mand store besætning nåede hjem,
kaptajnens gruppe, der til slut kun omfattede 2 officerer
og 2 kadetter, blev taget til fange af indianere og blev
af dem videregivet til spansk fangenskab, hvorfra de kom
hjem i 1746.

Denne beretning, baseret på deltagernes dagbøger og
udgivne bøger. er lige så begivenhedsrig og spændende
som nogen opdigtet roman.

/.Teisen
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SØVÆRNETS STØTTEFUNKTIONER

Kommentar til redaktørens nytårsbetragtninger

Af kommandør V.P.Heise

265

Kommandør Vilhelm Preben
Heise er født i 1919. Fra ud
nævnelse til søløjtnant af 2. grad
i 1942 har kommandør Heises
karriere i alt overvejende grad
været præget af tjeneste inden
for personeladministrations- og
uddannelsessektoren. I de første
år var det som skoleofficer og
lærer i land og om bord ved
Søværnets Mathskole og Søvær
nets Officersskole, senere som
sagsbehandler, sektionschef og af
delingschef ved Søvæmsstabens
Kommandoafdeling, samt som
næstkommanderende i og chef
for skoleskibet ÆGIR.

I forbindelse med havende tje
neste gennemgik kommandøren i årene 1950 til 1956 det psyko
logisk-pædagogiske studium ved Københavne Universitet, og var
fra 1953 til 1958 tjenstgørende ved Militærpsykologisk Arbejds
gruppe, der senere blev til Militærpsykologisk Tjeneste.

Da Søværnet i 1962 oprettede kursu sinstitutionen på Lynæsfort
med henblik på drøftelse af og uddannelse i pædagogik, ledelse
og samarbejde blev kommandøren dens første chef. Som medlem
af og formand for en række udvalg og råd m.fl., som har be
handlet Søværnets og Forsvarets personel. og uddannelsesstruktur.
har kommandøren i sin tjeneste haft stor indflydelse på og med
ansvar for udviklingen indenfor disse områder. Eksempelvis skal
nævnes, at kommandøren havde ansvaret for, at den i dag eksi
sterende konstabelordning i 1960 blev indført i Søværnet. Tek
nikerkonstabelordningen blev senere udvidet til at omfatte hele
Forsvaret.

Ved reorganiseringen af Forsvarets øverste ledelse i 1970, blev
kommandøren chef for Forsvarsstabens Personelafdeling indtil 1.
MAJ 1973, da han tiltrådte sin nuværende tjeneste som chef for
Flådestation Korsør og Store Bælts Marinedistrikt.
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Både som information for nulevende og som kildema
teriale for kommende generationer har det værdi, at der
en gang om året gives en sammenfattende beskrivelse og
vurdering af Søværnets situation, aktiviteter og proble
mer i det forløbne år, og da Søværnet ikke har et offi
cielt årsskrift, er dette tidsskrifts spalter et naturligt sted
at bringe sådanne nytårsbetragtninger.

For en del år siden var det - såvidt jeg erindrer 
Chefen for Søværnet . der dels ved foredrag i Søe-Lieute
nant-Selskabet, på søofficersskolen og andre steder, dels
ved en artikel i tidsskriftet redegjorde for Søværnet i det
forgangne og det kommende år. Det gav nok nytårsbe
tragtningerne en særlig vægt og værdi, at de blev frem
sat på grundlag af den mere indgående viden og det
større overblik, som kun kan opnås i dette høje embede.

Det er vel også ud fra en erkendelse af, at udsynet
fra redaktørens skrivebord naturligvis må være mere be
grænset, at orlogskaptajn P. Schriver har afstået fra at
give en fuldstændig og objektiv beskrivelse af Søværnets
samlede aktiviteter, og i stedet har valgt at foretage en
kritisk men subjektiv vurdering af enkelte særlig aktuelle
områder i den bevidste hensigt at fremsætte ideer og
overvejelser til debat til gavn for Søværnets aktiviteter.

Denne form forudsætter imidlertid, at nogen tager ud
fordringen op og fører debatten videre ved at belyse pro
blemerne ud fra andre synsvinkler og opfattelser, i hå
bet om at summen af de således fremførte subjektive
vurderinger kan bidrage til en senere objektiv vurdering
af, hvad der egentlig skete i disse år.
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Idet jeg navnlig tænker på de læsere, der om 50 el
ler 100 år søger oplysninger om disse års aktiviteter og
dispositioner, finder jeg, at specielt afsnittet om Søvær
nets støttefunktioner bør kommenteres nærmere, idet det
for den, der som chef for en flådestation (FLS) har
fulgt sagen på nærmere hold, forekommer at være for
enklet udover, hvad der i betragtning af områdets be
tydning er rimeligt. Dette afsnit må ikke stå uimodsagt,
men bør snarere danne udgangspunkt for en mere åben
faglig debat om forholdet og sammenhængen mellem den
operative virksomhed og de for denne etablerede støtte
funktioner.

Det konstateres indledningsvis i artiklen, at: »Flådesta
tionerne sammenholdt med de krav, der med rimelighed
kan stilles fra operativ side, er ganske overdimesionerede«.
Det var vel bl.a. en sådan umiddelbar for ikke at sige
overfladisk betragtning, der - som red. også anfører 
ikke bygger på egentlige lønsomheds- og effektivitetsbe
regninger, som gav stødet til, at Forsvarsministeriet i vin
teren 1972173 lod iværksætte en detailundersøgelse af Sø
værnets flådestationsordning med det formål at søge gen
nemført en fornyet optimering af forholdet mellem flåde
styrker og støttefunktioner.

Der kan ikke være nogen uenighed om, at Søværnet
som enhver anden virksomhed til stadighed må søge at
optimere forholdet mellem INPUT og OUTPUT, d.v.s,
stræbe efter den størst mulige produktivitet, men det må
ske ud fra en grundig og objektiv vurdering på grund
lag af en dokumentation fremskaffet gennem konkrete
driftsøkonomiske og operative analyser af konsekvenser
ne ved alternative løsninger.
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I denne forbindelse bør der nok mindes om Chefen for
Søværnets (CH SVN) notat af juni 1972 vedr. Søværnets
styrkemål, et papir, der som bekendt indgik i grundlaget
for forsvarsforliget af 1973 (jvf. T.f.S. apr. 1973).

Heri fastslog CH SYN utvetydigt, at:
Betingelsen for at flådens skibe og fartøjer effektivt
kan løse sine opgaver er, at der findes en hensigtsmæs
sig baseordning, indenfor hvilken vedligeholdelse og re
paration af materiel, tilvejebringelse og fordeling af for
syninger samt uddannelse og pleje af personel kan til
godeses.

Efter en beskrivelse af den nuværende flådestations
ordning og af de tre flådestationers opgaver konstaterede
CH SVN endvidere. at:

Der er med denne baseordning, hvis grundlag oprindelig
forudsatte væsentlig større styrkemål end flådens nu
værende tal. opnået en ønskelig geografisk spredning
af Søværnets stetteiunktioner, som fremmer operativ
smidighed, og som indebærer rimelig sikkerhed over
for fjendtlig aktivitet.

Uanset baseordningens hensigtsmæssighed fandt CH SVl\'
imidlertid, at det under de herskende økonomiske for
hold og udsigter, som gjorde aktivitetsdæmpninger og vis
se reduktioner nødvendige

-vil være naturligt også at overveje nogen neddæmp
ning i fredstid af visse lokale støttefunktioner med hen
blik på at frigøre midler på driftsbudgettet til fordel
for egentlig operativ virksomhed.

Der forekommer at være meget langt fra denne sag
lige vurdering og erkendelsen af, at støttefunktionerne na-
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turligvis ikke kunne holdes uden for overvejelserne om
aktivitetsdæmpninger til det radikale brud med al tidli
gere planlægning og den totale omvæltning af Søværnets
forsynings- og vedligeholdelsestjeneste, der fra anden si
de senere blev lagt op til og anvendt som udgangspunkt
for den iværksatte undersøgelse.

Også red. erkender, at alene et veludviklet basesystem
er et solidt grundlag for operativ virksomhed, men alli
gevel forfalder han tilsyneladende til den farlige tanke
gang, at Søværnets virksomhed skulle kunne splittes op
i to adskilte dele: de operative aktiviteter på den ene
side og støttefunktionerne på den anden. Da alle kan væ
re enige om, at de operative aktiviteter er det egentlige
formål med opretholdelse af et søværn, så må og kan
der skæres ned på de overflødige flådestationer selvom
det nok er ønskeligt og behageligt at have dem.

Kontreadmiral H.M.Petersen har allerede imødegået den
ne unødvendig skarpe adskillelse i en kommentar i tids
skriftets aprilnummer. Der skal dog her blot peges på,
at når de to nye flådestationer i Frederikshavn (FRH)
og Korsør (KOR) blev bygget efter årelange overvejel
ser og en meget grundig planlægning samt for store na
tionale beløb udover tilskuddet fra infrastrukturprogram
met, så var det begrundet dels i et militært behov for
en geografisk,spredning ikke blot af Søværnets skibe, men
måske nok først og fremmest af forsynings- og vedlige
holdelseskapaciteten, dels i nødvendigheden af at skaffe
en hårdt tiltrængt forøgelse og modernisering af service
faciliteterne for Søværnets skibe.
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Red. mener imidlertid, at Søværnet bør erkende, at de
forudsætninger, hvorunder flådestationerne i sin tid blev
oprettet, ikke eksisterer i dag.

Det er vanskeligt at se, hvad der i den strategiske, tak
tiske og våbentekniske udvikling i de sidste 15 år skulle
have bevirket, at behovet for geografisk spredning ikke
længere skulle være til stede. Dette er da heller ikke på
noget tidspunkt eller fra nogen side blevet hævdet.

Selvom det er rigtigt - som også anført af CH SYN
i ovenomtalte notat - at Søværnets styrkemål ikke er
så store som i 50'erne, så må det påpeges, at der til
gengæld er og navnlig vil blive tale om langt mere kom
pliceret materiel, som stiller højere krav til vedligeholdel
sestjenesten og forsyning med reservedele. Når det end
videre tages i betragtning at udviklingen bl.a. på grund
af emolumentsordning, arbejdstidsregler og reduktion af
depotskibskapaciteten har ført til, at skibene i øget om
fang er blevet afhængige af støtte og aflastning fra FLS.
synes heller ikke den anden begrundelse for oprettelsen
af de nye FLS at være blevet afsvækket, nærmest tvært
imod.

Principforslaget, der kom til at danne udgangspunkt for
FLS-undersøgelsen byggede på to hovedsynspunkter.

Det ene var, at det måtte være billigere at køre med to
FLS i stedet for med tre; ja, egentlig ville det billigste væ
re at nøjes med en, men så ville spredningsprincippet ikke
- bare teoretisk - kunne opretholdes. Betragtningen vil
le - når man så bort fra de operative konsekvenser - sik
kert være rigtig, dersom den tredie FLS, in casu FLS
KOR, kunne totalt lukkes og afhændes, evt. til anden
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statsinstitution. Da det imidlertid blev klart, at eftersom
alle tre FLS, ved navns nævnelse, var opført i den netop
efter det vanskelige forsvarsforlig vedtagne Iorsvarslov,
kunne en lukning ikke komme på tale, gik man over til
kun at tale om neddæmpning til anløbshavn. Hermed
brister imidlertid forudsætningen om, at det skulle være
billigere, idet der, når etablissementet skal bevares på
forsvarets budget selv ved en begrænset udnyttelse vil
løbe sådanne generalomkostninger på til bevogtning, ren
gøring, vedligeholdelse, opvarmning og nødtørftig admini
stration, at besparelsesprovenuet ikke vil stå i noget ri
meligt forhold til, hvad der vil mistes med hensyn til po
tentiel støtte og service til de udrustede skibe og ved kom
promittering af spredningsprincippet specielt i en spæn
dings- og krigssituation.

Det andet hovedsynspunkt var, at det ville være mere
hensigtsmæssigt at fordele skibene med de oplagte ved
den ene FLS og de udrustede ved den anden. Dette har
monerede med de teoretiske eller hypotetiske betragtnin
ger vedr. den ud fra tekniske og driftsøkonomiske syns
punkter mest hensigtsmæssige placering af værksteds- og
hovedværkstedsvedligeholdelsen, som principforslaget in
deholdt. Dette gav hele undersøgelsen en alvorlig skæv
hed, idet den hovedsagelig kom til at dreje sig om FLS
som nogle steder, hvor Søværnets Materielkommando hav
de eller evt. kunne placere nogle værksteder, medens der
kun i meget begrænset omfang og i sporadisk form blev
taget hensyn til konsekvenserne for den operative akti
vitet og beredskabet.

Den foreslåede fordeling af skibene harmonerede så-
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ledes ikke med spredningsprincippet og med hensynet til
den bedst mulige støtte til de operative skibe, specielt
ikke da man agtede at anvende den med de mest mo
derne og rationelle tekniske servicefaciliteter udstyrede
FLS FRR til oplæggerplads for de ubemandede skibe.
der jo heller ikke havde nogen gavn af de til Frede
rikshavn udflyttede uddannelsesfaciliteter.

løvrigt havde erfaringerne fra minestrygereskadren vist,
at en sådan opsplitning af en eskadre ikke indebar den
mest rationelle udnyttelse af resourcerne , navnlig ikke af
personellet.

Flådeetanon Korsør
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I den tid FLS KOR fik lov til at virke efter det op
rindelige koncept med såvel udrustede som oplagte en
heder af de ved FLS udrustnings baserede minestrygere,
opbyggedes der et meget nært samarbejde mellem eskad
rens og flådestationens personel, således at de på effek
tiv måde supplerede og støttede hinanden, og i hvert
fald var den daglige kontakt med det sejlende personel
af stor betydning for ekvipageafdelingens og teknisk af
delings personel, der fik del i brugernes erfaringer, pro
blemer og synspunkter.

Dette blev slået i stykker, da man i august 1972 som
en kortsigtet spareforanstaltning, hvis provenu iøvrigt blev
langt mindre end forventet, trak de udrustede minestry
gere tilbage til Flådestation København (FLS KBH).

Det er vist også klart erkendt, at en sådan opsplit
ning for U-båds- og torpedobådseskadrens vedkommende
ville være katastrofal med hensyn til mulighederne for
at holde de i beredskab oplagte både »varme«.

Når red. finder, at: »at opretholde flådestationer alene
for tilsyn med oplagte skibe og som vært for mislykkede
udflytningsforsøg af Søværnet forekommer at være en ma
geløs flothed, som ikke fortsat kan [orsvares«, så må det
skyldes manglende kendskab til hvilke opgaver og hvil
ken arbejdsbyrde, der ligger bag »tilsyn med oplagte ski
be« samt en misforståelse omkring udflytningsproblema
tikken.

FLS KOR opgaver i forbindelse med de oplagte skibe
omfatter betydelige af- og tilrigningsarbejder og opmønst
ringer i forbindelse med kommandoskift, idet skibenes be
sætninger og befalingsmænd jo kun er og kun bør være
til disposition i en meget kort periode. Hertil kommer
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besigtigelsessejladser før kommandostrygning, forlægnin
ger til værft eller anden flådestation for reparation eller
periodiske eftersyn samt tilsyn med skibene under disse
arbejder, derefter bolværksprøver og ofte flere gentagne
søprøver, samt endelig den daglige brugervedligeholdelse
af alle oplagte skibe med afprøvning af materiellet.

FLS har på dette område et stort ansvar overfor So
værnets operative Kommando, der må kunne forvente,
at de oplagte skibe - ikke blot formelt men også reelt 
holdes i de i udrustningsplanen fastsatte beredskabskate
gorier . Der er her ikke blot tale om, at skibene i en
evt. spændings- eller krigssituation skal kunne bringes op
i fuldt udrustet og sejlklar stand inden for de fastlagte
snævre tidsrammer , men også at man til stadighed un-

Minestrygere af SUND-klassen oplagt ved Flådestation Korsør
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der normale fredsforhold skal kunne skifte kommando fra
en havareret båd til en oplagt på meget kort tid, for
at afbræk i øvelser eller i farvandsovervågningen skal
kunne undgås eller gøres så korte som overhovedet mu
ligt. Dette er absolut ikke noget teoretisk, men simpelt
hen dagligdagen for FLS.

Når det i dag kan være vanskeligt at leve 1000/0 op
til kravene, så skibschefer og Søværnets operative Kom
mando med føje kan rette kritik mod FLS, så skyldes
det - udover reservedelssituationen - at FLS personel
styrke allerede er reduceret så kraftigt, at spidsbelastnin
ger ikke kan klares, samt, hvad der måske er det væ
sentlige, at det ikke er muligt med det forhåndenværende
personel inden for arbejdstidsrammerne at gennemføre den
for en tilfredsstillende realistisk afprøvning af alt mate
riel - specielt det maskinelle og elektroniske - helt
nødvendige jævnlige sejlads med de oplagte enheder. Vil
Søværnets operative Kommando have den fulde sikker
hed for, at de skibe, der afleveres fra en FLS, er fuldt
sejlk1are og kan holdes operationsdygtige i en længere
periode, må der afsættes de nødvendige personelresour
cer hertil. Skal FLS i en spændings- eller krigssituation
kunne sikre det operative beredskab, må der også i freds
tid opbygges en passende arbejdsstyrke, der har den for
nødne erfaring og rutine i reparationer af Søværnets ma
teriel, så man ikke er afhængig af forskellige civile fir
maers assistance.

Hvad angår udflytningerne, så er de kun mislykkede i
det omfang. de ikke er gennemført i overensstemmelse med
de lagte planer.
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Udflytningen af minekomponentværkstedet, der uanset
iværksættelsen af FLS-undersøgelsen blev gennemført ef
ter planen som følge af en politisk afgørelse, er absolut
ikke mislykket. Efter en meget kort flytte- og indkørings
periode, er værkstedet kommet på plads i velegnede lo
kaler og fungerer fuldt ud uden problemer.

Medens principforslaget forudsatte en betydelig perso
nelbesparelse inden for støttefunktionerne, ved neddæmp
ningen ikke blot af FLS KOR men også ved FLS KBH.
så blev det i løbet af den tid undersøgelsen foregik sta
dig mere klart, hvilken afgørende betydning vedligehol
delsestjenesten havde for opretholdelse af beredskabet bå
de i fredstid og navnlig under en spændingsperiode, og
undersøgelsen endte op med en indstilling, der indebar
en mindre forøgelse af den samlede personelstyrke i stot
tefunktionerne, selvom den påtænkte neddæmpning af
FLS KOR blev fastholdt.

Rent faktisk havde opgaven således skiftet karakter un
dervejs, uden at man drog konsekvensen heraf og re
viderede målsætningen. Der var nu tale om, at optimere
forholdet mellem de resourcer der anvendtes i støtte
funktionerne og det udbytte i form af effektiv støtte til
de operative skibe, som kommer ud af det.

Ved en sådan optimering måtte det være helt nødven
digt at anlægge produktivitetsbetragtninger og bygge på
driftsøkonomiske analyser. Rent umiddelbart måtte det
forekomme sandsynligt, at man fik den største produk
tivitet ved at udnytte den mest moderne og rationelt
indrettede del af »produktionsapparatet«, de nye FLS,
i videst muligt omfang efter deres bestemmelse.
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Den for undersøgelsen nedsatte styringsgruppe følte sig
imidlertid tilsyneladende så stærkt bundet af principfor
slaget, så der ikke var plads for synspunkter, argumen
ter og forslag, der ikke harmonerede med dette. Der
blev i hvert fald ikke gjort forsøg på at opstille og vur
dere en alternativ løsning, hvor man bevarede alle tre
FLS med en fordeling af opgaverne og en tilpasning af
personelresourcerne efter de ændrede omstændigheder.

Alt i alt måtte det set fra en af de nye FLS forekom
me, at en gennemførelse af en af de på grundlag af
princip forslaget opstillede modeller dels ville skrue tiden
15 år tilbage m.h.t. muligheder for en effektiv støtte og
aflastning af de operative skibe, dels ville kaste Søvær
nets forsynings- og vedligeholdelsestjeneste ud i en me
get lang omvæltningsperiode, der som følge af omorga
nisering, omrokering af materiel og personel m.m. ville
kompromittere den operative virksomhed og beredskabet,
uden at der frigjortes personel eller penge til direkte an
vendelse til forøgelse af den operative aktivitet på søen.

Den afgørelse, der nu er truffet i sagen, har forhindret
at Søværnet blev påført disse uheldige konsekvenser; der
brydes ikke radikalt med tidligere planlægning, man sik
rer en rationel og hensigtsmæssig udnyttelse af de moder
ne faciliteter, og der lægges op til, at der nu kan iværk
sættes en mere realistisk tillempning og udvikling af støt
tefunktionerne, der grebet rigtigt an meget vel kan re
sultere i besparelser og i hvert fald i en højere produk
tivitet.

Den meget langstrakte og tidsrøvende undersøgelse har
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vel ikke været spildt, selvom indstillingen, der blev re
sultatet af den, på grund af en nyvurdering af dens kon
sekvenser ikke blev fulgt. Dels blev der som første fase
af undersøgelsen foretaget en nøje kortlægning af forsy
nings- og vedligeholdelsestjenestens kapacitet, som vil væ
re af værdi for det videre arbejde, dels kan man jo
lære af erfaringerne, der er indhostet undervejs.

En af disse erfaringer må være en erkendelse af den
nøje sammenhæng mellem operativ aktivitet og støtte
funktioner, som må føre til, at der tillægges de operative
og beredskabsmæssige konsekvenser større betydning.

Hvis man blot holder fast i den definition, der siger:
En flådestation er et nationalt, sømilitært etablissement

i land, hvis hovedopgave er betjening af såvel danske som
allierede styrker,
en definition, som måske ikke mindst gælder for de to
nye FLS, så vil man med større sikkerhed finde frem til
løsninger, der tilvejebringer en virkelig optimering af for
holdet mellem operativ og logistisk virksomhed.

En anden erfaring må være, at Søværnets forsynings
og vedligeholdelsestjeneste er en helhed omfattende en
central ledelse, Søværnets Materielkommando, og nogle
decentraliserede udførende elementer, flådestationerne, og
at denne helhed må betragtes og reorganiseres samlet.

En forudsætning for at de decentraliserede elementer
kan fungere rationelt er, at den centrale ledelse i kraft
af en hensigtsmæssig organisation er i stand til at vare
tage den styring og koordinering af disse elementer, som
er dens primære funktion . Derfor er den igangværende
reorganisering af Søværnets Materielkommando et første
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og vigtigt led i den videre udvikling af det samlede sy
stem.

For den decentrale del af systemet må der snarest fo
retages en realistisk fordeling af opgaver og resourcer,
således at der bliver balance mellem disse, og herefter
kan der utvivlsomt med udbytte foretages revisioner af
flådestationernes interne organisation og bemanding, så
den kommer til at svare til pålagte funktioner og opga
ver.

Endelig bør en erfaring være, at der ikke er brug for
nedsættelse af flere styrings-, projekt- og arbejdsgrupper
til gennemførelse af en sådan udvikling af organisationen:
det er først og fremmest et spørgsmål om at inddrage
de berørte tjenestesteders chefer og personel direkte i ar
bejdet ved en forbedret information og kommunikation
og at tillægge det, der kommer fra det personel, der har
de praktiske erfaringer, og som skal leve med en evt.
nyordning, en rimelig vægt.

Det bør nemlig afslutningsvis nævnes , at den nu over
ståede undersøgelse har været et skoleeksempel på, hvor
ledes man ved en sammenblanding af beslutnings-/kom
mandosystemet, forhandlingssystemet/personelorganisatio
neme og samarbejdssystemet kompromitterer dem alle tre
til skade for ikke blot resultatet af arbejdet, men til
lige både for tjenestens effektivitet og personellets triv
sel.
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FASTLÆGGELSE AF SØGRÆNSER

Af søkadet Kurt B. Jensen

Denne artikel er udarbejdet af søkadet, nu premierløjtnant, Jensen som
afsluttende kursusarbejde I faggruppen OPERATIONER ved Søværnets Offi.
cer.sskole I april 1974.

Formålet med denne artikel er at redegøre for de hy
drografisk-geodætiske problemer. der knytter sig til fast
læggelse af søgrænser. Artiklen deles i to afsnit:

- en beskrivelse af problemets natur dels ved en kort
redegørelse for baggrunden for den internationale interes
se omkring opdelingen af søterritoriet, og dels ved en
summarisk redegørelse for det eksisterende internationale
retsgrundlag.

- en analyse af de mere praktiske og konkrete proble
mer af såvel geodætisk som hydrografisk art, der knytter
sig til fastlæggelse af søgrænser.

Note.

I en artikel i et senere nummer af tidsskriftet vil resultaterne af
havretskonferencerne afholdt i Caracas i sommeren 1974 samt i
Geneve i dette forår blive behandlet. Reel.
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Baggrund
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Det hovedspørgsmål. der danner udgangspunkt for den
ne redegørelse er: Hvem ejer havet - eller hvem skal eje
det i fremtiden - hvor langt ud kan de enkelte lande
lægge deres grænser?

Det er et gammelt stridsspørgsm ål, men her i de al
ler seneste årtier er behovet for en helhedsløsning vokset
ganske betydeligt. Den teknologiske og videnskabelige ud
vikling har åbnet helt nye muligheder for udnyttelse af
havets rigdomskilder, og kampen om at få den størst
mulige andel bliver hårdere fra år til år. Denne kamp
har hidtil hovedsagelig foregået mellem de industrialise
rede lande , men en lang række nye stater, som tidligere
var kolonier, kræver nu at få del i disse ressourcer.

Hvilke rigdomskilder ligger da til grund for denne øko
nomiske interesse i havet og havbunden? For så vidt an
går havbunden er der først og fremmest tale om olie og
gas. I 1969 hidrørte 17% af verdens olieproduktion fra
kilder under havbunden og omkring 1980 regner man
med, at dette tal er steget til 330W. Men hele denne pro
duktion ligger på dybder over 100 meter og udnyttelsen
vil næppe i den nærmeste fremtid være rentabel på stør
re dybder end 200 meter.

Den eneste virkelige betydende rigdomskilde på større
dybder ude i oceanbunden, som man kender i dag, er
de såkaldte mangannoduler. Det er mineralknolde på stør
relse med kartofler, som findes i enorme mængder strøet
ud på havbunden. Omkring en fjerdedel af oceanbunden
er dækket af disse noduler i mere eller mindre tætte lag.
Ialt regner man med, at der er omkring 600 milliarder
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tons', og de indeholder mangan, nikkel, kobber, kobolt
og adskillige andre mineraler, som vi har brug for og
hvoraf der for fleres vedkommende er begrænsede mæng
der til rådighed på landjorden".

Ikke mindst den voldsomme befolkningstilvækst" dan
ner grundlag for den imponerende interesse, der udvises
i udnyttelsen af havets levende ressourcer. Til illustration
af denne interesse kan nævnes, at verdensproduktionen
af fisk i løbet af peri oden 1956-66 voksede fra 30 mil
lioner tons til 57 millioner tons, d.v.s. næsten en for
dobling", Fastlæggelse af søgrænser i relation til udnyt
telsen af denne rigdomskilde støder dog på et specielt
problem: medens den olie. man henter op fra havbun
den ligger fast. flytter fiskene sig.

Udover de her nævnte økonomiske interesser, der knyt
ter sig til en eventuel opdeling af havene, kan man hag
nogle staters suverænitetskrav endog skimte et forsøg på
ad denne vej at opn å en form for øget international sta
tus.

Internationalt retsgrundlag

De her nævnte interesser betød, at kyststaterne rejste
en række folkeretslige krav, hvori de krævede det de
kaldte deres del af havet. For at skabe orden i disse of
te meget modstridende krav vedrørende fastlæggelse af
søgrænser afholdtes i 19585 den første internationale hav 
retskonference i Geneve under FN's auspicier. De her
vedtagne konventioner" indeholder de gældende princip
per for fastlæggelse af søgrænser.

I konventionen om det ydre territorialfarvand og den
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tilstødende zone gives regler for fastlæggelse af kyststa
ternes søterritorium", Hovedprincippet er, at basislinien
for måling af søterritoriets bredde normalt er lavvancts
linien, medmindre andet fastsættes i konventionen. Rette
basislinier kan dog anvendes dels ved bugter, og dels
ved skærgårdskyst. De i konventionen indeholdte regler
er søgt anskueliggjort i figur 1. Konventionen indeholder
desuden en rent teknisk beskrivelse af bredden af det
ydre territorialfarvand": Den ydre grænse for det ydre ter
ritorialfarvand er den linie, som i ethvert punkt har en
afstand fra det nærmeste punkt på basislinien, svarende
til det ydre territorialfarvands bredde. Endelig fastslår ar
tikel 12, at hvor to staters kyster ligger overfor eller
grænser op til hinanden skal søgrænsen fastsættes som
den midterlinie, der i ethvert punkt ligger lige langt fra
de nærmeste punkter på de basislinier, hvorfra bredden
af de to landes ydre territorialfarvand måles",

Konventionen om den kontinentale sokkel fastsætter
reglerne for udnyttelse af havbunden. Ifølge bestemmel
serne heri kan kyststaterne udstrække deres jurisdiktion
ud til 200 meter dybdekurven - eller så langt ud udnyt
telse er mulig.

I 1958 nåede man imidlertid ikke til enighed om den
størst mulige udstrækning af kyststaternes søterritorium
eller fiskeriterritorium. Heller ikke på den anden inter
nationale havretskonference i 1960 nåede man til enig
hed, idet der manglede en stemme i at vedtage et for
slag om at indføre et seks sømil bredt søterritorium og
der uden for et seks sømil bredt fiskeriterritorium, ud til
en tolv sømil grænse. Den manglende brede internatio
nale enighed om udstrækningen af søterritoriet har ført
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til, at adskillige lande i løbet af de sidste årtier er faldet
for fristelsen til at proklamere grænseudvidelser, specielt
med henblik på udnyttelsen af fiskeriressourcerne. En op
gørelse over 95 landes territorialfarvand og fiskerizone
er vist i oversigten.

Territorialfarvandsgrænser og fiskerizoner

Total As. SS Af. VE ØE NA LA

3 miles 16 T.16 4 1 4 4 1 O 2
F. O O O O O O O O

4 miles 2 T. 2 O O O 2 O O O
F. O O O O O O O O

6 miles 9 T . 7 2 O 2 2 O O I
F. 2 2 O O O O O O

IOmiles T. 1 O O O O 1 O O
F. O O O O O O O O

12 miles 54 T.31 10 O 14 O 4 O 3
F.23 2 l 5 8 1 2 4

15 miles 2 T. O O O O O O O O
F. 2 O O O O O O 2

100 miles T. O O O O O O O O
F. l 1 O O O O O O

130 miles T. l O O 1 O O O O
F. O O O O O O O O

200 miles 8 T. 6 O O O O O O 6
F. 2 O O O O O O 2

Arkipelag T. 1 l O O O O O O
F. O O O O O O O O

Total 95 T.65 17 l 21 8 6 O 12
F.30 5 1 5 8 1 2 8

Forkortelser: T = Territorialfarvand, F= Fiskerizone, As.=Asien.
SS =Sydlige Stillehav, Af. = Afrika, VE = Vesteuropa, ØE = øst-
europa, NA = Nordamerika , LA= Latinamerika.
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Geodætisk grundlag
Udgangspunktet for fastlæggelse af søgrænser er den

geodætiske opmåling af kystlandet. 3 faktorer er afgøren
de for denne opmåling:

a) Ellipsoide
b) Datum (placering på ellipsoiden)
e) De geodætiske net (målingerne)

Oprindelig tilnærmede man jordens overflade med en
niveauflade med konstant potential (beliggenhedsenergi) ,
som hele tiden havde lodlinien som sin normal. Denne
flade havde imidlertid den meget store ulempe, at den
ikke kunne beskrives geometrisk. Derfor tilnærmer man
i dag den fysiske jord med en omdrejningsellipsoide, der
kan fastlægges fuldstændigt entydigt. Omkring 1920 ved
tog derfor en række lande, bl.a. Danmark, at anvende
den internationale omdrejningsellipsolde'" . Mange lande
anerkender imidlertid ikke denne ellipsoide som kort
grundlag, men har deres eget system - dette gælder f.eks.
de østeuropæiske lande. For at få placeret omdrejnings
ellipsoiden i forhold til den fysiske jord, må man fast
lægge et datum. Det man stræber imod i dag er at skaf
fe et fælles datum for hele jorden, hvorved man kan
lægge en ellipsoide, der passer bedst muligt til den fy
siske jord. I øjeblikket eksisterer der imidlertid en hel
række forskellige datums, hvoraf Danmark og de fleste
vesteuropæiske lande bruger European Datum 1950, der
er baseret på en centraleuropæisk datumdefinition. Ved
fastlæggelsen af søgrænser (f.eks. opdelingen af den kon
tinentale sokkel i Østersøen) vil man herefter kunne stø
de på det store problem, at samme punkter på en græn-
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selinie vil have forskellige koordinater, fordi landenes op
målingssystem er baseret på forskellige geodætiske grund
lag.

Geneve-konventionerne af 1958 fastslår, at søgrænserne
skal indtegnes på søkort udfærdiget i stor målestok og
officielt anerkendt af kyststaterne. Det fremgår altså ikke
hvilke kortprojektioner, der skal anvendes, samt hvilken
konkret målestok, der skal lægges til grund. Dette for
hold kan efter min mening skabe yderligere problemer
ved fastlæggelse af søgrænser .

Kravet om neiagtighed

Op til for få år siden blev søgrænser konstrueret på
almindelige merkatorkort uden at tage hensyn til projek
tionens forvrængning. Parterne accepterede således indi
rekte en unøjagtighed i definitionen af grænselinier, idet
den sandsynlige fejl kunne beløbe sig til· op til 1-2 sømil
afhængig af målestokken på det anvendte kort. Men ef
terhånden som de økonomiske interesser blev mere ud
talte især i områder på den kontinentale sokkel, blev det
understreget, at en sådan unøjagtighed ikke kunne accep
teres ved fastlæggelse af søgrænser. Kravet om nøjagtig
hed bringes stærkest frem af olieselskaberne, der har
behov for at vide nøjagtig hvor de kan opsætte deres
boretårne, uden at risikere at overskride grænselinien til
et andet lands territorium. Selvom den nøjagtighed, hvor
med man kan stedfæstne sig på havet i dag er af stør
relsesordenen nogle meter . bør det efter min mening ikke
forhindre en tilstrækkelig entydig og nøjagtig fastlæggel
se af alle relevante grænselinier såvel tæt under land som
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langt ude på havet. Dette bør navnlig gøres nu med det
formål at kunne forebygge senere fortolkningsproblemer
mellem landene.

Definitionen af linier og kurver
I de fleste eksisterende traktater og aftaler vedrørende

søgrænser er rette grænselinier eller rette basislinier de
fineret på en af følgende måder :

a) Som en storcirkelbue,
b) Som en loxodrome",
e) Som en lillecirkelbue,
d) Som en »lige linie« mellem givne punkter

udtrykt i geografiske koordinater.

Disse metoder anvendes altså almindeligvis ved fastlæg
gelse af søgrænser på trods af, den geodætiske linie er
den korteste vej mellem to punkter på en omdrejningsel
lipsoide. Den rette linie i tidligere traktater blev normalt
tolket som en loxodrome eller kompaslinie af den simple
grund, at dette var en ret linie i almindelige søkort (så
fremt disse var i Merkators projektion). I de senere år
har der imidlertid været en tendens til at anvende stor
cirkler i traktaternes ordlyd eller i fortolkningen af dis
se. Grunden er selvfølgelig at storcirklen betragtes som
en bedre præsentation af den korteste kurve på jordens
overflade. Under visse omstændigheder er dette sandt,
men det skal understreges, at en storcirkel som sådan
ikke er defineret på en omdrejningsellipsoide. Derfor er
dens anvendelse ved fastlæggelse af søgrænser uden me
ning, medmindre den tilhørende sfære er identificeret ved
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radius , centrum osv. I de fleste traktater er disse para
metre ikke opgivet, hvorfor der opstår forvirring og van
skeligheder ved fortolkningen af grænseliniers faktiske for
løb.

Det er vanskeligt at generalisere vedrørende forskelle
ne mellem ovennævnte kurver, idet både de relative og
de absolutte positioner har stor indflydelse. Det er dog
helt klart, at kurverne har forskellige forløb , der i visse
tilfælde kan betyde meget store forskelle i de afskårne
arealer. I figur 2 og 3 er forskellen illustreret i et ek
sempel, hvor forløbet af den geodætiske linie , den til
hørende loxodrome og storcirkelbuen er konstrueret mel
lem to positioner A og B, hvis geografiske koordinater
er henholdsvis 58'00' N, 0'00' E og 62'00' N, 10'00' E.

længde

-Ioxodrome

60·

Fig. 2.

btedde

62°

Længden som en funktion af bredden: (a) for en loxodrome og
(b) for en geodætisk linie (næsten nojagtlg sammenfaldende m..d

en st.orclrkelbue) mellem punkterne A (SBON O'E) og B (62'N lOOE)
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N

Forskellen I bredde som en funktion af længden (a) mellem en
geodætisk linie og dens tilhørende loxodrom og (b) mellem en
geodætisk linie og dens tilhørende storcirkelbue.

Hydrografiske problemer
Geneve-konventionerne fastsætter den ydre grænse for

det ydre territorialfarvand som en kurve, der overalt har
en given afstand fra basislinien13. Mange andre former
for søgrænser er imidlertid også baseret på et distance
kriterium, f.eks. fiskerigrænser , toldgrænser og forure
ningsgrænser. En nøjagtig og entydig bestemmelse af ba
sislinien er da en fundamental forudsætning for fastlæg-
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gelse af disse søgrænser. Konventionerne fastslår, at ha
sislinien skal udgøres af lavvandslinien, hvilket dog gi
ver store problemer ved den mere konkrete og praktis
ke fastlæggelse af søgrænser. Hvilke kriterier skal an
vendes ved fastlæggelse af denne lavvandslinie? Skal det '
være det astronomiske eller det meteorologiske tidevand,
der skal danne grundlag for beregning af basislinien ?
Skal lavvandslinien opfattes som middellavvande eller la
vest mulige lavvande eller en af de øvrige niveauflader?
Konventionerne giver ikke svar på disse spørgsmål 
ej heller tager de hensyn til, at staterne anvender forskel
lige niveauflader som nulpunkt for deres søkort. I ne
denstående afsnit findes det valgte kortnul for en del
forskellige steder på jorden. Anvendelsen af forskellige
niveauflader i søkortene betyder samtidig, at de søgræn
ser der er fastlagt ud fra et dybdekriterium ikke kan
bestemmes entydigt. Dette gælder f.eks. den ydre grænse
af den kontinentale sokkel.

Valg af Kortnul
De i søkortet opgivne dybder henføres til et valgt nulpunkt:

kortets niveau/lade. Denne flade er valgt således, at der alminde
ligvis ikke vil være mindre vand på det pågældende sted end an
givet i kortet, og niveaufladens beliggenhed må derfor være af
hængig af tidevandets beskaffenhed i det pågældende område. På
steder, hvor der er meget kraftigt tidevand, må kortnullet derfor
ligge lavere end i områder, hvor tidevandsfænomenet ikke er
slet så udpræget. l visse tilfælde vil man, hvis niveaufladen ikke
er valgt tilstrækkelig lavt , kunne risikere , at der under visse om
stændigheder er mindre vand , end der er opgivet i søkortet.

I det nedenstående findes det valgte kortnul for en del for
skeUige steder på Jorden ; det skal dog tilføjes, at medens man
hidtil har anvendt middelvandstand som kortnul i danske søkort ,
så vil man overgå til fremtidig at anvende middelspringtidslav
vande også inden for Skagen.
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Middelvandstand . . . . Østersøen (danske far
vande inden for ska
gen) og iøvrig t hvor
der intet eller så god t
som intet tidevand fin
des.

Middelfavvande U. S. Atlanterhavskyst.

Middel-laveste-lavvande U. S. Stillehavskyst

Mlddelspringtidslavvande Tyskland , Belgien.
Nordsøen .

Middel aj laveste springtidslavvande HolIand.

Efterårsspringt idsla vvande Ind ien, Japan , Indone
sien.

Middel af laveste lavvande for hv er måned Canada.

Lavest mulige lavvand e Frankrig og Spanien .

Konventionerne åbner mulighed for at anvende rette
basislinier ved bugter og skærgårdskyst. De nærmere reg
ler for fastsættelse af disse rette basislinier kan imidler
tid gøres til genstand for forskellige tolkninger. En for
udsætning for fastlæggelse af grænselinien mellem to lan
des søterritorier er således, at man kender deres basis
linier, d.v.s. hvor der anvendes rette basislinier og hvor
basislinien følger kystlinien, samt hvilken niveauflade, der
er valgt som lavvandslinie. Danmark har ved Kgl. An
ordning af 21 dec. 1966 fastlagt sit basisliniesystem, hvor
man har anvendt middelspringtidslavvande som lavvands
linie ' :'. Det er imidlertid et fåtal af lande, der har fast
lagt basisliniesystemer som grundlag for beregning af de
res søterritorier. Der kan derfor opstå store problemer ved
fastlæggelsen af søgrænser, f.eks. en fremtidig deling af
Østersøen,
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Ved fastlæggelsen af den bilaterale ækvidistante linie,
d.v.s. i det tilfælde. hvor to staters kyster ligger over
for hinanden, kan der opstå visse vanskeligheder. I de
fleste tilfælde er lavvandslinierne nemlig yderst irregulære
på grund af småøer eller »bløde kurver« . Dette bety
der nemlig udregning af et stort antal kontrolpunkter for
at tilnærme sig mest mulig til den sande ækvidistante linie
mellem de to stater. Det kan i dette tilfælde være prak
tisk af administrative grunde at aftale en tillempet ækvi
distant linie, der består af få lange ben. Det princip, der
må lægges til grund ved denne procedure fremgår af
figur 4. Ved at anvende den tillempede ækvidistante li
nie fremkommer en række afskårne arealer (SI, S2, S3, s~) .
Ud fra et ønske om areallighed er problemet nu at gøre
de afskårne arealer lige store . Da dette dog også kræver
komplicerede udregninger kan man med fordel anvende
computere til at varetage denne funktion. .

--sand l2kVldislanllln,.

- - - - - - tillempet C2kvldlstant hOle

Fig. 4.
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Afsluttende bemærkninger

Som det fremgår af det foregående eksisterer der man
ge problemer af såvel geodætisk som hydrografisk art
vedrørende fastlæggelse af søgrænser. Disse problemer
er imidlertid ikke så uoverskuelige, at det har afholdt
lande fra at nå til enighed om etableringen af søgrænser.
Som aktuelle eksempler af betydning for danske forhold
kan nævnes Nordsøen , hvor man har opdelt havbunden
mellem kyststaterne og den indgåede overenskomst mel
lem Danmark og Canada om afgrænsningen af den kon
tinentale sokkel mellem Grønland og Canada.

På Genevekonferencerne i 1958 og 1960 nåede man
ikke til enighed om den størst mulige udstrækning af
kyststaternes søterritorium eller fiskeriterritorium, og hvad
angår udnyttelsen af havbunden, så er den regel, man
enedes om, nemlig at kyststaterne kan udstrække deres
jurisdiktion ud til 200 meter dybdekurven, åben i den
ene ende, fordi den ved sin tilføjelse - eller så langt ud
udnyttelse er mulig - reelt tillader de lande , der kan ud
nytte de dybere dele af havbunden ud for deres kyst.
at gøre det. Det var også denne i sig selv kontroversi
elle formulering af kyststaternes rettigheder, som var
den egentlige årsag til at FN's 25. generalforsamling
vedtog at indkalde til en havretskonference i Venezuelas
hovedstad Caracas i sommeren 1974. Den primære op
gave med konferencen er at forsøge at etablere et sæt
internationale regler for nationernes ret til at udnytte
havet og havbunden, herunder spørgsmål om at få fast
lagt grænserne for territorialfarvandenes udstrækning, ad
gangen til fiskeri på det åbne hav og bevarelse af havets
rigdomskilder.
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Som en form for konklusion på denne redegørelse vil
jeg imidlertid hævde, at konferencen også burde forsøge
at fastlægge mere konkrete og entydige regler for fast
læggelsen af søgrænser, idet jeg mener, der er et reelt
behov for at få etableret mere nøjagtige og entydige in
ternationale definitioner på de indgåede parametre.
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t} Morgenavisen Jyllands-Posten 29. januar t974. »Midtpunkt«
ved direktør J. Møller Christensen, Danmarks Fiskeri- og
Havundersøgelser.

2} Både i USA og i Japan har man udviklet de nødvendige tck
niske hjælpemidler til denne undersøiske minedrift, og ame
rikanske skibe udstyret med kæmpemæssige støvsugere til op-
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sugning af mangannodulerne er allerede forsøgsvis begyndt at
arbejde.

3) Man regner med at jordens befolkning vil være fordoblet ved
år 2000.

4) Tidskrift i Sjovasendet. september 1969, p. 476.

5) I 1930 forsøgte man forgæves på en konference i Haag at op
nå enighed om udstrækningen af kyststaternes søterritorium.

6) Resultatet af konferencen blev vedtagelsen af 4 konventioner.
nemlig om

a) Det ydre territorialfarvand og den tilstødende zone
b) Det åbne hav
c) Fiskeri på det åbne hav og bevarelse af dets rigdoms

kilder og
d) Den kontinentale sokkel

7) Første del, afsnit Il artiklerne 3-13.

8) Artikel 6.

9) I artiklen nævnes dog, at nævnte midterlinie kan fraviges,
hvis de implicerede lande er enige derom.

10) Denne ellipsoide har en halv storakse på ca. 6400 km og
en halv lilleakse, der er ca. 1/300 af halvstoraksens værdi
kortere.

11) Loxodromen er den dobbeltkrumme kurve, der danner samme
vinkel med meridianerne, og som i Merkators projektion
er en ret linie.

12) Bortset fra ækvator og meridianerne, som er lukkede, plane
kurver, er den geodætiske Iinie en dobbeltkrum åben kurve,
der svinger mellem to breddeparaleller symmetrisk om ækva 
tor. Den geodætiske linie tilfredsstiller yderligere den betin 
gelse, at produktet cos b . sin a er konstant langs kurven .
hvor b er den reducerede bredde og a er azimuth,

13) Benævnes også den unilaterale ækvidistante linie.

14) Basisliniesystemet for Grønland og Færøerne er fastlagt ved
Kgl. Anordninger af henholdsvis 27. maj 1963 og 24. april
1963.
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Af tranetatør Poul Ib liebe
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En af de interessanteste og mest betydningsfulde danske
sejre under Den store nordiske Krig (1709-1720) var
RUgens erobring i 1715 - interessant, fordi samvirket
mellem hær og flåde her var forbilledligt, og betydnings
fuld, fordi erobringen af RUgen dannede optakten til ind
tagelsen af svenskernes stærkeste fæstning i Nordtysk
land, Stralsund, hvilket i realiteten betegnede et vende
punkt i krigen. Fra det øjeblik tabte svenskerne hver
eneste kamp af betydning og var - trods al tapperhed 
ikke siden i stand til at genvinde deres militære herre
dømme.

Indtil da havde krigen stort set været en skuffelse for
Danmark. Forsøget på at tilbageerobre de skånske pro
vinser var mislykkedes, og efter slaget ved Helsingborg
i 1710 var hæren atter blevet overført til Sjælland. Et
felttog i 1711-12 for at erobre Wismar og svensk For-
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pommern var løbet ud i sandet på grund af de allieredes
uenighed om krigsførelsen, og i stedet var en stærk svensk
hær under general Stenbock blevet landsat i Pommern,
havde tilføjet danskerne et alvorligt nederlag og var ryk
ket op i Holsten. Ganske vist var det i løbet af kort
tid lykkedes at få den danske hær reorganiseret og for
stærket, hvorefter den i forening med et russisk og et
mindre saksisk korps indesluttede Stenback i den got
torpske fæstning Tormingen og tvang ham til at kapi
tulere, således at han og hans hær kom i dansk krigs
fangenskab. Desuden havde et dansk korps erobret det
svenske stift Bremen og indtaget den stærke fæstning
Stade, men disse resultater måtte anses for meget be
skedne i forhold til den store danske krigsindsats og til
de ofre man havde ydet.

I 1715 var situationen imidlertid den, at Prøjsen og
Hannaver havde sluttet forbund med Danmark, idet man
var enedes om at dele de svenske besiddelser i Nord
tyskland, og i løbet af sommeren samledes en prøjsisk
saksisk-hannoveransk-dansk belejringshær på ca. 50.000
mand foran Stralsund". Denne stærke fæstning havde en
besætning på godt 13.000 mand", og forsvaret lededes
af selveste Carl XII, som efter russernes erobring af
Finland i 1714 var vendt tilbage fra Tyrkiet for at over
tage ledelsen af den svenske krigsførelse. Belejringen af
Stralsund støttedes fra søsiden af en dansk eskadre un
der admiral Sehested, men det var nødvendigt at opnå
fuldt herredømme over de lokale farvande for at for
hindre tilførsel af forsyninger og forstærkninger. Des
uden måtte Rugen erobres for at berøve byen enhver
mulighed for at blive provianteret herfra.

I den forbindelse spillede det en afgørende rolle, at
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danskerne i 1715 havde klaret sig særdeles godt til SØS.

Den 24.-25. april havde admiral Gabel i farvandet mel
lem Femern og Lolland dels erobret og dels tilintet
gjort en svensk eskadre på 4 linieskibe og 2 fregatter
under Wachtmeister den Yngre", og den 8. august ud
kæmpede den danske hovedflåde under admiral Raben
ud for Rugen et slag med den svenske hovedflåde under
admiral Sparre, hvilket resulterede i, at den danske flå
de beholdt valpladsen, mens den svenske flåde flygtede
til Karlskrona, hvor den blev liggende passiv resten af
året.

Umiddelbart før dette slag havde den tidligere nævnte
danske eskadre under admiral Sehested befundet sig i
en yderst farlig situation, idet den svenske flåde havde
skilt eskadren fra den danske flåde, og Sparre havde
tilmed detacheret 5 linieskibe, som i forbindelse med
den svenske flådestyrke i Stralsund angreb eskadren.
Carl XII ledede personlig flere angreb fra et af linie
skibene", men Sehested manøvrerede med stor dygtighed
og forsvarede sig tappert, og da prøjsiske landstyrker
samtidig erobrede Wolgast og øen Usedom, bortset fra
skansen ved Peenemiinde, og førte artilleri frem, måtte
de svenske skibe trække sig tilbage uden at have til
føjet den danske eskadre væsentlig skade.

Efter slaget den 8. august fik Sehested friere spille
rum og kunne nu uforstyrret hellige sig den opgave at
rense de lokale farvande for fjendtlige skibe. Det var
imidlertid en vanskelig opgave, der forestod ham. Den
stedlige svenske flådestyrke bestod af 14 såkaldte stral
sundske fregatter - specialbyggede, fladbundede skibe 
samt adskillige mindre fartøjer, der beskyttedes af land-
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batterierne på Rugen og Ruden. Styrken var delt, idet
en afdeling under kommando af Paul Unbehawen lå i
det indelukkede Stettiner Haff syd for Usedom, mens
den anden afdeling under kaptajn Anckarkrona lå Ny
dyb - mellem Ruden og Stralsund.

Admiral Sehesteds eskadre bestod på dette tidspunkt
af: 1 lille 48-kanoners linieskib (DITMARSKEN), 4 små
fladbundede fregatter (CHRISTIANSØ, LEOPARDEN,
KRONEN og PHOENIX) 1 specialbygget skytsskib (AR
KEN NOA), 3 stykpramme (GRAVENSTEEN, HELLE·
FLYNDEREN og EBENETZER), 2 snauer (HAABET og
BESKÆRi\1EREN) og 2 jagter (RÆVEN og HUMMER
EN) - ialt 13 skibe og pramme, foruden 2 bombarderskibe,
4 hukkerter, 2 galioter, 4 brandere samt 6 transport- og
proviantfartøjer''.

Først ønskede de allierede dog Stettiner Haff renset,
fordi svenskernes søherredømme i dette farvand vanske
liggjorde forbindelsen med Stettin og forhindrede over
førsel af belejringsmateriel til Stralsund. Og eftersom
svenskerne fremdeles holdt skansen ved Peenemiinde, måt
te Sehested benytte vejen ost om Usedom og forbi Swi
nemiinde. Han sendte derfor sine små og mindre far
tøjer under kommandørkaptajn Boisen derned, og efter
seks timers hård kamp måtte svenskerne vige. Med stor
dristighed førte Unbehawen sine skibe op gennem Peene
Sund, og skønt ilden fra de prøjsiske og saksiske bat
terier langs begge kyster berøvede ham halvdelen af hans
folk, lykkedes det ham at slippe igennem og forene sig
med Anckerkronas flotille i Greifswalder Bugt".

. Den samlede svenske flådestyrke var nu ret betydelig,
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og da Sehested tilmed opdagede, at svenskerne havde
spærret farvandet Nydyb (Vesterdyb) med blinde ankre
og sænkede fartøjer - en spærring der støttedes af kyst-

Oversigtskort over ROge~ og farvandet syd for øen 1715.
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befæstninger på Riigen og Ruden - besluttede han at
vente med at angribe, til han havde fået forstærkning.
Denne ankom den 23. august og bestod af det kraftigt
armerede, fladbundede skytsskib HJÆLPEREN og 3 ga
lejer foruden ca. 150 transportfartøjer m.m, til brug for
den planlagte erobring af Riigen7

•

Efter meget omhyggelige forberedelser og følgende en
nøje lagt plan gav Sehestecl den 16. september sine ski
be ordre til at bryde op fra ankerpladsen ved Usedom,
men netop da satte det ind med storm og usigtbart vejr,
der varede en uge, og først den 24. kunne han gå til
angreb på Nydyb, idet det smalle og krogede Østerdyb
måtte anses for impassabelt på grund af befæstningerne
på Ruden. Fra deres plads bag spærringen, og støttet
af landbatterierne, åbnede 13 stralsundske fregatter fra
lang afstand ild mod de danske skibe, der møjsomme
ligt varpede sig frem. Svenskernes beskydning gjorde dog
kun ringe skade, og langsomt begyndte de danske skibe
at forcere spærringen. Ud på eftermiddagen var de 4
danske fregatter kommet igennem, og da også skytspram
mene efterhånden nåede frem og lagde bredsiderne til.
opstod en voldsom kanonade, der fra begge sider ved
ligeholdtes til mørkets frembrud. I nattens løb varpede
Sehested skibene yderligere frem, og kampen begyndte
igen, så snart det blev lyst.

Op ad formiddagen var 3 danske fregatter kommet
så langt ind på dybt vand. at de kunne sætte sejl til.
hvorefter de gik frem for at afskære fjenden fra Ruden .
Da Unbehawen, der førte svenskernes højre fløj, opda
gede dette, løb han resolut »spidsrod« langs den dan-
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ske linie og slap med 10 skibe bort til Ruden, hvor
han var i foreløbig sikkerhed, mens Anckarkrona med
de resterende 3 skibe tyede ind under en af skanserne
på Rugen. Hertil forfulgtes de imidlertid af danskerne,
som tvang besætningerne til at flygte i land, efter at de
dog forinden havde stukket skibene i brands. Dermed
var kampen forbi. Den stralsundske eskadre var splittet
og afskåret fra sin basis, og Sehested havde løst sin
opgave: Farvandet omkring Rugen var renset for fjen
der efter en kamp, der havde kostet 11 døde og 16
sårede, men ikke et eneste fartøj",

Sehesteds sejr vakte selvsagt stor glæde hos de alli
erede monarker, der utålmodigt ventede på iværksættel
sen af de videre planer, og i løbet af oktober samledes
i Greifswald under ledelse af den prøjsiske generalfeIt
marskal fyrst Leopold af Anhalt-Dessau et allieret ekspe
ditionskorps på ca, 11.000 mand infanteri og 3.5001 0

ryttere med den danske general Dewitz og den saksiske
general W ileken som chefer for henholdsvis rytteriet og
fodfolket. Herfra indskibedes tropperne i de mange trans
portfartøjer - iaIt 438 - hvoraf mange var apterede
til at kunne medføre rytteriets heste, og den 12. novem
ber afsejlede denne store flåde under dækning af Sehe
steds eskadre mod Rugen.

Svenskerne kunne naturligvis ikke være uvidende om,
hvad der forestod, og Carl XII havde da også person
lig overtaget ledelsen af øens forsvar. De svenske styr
ker på Rugen bestod af følgende regimenter eller enhe
der af samme:
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RYTTERI
Bremiske Dragoner
Verdiske Dragoner
Wismarske Dragoner
Barthske Dragoner
Benderske Dragoner
Neesterske Dragoner

Drabantgarden
Holstenske Gardedragoner
Holstenske Ryttere
Pommerske Ryttere
Franske Dragoner
Bremiske Ryttere

FODFOLK
Infanteriregimentet Jonkobing
Infanteriregimentet Bremen
Infanterlregimentet Rhinen
Infanteriregimentet RUgen
Infanteriregimentet Holsten

lalt ca. 4-5.000 mand. Hertil kom besætningen på de
skibe, der var sat på land, samt et feltbatteri på 12 ka
noner",

Den allierede transportflåde havde sat kurs mod Pal
mer art. Det var imidlertid ikke Sehesteds mening at
lade landgangen foretage der, hvor Carl XII stod parat
med hele sin styrke. Hensigten var at sejle til Putbus
og sætte tropperne i land på dette uforsvarede sted. Men
et kraftigt stormvejr satte ind, hvorfor flåden nødsage
des til at ligge underdrejet til den 15., da vinden atter
blev gunstig. Mens skibene med rytteriet foreløbig blev
liggende ud for Palmer art for at narre svenskerne ved
stadige trusler om landgang, sejlede Sehested med fod
folksskibene - uset af svenskerne på grund af regn og
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dis - mod nordøst til Stresow og gav først derfra ryt
terskibene signal til at følge efter.

Det allierede landgangskorps var sammensat af 10 ba
tailloner og 18 eskadroner danskere, 10 batailloner og 15
eskadroner prøjsere samt 4 batailloner og 2 eskadroner
saksere, og korpset rådede tilsammen over 26 feltkano
ner. Da kampen imidlertid så godt som udelukkende blev
ført af danskerne, er det rimeligt her kun at anføre
disses ordre de bataille. Den var som følger'":

RYTTERI
2 esk. af 2. Jydske Rytterrgmt. 2 esk. af Livregimentet Dragoner
2 esk, af 3. Jydske Rytterrgmt 2 eks. af Dewitzs Kyrasserer
2 esk. af 2. Fynske Rytterrgmt. 2 esk. af Hertugen af Wiirttembergs K
2 esk. af Holstenske Rytterrgmt2 esk. af Jydske Landkyrasserer

FODFOLK
l btln . af Garden til Fods l btln, af Prins Carls Rgmt.
l btln. af Grenaderkorpset 1 btln. af Scholtens Rgmt.
l btln. af Jydske Regiment 1 btln. af Norske geworbne Rgmt.
1 btln. af Fynske Regiment 1 btln, af 2. Trondhjemske Rgmt.
1 btln . af Dronningens Livrgmt.l btln. af Oldenborgske Rgmt,

Med et stort Dannebrogsflag (skibsflag) som samlings
mærke gik tropperne hurtigt i land ved Stresow uden at
møde modstand fra en snes svenske dragoner, som var
posteret der, og i løbet af 2 timer var 10.000 mand fod
folk samt artilleriet sat i land . Der blev straks taget fat
på bygning af et sammenhængende skanseværk med for
anliggende hindringer af spanske ryttere (se skitsen), og
allerede klokken 9 om aftenen var det i brugelig stand.
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Udskibningen af rytterne foregik naturligvis langsomme
re end for fodfolkets vedkommende, og ved lO-tiden var
der kun kommet 5 (tre prøjsiske og de to saksiske) es
kadroner i land.

I skanseværket opstilledes tropperne, som det fremgår
af skitsen, på følgende måde'": Yderst på højre fløj, nær
mest vandet, Fynske, Prins Carls, Jydske, Norske geworb
ne og Dronningens Livrgmt. med 2 prøjsiske batailloner
i reserve; i centrum 4 prøjsiske grenaderbatailloner + 1
saksisk med 3 saksiske batailloner i reserve; og på ven
stre fløj de øvrige 5 danske batailloner med 4 prøjsiske
i reserve. Kanonerne anbragtes mellem batailloneme.

Forklaring på de til skitsen hørende tal og bogstaver.

1. Grenaderkorpset.
2. Garden til Fods.
3. Pr. Georgs Rgmt.
4. 2. Trondhjemske Rgmt.
5. Oldenborgske Rgmt ,
6. Preuss. Muskt. Rgmt.
7. Preuss. Muskt. Rgmt.
8. Preuss. Muskt. Rgmt.
9. Preuss. Gren. Btln.

10. Preuss. Gren. Btln.
11. Preuss. Gren. Btln.
12. Preuss . Gren. Btln.
13. Preuss. Gren. Btln.
14. Sachs. Muskt. Rgmt.
15. Sachs. Muskt. Rgmt,
A. Svensk infanteri
B. Svensk kavaleri
C. Carl XIIsllres.

16. Sachs, Muskt. Rgmt.
17. Dronningens Livrgmt.
18. Norske Geworbene Rgmt.
19. Jydske Rgmt,
20. Pr. Caris Rgmt,
21. Fyenske Rgmt,
22. Preuss. Muskt. Rgmt,
23. Preuss. Muskt. Rgmt,
24. Sachs. Muskt. Rgmt.
25. Sachs Detachement pli ~OO

mand.
26. 5 al1ierede eskadroner:

1 esk. preuss. gendarmer
2 esk. preuss. dragoner
2 esk. sachs. dragoner

26a. De 5 eskadroner under an
grebet mod den sv. flanke.

27. Allieret kavalleri under land
sætning.
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Under landgangen var en del folk af lutter iver sprun
get i vandet og tændte derfor om natten bål for at tørre
deres tøj. Dette frembød uden tvivl et malerisk skue,
men gjorde det samtidig lettere for fjenden at orientere
sig. Og han lod ikke vente på sig. Ikke så snart havde
Carl XII nemlig set rytterskibene sejle bort fra Palmer
Ort, før han brød op og med en sammensat styrke på
cirka 2.000 mand og i hurtigmarch begav sig mod Stre
sow, efter at hans genera/adjudant Torstenson med et
fremsendt rytterdetachement havde skaffet vished for,
hvor landgangen var foretaget.

Alt tyder på, at Carl XII havde tænkt sig en lignende
manøvre som den, der 15 år tidligere havde forskaffet
ham sejren ved Narva : rette et koncentreret angreb mod
et enkelt punkt, gennembryde forsvarslinien og derpå op
rulle besætningen fra siden. l dette tilfælde var det ud
pegede punkt et fremspring i brystværnet, der forsvare
des af bataillonen af Tydske Regiment.

Mellem klokken 3 og 4 om morgenen brød svenskerne.
Iormeret i en smal, dyb kolonne med 2 fodfolksbatail
Ioner forrest, frem til angreb under Torstensson, mens

-artilleriet kørte i stilling. Kolonnen blev opdaget af de
danske forposter, som slog alarm, og da dens tete duk
kede frem af mørket, blev den modtaget af kardæsker
og musketild - men uden at løsne et skud trængte det
svenske infanteri frem, brød igennem de spanske ryttere
og sprang ned i den gravede rende , hvorfra de forsøgte
at komme op på brystværnet. Angrebet traf den Jydske
bataillon med en sådan kraft , at folkene et øjeblik vak
lede, men de kom hurtigt til besindelse igen og åbnede
en voldsom ild, og snart efter kom de 2 bataiIloner af
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Prins Carls og Norske geworbne Regiment til undsæt
ning. Svenskerne blev kastet tilbage og måtte efterlade
Torstenson hårdt såret. Men Carl XII, der holdt ved de
spanske ryttere, fik sine folk til at gå frem påny. Endnu
en gang haglede en voldsom kugleregn ned over de tap
pert fremstormende svenskere, som imidlertid efter en
kort nærkamp atter blev kastet tilbage", Det var ved
denne lejlighed, at kongen fortvivlet skal have udbrudt:
»Er der da ikke mere nogen Gud på min side?«

Et kvarter efter, at kampen var begyndt, havde fyrst
Leopold befalet general Dewitz at rykke ud med de 5
eskadroner prøjsisk og saksisk rytteri - de eneste, der
som ovenfor nævnt var blevet formeret efter landsæt
ningen - for at falde fjenden i flanken. Angrebet blev
imidlertid i første omgang afvist af det svenske rytteri,
der ydede hård modstand, og der udviklede sig en blo
dig fægtning, som efterhånden gik over til at blive en
arrieregardekamp, idet hele den svenske styrke måtte til
træde tilbagetoget på grund af det hårde pres. Kongen
selv lå såret af en musketkugle i brystet under sin dræb
te hest og blev kun med møje og besvær og i sidste øje
blik ført med tilbage.

Tabene i kampen, der næppe havde varet mere end 1
time, havde været store. Svenskerne havde mistet hele
deres artilleri, og fodfolket var praktisk talt tilintetgjort.
3 generaler var dræbt og 1 dødeligt såret foruden 5-600
mand døde, sårede og fangne". Af forsvarerne kom kun
de nævnte tre danske batailloner i ilden, og de mistede
tilsammen 4 officerer og 89 mand døde og sårede". Det
var navnlig den Jydske bataillon, der havde udmærket
sig, og fyrst Leopold roste den da også i høje toner. I
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rytterkampen mistede sakserne 2 officerer og 34 drago
ner, mens prøjserne havde et tab på 49 mand.

Efter kampen trak svenskerne sig tilbage til et stort
skanseværk ved Altefahr, i ly af hvilket de begyndte at
overskibe sig til Stralsund, men næsten 1.200 af dem
meldte sig som overløbere til de allierede. Imens fulgte
general Dewitz med rytteriet og general Wilcken med det
danske fodfolk efter fjenden , og dagen efter kapitulerede
den endnu intakte svenske styrke, hvorved 4 generaler .
99 officerer af andre grader og 540 underofficerer og
menige toges til fange af danskerne".

Dermed var Rugen erobret. Al kraft blev nu sat ind
på at erobre Stralsund . Det ene udenværk efter det an
det erobredes, og en række mindre svenske udfald blev
afslået. Den 22. december forlod Carl XII fæstningen
ad søvejen og nåede helskindet tilbage til Sverige, skønt
selveste Peder Wessel krydsede rundt i farvandet for at
fange ham. To dage efter - altså juleaftensdag 1715 
kapitulerede Stralsund .
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Jørgen Hæstrup (red.): »Skipperen« - en bog om Ebbe
Munck.

Det Schønbergske Forlag, Kbh. 1975.

Under redaktion af Jørgen Hæstrup har en række
mennesker i hvert sit kapitel givet et billede af Ebbe
Munck, denne særprægede personlighed, hvis virke præ
gedes af en udtalt nationalfølelse, af initiativ og virke
lyst og et gå-på-mod af usædvanlig karat. Man følger
ham fra barndommen og skoletiden til han som purung
tiltvang sig plads på Einar Mikkelsens Scoresbysund-eks
pedition i 1924. På mange måder havde han samme livs
opfattelse som vor store Grønlandsfarer, og bekendt
skabet fra 1924 blev til et venskab for livet.

Der er kapitler om hans ekspeditionsdeltagelse til
Grønland, det Grønland som han aldrig glemte for sine
mange andre interesser.

Man følger hans relativt få, men virksomme år som
journalist, hvor Berlinske Tidende sendte den ret ukend
te, unge journalist til de dages epokegørende begiven
heder - den spanske borgerkrig, Nazisternes indtog i



318 Kommentarer III nyanskaffelaar

Czekoslovakiet, deres angreb på Polen og sidst den fin
ske vinterkrig. (Enkelte af hans journalistiske bidrag fra
disse fronter er gengivet).

Umiddelbart efter 9. april tog han fra Finland til Stock
holm, officielt ansat som journalist ved Berlingeren.

Hans dominerende rolle i den danske modstandskamp
er et af de væsentligste afsnit i bogen.

Til slut kapitler om hans virke som ambassadør i
Thailand og som hofchef hos Dronning Margrethe. Det
te sidste har været baggrund for, at dronningen har vist
vor store landsmand den ære at skrive bogens forord.

J. Teisen
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På den 1. danske militærhistoriske konference, som
afholdtes på Frederiksberg Slot den 15. - 16. marts 1975
vedtog deltagerne følgende resolution:

Deltagerne i den første danske militærhistoriske kon
ference, der har konstateret en forøget almen interesse
for militærhistorie samt et behov for at koordinere ud
forskningen af denne, beslutter at nedsætte et udvalg
- kaldet MILITÆRHISTORISK FÆLLESUDVALG, hvis
opgave det skal være at nedsætte en række aktivitetsud
valg, der i vid udstrækning forsøger at inddrage alle in
teresserede i sit arbejde. Fællesudvalget, som består af
14 medlemmer, der dækker den militærhistoriske forsk
nings forskellige områder, aktiviteter og niveauer, koor
dinerer disse aktivitetsudvalgs arbejde og initiativer. Kom
munikationen mellem Fællesudvalget og dettes aktivitets
udvalg sikres ved, at såvel formand som næstformand
for de enkelte aktivitetsudvalg vælges blandt Fællesud
valgets medlemmer. Der nedsættes aktivitetsudvalg bl. a.
med følgende opgaver:

1. Afholdelse af periodiske militærhistoriske konferencer
(herunder udgivelse af konferencerapporter).
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2. Afholdelse af specielle seminarer, hvorpå man søger
at etablere forskergrupper bestående af civile og mi
litære, som så selvstændigt vil kunne arbejde videre.

3. Udsendelse af bibliografier, forsker- og forsknings
oversigter samt måske engang med tiden en militær
historisk monograjiserie.

4. Særlige foranstaltninger eller særarrangementer med
det formål at udbrede kendskabet til de militære værns
historie og til militærhistorie i almindelighed.

Formand for Militærhistorisk Fællesudvalg blev rigsar
kivar, dr. Johan Hvidtfeldt.

Alle der er interesseret i Militærhistorisk Fællesudvalgs
arbejde kan rette henvendelse til:

Sekretæren. arkivar H. C. Bjerg
Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 Kbh. K

Red.
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Af orlogska ptajn V. J. Christensen
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Orlogskaptajn V.J.Christensen,
der er født 18. oktober 1934,
mødte ved Søværnet i 1952. Ef
ter gennemgang af Forsvarets
Gymnasium og Søværnets Offi
cersskole udnævntes han til sø
løjtnant af 2. grad i 1957 og
gjorde derefter tjeneste i kyst
jagere og minelæggere indtil han
i 1960-61 gennemgik uddannel
sen som helikopterpilot ved Fly
vevåbnet og ved U.S.Navy på
det første hold helikopterpiloter
Søværnet fik uddannet. Orlogs
kaptajn Christensen gjorde der
efter tjeneste som helikopterpilot
fra 1962 til 1967 ved Flyvevåb
nets redningseskadriIle og på skif

tende inspektionsskibe ved Færøerne og Grønland.
Fra 1967 til 1969 var orlogskaptajn Christensen Søværnets for

bindelsesofficer til Flyvertaktisk Kommando og gennemgik der
efter Stabskursus for Søværnet 1969/70, hvilket efterfulgtes af
tjeneste i bevogtningsfartøjer fra 1970 til 1972.

Orlogskaptajn Christensen er nu tjenstgørende som sagsbehand
ler i planlægningssektionen i Forsvarsstabens operationsstabs plan
lægningsafdeling. l denne egenskab er orlogskaptajn Christensen
Forsvarskommandoens faste repræsentant i det Intenninisterielle
Udvalg vedrørende Retsordenen på Havet og har i foråret 1975
deltaget som medlem af den danske delegation ved FNs 3. hav
retskonferences mødesamling i Geneve som Forsvarsministeriets
og Forsvarskommandoens repræsentant.
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Indledning

FN's 3. havretskonference

Efter i godt og vel 21/ 2 år at have deltaget som For
svarskommandoens faste repræsentant i møder i det Inter
ministerielle Udvalg vedrørende Retsorden på Havet un
der Udenrigsministeriets formandskab, og efter at have
deltaget som Forsvarsministeriets/Forsvarskommandoens
repræsentant i den danske delegation ved FN's 3. hav
retskonferences mødesamling i Geneve i foråret 1975, skal
jeg i det efterfølgende søge at give et indtryk af havrets
konferencen, som denne tegner sig efter mødesamlingen
i Geneve, samt af de hovedtendenser, der kan udledes
på nuværende tidspunkt.

Som det vil fremgå, giver de foreliggende resultater
ikke noget grundlag for en entydig forudsigelse af det
endelige udfald af konferencen. Det skal derfor under
streges at de konklusioner, der drages, til en vis grad er
subjektive og ikke nødvendigvis er sammenfaldende med
de officielle konklusioner. som disse formuleres af den
danske delegation.

Baggrund

Efter flere års forberedende arbejde i FN's havretsko
mite blev der, på FN's 28. generalforsamling i november
1973, truffet beslutning om afholdelse af den 3. havrets
konference.

Den første proceduremæssige samling blev afholdt i
New York i december 1973, og denne samling er blevet
efterfulgt af to substantielle mødesamlinger, nemlig i Ca
racas, Venezuela i tiden 20. juni - 29. august 1974, samt
i Geneve i tiden 17. marts - 9. maj 1975.
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Havretskonferencen, hvori har deltaget 137 nationer og
stater, er den største internationale konference, der har
været afholdt, og er blevet betegnet som den mest beo
tydningsfulde konference i FN's historie. Konferencen, der
er FN's 3. havretskonference, er en opfølgning af de to
tidligere konferencer, der blev afholdt i Geneve i 1958
og 1960. Den forste havretskonference i 1958 resulterede
i fire konventioner. som af mange lande er blevet be
tragtet som grundlaget for den gældende retsorden på ha
vet.

Den teknologiske udvikling samt flere landes ensidige
udvidelse af deres territorialfarvande og fiskeriterritorier
inden for de sidste 15 år har imidlertid nødvendiggjort,
at man igen har måttet tage de havretlige spørgsmål op,
men samtidig har spørgsmålet også en mere generel po
litisk baggrund.

Siden 1958 er der opstået et stort antal nye, selvstæn
dige stater, der er meget suverænitetsbevidste. På havret
tens område har disse lande henvist til, at Geneve-kon
ventionerne fra 1958 blev udarbejdet uden deres medvir
ken, og at de ikke uden videre kan acceptere disse regler.
Utilfredsheden med gældende ret hænger også sammen
med, at den frihed til aktivitet på havet, som er udtrykt
i 1958-konventionerne, efter udviklingslandenes opfattelse,
er mest fordelagtig for de udviklede industri- og søfarts
nationer. Et stort antal af de nye stater mener, at de
bør have fuld jurisdiktion over alle ressourcer i et bredt
bælte ud for deres kyster (økonomiske zoner) J og de vil
desuden sikre sig, at de får del i udnyttelsen af de res
sourcer, som ligger på den dybe havbund. Mange stater
har set konferencen som den første chance, de har til
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at få gennemført et retfærdigt system til regulering af
forholdene på havet.

Af betydning for en vurdering af mulighederne for at
nå tilfredsstillende resultater på havretskonferencen har
også været de under de forberedende drøftelser valgte
arbejdsmetoder.

I modsætning til, hvad der var tilfældet under konfe
rencen i 1958, hvor et grundigt forarbejde var udført
af FN's folkeretskommission, manglede der denne gang
et solidt arbejdsgrundlag, udarbejdet af eksperter på om
rådet.

Dette skyldes ikke nogen tilfældighed, men hænger sam
men med, at udviklinglandene helt bevidst har modsat
sig grundige forberedelser, fordi disse lande betragter ar
bejdet under en rent politisk synsvinkel. For udviklings
landene drejer sagen sig om at ændre balancen i de reg
ler, der skal gælde på havene, i deres favør, og det vil
på flere områder kræve ofre fra mange udviklede landes
side, særlig fra de lande, der i dag driver et omfattende
fjernfiskeri, eller som ønsker, og har mulighed for, at
udnytte havbundens mineralske ressourcer i egen inter
esse.

MØDESAMLINGEN I CARACAS

Samlingen i Caracas i sommeren 1974 var FN's 3. hav
retskonferences første substantielle mødesamling, hvori
deltog repræsentanter fra 137 lande, samt repræsentan
ter fra en række internationale organisationer. Konferen
cen vedtog efter en uges drøftelser sine procedureregler
uden afstemning.
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Uanset at der var et almindeligt ønske om at komme
igang med forhandlingerne om de enkelte emner i hoved
komiteerne så hurtigt som muligt, var der, navnlig af
hensyn til de ca. 50 stater, som ikke havde deltaget i det
forberedende arbejde i FN's havretskomite. behov for en
generaldebat. Denne debat varede ca. 2 uger. Indlæggene
fulgte i hovedsagen hidtil kendte linier, men bemærkel
sesværdigt var det, at Sovjetunionen og Storbritannien,
som hidtil havde været modstandere af store udvidelser
af kyststaternes jurisdiktionsområde, erklærede sig villige
til nu at forhandle på grundlag af en accept af begrebet
økonomiske zoner på op til 200 sømils bredde.

På konferencens første organisatoriske samling i New
York i december 1973 (forkonference) var det blevet ved
taget, at drøftelserne af de mange foreliggende emner skul
le foregå i tre hovedkomiteer, og at der derudover skulle
oprettes en generalkomite og en redaktionskomite. Der
blev ikke foretaget nogen ændringer i denne organisati
on og arbejdsfordelingen mellem de tre komiteer kan
i hovedtræk beskrives som følger:

l, komite: Udforskning og udnyttelse af den dybe hav
bund uden for national jurisdiktion.

2. komite: Jurisdiktionsproblemer, herunder bl.a. territo
rialfarvandets bredde og gennemfart af internationale stræ
der, kyststaternes rettigheder over naturressourceme, navn
lig spørgsmål om oprettelse af økonomiske zoner, fiskeri
spørgsmål og rettigheder over den kontinentale sokkel.

3. komite: Havforurening, videnskabelige havundersøgel
ser og overførsel af teknologi.



FN's 3. havretskonferanca

Drøftelserne i de enkelte hovedkomiteer kunne ikke på
begyndes før generaldebatten i plenum var afsluttet, og
arbejdet kom derfor først i gang omkring den. 15. juli
1974. Da arbejdsgrundlaget for de tre komiteer, udfær
diget af FN's forberedende havretskomite. var af forskel
lig karakter og omfang, var det ikke muligt at give ge
nerelle retningslinier for arbejdets tilrettelæggelse og bort
set fra, at de alle indledte med en kort generaldebat om
emnerne under deres sagsområde, fulgte hver komite sin
egen procedure.

1. komite
Under drøftelserne i 1. komite var det den almindelige

opfattelse blandt udviklingslandene, at retten til udnyt
telse af råstofferne på den dybe havbund alene skulle
tilkomme en international havbundsmyndighed, medens
de fleste industrialiserede lande fandt , at det var staterne
der burde foretage udnyttelsen. Med hensyn til betingel
serne for udforskning og udnyttelse af den dybe havbund
gik udviklingslandene ind for at overlade detailregule
ringen til den internationale havbundsorganisation. Af
frygt for at denne organisation ville få alt for store
diskretionære beføjelser og for, at der ikke ville blive
ydet tilstrækkelig sikkerhed for en rationel og effektiv
udnyttelse af den dybe havbund, mente de fleste indu
strialiserede lande, at der i den kommende konvention
måtte indsættes detaljerede bestemmelser om vilkårene
for havbundsvirksomhed.

2. komite
Det centrale spørgsmål under debatten i 2. komite var

problemet om etablering af økonomiske zoner, der støt-
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tedes af det store flertal af udviklingslandene og mange
industrialiserede lande. Imidlertid var der ikke fuld enig
hed om det nærmere indhold af kyststatens rettigheder
inden for zonen. Udviklingslandene og lande som Norge
og Island ønskede helt eksklusive kyststatsrettigheder,
medens f.eks. U.S.A. og Sovjetunionen vedrørende fiske
riet gik ind for en ret for tredielande til at fiske efter
den mængde, som kyststaterne ikke selv kunne udnytte
mod betaling af en licens. En række geografisk ufordel
agtigt stillede lande, herunder Sverige og Finland, frem
lagde forslag om, at stater, der grænser op til det samme
ressourceområde skal have ret til at deltage i udnyttelsen
af ressourcerne på lige fod med deres nabolande.

Gennemfart af internationale stræder indtog en central
plads under drøftelserne. U,S.A. og Sovjetunionen, støttet
af andre store skibsfartsnationer, krævede fri adgang til
gennemfart for både skibe og fly. Disse forslag blev
mødt med modstand fra en række udviklingslande, som
af politiske grunde navnlig ikke kunne acceptere krigs
skibes frie passageret. Også Kina udtalte sig skarpt imod
en sådan regel. Danmark og Finland fremlagde forslag
om opretholdelse af reglen om uskadelig gennemfart i
stræder, der er mindre end 6 sømil brede, således som
f.eks. de danske stræder.

3. komite
3. komite behandlede spørgsmål om havforurening, her

under især problemer i forbindelse med håndhævelse af
anti-forureningsbestemmelser. Der var stærkt delte menin
ger om, hvorvidt kun flagstaten som hidtil skulle have
ret til at håndhæve gældende bestemmelser, eller om kyst-
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staten i en bred forureningszone langs kysten skulle ha
ve jurisdiktionskompetencen, og i givet fald om denne
skulle omfatte også nationalt fastlagte forureningsbestem
melser. Dette ville kunne indebære betænkelige konse
kvenser for skibsfarten , da det åbnede mulighed for at
fravige fastlagte standardregler med hensyn til skibskon
struktion, sikkerhedsudstyr m.v. Det vanskeliggjorde for
handlingerne, at udviklingslandene fordrede den globale
anvendelse af vedtagne internationale antiforureningsfor
anstaltninger tillagt lavere prioritet end deres egne øko
nomiske udviklingsplaner.

Konklusion
Navnlig under hensyntagen til det meget store arbejds

område for konferencen og til at det ikke under FN's
havretsudvalgs forberedende arbejde var lykkedes at nå
frem til et tilfredsstillende arbejdsgrundlag inden for alle
de komplicerede emner, var det ikke ventet, at der alle
rede på konferencens første substantielle mødesamilng i
Caracas kunne nås endelige resultater. Imidlertid bidrog
drøftelserne til en afklaring af landenes synspunkter på
en række af de mest kontroversielle spørgsmål, og der
blev opstillet alternative artikelforslag sådan at hoved
elementerne i den pakkeløsning hvorpå en fremtidig hav
retskonvention må bygges, tegnede sig tydeligt. Det stod
således klart, at nøglen til en samlet løsning på proble
merne måtte blive en godkendelse af konceptet om oko
nomiske zoner, samtidig med at der måtte tages et ri
meligt hensyn til indlandsstater og andre geografisk ufor
delagtigt beliggende landes interesser med hensyn til fis
keri. Også fastsættelse af en maksimalgrænse for terri-
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torialfarvandet på 12 sømil, og i forbindelse hermed en
almindelig accepteret ordning for gennemfarten af inter
nationale stræder, måtte indgå i en samlet losning.

MØDESAMLINGEN I GENEVE

Den 2. substantielle mødesamling under FN's 3. hav
retskonference blev afholdt i tiden 17. marts - 9. maj
1975 i Geneve. På en række af konferencens vigtige
spørgsmål var der, under den første mødesamling i Ca
racas i sommeren 1974, nået en vis afklaring af lande
nes holdning, men afstanden mellem synspunkterne var
så stor, at det ikke var lykkedes at udforme konkrete
tekster til den fremtidige havretskonvention. For at give
mulighed for egentlige kompromisforhandlinger blev det
besluttet, at tiden under Geneve-samlingen især skulle
anvendes til uformelle møder i mindre arbejdsgrupper
inden for de tre hovedkomiteers områder. Trods en livlig
mødeaktivitet gjorde forhandlingerne imidlertid kun ringe
fremskridt, og efter ca. 4 ugers drøftelser blev det derfor
pålagt formændene for de tre hovedkomiteer at udarbejde
»enhedstekster« som grundlag for de fremtidige forhand
linger. I den resterende del af samlingen var drøftelserne
i arbejdsgrupperne i væsentlig grad rettet mod udarbej
delse af samlede forslag, som blev overgivet formændene
for hovedkomiteerne med henblik på optagelse i »enheds
teksterne«.

Da de organisatoriske og procedurernæssige spørgsmål
allerede var afgjort tidligere, besluttede konferencen, med
nogle mindre ændringer i procedurereglerne at oprethol-
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de den organisation, der var fastlagt under samlingen
Caracas, hvilket vil sige opdeling af substansdrøftelser
tre hovedkomiteer :

1. komite vedrørende udnyttelse af den dybe havbund,

2. komite som behandler jurisdiktionsproblemer, herunder
bl.a. territorialfarvandet og gennemfart af internationale
stræder. kystsratsrettigheder over naturressourcerne, navn
lig økonomiske zoner, fiskerispørgsmål og den kontinen
tale sokkel, og

3. komite om havforurening og videnskabelige havunder
søgelser.

Vedrørende arbejdets tilrettelæggelse var der alminde
lig enighed om, at der ikke var behov for en general
debat, efter at deltagerlandene under samlingen i Caracas
havde haft lejlighed til at fremkomme med deres almin
delige synspunkter. Da der samtidig var et pres for at
færdiggøre arbejdet så hurtigt som muligt, blev det be
sluttet, at Genevesamlingen skulle koncentreres om egent
lige forhandlinger for om muligt at opnå kompromisløs
ninger på de vanskeligste områder. Hver af hovedkomite
erne tilrettelagde selv deres arbejde, men det blev på
lagt dem i så vidt omfang som muligt at lægge vægt på
forhandlinger i mindre arbejdsgrupper.

1. komite
I 1. komite, som behandler spørgsmålet om udnyttelsen

af den dybe havbund, kunne der under Geneve-samlingen
fortsat konstateres fundamental uenighed mellem udvik
lingslandene og de industrialiserede lande om, hvorledes
reglerne for denne udnyttelse skulle udformes. Begge par-
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ter har erkendt, at både den internationale havbunds
myndighed og stater skal kunne udnytte ressourcerne,
men de industrialiserede lande kunne ikke acceptere ud
viklingslandenes fordring om, at den internationale hav
bundsmyndighed i alle enkeltheder skulle dirigere udnyt
telsen. Denne uenighed slog igennem både under drøf
telserne af bestemmelserne om regulering af havbunds
virksomheden og under forhandlingerne om den interna
tionale myndigheds struktur.

Efter udviklingslandenes opfattelse måtte myndigheden
være en stærk organisation med vidtgående beføjelser,
hvorimod de industrialiserede lande foretrak et relativt
svagt administrativt organ. Fra udviklingslandenes side så
man med en vis frygt på den negative økonomiske virk
ning, en fremtidig havbundsproduktion kunne få for rå
vareproducerende udviklingslande. For at undgå dette øn
skede man den internationale myndighed tillagt vidtgå
ende kontrol og reguleringsbeføjelser. En række udvik
lingslande kædede spørgsmålet om udnyttelsen af den dy
be havbund nøje sammen med den generelle råvarepolitik .

Der blev, især fra U.S.A.'s side, udfoldet betydelige
anstrengelser for at nå frem til kompromisløsninger, men
»77-1andegruppen« syntes utilbøjelig til at ændre sin hold
ning, og det må konkluderes, at man under Geneve-sam
lingen på spørgsmålet om udnyttelsen af den dybe hav
bund kun opnåede beskedne resultater.

2. komite
I 2. komite var kerneproblemet oprettelse af eksklusive

økonomiske zoner på op til 200 sømils bredde. Den hid-

- - - - - - - - - - - - - - - - - ---.-.
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tidige udvikling i retning af almindelig anerkendelse af
dette koncept blev bekræftet og styrket under Geneve
samlingen, Forhandlingerne koncentreredes om, hvilke
rettigheder - navnlig fiskerirettigheder - der kunne ind
rømmes andre stater inden for kyststatens zone. Drøf
telserne foregik hovedsagelig i private arbejdsgrupper,
som hver især prøvede at udarbejde samlede tekster om
økonomiske zoner. Specielt kan fremhæves »Evensen

gruppen« under ledelse af den norske havretsminister
Jens Evensen og »77-1andegruppen«, som begge især lag
de vægt på kyststaternes interesser. Også gruppen af geo
grafisk dårligt stillede lande udfærdigede en samlet tekst
om økonomiske znoer, der understregede behovet for at
give disse lande adgang til havenes ressourcer inden for
andre landes økonomiske zoner.

På fiskeriområdet udarbejdedes der i EF-kredsen forslag
til en samlet tekst. Dette forslag byggede på konceptet
om ret til at etablere økonomiske zoner, men lagde vægt
på en rimelig varetagelse af andre staters rettigheder in
den for zonen. Et centralt element i forslaget var, at na
bostater indbyrdes skulle forpligtes til at gennemføre
forhandlinger med henblik på at afbøde skadevirknin
ger på det historiske fiskerimønster. Storbritannien øn
skede dog ikke at være medforslagsstiller til dette forslag.

Et andet centralt spørgsmål i 2, komite var reguleringen
af gennemfart i internationale stræder. Det var bemær
kelsesværdigt, at det britiske forslag om en i princippet
fri gennemfart (transit passage) tilsyneladende nu syntes
acceptabelt også for en række lande der hidtil havde stå
et fast på begrebet uskadelig gennemfart (innocent pas
sage) fra territorialfarvands-konventionen af 1958. Det
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britiske forslag indeholder en undtagelsesbestemmelse for
stræder, der allerede er reguleret ved international aftale.
og muliggør således opretholdelsen af det hidtil gældende
regime for gennemfart af de danske stræder. Med hensyn
til spørgsmålet om søterritoriets udstrækning, var der
udbredt støtte til at fastsætte en maksimumsgrænse på
12 sømil.

3. komite
Forhandlingerne i 3. komite vedrørende havforurening

og videnskabelige havundersøgelser var i betydelig grad
koncentreret om at finde en rimelig balance mellem hen
synet til den internationale skibsfart og bekæmpelse af
den skibsbaserede havforurening. Sammen med andre
skibsfartslande - såvel vestlige som østlige - fremlagde
Danmark et forslag, der er baseret på, at forureningsbe
kæmpelse skal ske på grundlag af internationalt ved
tagne regler, og at kontrollen med forurening fra skibe
primært henlægges til flagstaten, som pålægges en pligt
til at sikre. at dens skibe overholder forureningsbestem
melserne. Der tages i forslaget specielt hensyn til særligt
sårbare havområder, f.eks. arktiske farvande. Udviklings
landene fandt, at dette forslag i for høj grad tilgodeså
skibsfartslandenes interesser, og de fastholdt fordringen
om indførelse af en forureningszone på 200 sømil, inden
for hvilken kyststaten skal have en videregående ret til
at fastsætte og håndhæve forureningsstandarder. Ved mø
desamlingens slutning tilkendegav enkelte skibsfartslande
i »Evensen-gruppen«, at man muligvis som led i en sam
let pakkeløsning på de centrale havretlige problemer vil
le være villige til at overveje en kyststatskompetence til
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at håndhæve internationalt fastsatte standarder i en vis
begrænset zone.

De tre komiteformænds »enhedstekster« forelå først
ved mødesamlingens afslutning, og nogen drøftelse heraf
fandt derfor ikke sted. Teksterne udgør ikke noget egent
ligt kompromisforslag, men er komiteformændenes per
sonlige oplæg, hvortil det står ethvert land frit at frem
sætte ændringsforslag. Teksterne vil nu blive underkastet
en nærmere analyse. og det er meningen at de skal danne
hovedgrundlaget for de fortsatte forhandlinger, der for
ventes afholdt frem til, og under den næste mødesamling,
som blev besluttet afholdt i New York i tiden 29. marts 
21. maj 1976.

Konklusion.
Under mødesamlingen i Caracas var det gennem udar

bejdelsen af det såkaldte »Main Trendse-dokument til en
vis grad lykkedes at afklare hovedtendenserne på konfe
rencen. På denne baggrund var det håbet, at forhandlin
gerne i Geneve kunne føres frem til endelige resultater
i hvert tilfælde på de centrale spørgsmål, som nødven
digvis må indgå i en samlet pakkeløsning. Inden for en
række områder, herunder bl. a. det vigtige problem om
søterritoriet og gennemfart af internationale stræder, blev
der da også gjort gode fremskridt. Vedrørende kyststaters
rettigheder over naturressourcer i en økonomisk zone
og på kontinentalsoklen viste der sig dog fortsat betyde
lige vanskeligheder. I spørgsmålet om oprettelse af en
ny international organisation til udnyttelse af den dybe
havbund, var skillelinien af mere ideologisk karakter



FN's 3. havretskonference 335

mellem udviklingslandene og de industrialiserede lande,
og der er næppe tvivl om, at problemerne af mange ud
viklingslande ses i sammenhæng med den debat om en ny
økonomisk verdensorden, som føres inden for FN.

Selvom man således ikke kunne forhandle sig frem
til samlede tekster, opnåedes der dog almindelig enighed
om, at de fortsatte forhandlinger nødvendigvis måtte fin
de sted på grundlag af en fælles grundtekst. Det må be
tragtes som et positivt resultat af Geneve-samlingen, at
formændene for de tre hovedkomiteer udarbejdede sam
lede »enhedstekster«.

TIDEN FREM TIL NÆSTE MØDESAMLING

Som det fremgår af beretningerne fra mødesamlinger
ne i Caracas og Geneve, foreligger der altså på nuværen
de tidspunkt ikke nogen konkrete resultater af FN's 3.
havretskonference, og det er med nogen betænkelighed,
man imødeser det lange tidsforløb frem til næste plan
lagte samling i New York. Den tidsmæssige faktor spil
ler i sig selv en meget vigtig rolle for mulighederne for
at nå frem til en havretskonvention. I mange lande - her
under adskillige lande i det nordatlantiske område - er
der et voksende indenrigspolitisk pres for at foretage en
sidige udvidelser af de nationale jurisdiktionsområder.
Enhver ensidig handling kan selv sagt influere på de
fremtidige forhandlinger, og foretages der ensidige udvi
delser i større omfang, må det befrygtes at ville præjudi
cere de fremtidige forhandlinger.

Den forholdsvis lange pause før næste mødesamling
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gjorde derfor spørgsmålet om et moratorium aktuelt på
Geneve-samlingen. Navnlig fra udviklingslandenes side
har der under Geneve-samlingen været udtrykt bekym
ring for, at højt industrialiserede lande ville påbegynde
en udnyttelse af den dybe havbund, inden en konventions
tekst var endeligt udarbejdet. Det blev derfor drøftet.
om konferencen burde vedtage et moratorium rettet imod
en sådan udnyttelse. Da det imidlertid stod klart, at man
ge lande i denne situation ville forlange, at moratoriet
ikke blot skulle omfatte det internationale havbundsom
råde, men også skulle have virkning med hensyn til
ensidige nationale udvidelser, f.eks. af den økonomiske
zone til 200 sømil, afstod gruppen af udviklingslande fra
at fremlægge forslag om moratorium. I sin afsluttende
redegørelse i plenarmødet den 9. maj henviste konferen
cens præsident til det i 1969 af FN's generalforsamling
vedtagne moratorium, for så vidt angik virksomhed pr!
den dybe havbund, og opfordrede i øvrigt landene til
ikke at foretage noget, der kunne præjudicere udfaldet
af konferencen. Endvidere henviste præsidenten til, at
gruppen af geografisk dårligt stillede lande havde opfor
dret kyststaterne til ikke at udvide deres jurisdiktion over
havområder ud over 12 sømil.

Udviklingen siden Geneve-samlingen

De tanker man ved afslutningen af Geneve-samlingen
gjorde sig vedrørende udviklingen har desværre vist sig
at være berettigede.

Allerede i maj måned fremsattes i det amerikanske Se
nat et lovforslag: »Emergency Marine Fisheries Proteetion

-------------------------
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Aet of 1975« der i realiteten er et forslag om udvidelse
af den amerikanske fiskerizone til 200 sømil.

Det må forventes at dette lovforslag vedtages både i
Senatet og i Repræsentanternes Hus, og det eneste der
så vil kunne stoppe lovforslaget vil være et veto fra præ
sident Ford.

Som begrundelse for fremsættelse af lovforslaget, har
det været fremført, at man har fundet det nødvendigt
at foretage dette skridt på grund af en meget stor risiko
for en næsten total udryddelse af visse af fiskearterne i
de amerikanske farvande, såfremt det udenlandske vold
somme fiskeri i området ikke bringes til ophør. Endvi
dere er det blevet fremført, at de nuværende traktater og
aftaler til beskyttelse af den nuværende fiskebestand har
været ineffektive, fordi håndhævelsen ikke har været til
strækkelig effektiv.

Senest har Island nu varslet, at man pr. 15. oktober
1975 har til hensigt at udvide sin fiskerizone fra de nu
værende 50 sømil til 200 sømil. Hvorledes denne udvi
delse vil blive administreret med hensyn til fremmed fis
keri i zonen i en overgangstid er endnu ikke afklaret,
men ud over eventuelle danske og færøske fiskeriinte
resser, der i påkommende tilfælde vil blive berørt, vil
Danmark blive kraftigt involveret i dragningen af den
nye grænse. Såvel mellem Island og Færøerne som mel
lem Island og Grønland, vil der, på grund af distan
cerne, blive tale om en opdeling efter midterlinie-prin
cippet med udgangspunkt i de respektive områders basis
linier, og i den forbindelse er det væsentligt, at de ba
sislinier, der anvendes som udgangspunkt, er trukket ef
ter de samme retningslinier.
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HAVRETSKONFERENCENS EVENTUELLE KONSE
KVENSER FOR DANSKE INTERESSER

På trods af de manglende konkrete resultater af hav
retskonferencen på nuværende tidspunkt, er der dog vis
se hovedtendenser, som kan udledes, og som man alle
rede nu kan og bør forberede sig på.

Der synes ikke at være tvivl om, at man i den nye kon
vention vil operere med en maksimumsgrænse på 12 sø
mil for søterritoriets udstrækning. Enhedstekstens formu
lering af artiklen vedrørende dette emne er som følger:

»Every State shall have the right to establish the breadth
of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nau
tical miles, measured from baselines drawn in accordance
with the provisions of the present Convention«.

De enkelte stater har med andre ord ret til - men
ikke pligt til - at udvide deres ydre territorialfarvand
til 12 sømil. Såfremt man fra dansk side måtte beslutte
sig for en sådan udvidelse, kan dette, på grund af di
stancerne i de enkelte farvandsafsnit, kun ske efter for
handlinger om fastlæggelse af midterlinien med henholds
vis Sverige. Forbundsrepublikken Tyskland og Den tyske
demokratiske Republik .

Ved en udvidelse af søterritoriet til 12 sømil, vil der
opstå en række nye internationale stræder, hvor man i
princippet er enige om en ret til fri gennemfart (transit
passage). Med hensyn til gennemfarten af de danske stræ
der, er man dækket ind af undtagelsesbestemmelsen for
stræder, der allerede er reguleret ved international aftale.
og som i enhedsteksten har fået følgende ordlyd :
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»Nothing in this part shall affeet the legal status o/
straits in whieh passage is regulated in whole or in parts
by Iong-standing international conventions in foree spe
cifieally retating to sueh straits«.

Det må konstateres, at der synes at være overvejende
stemning for oprettelse af en økonomisk zone på op til
200 sømils bredde, men uoverensstemmelserne vil opstå.
når man skal diskutere jurisdiktionsbeføjelserne i disse
zoner. Mange stater gav i Geneve udtryk for ønsket om
at kunne hævde fuld suverænitet i disse zoner, men uan
set hvilken grad af suverænitet, man når frem til at
skulle hævde, så må det forudses at der, specielt for Sø
værnet, vil være en række opgaver, der skal løses, og
her tænkes i første omgang på områderne ved Færøerne
og Grønland.

Med hensyn til kontinentalsoklen, vil dennes udstræk
ning være bestemt af den kontinentale margin, eller af
en afstand på 200 sømil fra basislinierne i de områder.
hvor den kontinentale sokkel ikke strækker sig ud til
denne afstand.

Vedrørende den kontinentale sokkel er dette spørgsmål
for Danmarks vedkommende for øjeblikket kun løst i to
områder, nemlig mellem Canada og Grønland og i Nord
søen. Der vil altså i fremtiden blive behov for forhand
ling om deling af områderne i Østersøen, i Kattegat, ved
Færøerne og ved Øst-Grønland.

Også med hensyn til aktiviteterne på den kontinentale
sokkel må det forudses, at der vil være behov for at
løse en række opgaver, som primært vil komme til at
påhvile Søværnet.
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Som det tegner sig, er der en tendens til, i en frem
tidig havretskonvention, at opdele det meste af det, der
før blev benævnt som det åbne hav i en række nationale
sektorer med udstrakte rettigheder for de enkelte stater,
men her forekommer det relevant at påpege, at uanset
hvilken grad af suverænitet man vælger at hævde inden
for disse nationale områder, så vil suverænitetshævdelsen
fuldt og helt være afhængig af de midler, der stilles til
rådighed.

AFSLUTNING

Som det allerede er nævnt i den første del af denne
artikel, så er denne konference blevet betegnet som den
mest betydningsfulde i FN's historie, og man må derfor
håbe, at den snart vil føre frem til konkrete resultater.
Det er håbet, at den næste mødesamling i New York i
foråret 1976 vil blive den sidste, og at der derefter kun
resterer en undertegnelse af den endelige konvention. Det
har været drøftet at lade denne undertegnelse finde sted
i Caracas.

Resultatet af mødesamlingen i New York vil være af
hængigt, dels af de enkelte nationers holdning til den
foreliggende enhedstekst, dels af en tilbageholdenhed fra
de enkelte nationers side med hensyn til ensidige udvi
delser, men først og fremmest af viljen hos de enkelte
nationer til at tilsidesætte kortsigtede nationale interesser
og virkelig arbejde for en retfærdig fordeling af de rig
domme, som havene rummer, og som så ofte er blevet
betegnet som: »The common Heritage of Mankind«.



FN's 3. hevrelskonference 341

Kildejortegnelse:
Ud over egne optegnelser er anvendt materiale fra Udenrigs

ministeriets Tidsskrift, Udenrigsmin isteriets beretninger fra FNs
3. havretskonference, Mødesamlingen i Caracas og Udenrigsmini
steriets beretning fra FNs 3. havretskonference, Mødesamlingen
i Geneve .
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FRA ANDRE TIDSSKRIFTER

AKTIVITETEN PA KONTINENTALSOKLEN

Af kommandør Bjarne Eia, Det norske Sjøforsvar

Det norske forsvars funktion og plads i forbindelse med den
stadig tiltagende aktivitet på den norske kontinentalsokkel har
i den senere tid været et omdiskuteret emne i Norge. Det norske
blad NYTT FRA SJ0FORSVARET har for at belyse den proble
matik, det norske forsvar - og i særlig grad Sjøforsvaret - vil
blive stillet overfor i forbindelse med de forskellige aktiviteter
på dette område, bragt uddrag af et foredrag af kommandør
Bjarne Eia, hvori redegøres for de praktiske og forsvarsmæssige
udfordringer, der vil blive stillet til Forsvaret i forbindelse med
aktiviteterne ud for de norske kyststrækninger.

Da en del af de rejste problemer skønnes relevante også for
danske forhold . bringes uddrag af foredraget til orientering for
tidsskriftets læsere.
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Praktiske og forsvarsmæssige udfordringer
Ifølge norsk lover aktiviteten på kontinentalsoklen un

derlagt norsk jurisdiktion, hvilket dog ikke berører den
traditionelle ret til fri gennemsejling. Dette indebærer en
ret og en pligt for Norge til:
- at udføre overvågning og kontrol ,
- at sikre, at virksomheden foregår uden forstyrrende

indblanding af enkeltpersoner eller stater samt
- at opretholde en effektiv redningstjeneste og en or

ganisation, som skal kunne yde effektiv hjælp ved
katastrofer eller større ulykker.

Overvågning og kontrol
Norge har til enhver tid pligt til at have fuldt overblik

over den virksomhed, som finder sted samt til at kunne
foretage inspektion af installationerne med hensyn til sik
kerhed og forurening og kontrollere, at installationerne
ikke benyttes til fremmed militær overvågning eller anden
uautoriseret virksomhed.

Olieboringsvirksomhed i åben sø indebærer mange ri
sikomomenter, hvorfor sikkerhedskravene må være tilsva
rende strenge. Det vil være nødvendigt med en omfatten
de statslig inspektion af olieboreplatforme og faste anlæg.
Dette arbejde vil normalt blive udført af civile eksperter,
som allerede i konstruktionsfasen vil sikre, at maksimale
sikkerhedsforanstaltninger indbygges i anlæggene. Når det
gælder forureninger af ikke katastrofeagtigt omfang vil
de eksisterende instrukser vedrørende rapportering for for
svarets skibe og fly være gældende. Det er for øvrigt
i denne forbindelse værd at nævne, at det store antal
specialskibe, som betjener olieboreplatforme , muligvis gi-
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vel' anledning til de største affaldsforureningsproblemer.
Forsvaret må inddrages, når det gælder kontrol med,

at platforme og installationer ikke udnyttes til militær
overvågningsvirksomhed af fremmede magters fartøjer og
fly. Der er dog næppe grund til at antage, at olieselska
berne vil lade sig engagere til den slags forehavender.
Man skal imidlertid samtidig være klar over, at aktivi
teterne, når de flyttes til områder nord for 70"N vil fore
gå i et sikkerhedsmæssigt mere følsomt område. Mistan
ke om, at militær overvågning foregår i ly af denne
nye næringsvirksomhed, kan opstå. Ligeledes kan enkelte
fremmede magter søge at skaffe sig politiske fordele samt
vanskeliggøre videre udbygninger i et område ved på
stand om, at platformene misbruges til militære formål.

Sådanne påstande kan imidlertid ikke afvises på over
bevisende måde, med mindre midler og personel til at
udføre en sådan kontrol, er til stede. Hertil kræves skibe.
som bl.a. er forsynet med udstyr til dykning på større
dybder.

Nu skal man dog ikke - som der har været en vis
tendens til - overdrive situationen i disse nordøstlige
farvande. Det må erindres, at disse områder i umindelige
tider (og i stort omfang efter 1. verdenskrig) har været
udnyttet af flere nationer uden indsigelser. Der tænkes
her bl.a. på de store trawlerflåder fra Storbritannien,
Vesttyskland, Frankrig og andre lande. Potentielt er nem
lig de store ansamlinger af trawlere og andre fiskefar
tøjer en alvorligere fysisk og sonarmæssig hindring, bl.a.
for neddykkede undervandsbåde end faste objekter som
en boreplatform. I enkelte måneder kan man observere
mellem 100 og 200 trawlere i områder ud for Øst-Finn
mark slæbende trawl i 200 - 250 meters dybde.
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Sikring af virksomheden
Der skal ikke her vurderes alle aspekter vedrørende

sikring i krig af olie- og gasforsyningerne fra produkti
onsstedet, d.v.s, produktionsplatforme (som i fremtiden
sandsynligvis vil blive placeret under havoverfladen) og
rørsystemerne. Det vil her blot være på sin plads at
nævne, at man i visse »scenarios« har påpeget, at en
handelskrig til søs kan tænkes »under dække a]« den
gældende atomstrategi. Til sammenligning synes en »han

delskrige mod produktionskomplekserne at være noget
lettere set med fjendens øjne.

Imidlertid må hele problemkomplekset vurderes nøje
og i særdeleshed i samråd med englænderne. Selve pro
duktionskomplekset og iIandføringsstedet vil være særligt
sårbare, mens rørledningerne næppe vil kunne lokaliseres
med den grad af nøjagtighed, som vil være nødvendig.
I tilslutning til de nødvendige forsvarsmæssige foranstalt
ninger, bør man også for fremtiden sørge for at holde
tilstrækkelige beredskabslagre. At en reparation kan vare
fra 2 til 8 måneder bør veje tungt i vurderingerne.

Kontinentalsoklen er med hensyn til navigation at be
tragte som internationalt farvand med den undtagelse, at
skibe skal holde sig udenfor en cirkel med radius 500
meter fra installationerne. Denne ret til fri passage ska
ber visse kontrolproblemer, forhold som kan udnyttes i
fred og i spændingsperioder til sabotage, »harassment«,
planlagte »uheld« eller »hiiacking«.

Med de relativt store dybder, som bundinstallationerne
befinder sig på, er det næppe sandsynligt, at andre end
et lands maritime styrker kan iværksætte sabotagehandlin
ger på havbunden. Med hensyn til den del af produkti
onssystemet, som befinder sig over vandet, og ilandfø-
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ringsstedet bør man ikke udelukke, at sabotage kan ud
føres af terroristgrupper. »Hiiacking- eller besættelse af
platforme ligger vel heller ikke udenfor ekstremistgrup
pers mulige overvejelser. En kombination af overvågen
hed og kontrol fra platformsbesætningemes side samt en
generel aktivitet af fly og marineskibe i området vil be
grænse muligheden for, at sådanne aktioner vil finde sted.

Det er muligt at forstyrre eller endog hindre olievirk
somheden uden direkte militære angreb ved provokerende
og nærgående manøvrer af skibe og fly kombineret med
trusler eller hentydninger om undervandssabotage eller an
det tilsvarende forehavende. Lignende situationer har fo
rekommet hyppigt igennem tiderne op til den dag i dag
i tilfælde, hvor hensigten har været at sikre sig fordele
eller at fremme egen sag ved brug af begrænsede mariti
me styrker ofte med en erklæring om, at ens handling
ikke er en »act oi war«. I sin bog »Gunboat diplomacy>
Political applications of limited naval [orces« (Institute
for Strategic Studies) har lames Gable givet en bred
fremstilling af problemkomplekset med henblik på at bi
drage til en øget forståelse for disse aspekter hos både
politikere og militære, fordi, som han siger: Such (usage
of limited naval forces) are of interest because they have
actually been used; they are of importance because their
employment might be repeated; their value derives from
the existence af worse alternatives«.

Forsvaret må have midler med det formål i første om
gang at hindre den slags »episoder«. Skulle de alligevel
indtræffe, må man være i stand til at begrænse dem.
Hertil er skibe specielt velegnede, da de kan indsætte
virkemidler over et bredt spektrum. For at kunne optræde
med nødvendig autoritet, bør skibet være en fregattype
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med en erfaren skibschef. Skibet skal bl.a. være forsynet
med det nødvendige kommunikations- og kommando-/kon
trolsystem, som muliggør kontinuerlig kontakt med civile
myndigheder i land og med egne fly og skibe i området.
Endvidere er det vigtigt, at norske styrker er i stand til
at takle en sådan situation med henblik på at undgå
»eskalerings ved, at de lande, som er afhængig af vor
olie, enten må tilkaldes eller eventuelt »påtvinger« sig
ret til intervention.

Deltagelse i redningsaktioner og indsats under katastro/er
Behovet for redningstjeneste i traditionel forstand anta

ges at ville øges. Ved siden af redningshelikoptere 
som har effektiviseret redningstjenesten betydeligt - vil
man også kunne regne med, at service-helikoptere vil
spille en væsentlig rolle. Men redningstjenesten bør også
omfatte operationer under vandet og på havbunden og
ned til lige så store dybder, som virksomheden til en
hver tid foregår. I hvor stor grad Forsvaret bør have
en sådan redningskapacitet er under vurdering. I det to
tale billede vil også dykkerselskabernes egen kapacitet
spille ind.

Ved ulykker af katastrofeagtigt omfang, som en »blow
out«, bør - om muligt - en hensigtsmæssig ordning for
Nordsøens vedkommende planlægges i samarbejde med
Storbritannien. Det skal i den forbindelse oplyses, at et
civilt firma allerede har kontraheret et specialskib til bl.a.
brandslukning og undsætning på store dybder. Forsvaret
vil i særlig grad bistå med nødvendig overvågning, rap
portering og kontrol.
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Udvidelse af territorialfarvands- og fiskerigrænser og eta
blering af en økonomisk zone .

En udvidelse af fiskerigrænsen til 50 sømil må antages
at være relativt nært forestående. Særlige ordninger, der
vil komme til at gælde overfor de nationer, som tradi
tionelt har fisket i vore kystfarvande, vil være af spe
ciel betydning for Forsvaret. Iværksættes overgangsord
ninger som ved sidst foretagne udvidelse af fiskerigræn
sen, vil dette stille ekstra krav til kontrol, idet f.eks.
radarkontakter må identificeres visuelt. Samarbejde mel
lem Luftforsvaret og Sjøforsvaret vil være vigtigt. Be
nyttes kvoteordninger, kræves en yderligere indsats af
skibene.

Man skal ikke udelukke , at en generel og international
udvidelse af fiskerigrænserne til 50 sømil og mere kan
resultere i »anarkistiske« tilstande i betragtning af de sto
re økonomiske værdier, som står på spil for de uden
landske fartøjer. Fregatterne vil i en sådan situation være
en vigtig og nødvendig magtfaktor. Af særlig interesse
vil det være, hvilken »cource of action« Sovjetunionen
vil følge, hvis det store antal sovjetiske fabriks- og fiske
fartøjer udelukkes fra de fjernere fiskefelter .

En udvidelse af vor interessesfære til 200 sømil ak
centuerer problemerne. En hyppig afpatruljering med fly
og skibe i et hensigtsmæssigt samarbejde vil blive nød
vendigt.

Det er ikke klart, hvorvidt Norge vil gå ind for en
udvidelse af territorialfarvandet til 12 sømil. I betragt
ning af den internationale »consensus« om spørgsmålet.
er det vel rimeligt at antage, at Norge vil følge flertallet.

En fuld suverænitetshævdelse over en 12 sømils zone
vil være en krævende , men nødvendig opgave. Desværre
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er det største antal skibe i Marinen små fartøjer, som
i dele af året ikke vil kunne udføre et helt tilfredsstil
lende arbejde. Det bør i denne forbindelse overvejes, om
ikke den næste generation af torpedo-/kanonbåde bør byg
ges noget større, ca. 200 til 250 tons.

Korvetterne og specielt fregatterne vil være vel egnede.
Imidlertid er antallet lille, og dette vil særligt i antiun
dervandsbådsmæssig henseende være en svaghed. Også
her vil et intimt samarbejde med de maritime fly være
af betydning. Søredningshelikopterne kan også bidrage.
Imidlertid vil kun marineskibe - som tidligere nævnt 
i de mere alvorlige brud på suverænitetslovene kunne
handle på den for anledningen mest hensigtsmæssige må
de og i nøje samråd med myndighederne i land.
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HELT NATURLIGT AT VI OVERVAGER
VORE OLIEFELTER

Af kommandørkaptajn F. Alsing

351

l januar måned kunne dagspressen oplyse, at Kreml havde
affyret en bredside mod planerne om et militært forsvar
af olieplatforme i Nordsøen.
Udtalelserne skulle have haft tydelig adresse til Danmark
og Norge, og det officielle nyhedsbureau TASS blev citeret
for, at stationeringen af »personel og våben« fra NATO
på »norske og danske platforme ville være et brud på
de to landes basepolitik«. l det sovjetiske militære blad
»Røde Stiernes hed det videre, at det samtidigt planlag
des at erklære omfattende områder af Nordsøen omkring
olieforekomsterne for lukkede for skibsfarten samt, at fM

søgene på at etablere NATO-kontrol over Nordsøen kun
ne føre til en forøget spænding i dette område.

Der kan hertil være grund til at fremhæve, at fra drøf
telser om et militært forsvar af olieplatforme i Nordsøen
er der et meget langt spring til stationeringen af allierede
styrker såvel som til omfattende afspærringer af havom
råder. De to sidste påstande forekommer da også i højere
grad at være propagandistiske end baseret på reel be
kymring.
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Ingen grund til undren
At Danmark og de øvrige NATO·lande, der omkranser
Nordsøen, vurderer mulighederne for at beskytte olie- og
gasudviklingen i havet og drøfter disse muligheder sam
men, bør ikke give anledning til undren. Nordsøen har
haft og vil fortsat have stor strategisk betydning for Dan
mark såvel som for vore NATO-partnere, og ville have
det også uden udnyttelsen af sokkelområdets ressourcer.
De deraf følgende sømilitære opgaver er af betydeligt
omfang, og det er ingenlunde unaturligt, at Danmark
lægger vægt på at søge disse opgaver løst i et fællesskab.
Danmarks overvejelser med henblik på at beskytte legale
interesser kan på ingen måde begrunde nogen påstand
om forøget spænding. Det bør derimod ikke undgå op
mærksomheden, at Sovjet i de sidste 10 til 15 år har
øget aktiviteten i Nordsøen og Nordatlanten i takt med
den stigende interesse, som østmagterne også har vist de
danske farvande. Dette har fundet udtryk ved fl ådeevel
ser, som er flyttet længere mod vest, samt ved en åben
lys overvågning af vore nærmeste farvande, udført af
russiske, polske og østtyske orlogsfartøjer. Vi har været
vidne til østtyske flådeøvelser i Kattegat og udstatione
ring af sovjetiske orlogsskibe til internationalt farvand
ud for Skagen - i Albæk Bugten.
I det samlede billede falder spørgsmålet om sømilitær
indsats i forbindelse med udnyttelsen af sokkelområdeme
ganske naturligt ind på linje med de øvrige særlige op
gaver, Søværnet har at tage vare på i fredstid og i det
såkaldte grå niveau. De mest nærliggende af disse sær
lige opgaver er overvågning af havområdet og udøvelsen
af politimyndighed på søen, herunder fiskeriinspektion,
som sammen med søredningstjeneste og assistance til for-
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Det ser solidt ud, men er sårbart.
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ureningsbekæmpelse forudsætter en tilstedeværelse af flå
dens skibe i det område, der er på tale.
Olieplatformene giver indtryk af fasthed og soliditet, når
man i et skib nærmer sig de imponerende konstruktioner,
men de er naturligvis meget sårbare. Her er sårbarhed
i egentlig krig måske ikke det væsentligste, for da vil en
overordentlig lang række installationer og anlæg andet
steds være af mindst lige så stor vigtighed for os at be
vare og for en fjende at angribe.

Pression og terror
l fredstid og i spændingsperioder derimod kan der ind
træffe reelle eller fingerede uheld og ulykker, pressions
og terroraktioner, som Danmark bør have midler til rå
dighed til at konstatere og imødegå.
l det engelske forsvarsbudget 1975, som blev forelagt
parlamentet i London i marts, nævnes det, at det stigende
omfang og den stigende betydning af »British off-shore
interests« og behovet for at sikre disse interesser må
øge den militære assistance til de pågældende civile myn
digheder. Til at varetage de tilkomne opgaver i forbin 
delse med udnyttelsen af gas- og olieforekomster på kon
tinentalsoklen vil England hygge fem nye skibe til at
afpatruljere disse farvande. Skibene skal udfylde gabet
mellem de minestrygere, englænderne for tiden bruger
til fiskeriinspektion i kystfarvandene, og flådens fregatter.
Endvidere vil Royal Air Force få ombygget et antal fly
til at udføre overvågning af sokkelområderne.
Indtil det nye materiel er bragt til veje, agter England
at supplere de hidtidige fregat- og flypatruljer ved at
anvende en oceangående slæbebåd, »Reward«, og fiske
riinspektionsskibet »[ura«, som begge vil blive bemandet
og udrustet som orlogsskibe.
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Der foreligger i øvrigt oplysninger om, at de nye skibe
vil blive på 900 tons, ca. 62 m lange og med en besæt
ning på 25. Farten vil blive ca. 16 knob, og fartøjerne
skal udstyres med en 40 mm kanon. De skal ikke være
helikopterbærende, men vil være i stand til at modtage
personel og forsyninger fra luften.

Beskedne dimensioner
Med Danfeltets tre platforme og kommende udbygning
er Danmarks problem i dag af mindre dimensioner i
forhold til det britiske, men det er af samme karakter.
Med udbygningen af landenes olie- og gasinstallationer
og rørledningssystemer m.v. i Nordsøen forekommer det
rimeligt, om landene rundt om Nordsøen søgte at eta-

fornuftigt, om boreplatforme og udvindingsanlæg beskyttes pit
samme måde i forskellige områder.
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blere et samarbejde om løsningen af opgaverne. Det er
blevet kendt, at spørgsmålet har været taget op til drøf
telse i NATO EURO-GROUP på Hollands initiativ, og
Danmarks Radio har den 23. maj offentliggjort, at de
hidtidige drøftelser har ført til enighed om, at beskyttel
sen af installationer i Nordsøen mod terroristaktioner og
lignende er opgaver, som landene selv må drage omsorg
for, men at det kan vise sig hensigtsmæssigt, at landene
løser disse opgaver nogenlunde på samme måde. (I den
ne forbindelse kan man minde om, at Nordsø-staterne
længe har haft traktatlige aftaler om f.eks. fiskeriinspek
tion) .
Problemerne omkring installationerne i Nordsøen har en
klar international dimension, som kan behandles på NA
TO-plan, multilateralt eller bilateralt. Uanset hvilke ord
ninger man måtte nå frem til, er det dog givet, at der
vil blive stillet krav til flådens deltagelse ved løsningen
af disse nye særlige opgaver.

(Artiklen har været offentliggjort i SØFART)
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Flådeadmiral S. G. Gorshkovs 9. artikel i serien Na
vies in War and in Peace: A historicai Perspective, som
gengives i september 1974 nummeret af U. S. Naval In
stitute Proceedings, omhandler især kampene om forsy
ningslinierne over Atlanten og Stillehavet. Admiralen hæv
der, at de forskellige nationer afså utilstrækkelige styr
ker og derfor opnåedes kun forholdsvis begrænsede re
sultater. Da en stor del af de tyske styrker var indsat
i kampen på den sovjetiske front, førtes handelskrigen
i Atlanten næsten udelukkende med ubåde; admiralen
fremfører påny, at slaget om Atlanten var betydnings
fuldt, men ikke afgørende for krigens gang og dens ud
fald.

På baggrund af nogle statistiske oplysninger om sænket
handelsskibstonnage som følge af ubådsangreb konklude
res, at ubåden var 2. verdenskrigs vigtigste våbensystem,
omend effektiviteten varierede stærkt i krigens forskel
lige faser. Den tyske ubådskrigsførelse gør tydeligvis et
stort indtryk på artiklens forfatter, der bl.a. nævner, at
der for hver operativ tysk ubåd var 25 britiske og ame
rikanske orlogsskibe og 100 luftfartøjer; for hver tysk
ubådsmand til søs var der tilsvarende 100 britiske og
amerikanske anti-ubådsfolk - ia1t 6 mio. mand blev
kastet ind i kampen mod ubådene. På trods af forsva
rernes numeriske overlegenhed viste det sig ikke muligt
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helt at begrænse deres operative virksomhed. Gorshkov
finder de nævnte styrkeforhold interessante - også i re
lation til moderne ubåde .

Efter forfatterens opfattelse viste hele krigen klart, at
kampen om Atlanten var meget mindre betydningsfuld
end under 1. verdenskrig; som årsager hertil nævnes, at
blokaden af Tyskland ikke virkede efter hensigten eller
havde mistet sin betydning, at angrebet på Sovjetunionen
betød en ændret fordeling af ressourcerne (især luftfar
tøjer), og at USA og England - aflastet af kampene på
østfronten - kunne koncentrere en væsentlig del af de
res industri mod udvikling af styrker til støtte for for
syningsliniernes opretholdelse. Endvidere fremhæves, at
effektiviteten af de tyske ubådes operationer i Atlanten
i høj grad var hæmmet af manglende støtte fra luftfar
tøjer (rekognoscering, angreb på eskortefartøjer, mod
fjendtlige havne og skibbygningsindustrien) .

I Stillehavet tegnedes i store træk et andet billede, dels
fordi Japan ikke var i stand til at iværksætte tilstræk
keligt erstatningsbyggeri for mistet handelsskibstonnage,
dels fordi USA anvendte såvel ubåde som luftfartøjer
og overfladefartøjer imod de japanske forsyningsveje. Ad
miral Gorshkov finder dog, at USA totalt forsømte at
organisere angreb mod de japanske forsyningslinier fra
Korea, Manchuriet og det nordlige Kina, hvorfra bl.a.
jernmalm hentedes til den japanske industri.

Efter en meget summarisk analyse af kampene om for
bindelseslinierne over Atlanten konkluderes, at de krigs
førende landes økonomi i høj grad blev svækket, og at
kampene havde en afgjort indflydelse i de sekundære,
lokale områder. På hovedfronten mellem Tyskland og
Sovjetunionen føltes kampene i Atlanten som en mindre
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begrænsning i leveringen af strategisk materiel og våben,
som ankom sporadisk og med stor uregelmæssighed un
der leje-og-låne aftalen .

Admiral Gorshkov omtaler endvidere amfibiekrigsførel
sen, som gennemgik en betydelig udvikling under 2. ver
denskrig.

Den ledsagende kommentar er skrevet af Rear Admiral
J. C. Wylie, U.S.Navy (Retired), der mener, at især hi
storikerne vil finde artikelserien morsom, fordi den er
temmeligt snæversynet og selektiv. Serien rummer dog
en enestående lejlighed til at vurdere tankegangen hos
en meget vigtig og betydningsfuld person. Admiral Wylie
understreger den stærke interesse, som admiral Gorshkov
har for ubådene som et dominerende våben. Gorshkovs
bemærkninger om de tyske ubådes katastrofale mangel
på luftstøtte tolkes af Wylie som et vink om, hvordan
Gorshkov ønsker sin ubådsflåde organiseret, udrustet og
anvendt. Desuden ofrer Wylie en del spalteplads på at
forklare Gorshkovs opfattelse af slaget om Atlanten : ef
ter gængs sovjetisk opfattelse stod hovedkampen under
2. verdenskrig i Sovjetunionen - alt andet må derfor
nødvendigvis være sekundært. Den japanske flåde frem
bød ingen trussel mod Sovjetunionen, hvorimod den ja
panske Kwangtung-arme truede den lange, sårbare sibi
riske grænse mod syd.

For admiral Wylie er den væsentligste lære, der kan
uddrages af de gorshkovske artikler, den sovjetiske op
fattelse af støtte til og forsvar af nationens vitale interes
ser.

A.S.
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Roger Chapman: No time on our side
Nautical Publishing Co., London 1975.
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Chapman var løjtnant i Royal Navy og u-bådsmand, da
tiltagende nærsynethed tvang ham til at tage sin afsked.
Han blev umiddelbart derefter ansat i Vickers Oceanic,
hvor hans opgave var dykning med små 2-mands u-både.

I august 1973 havde de en opgave for det engelske
postvæsen, idet det transatlantiske kabel mellem Irland
og Nordamerika skulle graves ned i havbunden for at
undgå at blive ødelagt, specielt af bundtrawl.

Den 29. august k1. 0115 blev deres mini-ubåd PISCES
III sænket ned til en havdybde af 1650 feet med for
fatteren samt ingeniør Roger Mallison som besætning,
kl. 0800 var den normale, tilladte arbejdstid gået, hvor
efter ophejsningen begyndte. Da de kl. 0922 lå i over
fladen, hvor hejsegrejet skulle fastgøres, fik et af tovene
hold i en af bådens ventiler, som blev revet af, og hav
vandet strømmede ind i en udvendig tank . Båden sank
øjeblikkelig, på vejen ned sprængtes hejsewiren, og bå
den ramte bunden med agterenden først på 1575 feet.
En del grej havde revet sig løs under de voldsomme be
vægelser, men lykkeligvis var såvel batterier som iltflas
ker og aggregatet til at opsuge kultveilten intakt. I et
så lille rum, hvor de to mænd ikke engang kunne stå
oprejst , er indholdet af kultveilte hurtigt stigende, så de
måtte rense luft hver halve time. Der var tre aggregater
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ombord, og de to blev helt opbrugt, det tredie næsten
også, under opholdet, ligesom der til slut kun var ilt
til et par timer endnu.

Efter et hektisk redningsarbejde med to mini-ubåde og
en amerikansk robot involveret var PISCES III løftet
klar af vandet lørdag kI. 1317 efter 3lf2 døgns inde
spærring.

Såvel redningsarbejdet som de to mænds reaktioner
under det lange ophold er udmærket beskrevet. Det var
to mænd af særlig støbning, der udholdt den enerverende
spænding uden men. De indrettede sig hurtigt på lang
tids ophold, bl.a. ved at spare al unødvendig virksom
hed, ja, selv at tale sammen gav forøget brug af ilt,
endog tankevirksomhed måtte minimeres. Hvad der var
med til at holde modet oppe var, at radioforbindelsen
med såvel redningsskibe som mini-ubåde var i orden un
der hele opholdet.

Begge vendte efter kort tids rekreation tilbage til ar
bejdet.

Roger HilL: Destroyer Captain
William Kimber, London 1975.

Hill blev søofficer i 1931 og blev som næsten nyud
nævnt kaptajnløjtnant chef for destroyeren LEDBURY i
januar 1942. Her var han bl.a. med i den sørgeligt beo
rømte konvoj PQ 17. Hans kritik af den pludselige or
dre til hjemkaldelsen af alle større eskorteenheder er
meget skarp . Natten før havde alene hans skib obser
veret 7 tyske ubåde uddykket i konvojens kølvand og
havde oplevet de første større luftangreb. Hans tillid til
ledelsen i land blev rystet. Senere deltog han i den også
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meget kendte konvoj til Malta, hvor destroyerne LED
BURY, PENN og BRAHAM slæbte tankeren OHIO ind
med den første og stærkt savnede olieladning. En træf
fer havde sat maskineriet i OHIO ud af funktion, og
den blev med en fart af 2 knob slæbt ca. 100 sømil.
Guvernøren, Lord Gorth, udtalte, at var OHIO ikke
kommet ind kunne Malta ikke have været holdt mere
end endnu ca, 16 dage.

Nerverne svigtede, så han i september måtte gå i land
for efter en kort rekreation og nogle måneders landtje
neste at overtage den første destroyer i den ny U-klasse,
GRENVILLE i april 1943. Den gjorde først tjeneste i
Kanalen og Biskayen, hvorefter den blev sendt til Mid
delhavet, hvor den bl.a. deltog i invasionen ved Anzio,
hvis udførelse stærkt kritiseres, og ikke uden grund.

Da flotilleskibet JERVIS under denne affære fik en
torpedotræffer, som sprængte stævnen bort, byttede flo
tillechefen kommando med Hill, februar 1944.

Med 10 knobs fart gik JERVIS via Bizerta til Gib
raltar, hvor den kom i dok og først var klar 2 måneder
efter.

Derefter blev den sendt til Scapa Flow for træning i
skydning mod mål på land m.v, med invasionen i Nor
mandiet for øje (operation NEPTUN).

Bogen slutter med en fortrinlig skildring af skibenes
deltagelse i invasionen. Kort efter sendes JERVIS til en
stærkt påkrævet hovedreparation, september 1944.

Hill havde det uheld, at hans forfremmelsesbedømmel
ser aldrig kom frem. Om han burde være blevet forfrem
met skal være usagt, men det ser ud til, at hans nerver
atter har svigtet efter september 44, han nævner blot
»at han kom ud fra hospitalet i 1946«.
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Hans bog er baseret på dagbøger m. m., opbevaret
siden krigen, som arbejdstempo og sygdom har hindret
ham i at bearbejde før nu. Bogen er en underholdende
læsning med mange interessante enkeltheder, der giver
indtryk af, hvad der kræves af destroyerne. I et appen
dix er en liste over britiske destroyertab, ialt 132, hvortil
kommer 14, udlånt til andre mariner fra Commonwealth,
Norge, Polen m.v. Han tilføjer, at herudover blev ca.
dobbelt så mange udsat for store havarier efter kamp
med skibe eller fly.

C. F. Holm: Bidrag til Sundtoldens Historie
Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Kbh.
1975.

Bogen er skrevet af toldkasserer Holm i 1855 og er bl.a.
en kritik af Øresundstoldens administration. Bogen blev
standset og kun nogle få eksemplarer fordelt.

Alexandre Korganoff: The Phantom of Scapa Flow
Ian Allen, London 1974.

Bogen, der omhandler U47, Priens angreb i Scapa Flow,
har fået ros i et forord af admiral Donitz, formentlig
fordi den i første række er baseret på oplysninger fra
Prien og de overlevende af hans besætning.

Korganoff, der er franskmand og historiker med ubåde
som sin hovedinteresse, opkaster spørgsmålet, om der
udover sænkningen af ROYAL OAK også var træffere
i en slagkrydser af REPULSE-klassen, og han beklager,
at der endnu ikke er adgang til de fortrolige, engelske
arkiver.
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Han giver en lang beskrivelse af U47's togt, der er
j en så romanagtig stil, at man tvivler lidt på, om det
er facts eller fantasi . hvilket først gøres klart gennem
U47's krigsdagbog for dagene 12'10-17 /10 1939, gengivet
som appendix V. Til støtte for læserens bedømmelse ci
teres admiral Donitz dagbog 15/10-17/10 og hans erin
dringer om affæren samt uddrag fra Roskill's og Winston
Churchill's bøger og forfatterens afsluttende kapitel. At
han hælder til den tyske version skinner igennem, men
det virker ikke overbevisende.

E. B. Potter, Chester N. Nimitz og J. Rohwer: Seemacht.
Bernard und Graefe, Miinchen 1974.

En ny udgave af Potter & Nimitz: Sea Power fra 1960,
hvor [iirgen Rohwer har tilføjet kapitler fra bl.a. Korea
og Vietnamkrigene, så bogen i sin tyske udgave nu er
ført til dato .

Michael Sanderson: Sea battles. A reference guide
David & Charles, London 1975.

Forfatteren er bibliotekar på National Maritime Mu
seum. En kronologisk oversigt angiver, at de først nævn
te søslag er fra den græsk-persiske krig 499·448 f.kr.,
det sidste Leyte Gulf, oktober 1944. Med kronologien
som udgangspunkt findes slagene, der er sat i bogstav
orden og meget kort beskrevet. En udmærket opslagsbog,
der dog som sædvanlig kun tager få nordiske begiven
heder med - fra 1676/77 Øland og Køge Bugt, fire slag
fra den svensk-russiske krig 1788-90 og 2. april 1801.
Der er intet fra årene 522-1212 eller fra 1864.
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H.W. Ti/man: lee with everything.
Nauticai Publishing Company Ltd., Southampton 1974.

Forfatteren er grebet af den besynderlige ide at beo
sejle Østgrønland med en let kutter med hjælpemotor.

Efter at have mistet kutteren MISCHIEF ved Jan
Mayen i 1968 har han med lodsbåden SEA BREEZE
været på togt mod Østgrønland i 1969, Vestgrønland i
1970. Her omtales, at han i 1970 agter sig til Scores
bysund, hvad isforholdene hindrer, så han må anløbe
Angmagssalik i stedet. Det samme gentager sig i 1972,
og til trods for, at motoren havarerer, fortsætter han
ind mod østkysten. Da han ikke kan lægge Angmagssa
lik-fjorden op, går han i august ind i den sydfor liggende
Sermilikfjord, tvinges ind på et rev, og den 5 mand
store besætning havner på en ø uden at redde andet
end livet, kun et tomandstelt og ingen fødevarer. Trods
alt er han heldig at blive observeret af et grønlandsk
fartøj dagen efter og bragt ind til Angmagssalik.

Den begivenhed stopper ham ikke, og han køber den
32 ts. store BARQUE for i 1973 at nå frem til Umanak
og endelig gennemføre en bjergbestigning på Grønland ,
denne gang fornuftigvis Vestgrønland.

Han lader til at ville fortsætte disse ture, og at han
en skønne dag risikerer den helt store alarmering og ef
tersøgning sat i gang synes ikke at falde ham ind, og
desværre er han ikke den eneste med de vilde ideer.
Forfatteren er født i 1898 og tidligere artilleriofficer.

t. Teisen
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EN VURDERING
af de mænd, der under den første verdensJ<rig og
nærmest efterfølgende år satte størst præg på Dan

marks udenrigspolitik.

Af Ove von Bornernann

Fhv. premierløjtnant Ove von
Bornernann, født den 5. novem
ber 1894, forrettede efter .af
gangseksamen fra kadetskolen i
1917-18 tjeneste i mineskibet
HJÆLPEREN efterfulgt af af
vekslende skibstjeneste, indtil
han på grund af en mindre syns
fejl trådte ud af Marinen og i
1921 blev ansat i Udenrigsmini
steriet. først som sekretær i Kø
benhavn og dernæst som attache
i Berlin. Af Ove von Borrie
manns senere virksomhed skal
nævnes en årrækkes ansættelse i
General Motors i København,
Berlin, Detroit og i New York

• og endelig hans gerning som di
rektør for Rigsjorenlngen til Gigtens bekæmpelse og i tilknytning
dertil som medlem af direktionen for Ligue Internationale contre
le Rheumatisme, der på initiativ af en række europæiske og ame
rikanske rheumatologer genskabtes efter anden verdenskrig. I 1953
blev direktør Bornemann udnævnt til æresmedlem af ligaen og
ved sin afsked fra Rigsjoreningen i 1957 til æresmedlem af samme.
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Efter 1957 har Ove von Bornemann, dels i Danmark, dels under
et femårigt ophold i Frankrig skrevet en række bøger, de fleste af
faglig maritim art. Således skrev han i Frankrig på bestilling af
det franske Esso-selskab en havnebog, omfattende samtlige franske
Middelhavs-havne med særligt sigte på lystfartøjer og iøvrigt sva
rende til Den danske Havnelods. Da arbejdet forudsatte besøg i
egen motorbåd af havnene fra grænsen til Spanien til og med
Corsica, opnåede han al den søfart , han havde savnet som ung
søofficer.

l Danmark har von Bornemann skrevet bogen "Storm over Ska
gerak«, der detaljeret beskriver de redningsaktioner, der under
ledelse af Soværnets operative Kommando så lykkeligt gennem
førtes ved den norske motorfærge SKAGERAK's forlis i 1966 ud
for Hirtshals.

Forord
Den voksende interesse for Danmarks vanskelige uden

rigspolitiske stilling under den første verdenskrig har ført
til, at den tidligere omfangsrige litteratur om emnet i de
senere år er blevet suppleret med en række vægtige bøger.

Interessen er naturlig for historisk interesserede med
lyst til grundigt kendskab til det komplicerede politiske
spil, der med kong Christian den Tiende som central skik
kelse lykkeligt førte Danmark gennem krigsårene som neu
tral stat.

Det er ligeså naturligt, at forskellen mellem folkets vil
kår under den første og anden verdenskrig har særlig in
teresse for de få nulevende, der allerede under den første
af de to krige gjorde tjeneste i marinen. Da jeg hører til
denne gruppe (i 1917-1918, som kadet og premierløjtnant
i marinen i et af de to mineskibe i Store Bælt) og ikke
kan godtage de vurderinger, som samtidshistorikeren, pro
fessor Tage Kaarsted i sin bog: - »Storbritannien og Dan-
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mark 1914-1918« - har fundet dækkende for den tids le
dende personer , har jeg fundet anledning til at gøre rede
for mit standpunkt.

Efter at have læst og sammenholdt indholdet i en række
bøger og skrifter, jfr. kildemateriale, er der for mig ingen
tvivl om, at viceadmiral O. f. M. Kofoed-Hansen, uden
rigsminister Erik Scavenius, etatsråd H. N. Andersen og,
omend noget senere, kommandør (senere viceadmiral)
Henri Konow, nævnt i den rækkefølge de i dagene umid
delbart før og efter krigsudbruddet først gjorde sig stærkt
gældende, var de fire mænd, der trods hyppigt forekom
mende uenighed om veje og midler havde det største an
svar for - og held til - at Danmark undgik at blive ind
draget i krigen.

I modsætning til de fleste andre bøger, er Tage Kaar
steds af særlig historisk værdi som en samlet oversigt over
alle aspekter af Danmarks situation under krigen og skre
vet efter omhyggeligt studium af et meget omfattende
dansk og udenlandsk kildemateriale. Men bogen skæmmes
af for mange subjektive (politiske?) betragtninger og mere
personligt end objektivt prægede vurderinger af de nævnte
fire hovedpersoner.

Det er mit ønske med dette beskedne bidrag til littera
turen at yde dem den retfærdighed, de set med mine øjne
fortjener.

Jeg vil gerne rette en varm tak til Chefen for Søværnet,
viceadmiral S. Thostrup, kontreadmiral F. Kjølsen og lede
ren af Marinens bibliotek, kommandørkaptajn J. Teisen
for den bistand de hver på sin vis har ydet mig under mit
forberedende arbejde ved tilrettelæggelse af manuskriptet.

Ove von Bornemann.
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Viceadmiral O. J. M. Kojoed-Hansen
Det skyldes først og fremmest Kofoed-Hansens klarsyn

og autoritet, at regeringen den 5. august 1914 besluttede
at udlægge minespærringer i Store Bælt. Det skete efter
en høflig forespørgsel fra den tyske gesandt, grev Brock
dorff-Rantzau i København, men forespørgselen var i rea
liteten en camoufleret trussel om, at Tyskland i tilfælde
af et afslag selv ville minespærre bæltet med det resultat,
at enhver illusion om Danmarks status som neutral stat
ville være bristet. Når det lykkedes admiralen at få sin
vilje, var det, som berettet af Kaarsted, fordi han i dagene
forinden først havde overbevist prins Valdemar, som også
var uddannet som søofficer og dansk admiral, om nødven
digheden af dette skridt og dernæst sammen med prinsen
fået kongen til at indse det rigtige heri.

Kofoed-Hansen, der strengt håndhævede den militære
disciplin, stod såvel åndeligt, som politisk Tyskland med
dets Ruhe und Ordnung nærmest, men når Kaarsted hæv
der, at han direkte støttede den radikale regering, bør det
tilføjes, at det kun var i yderst begrænset omfang, idet der
var en afgrundsdyb forskel mellem hans og regeringens
opfattelse af, hvorledes dansk neutralitet skulle varetages.

En uge før krigsudbruddet modtog kommandør Henri Ko
now, der var chef for panserskibet HERLUF TROLlE, der
lå nord for Stevns, følgende telegrafiske ordre fra marine
ministeriet: - Påsæt torpedoernes krigsladninger, slå klart
skib, søg nordpå med fuld [art«. Da det lyder lidet sand
synligt, at et så martialsk telegram skulle være udgået fra
forsvarsminister P. Munch, ligger det nær at antage, at det
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enten blev afsendt fra viceadmiral Kofoed-Hansen eller
fra marineministeriets direktør, kommandør V. Iøhncke.
Nogle dage senere, den 31. juli 1914, dagen efter at Ko
foed-Hansen var blevet udnævnt til chef for flådens over
kommando, udstedte han et direktiv til alle skibschefer
med ordre til at imødegå ethvert landgangsforsøg i hoved
stadens nærhed »med alle til rådighed stående midler«.

O. J. M. Kofoed-Hansen (1854-1918) udstrålede en kraft og myn
dighed, som alle - også tidens radikale politikere - indordnede sig
under. Havde afgørende indflydelse på opbygningen af det for -

svarsberedskab, der muliggjorde Danmarks neutrale stilling.



374 EN VURDERING . .. .

Det var fire dage, før England erklærede Tyskland krig,
dvs. før Danmarks neutralitet skulle sættes på prøve mel
lem disse to stormagter, og det var i de dage, hvor faren
for angreb på Danmark under den af alle ventede krig
udelukkende truede fra tysk side. Kofoed-Hansen viste, at
for ham var dansk neutralitet et absolut begreb med spyds
odden vendt ligeligt mod begge parter.

Hans standpunkt var ikke af ny dato, fremkaldt af den
umiddelbart forestående krig, for ifølge dr.phil., Troels
Finks bog: - »Spillet om dansk neutralitet 1905-1909« 
havde Kofoed-Hansen allerede i 1906 skrevet et memoran
dum, i hvilket han påpegede, al i tilfælde af en krig mellem
England og Tyskland, ville den eneste mulighed for at op
retholde dansk neutralitet være et dansk forsvarsberedskab
af en sådan effektivitet, at det blev acceptabelt for Tysk
land. Kofoed-Hansens memorandum kom da også til at
danne det militærpolitiske grundlag for forsvarsordningen
af 1909.

l en pjece: - »Udenrigspolitik og Forsvar«, der også ud
kom i 1909, uddybede han sit standpunkt, idet han bl. a.
skrev: ... »at Danmark ved forholdenes udvikling så vidt
er inddraget under Tysklands direkte magtområde, at end
ikke verdens største sømagt - England - under den første
Jase af en krig med Tyskland ville være i stand til at gøre
~ine interesser gældende på dansk territorium« - og der
efter: - »Betingelserne for, at Tyskland skal være tjent
med at respektere Danmarks neutralitet, og hvis opfyldelse
altså vil unødvendiggøre neutralitetsbrud fra Tysklands
side, er for det første, at den er absolut pålidelig, og der-

--- ------ ----"----_._---'
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næst at den danske stat råder over en krigsmagt, der sæt
ter den i stand til på virksom måde at imødegå overgreb,
også fra Englands (vestmagternes) side.«

Som eksempel på Kofoed-Hansens kompromisløse hold
ning skal det nævnes, at da den engelske u-båd E 13 den
19. august 1915 strandede i Flinterenden, fandt han, som
berettet af Kaarsted, at det var en utilgivelig mangel på
konduite, at flotillechefen for de danske torpedobåde, der
bevogtede u-båden, ikke var gået ind i ildlinien, da den
blev angrebet af tyske søstridskræfter. Han var så bitter
over dette brud på neutraliteten, der kostede 15 britiske
marinesoldater livet, at han bagefter udtalte, at de danske
torpedob åde burde have åbnet ild mod tyskerne.

På et senere tidspunkt af krigen fik Kofoed-Hansen,
som det vil blive vist, atter lejlighed til at demonstrere, at
hans neutralitet var af en anden beskaffenhed end rege
ringens.

Det blev dog først flere år efter hans død i 1918 og
efter krigens ophør ved udgivelsen i 1922 af den parla
mentariske kommissions beretning, at det blev fuldt ud
dokumenteret, hvor fejlagtigt Tage Kaarsted i sin bog har
bedømt Kofoed-Hansen. Da der ikke i denne kommission
kunne opnås enighed om en fælles redegørelse for hændel
sesforløbet under krigen på den hjemlige politiske arena,
afgav dens radikale og socialdemokratiske medlemmer en
beretning, indeholdende deres version, medens Højre og
Venstre afgav en anden .

Af sidstnævntes beretning fremgår, at udenrigsminister
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Erik Scavenius under et formiddagsmøde i marinemini
steriet lørdag den 1. august 1914 havde fremsat tvivl om,
hvorvidt der i tilfælde af landgang burde ydes væbnet
modstand, og at forsvarsminister P. Munch ikke havde
modsagt udtalelsen. Da både Kofoed-Hansen og hærens
øverstkommanderende. general Gørtz var tilstede, lod Ko
foed-Hansen, som ville have rene linier, følgende brev af
levere til P. Munch:

Flådens Overkommando
Den 1. august 1914

Til Forsvarsministeren.
Foranlediget ved de udtalelser, der fra udenrigsministerens
side faldt ved mødet i marineministeriet dags formiddag,
skal jeg i henhold til mine udtalelser ved mødet tillade mig
at præcisere, at jeg, indtil der fra regeringens side måtte
foreligge anden skriftlig ordre, anser forsøg på landsæt
ning af større fjendtlige troppestyrker på Sjælland som
angreb , der uden nærmere ordre vil være at modgå med
alle til rådighed stående midler.

O. Kofoed-Hansen.

Samme dags eftermiddag noterede han på brevkopien :

Denne skrivelse blev afleveret ved middagstid; nogle timer
senere blev der fra ministerens side sendt mig mundtlig
meddelelse, at den ikke ville blive besvaret.

O. Kofoed-Hansen.
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P. Munchs forklaring overfor den parlamentariske kom
mission, hvorfor han ikke havde besvaret Kofoed-Hansens
skriftlige henvendelse kan vanskeligt bet ragtes som andet
og mere end udflugter, og i august 1914 blev resultatet,
at Kofoed-Hansen blev enerådende over flådens optræden
og alene hans fortolkning af , hvorledes neutraliteten skulle
håndhæves, blev gældende.

Selvom Kofoed-Hansen anså ministeriet Zahle med
Erik Scavenius som udenrigsminister som beds t egnet til
opretholdelse af neutraliteten, var han , som beskreve t af
Viggo Sjøqvist, ikke sikker på dens vilje til at yde væbnet
modstand mod en overmagts forsøg på at trænge gennem
minespærringerne. Hans tvivl var vel begrundet, for for
svarsminister P. Munch forsøgte at overtale ham til ikke
at sætte flåden ind i en kamp , men nøjes med efter kon
statering af overmagten at trække den tilbage . Forgæves,
for Kofoed-Hansen ville beordre cheferne til med magt at
bekæmpe ethvert forsøg, tysk eller britisk , på at passere
gennem Store Bælt, der frembød eneste mulighed for en
eskadres dybtgående skibe . Kofoed-Hansen var som be
mærket af Kaarsted autoritær, så autoritær kan det med
føje tilføjes, at ingen turde røre ham .

Endskønt han også mente, at krigen burde have lært
den radikale regering, hvor nødvendigt det var at have et
effektivt forsvar, satte han pris på Erik Scavenius og aner
kendte P. Munch som en intelligent og forfinet person ,
omend blottet for menneskekundskab. Det var en forståe
lig betragtning, for næppe har nogen anden dansk poli
tiker fremsat så mange falske profetier som P. Munch. I
tidsskriftet - »Det nye Aarhundrede« (juli 1908) skrev
han :
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»Ferst må det siges, at en almindelig krig, hvori alle eller
de fleste stormagter indvikles, er overordentlig usandsyn
lig« - og den 17. juni 1909 udtalte han fra folketingets
talerstol: - »Alle erfaringer fra en meget lang periode af
historien vidner om, at for erobringskrige er Europas små
stater i virkeligheden ikke længere udsatte« -. P. Munch
døde i 1948.

Det blev en naturlig følge af Kofoed-Hansens opfattelse
af begrebet neutralitet, at han var modstander af den med
delelsesvirksomhed, der udfoldedes fra kongehusets og
hærens side overfor England, og som førte til, at han ved
flere lejligheder indtog en ret skarp holdning overfor kon
gen, prins Valdemar og prins Georg, der alle var på enten
tens side. Han kendte dog næppe ret meget til den tilsva
rende virksomhed fra regeringens side overfor Tyskland,
for udenrigsminister Erik Scavenius holdt i mange tilfælde
endda sine ministerkolleger i uvidenhed om de ligeså eller
snarere endnu mere uneutrale skridt, han foretog for at
bevare den tyske regerings tillid til Danmarks neutralitet.
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Udenrigsminister Erik Scavenius
Under statsrådet på Amalienborg den 5. august, da be

slutningen om udlægning af minespærringeme i Store Bælt
blev truffet, herskede der ifølge Viggo Sjøqvists »Erik Sca
venius« stor forvirring, der for konseilspræsident C. Th.
Zahles vedkommende gik så vidt, at han indledede med

Erik Scavenius (1877-1962) var den radikale regerings egenmæg
tige uden rigsminister. Med politisk udnyttelse af de danske mine
spærringer gennemførte han behændigt sin til tider for ensidige

og risikable tyskvenlige kurs.
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at sige, at regeringen var imod disse spærringer. Den ene
ste, der holdt hovedet koldt var Scavenius, der altid ydede
sit bedste i spændte og vanskelige situationer. Til stor let
telse for alle regeringens medlemmer greb kongen hurtigt
ind og sagde, at vi måtte svare ja og bøje os for tysker
nes ønske.

Men allerede tre dage før statsrådet havde Scavenius
vist sin dygtighed som diplomat ved at redde den tyske
gesandt, grev Brockdorff-Rantzau ud af den pinlige situa
tion, han var kommet i ved uden instruks fra Tysklands
udenrigsminister at kræve bindende tilsagn fra den dan
ske regering om dens holdning i tilfælde af krig mellem
Tyskland og England. Da gesandten blev afkrævet en for
klaring af den tyske regering, lykkedes det Scavenius at
glatte sagen ud, så Brockdorff-Rantzau undgik ubehage
ligheder og med det resultat, at han følte sig i taknemme 
lighedsgæld til Scavenius, hvem det med stor behændighed
lykkedes at bibringe ham større forståelse for Danmarks
vanskelige stilling og opnå hans støtte til afværgelse af
flere af Tysklands efterhånden voksende krav.

Det blev dog ikke gratis, da det foranledigede Scavenius
til at give Brockdorff-Rantzau tilsagnet om, at Danmarks
neutrale holdning ikke ville ændres ved uforsætlige
tyske indgreb på dansk søterritorium, og at Danmark i
intet tilfælde ville slutte sig til Tysklands modstandere.
Medens denne episode spillede Scavenius et trumfkort i
hånden overfor gesandten, fik den ikke større betydning
for forholdet til Tyskland, idet den efter krav fra dets
regering blev gentaget officielt den 7. august. Neutral var
erklæringen derimod ikke , da den naturligvis holdtes
skjult for den britiske regering.
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Selvom Tage Kaarsteds og Viggo Sjøqvists bedøm
melse af Scavenius' person og indsats som udenrigsmini
ster stemmer overens på mange punkter, er Sjøqvists (tidl.
overarkivar i udenrigsministeriet, dr, phil.) portræt af
ham langt mere nuanceret, end det rosende billede, Kaar
sted i sin bog har tegnet af denne begavede og særprægede
udenrigsminister, omend også han indrømmer, at Scave
nius' udenrigspolitik var så ensidig pro-tysk, at den gik
over grænsen for alt, hvad almindelig definition af neutra
litet indebærer.

I tilfælde af, at de allierede magter måtte blive sejrher
rer, ville det af hensyn til Danmarks omdømme være nød
vendigt, at der i neutralitetspolitikken holdtes en nogen
lunde forsvarlig balance. Derfor forekommer Viggo Sjø
qvists oplysning, hvorefter Scavenius den 9. juli 1917
overfor Brockdorff-Rantzau ventilerede muligheden for
at overlade de danske Kattegat-øer til Tyskland som baser
i tilfælde af britisk angreb på Norge at være en yderst
uheldig disposition. Tilbudet, der blev givet i største for
trolighed efter at U.S.A. var indtrådt i krigen og efter, at
det havde vist sig, at Tysklands skærpede u-båds krig ikke
ville indfri de forventninger, det havde næret om derved
at tvinge England i knæ, blev omgående videregivet til
den tyske regering. Det er forst åeligt, at Scavenius efter
krigen undlod at bringe dette ubetimelige udspil til offent
lighedens kundskab. Men så sent som i juli 1917 ville han
stadig ikke se muligheden for tysk nederlag i øjnene.

Derimod er der ingen grund til større forargelse over
den flom af danske militære og politiske oplysninger, som
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Scavenius lod tilflyde den tyske regering, da denne uneu
trale virksomhed blev fuldt ud opvejet af de ligeså uneu
trale meddelelser, som kongen ved personlige henvendel
ser til sin fætter, kong George af England og med etatsråd
H. N. Andersen som mellemmand, samt kaptajn E. With
i hærens generalstab gav den britiske regering. Der var
dog den forskel, at kongen vidste, at den overvejende del
af befolkningen delte hans pro-allierede anskuelser, hvor
imod Scavenius foruden de fleste socialdemokrater og
mange radikale først og fremmest og helt og holdent måtte
støtte sig til regeringen og folketinget. Han behøvede bare
at true med at gå af, og hans trusler var alvorligt ment,
for han klæbede ikke til taburetten som Zahle , straks fik
han sin vilje. Han var den stærkeste.

Sammenfattet var Scavenius til trods for, at han ved
sine vredesudbrud mod alle, der sagde ham imod og sit
arrogante væsen , der gjorde ham forhadt i vide kredse,
som »neutralitetens vogter « den bedste udenrigsminister,
Danmark den gang kunne have.

Men uden den uvurd erlige indsats, som etatsråd H. N.
Andersen øvede som modvægt til Erik Scavenius' ensidige
tyskerkurs , ville forholdene for Danmark efter krigen have
været betydeligt sværere. Som krigen skred frem, blev
også det klart for den meget smidige Erik Scavenius.
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Etatsråd H. N. Andersen
Det til tider gode sammenspil og til andre tider udpræ

gede modspil, der udfoldedes mellem H. N. Andersen og
Erik Scavenius, udgør et af de mærkeligste og mest inter
essante kapitler i historien om Danmarks stilling under
krigen, og forholdet er også indgående beskrevet af
Kaarsted.

H. N. Andersen (1852-1937) kom som følge af sin internationale
position og som kongens personlige ekstraordinære ambassadør til
at udøve en betydelig politisk indsats som tiltrængt modvægt til

udenrigsministerens pro-tyske kurs.
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De største farer for, at deres fælles bestræbelser for at
opretholde Danmarks neutralitet skulle lide skibbrud, var
for det første, at den tyske regering ved krigens udbrud
ikke måtte tiltro den danske regering evne og vilje til
effektivt at hindre britisk adgang til Østersøen og dernæst,
at de voksende krav om hensyn til de tyske krigsinteresser
skulle møde for voldsom modstand. Men disse farer over
vandt Scavenius som omtalt ved sit behændige samarbejde
med den tyske gesandt. En ligeså stor fare var muligheden
for, at England før eller senere ville gøre forsøg på at
forcere minespærringerne for at trænge ind i Østersøen,
en risiko som viceadmiral Kofoed-Hansen i 1909 havde på
peget, og som prins Valdemar, under det møde han før
statsrådet den 5. august sammen med Kofoed-Hansen og
Iøhncke havde hos kongen , havde udtrykt ved fejlagtigt
at gå ud fra , at minespærringerne var således indrettet, at
der blev fri adgang gennem dem, »n år englænderne kom«.
Det viste sig imidlertid meget hurtigt, at minerne var kon
stant effektive, og Tyskland fæstede tillid til Scavenius '
forsikring om, at et britisk forsøg på at forcere dem ville
blive mødt med magt, og heri havde han jo Kofoed-Han
sens støtte .

Men ængstelsen for, at englænderne ville komme , be
herskede alligevel regeringen i de fleste af krigens år, og
her trådte etatsråd H. N. Andersen til, idet det blev en af
hans mange opgaver jævnligt at holde sig og dermed kon
gen og regeringen underrettet om den britiske regerings
pro et contra overvejelser af en sådan aktion . H. N. An
dersens andre og større opgaver gik ud på at udnytte kon
gens nære slægtskab med kong George og sin egen magt-
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position, der gav ham adgang til alle medlemmer af den
britiske regering, og derved til at fastholde og udbygge
britisk forståelse for og overbærenhed med den danske
regerings nødtvungne tyskerkurs, samt i at få de britiske
kontrabandebestemmelser lempet og sikre livsnødvendige
varer til Danmark. Når det tages i betragtning, at England
var engageret i en krig på liv og død, løste han disse op
gaver så langt det var menneskeligt muligt med en for
handlings taktisk smidighed, som næppe nogen anden
dansk mand havde kunnet udvise.

Selvom Kaarsted indrømmer, at H. N. Andersens virk
somhed på disse felter ikke var uden betydning og i visse
tilfælde af stor betydning, har han alligevel søgt at redu
cere hans indflydelse og udtrykt mistanke om hans usel
viskhed. Da H. N. Andersen som følge af vel begrundet
britisk mistanke om, at en del af den britiske eksport til
Danmark reeksporteredes til Tyskland, tilbød at lade
Ø.K. påtage sig eneansvaret for, at tilladelser til import
af varer fra Storbritannien ikke misbrugtes, skriver Kaar
sted herom: - »Således tør man måske antage, at den rene
eller næsten rene nationale uegennytte gik op i en højere
enhed med håndfaste erhvervsmæssige egeninteresser«.

H. N. Andersens tilbud var fremsat efter aftale med
kongen, og mere end nogen andre havde de begge den bri
tiske regerings fulde tillid.

I bogen: »Danmark under Verdenskrigen« om H. N.
Andersen skriver de tre forfattere bl. a. at det var lykke
des ham at træffe ikke blot nogle aftaler i øjeblikket , men
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at fastlægge en linie Dg aftale en modus vivendi, hvorved
der etableredes en varig føling mellem de to lande med
Lord Grey (Sir Edw. Greys fætter , tidligere vicekonge i
Canada og etatsråd Andersens personlige ven) og etatsråd
Andersen som mellemmænd.

Hertil bemærker Kaarsted: - »Dette er ikke en kor
rekt vurdering. Briterne nåede uden H. N. Andersens ini
tiativ frem til at afskrive Danmark, og alle argumenter,
han anjorte, genkendte briterne ud og ind. Hera/ følger
ikke, at kontakten var betydningsløs. Som allerede nævnt
var den af betydning som informationskanal, hvortil kom,
at etatsråd Andersen kunne gore en vis gavn i handels- og
blokadespørgsmål, hvor der var mulighed for indenfor
visse grænser at øve nogen indflydelse - men altså ikke
på Baltic proiects« .

Det forekommer snarere at være Kaarsteds vurdering,
der ikke er korrekt. Den britiske afskrivning af Danmark
var forlængst erkendt, idet Sir Edward Grey allerede i
maj 1914, da kongen og Scavenius var i London, havde
antydet den .

Det er muligt, at Scavenius, som formodet af Kaarsted,
ikke gennemskuede antydningen , men i betragtning af
hans ubestridelige evne til at lytte , opfatte og træffe be
slutning, forekommer det mere sandsynligt, at den var
blevet forstået og havde bestyrket hans opfattelse af frit at
kunne føre sin eftergivenhedspolitik overfor Tyskland.
Imidlertid blev afskrivningen fuldt ud dokumenteret, da
den britiske gesandt i København på sin regerings vegne
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den 5. august sagde til Scavenius , at mineudlægningen
»var [ornuitig«, til trods for at den på det tidspunkt var i
Tysklands favør.

Det kan heller ikke på forh ånd anses for givet, at bri
terne kendte alle de danske argumenter mod »Baltic Pro
jects« ud og ind . De var ikke nødvendigvis på alle områ
der sammenfaldende med de britiske, og H. N. Andersen
fremførte dem efter samråd med Scavenius, der ligeså lidt
som han selv spildte tid på overflødig snak .

For en udenforstående, der var voksen, medens H. N.
Andersen yderligere befæstede det Østasiatiske Kompagnis
styrke og internationale anseelse , var det også forstem
mende at læse, at hans selvovervurdering var åbenbar, og
at hans under hele krigen konsekvente bestræbelser for
med kongen som mægler at bringe fredsforhandlinger i
stand blev kommenteret med, »at i et videre perspektiv
var H. N. Andersen (som også andre (der hentydes til
kongehuset)} inddraget i et ikke ufarligt spil mellem
Tyskland, Østrig-Ungarn og Rusland« samt at »ingen af
disse mere private eller selvbestaltede fredsmæglere fik
nogen betydning; deres virksomhed er et eksempel på
storpolitik på et dilettantisk plan«.

Var tilbuddet til Tyskland om øerne i Kattegat ikke et
endnu farligere spil?

Scavenius godkendte nogle, men langt fra alle H. N. An
dersens fredsbestræbelser, da det for ham fremfor alt
gjaldt om ikke at bringe forholdet til Tyskland i fare. Så
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sent som l Januar 1918 mente han dog, at englænderne
måtte være til at få i tale og deltog sammen med H. N.
Andersen i et møde med kongen, hvor et sidste forsøg
blev fremsat og af den britiske gesandt telegraferet til
London, hvor det indgående blev drøftet af kong George
og den britiske regering - desværre også denne gang uden
resultat.

Når man betænker Danmarks udsatte position mellem
Tyskland og England, var ethvert forsøg på at standse kri
gen i højeste grad i Danmarks interesse, og med kongens
nære familiebånd til Englands, Tysklands og Ruslands
fyrstehuse var ingen bedre egnet som mægler. Som kejser
Wilhelm i 19 t 5 sagde til H. N. Andersen, ville et sådant
initiativ i rette tid efter hans mening kunne have forhin
dret krigen, hvilket tyder på, at han allerede dengang
frygtede dens udfald og fortrød sin egen skyld.

Kaarsteds vurdering med betegnelsen »dilettantisk« er
derfor ikke rigtig, for det var i en tid, da regenterne sad
inde med betydelig magt og indflydelse, også i Danmark,
som vist ved kongens myndige optræden i forbindelse
med mineudlægningen.

Dertil kommer, at ifølge Susanne Krogh Benders af
handling synes Scavenius i årene 1914 og 1915 at have
været langt stærkere involveret i H. N. Andersens freds
bestræbelser end påpeget af Kaarsted, og endelig tyder
hele etatsrådens internationale virke på betydeligt større
udsyn og menneskekundskab, end det, der er de fleste
professionelle danske politikere beskåret.

I det afsluttende kapitel - konklusion - udtaler Kaar
sted bl. a. - »Skent H. N. Andersen optrådte med luetor
gyldt kongelighed og med fuld udnyttelse af sin position,
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blegner han dog som enkeltperson. De britiske ministre og
de høje embedsmænd (med undtagelse af Sir Eyre
Crowe) (se note) behandlede ham med udsøgt høflighed,
men de så lige gennem ham for at tælle dritler, flæske
sider og tonnage. Dette udelukker imidlertid ikke, at han
var en nyttig kontaktjormidler«.

Dette stykke »historie« burde heller ikke have fundet
plads i professor Kaarsteds bog. Hvori skulle det fordækte
i Danmarks handels samkvem med England og Tyskland
bestå? Det var quid pro quo i begge lande, hvor det med
dygtighed lykkedes de danske forhandlere at få tilført lan
det så mange livsnødvendige varer som muligt, og hvor
englænderne og tyskerne, selvom de naturligvis halede i
hver deres ende af tovet og undte hinanden mindst muligt,
i egen interesse deltog som partnere og havde travlt med
at tælle danske landbrugsprodukter og meget andet, mens
vi talte kul m. m.

Ligeså malplaceret er en efterfølgende bemærkning om,
at Erik Scavenius i august 1914 havde fået bastet den po
tentielle udenrigspolitiske opposition og i parentes nævner
konge og hær samt Venstre og Højre . Det fremgår jo af
Kaarsteds egen bog, at kongen, uanfægtet af hvad Scave
nius måtte mene, bistået af H. N. Andersen fortsatte med
at påvirke den britiske regerings stemning til fordel for
Danmark og med sine bestræbelser for at tilvejebringe
basis for fredsforhandlinger.

Note
Crowe, hovedsageligt beskæftiget med kontrabande-spørgsmål,
havde flere ubehagelige sammenstød med H. N. Andersen og
Alexander Foss. Blev af Edw. Grey tvunget til at gøre undskyld 
ning.
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Naturligvis har etatsråd Andersen på mange områder
været en hård mand, vant til at få sin vilje, men et han
delsimperium som Det Østasiatiske Kompagni kan ikke
bygges op uden en passende kombination af hårdhed og
fremragende egenskaber. Han stillede også store krav til
sine medarbejdere, men de største krav stillede han til
sig selv.

Han var 62 år, da krigen brød ud, og på de mange, ofte
farefulde rejser skyede han ingen anstrengelser, altid be
redvillig, som Viggo Sjøqvist skriver, også når Erik Sca
venius opsøgte ham på kompagniets kontor og bad ham
gøre en indsats i landets tjeneste. Til trods for modsat
politisk observans respekterede de hinanden, men kendte
langt fra hinandens selvstændige skaktræk i det spil, der
lykkedes, da det opfyldte deres fælles ønske om at holde
Danmark udenfor krigen.
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Kommandør Henri Konow

39\

Henri Konow (1862-1939) var en fremragende søofficer, for hvem
forsvarssagen var en livssag. På sin, i formen korrekte men i ind
hold og argumentation for ham karakteristiske ligefremme og ær
lige måde, bekæmpede han enhver politisk tendens til nedrustning.
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I bogen »Admiral Henri Konows Erindringer« fortæller
han i forbindelse med sikringsstyrkens indkaldelse: - »Vi
havde som en velgørende følelse af, at der blev gjort,
hvad der burde gøres. Ikke mindst gjaldt dette viceadmiral
Kofoed-Hansens udnævnelse til chef for flådens overkom
mando, man havde en ubetinget tillid til denne mand,
ligesom det føltes som en lettelse ikke at være direkte un
derlagt antimilitaristen, dr. P. Munch og hans admini
stration«.

Klarere kunne Konow næppe udtrykke sin manglende
forståelse for den politik, forsvarsministeren P. Munch
stod for, og dernæst følger: - »Da meddelelsen kom. at
regeringen havde vedtaget at udlægge minespærringer i
bælterne, virkede denne straks til at begynde med yderst
nedslående, idet jeg dog for mit eget vedkommende skal
indrømme, at jeg forholdsvis hurtigt indså det rigtige i
denne beslutning. Endnu i dag er det min opfattelse, at
intet andet da var at gøre, og at kun herved kunne for
bindelsen mellem landsdelene opretholdes uden afbry
delse, således som dette blev tilfældet under hele krigen«.

Støttet på disse udtalelser, der alene berører Konows,
Kofoed-Hansens og formentlig nogle andre erfarne søoffi
cerers stilling til mineudlægningen, har Kaarsted draget
den slutning, at marinen var mere loyal overfor regeringen
~nd hæren og havde større forståelse for dens udenrigs
politik, og som dokumentation for en påstand om, at
Kofoed-Hansens syn var trængt langt ud i kommandoled
dene, henviser han med en note til Konows erindringer.

Da disse er udgivet ved Kaarsted, ved han så godt som
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nogen, at Konow helt og holdent var på de allieredes side
og med særlig sympati for Frankrig, i hvis marine han
som ung premierløjtnant gjorde tjeneste i tre år. Konow
blev enig med Kofoed-Hansen om nødvendigheden af
minespærringerne og som den vel skolede og discipline
rede officer han var, ville han have adlydt dennes befaling
om at bekæmpe ethvert forsøg på at forcere spærringerne,
men nogen forståelse for regeringens politik var der hver
ken under krigen eller efter denne tale om.

I halvandet år, fra november 1915 til maj 1917 gjorde
Konow ikke tjeneste i sikringsstyrken, idet det var blevet
ham pålagt som chef for krydseren VALKYRIEN at sejle
til Vestindien. hvor han senere som Danmarks sidste guver
nør over de dansk-vestindiske øer fik den nedslående op
gave at overlade disse til U.s.A. Da hans ord ved denne
lejlighed belyser hans stilling til afståelsen af disse skønne
øer og hans kærlighed til Danmark, fortjener de at citeres:

»Med øernes salg fuldbyrdedes, hvad danske ministerier
i de sidste halvhundrede år gentagne gange havde tilstræbt.
Altid havde man set på dette spørgsmål fra et økonomisk
synspunkt, og kun i ringe grad fra et nationalt; man un
dervurderede, hvad det for landet betød i retning af tab
af prestige, at Dannebrog blev strøget, hvor det havde
vajet i 250 år. Dette var den gang min opfattelse af salget
af de dansk-vestindiske øer, og årene har ikke rokket ved
denne. «

Efter VALKYRIEN's hjemkomst tiltrådte Konow den
1. september 1917 stillingen som eskadrechef i Store
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Bælt, og han skriver herom: - »Da jeg selv havde den be
stemte opfattelse, at ansvaret for, hvorledes der skulle gås
frem, om man nord eller syd fra ville forsøge at forcere
spærringerne, udelukkende var mit, da der højst sandsyn
ligt i dette tilfælde ikke ville blive tid til at indhente for
holdsordrer fra overkommandoen, ligesom denne efter
min opfattelse burde være frit stillet med hensyn til at
billige eller desavouere min optræden, udviklede jeg kort
dette synspunkt for admiralen. Aldrig vil jeg glemme ad
miralens forstående blik og hans afskedsord: - Så kan
kommandøren rejse i morgen, jeg har ikke mere.«

På dette sene tidspunkt af krigen troede Kofoed-Hansen
ikke mere på noget britisk forsøg på at forcere Store Bælt,
og selvom Konow endnu ikke turde afvise en sådan mu
lighed, svandt den for hver måned mere og mere ind i
takt med de allierede magters voksende krigslykke, indtil
enhver britisk tanke om en sådan aktion blev definitivt
skrinlagt i november t 9 t 7.

Bladet var vendt, risikoen for en forcering af Store Bælt
kom nu syd fra, og denne mulighed må Scavenius jo have
forudset, siden han nogle måneder forinden havde ventile
ret tanken om tyske baser på Kattegat-øerne. Et tysk for
søg på at trænge gennem Store Bælt kan kun tænkes gen
nemført som en lynaktion, idet få timers forudgående
advarsel til Danmark ufortøvet ville blive bragt videre til
England med det resultat, at en britisk eskadre kunne
have nået at møde den tyske muligvis inde i Kattegat, og
i hvert fald i Skagerak nord for Skagen. Konow ville der
for ikke kunne nå at indhente overkommandoens forholds -



EN VURDERING• . . . 395

ordrer, han ville have forsvaret minespærringerne med
alle til rådighed stående midler og med større glæde, end
hvis gennembruddet var kommet nord fra. Kofoed-Hansen
ville ikke have desavoueret ham, og det ville hans efter
følger som viceadmiral og chef for flådens overkommando
A. F. M. Evers utvivlsomt heller ikke have gjort. Men
hypoteser om, hvad der kunne være sket, turde være irre
levante, eftersom Store Bælts miner og den danske flådes
kanoner ikke kom i aktion, øerne i Kattegat blev ikke
tyske baser, de allierede vandt krigen, og Englands og
Tysklands større eller mindre krænkelser af den danske
neutralitet blev uden betydning.

Konow betragtede Kofoed-Hansens død den 16. april
1918 som et stort tab for marinen. Desuden var det ham
en personlig sorg, for ud af deres altid yderst formelt gen
nemførte tjenstlige møder var der groet et personligt ven
skab. Når lejlighed gaves dertil, kom de i hinandens hjem,
de spillede bridge sammen i Søofficersforeningen, og selv
om Kofoed-Hansen af natur var fåmælt, forekommer det
ikke sandsynligt, at Konow ikke skulle være vidende om
deres modsatte politiske anskuelser. Med deres fælles
store ansvar for håndhævelse af landets neutralitet og de
res enighed om, hvordan det skulle gøres, ville det være
højst besynderligt, at de under deres private omgang ikke
skulle have drøftet emner, der også gav Konow forståelse
af Kofoed-Hansens politiske observans. Men selvom han
måtte have været uvidende derom, bandt deres fælles
skepsis til regeringens vilje til i givet fald at lade marinen
tage kampen op dem stærkt nok sammen til ikke at rokke
deres respekt for hinanden eller bringe deres venskab
i fare.



396 EN VURDERING.• . .

Som følge af neutraliteten udløstes der ikke tilnærmel
sesvis samme bitterhed, foragt eller had mellem forskellige
grupper af befolkningen, som blev så mærkbar under den
tyske besættelse af Danmark i anden verdenskrig.

Selvom de to premierløjtnanter i marinen, A. H. Vedel
og F. H. Kjølsen endnu var meget unge, da verden ryste
des af den første af disse krige, var de modne i forhold til
deres alder og nåede begge frem til at tjene landet som
admiraler. Såfremt Kaarsted havde talt med dem, den
gang han skrev sin bog, ville han have kunnet indhente
oplysning om, hvor fjernt datidens søofficerer stod fra den
radikale antimilitarisme, og i hvor stor udstrækning de
med undtagelse af viceadmiral Kofoed-Hansen og muligvis
endnu en officer (se note) ønskede de allieredes sejr.

Note

Længere henne i sine erindringer omtaler Konow kommandør Hj.
Rechnitzer, der efterfulgte kommandør Iøhncke som direktør for
marineministeriet, og som i kraft af sit folketingsmandat i partiet
Venstre, skønt ukvalificeret, da hans længste tjenestetid havde
været i marineministeriets kontor og han aldrig havde ført nogen
øvelseseskadre, til sidst fik sig selv udnævnt til viceadmiral. Jeg
tør ikke udtale mig om hans politiske observans i relation til
Tyskland.
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1918 - 1924
Der blev ingen større opvask efter Tysklands nederlag .

De fleste fandt, at regeringen havde klaret sig godt, ikke
mindst takket være Erik Scavenius' dygtighed. Det mente
han også selv, han havde intet at fortryde, for han følte
sig overbevist om, at hans realistiske, følelsesblottede poli
tik havde været rigtig. Danmark lå fortsat indenfor Tysk
lands interessesfære, og det var nødvendigt ikke at på
drage os dets uvilje. Derfor holdt han strengt på, at gen
foreningen med Sønderjylland kun måtte omfatte de om
råder, i hvilke der var dansk flertal , og fremtiden skulle
også vise, at i dette synspunkt havde han ret. Som eksem
pel på hans komplicerede karakter skal det nævnes, at da
forsvarsmin ister P. Munch nu fandt anledning til at udtale
sig mindre fordelagtigt om afdøde viceadmiral Kofoed
Hansen, muligvis fordi han havde følt sig frustreret og
stillet i skygge af dennes dominerende indflydelse, tog
Scavenius admiralen i forsvar , for en udpræget retfærdig
hedssans var også et særkende hos ham. Da han ikke var
i tvivl om, at Tyskland ville rejse sig igen som en for
Danmark faretruende stormagt, fik han også ret i sin
manglende tro på, at folkeforbundet ville blive af værdi
som instrument til bevarelse af den internationale fred .

Derimod var det mindre forståeligt, at Scavenius, som
påpeget af Viggo Sjøqvist nu hævdede, at det danske for
svarsberedskab ikke havde formindsket risikoen for tysk
angreb på Danmark. Det var ulogisk i betragtning af, at
han selv med held havde udnyttet dette og i særlig grad
minespærringerne i Store Bælt og både Tysklands og Eng
lands berettigede tro på deres effektivitet til at få Tysk-
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land til at afstå fra angreb. De forsøg, som også andre
medlemmer af regeringen gjorde for at afsvække minernes
betydning, var næppe udtryk for andet end deres princi
pielle uvilje mod militæret og tro på, at Danmark stod sig
bedst ved afrustning, frit tilgængeligt for en hvilken som
helst stormagt.

Som så mange andre var etatsråd H. N. Andersen, i tvivl
om, hvilken grænse, der ved Sønderjyllands genforening
med Danmark ville tjene landet bedst. Så tidligt som i
september 1914 under sit første besøg i London efter kri
gens udbrud drøftede han med den britiske udenrigsmini
ster, Sir Edward Grey det sønderjyske spørgsmål og pe
gede på den ulykke, der var overgået Danmark i 1864 ved
tabet af disse landsdele. Grey stillede ham i udsigt, at en
for ententen sejrrig krig kunne føre til, at også dette
spørgsmål toges op, og at Danmark fik sine tabte provin
ser tilbage med Nord-Østersø-Kanalen som neutral zone.
Sønderjylland lå H. N. Andersen meget varmt på sinde, og
han bragte også senere sagen på bane overfor den britiske
regering. Selv var han til at begynde med mest stemt for
kun at få den dansksindede del af landsdelene tilbage,
men ligesom kongen en overgang syntes at mene, havde
han intet imod, at der blev truffet en beslutning, der ikke
gav os noget valg.

Efter megen strid og til stor sorg for flertallet af den
borgerligt sindede del af befolkningen, men til lykke for
Danmark blev grænsen af den internationale kommission
lagt nord for Flensborg. Den blev ikke udfordrende over
for Tyskland.
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For kommandør Konow blev efterkrigs årene ikke lette.
Selv ønskede han Flensborg tilbage til Danmark, men han
deltog ikke i den voldsomme propaganda for og imod.
Hans tanker omfattede først og fremmest marinen , idet
han med bekymring fulgte den af regeringen nedsatte
sparekommissions forslag, der førte til forringelse af flå
dens effektivitet, idet den ikke så ringe forsvarsordning af
1922 udhuledes som følge af manglende bevillinger.

Imidlertid nærmede den tid sig, hvor Konow kom til at
øve betydelig politisk indflydelse. Den fredning af rege
ringen, der blev den tilstået i den første tid efter våben
stilstanden, holdt ikke længe. Folkets krav om, at genfor
eningen ikke skulle administreres af den siddende rege
ring, men af en ny regering, dannet efter det folketings
valg, der efter valget i april var givet tilsagn om, voksede
for hver måned. Til sidst forlangte også enkelte fremtræ 
dende socialdemokratiske og radikale borgere, at der blev
udskrevet valg, men regeringen blev siddende. Da det
efterhånden forekom sandsynligt , at dens parlamentariske
basis var gået tabt, og Zahle nægtede at efterkomme kon
gens opfordring til at udskrive valg og heller ikke ville
demissionere, afskedigede kongen ham. Herover blev
Zahle så forbitret , at han i strid med parlamentarisk sæd
vane nægtede at lade regeringen fungere , indtil en ny re
gering kunne dannes efter valget. Det var en grov optræ
den, som hverken Erik Scavenius eller P. Munch kunne
bifalde.

Kongen udnævnte derfor den 29. marts 1920 et forret
ningsministerium med den ansete højesteretssagfører Otto
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Liebe som statsminister og sammensat af ligeså vel an
skrevne og samfundsbevidste mænd (se note) af forskellig
politisk observans - deraf to af radikalt sindelag - men in
gen af ministrene havde tidligere været aktivt politisk enga
geret. Efter opfordring fra Liebe trådte Konow ind i rege
ringen som udenrigs- og forsvarsminister.

Kongens skridt udløste »påskekrisen« med de social
demokratiske, radikale og yderligt venstreorienterede
blades ophidsende råben op om statskup, trusler om gene
ralstrejke, indtrængen af skarer på Amalienborg slotsplads
med røde faner og højrøstede krav om republik. En kort
overgang syntes kongens stilling at være kritisk, og den
blev ikke lettere ved, at hans nærmeste politisk-officielle
rådgiver, kammerherre Krieger, som fandt kongens handle
måde forkert og vel også var ængstelig for revolution, an
befalede ham at genantage den afsatte regering, et forslag
der ville have ført til et sådant tab af kongens prestige, at
han, som udtrykt af Konow, ligeså godt kunne abdicere .
Da frygtsomheden imidlertid også bredte sig til visse bor
gerlige kredse, blev presset på kongen for stærkt, han vak
lede, og den 5. april lod han ministeriet Liebe erstatte af
et nyt forretningsministerium med den konservative over
formynder Friis som statsminister, og hvis medlemmer
omfattede en betydelig forretningsmand, der var ligeså
konservativ, samt fem højtstående embedsmænd og ende
lig to ikke særlig fremtrædende socialdemokrater. Ud over
at dette ministerium tjente til afværgelse af oprørstenden
ser og afblæsning af truslerne om generalstrejke, en fare

Note:
Da rektor Hass, Stenhus Kostskole. blev kirkeminister, kaldtes
regeringen i folkemunde ministeriet »Hass lind Liebe« .
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som regeringen Liebe ikke havde troet på, da konsekven
serne heller ikke ville have været i Socialdemokratiets og
dets fagforeningers interesse, synes regeringen Friis ikke
at have udrettet nævneværdigt, hvad heller ikke kunne
forventes.

I de få dage ministeriet Liebe fungerede, var det, hoved
sagelig som følge af Konows stærke indgriben lykkedes at
få udskrevet valg. Det blev afholdt den 26. april og gav de
borgerlige partier en så betydelig fremgang (ca. 581.000
stemmer mod de socialdemokratiske, radikale og kommu
nisternes 428 .000) , at det for en tid standsede den Zahle
Stauningske æra, og den 5. maj 1920 kunne kongen med
tilfredshed udnævne en ny borgerlig regering med Niels
Neergaard som statsminister.

Derved blev forholdene for Konow dog ikke meget ly
sere, idet den brave, men i alle spørgsmål om forsvar
ukyndige landmand, Søren Brorsen, som forsvarsminister
lod sig lede af kommandør [øhncke, der ivrigt tilskyndet
af den tidligere omtalte ambitiøse Rechnitzer, hvis indfly
delse som ministerens partifælle var betydelig, nu gik med
til at lade hele den maritime magt inddrage under mini
steriet. I realiteten blev magten derved lagt i hænderne på
de ansvarsfri embedsmænd, en ordning, som brød med
den hidtil gældende og i de fleste udenlandske mariner
fortsat opretholdte struktur, der i krigsforberedelse og i
krig overlod magten til den admiral, der når det kom til
stykket, måtte bære ansvaret overfor nationen.

Men selvom Konow fandt samarbejdet med denne re
gering utilfredsstillende, blev det efter valget i april 1924.
der bragte den første socialdemokratiske regering til mag
ten, umuligt. Uoverensstemmelserne mellem Konow og
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den nye forsvarsminister Laust Rasmussen var for stærke,
da dennes program slet og ret var afrustning, hvortil kom
hans udannede tone.

I februar 1927 tog Konow sin afsked efter 55 års tjene
ste i forsvaret, der i hans øjne burde være en livssag for
Danmark. Som den højt kultiverede og fornemme mand
han var og med stærke bånd til det danske og det norske
kongehus blev hans hjem i Amaliegade et samlingspunkt
for mange af den tids største personligheder. Hædret, re
spekteret og afholdt af folk i alle samfundsklasser afgik
han ved døden den 18. januar 1939. Han undgik at blive
vidne til den skæbne, der ramte Danmark et og et kvart
år senere.

Efterskrift
Ved Henri Konows død blev Erik Scavenius ene tilbage

af de fire mænd. hvis indsats er omtalt. Hans indfly
delse blev ligeså betydelig under den anden verdenskrig
som udenrigsminister og derefter som følge af tysk tvang
statsminister, indtil det definitive brud med Tyskland og
regeringens afgang indtraf i 1943, og hans politik var nøj
agtig den samme som under den første verdenskrig.
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Dog har Viggo Sjøqvist i sin bog ved at trænge om bag
politikeren Erik Scavenius fundet frem til hans alment
medmenneskelige egenskaber og påvist hans store hjælp
somhed, hans åndelige og fysiske mod og den dygtighed og
uimodsigelige logik, hvormed han overfor den efter krigen
nedsatte parlamentariske kommission forsvarede sine
handlinger, svigtet som han blev af mange af folketingets
medlemmer og hårdt angrebet af befolkningens flertal.
Trods krav fra mange sider og mest forståeligt fra mod
standsbevægelsens blev der ikke og kunne der ikke blive
rejst sag mod ham for rigsretten, da en sådan anklage
ubønhørligt ville have ramt alle medlemmer af krigstidens
skiftende danske regeringer.

Erik Scavenius stræbte ikke selv efter magt, men blev
som følge af de politiske konstellationer både under første
og anden verdenskrig anbragt på en uriaspost , hvor han
handlede ud fra den defaitisme, der for ham var den
sandhed, et lille svagt land som Danmark var nødt til at
rette sig efter, hvor nedværdigende den end måtte være.

Alt sammenlagt tyder meget på, at Erik Scavenius' sind
har været splittet, på den ene side draget med nostalgisk
længsel mod drengeårenes milieu, der ikke var foreneligt
med hans allerede som ung mand erhvervede åndelige til
knytning til datidens førende radikale mænd og til visse 
omend ikke alle - deres politiske teser.

I de sidste af hans leveår søgte han ofte tilbage til sit
barndomshjem på Klintholm, hvor hans broder og andre
medlemmer af familien bød ham velkommen.
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FRA ANDRE MARINER

I juli 1974 fremlagdes i Holland en fyldig redegørelse,
der i engelsk oversættelse bærer titlen Our very Existance
at Stake, i hvilken den hollandske regerings forsvarspla
ner for den kommende tiårsperiode fastlægges.

Den forudg ående beretning - kendt som Den Toom
Memorandum - fremkom under de Tong-regeringen i
juni 1968.

I september 1971 nedsattes en ny komite med K. van
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Rijckevorse1 som formand; komiteen talte såvel militære
som civile sagkyndige. Det fremgik af kommissoriet, at der
skulle foretages en kritisk undersøgelse af det hollandske
forsvars opgaver inden for rammerne af Nato og af de
økonomiske problemer, der er forbundet med at leve op
til de forpligtelser, der er knyttet til alliancen. Det skulle
endvidere sikres, at nationale opgaver kan løses sidelø
bende hermed.

En af redegørelsens anbefalinger, der støttedes af nogle
komitemedlemmer. går ud på at øge forsvarsudgifterne
med 14 procent af nettonationalindkomsten i perioden
1973-1976, mens de øvrige medlemmer anbefaler, at for
svarsudgifterne fastholdes som en procentdel af national
indkomsten; der udtrykkes samtidigt ønske om en effek
tivitetsforbedring, herunder en reform af forsvarsministe
riets organisation.

Missilfregatten TROMP.



Fra andre marlnar

Redegørelsen præsenteres i en række kapitler, hvoraf
bl. a. følgende skal nævnes:

- Strategiske og internationale forhold af betydning for
forsvarspolitikken

- Alliancens og nationale planlægningsprincipper
- Det økonomiske grundlag for den kommende tiårs

periode
- Værnenes opgaver
- Materielanskaffelsesplaner
- Personelpolitik.

[ det efterfølgende gives en kort orientering om de for
hold og ændringer, der i henhold til redegørelsen vil
komme til at berøre den hollandske flåde.

I indledningen til afsnittet om flåden bemærkes, at den
traditionelt kontinentalorienterede Sovjetunions maritime
ekspansion fortsætter med uformindsket styrke, og at en
hver potentiel trussel mod forbindelseslinierne til søs må
erkendes øjeblikkeligt. Det er derfor nødvendigt at udføre
konstant overvågning af Warszawapagtens skibe og luft
fartøjer. Flådestyrker besidder evnen til hurtig og effektiv
reaktion, og deres tilstedeværelse er af stor vigtighed som
konfliktforebyggende element eller som led i krisekon
trollen.

Den hollandske flådes primære operationsområder fast
slås som den østlige del af Atlanten, Kanalen og Nord
søen; opgaverne kan resumeres således:

- Bidrage til Natos krisekontroloperationer, ved bl. a.
at stille destroyer/fregat til rådighed for Standing
Naval Force Atlantic og minestryger til Standing Na
val Force Channel; enheder fra marineinfanteriet bi
drager også til løsning af krisekontrolopgaver.
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- Overvågningsopgaver, der udføres af luftfartøjer,
skibe og undervandsbåde.

- Amfibiestøtte til Natos flankeområder.
- Konventionel afskrækkelse til søs.
- Mineuskadeliggørelse.
- Konvojbeskyttelse.
- Havneforsvar.
- Forsyningstjeneste.
Foruden de opgaver , som den hollandske flåde må løse

inden for rammerne af Nato-alliancen og som tillægges
den højeste prioritet, udføres en række andre opgaver af
national karakter:

- Territorialt og maritimt forsvar af de hollandske An-
tiller.

- Fiskeriinspektion.
- Søredningsoperationer.
- Assistance ved naturkatastrofer.
- Støtte til FN-opgaver.
- Dykker- og minørtjeneste.
- Flagvisning og venskabsbesøg, bl. a. som baggrund

for diplomatiske eller kommercielle aktiviteter.
Til løsning af opgaverne finder rapporten, at følgende

sammensætning af flåden vil være optimal:
- To task groups i den østlige del af Atlanten og en

task group i Kanalen, hver bestående af en missilfre
gat, seks antiubådsfregatter og et forsyningsskib.

- En lask group i Nordsøen bestående af 4 antiubåds
fregatter.

- 6 undervandsbåde med konventionelt fremdrivnings
maskineri.

- 21 maritime rekognosceringsfly
- 36 helikoptere
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- 31 minestrygere og tre moderskibe
- lmarineinfanteri

samt en række mindre skibe og fartøjer.
Efter en gennemgang af det eksisterende materiel omta

les en række kvalitative og kvantitative mangler, som vil
opstå bl. a. ved udrangering af skibe og fly uden iværk
sættelse af erstatningsprogrammer; hertil kommer, at en
del af de eksisterende skibe og flyer blevet forældet, fordi
beslutning om erstatnings byggeri er blevet udsat. Dette
forhold spiller især en afgørende rolle, når det drejer sig
om orlogsskibe, hvor projektering, konstruktion og opera
tiv afprøvning er en såre tidskrævende proces.

På side 407 vises i skematisk form den optimale flåde
plan, flådens nuværende sammensætning samt rapportens
planer for 1977 og 1983.

Antiubådsfregatten VAN SPEIK.



410 Fra andre tidsskrifter

Redegørelsen fastsl år marineinfanteriets store betydning
for løsning af såvel nationale som allierede opgaver. De
ployering af amfibiestyrker til Natos flanker, herunder
især til det sårbare nordlige område, nævnes som et vig
tigt element i alliancens muligheder for krisekontrol.

Marineinfanteriets nuværende styrke er ca. 2.800 mand,
der er organiseret i to amfibiekampgrupper og et kom
pagni med specialuddannelse i operationer i bjerg- og ark
tiske områder. Det hollandske marineinfanteri er nært
knyttet til Royal Marines.

Den hollandske marines samlede personelstyrke, som i
1974 omfattede ca. 18.800 militære og knap 9.000 civile
ventes i 1977 reduceret til henhv. ca. 17.500 og ca. 8.400.

A. S.

FRA ANDRE TIDSSKRIFTER

Flådeadmiral S. G. Gorshkovs 10. artikel i serien
Navies in War and in Peace: A historical Perspective, som
gengives i oktober 1974 nummeret af U. S. Naval lnstitute
Proceedings, indledes med en kort omtale af supermag
ternes nukleare våbenkapløb. Forfatteren finder, at de so
cialistiske lande fra en stadig voksende styrkeposition har
magtet at skabe en effektiv modvægt mod den amerikan
ske imperialismes verdensomspændende aspirationer.
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Admiral Gorshkov vender derefter tilbage til et tidligere
i artikelserien fremhævet tema: teknologiens store betyd
ning for opbygning af militære - og i denne sammenhæng
især maritime styrker. Det postuleres, at en flådes tekni
ske standard er et direkte udtryk for et lands økonomiske
formåen og teknologiske udviklingsniveau.

Med støtte i en række historiske eksempler, hvoraf
nogle dokumenteres med citater, påvises hvorledes flåde
styrker gennem tiderne har været anvendt som støtte for
stormagternes (især Englands) udenrigs- og kolonipolitik.
En flådestyrkes rolle er ikke begrænset til løsning af vig
tige opgaver under krigsforhold; de imperialistiske lande
har altid betragtet deres flåder som et vigtigt politisk in
strument til støtte for diplomatisk virksomhed. Dette for
hold skyldes især. at flådestyrker - uden våbenanvendelse
men ved deres blotte tilstedeværelse i nærheden af et om
stridt land- eller havområde - kan øve pres på potentielle
modstandere.

Admiral Gorshkov mener, at de imperialistiske stater
også i dag anvender deres flåder til at demonstrere deres
styrke ved at lægge pres på andre stater og således under
støtte diplomatiske træk .

Efter et afsnit om flådernagternes udvikling i første
halvdel af det 20. århundrede omtales de amerikanske
flådestyrkers tilstedeværelse i Middelhavet og i Sydøst
asien i stærkt kritiske vendinger . Forfatteren behandler
herefter amerikanske politikeres forsøg på at oprette mul
tinationale, nukleare, stående flådestyrker; Standing Naval
Force At/antie nævnes som en symbolsk styrke. Der op
remses en række vestlige - fortrinsvis amerikanske forsøg
på at skabe provokerende situationer med orlogsskibe fra
den socialistiske verden, hvilket i 1972 førte til underteg-
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nelsen af den amerikansk-sovjetiske flådeaftale - den så
kaldte Incidents at Sea - traktat.

Det er klart admiral Gorshkovs opfattelse, at den røde
flåde er et betydningsfuldt element til fremme af sovjetisk
udenrigspolitik. Målet for flådens anvendelse og måden,
hvorp å den opereres i denne egenskab på den internatio
nale arena, adskiller sig fundamentalt fra de metoder, som
de imperialistiske lande bringer i anvendelse. Den røde
flåde søger at støtte en fredsvenlig politik, underbygger
venskabelige forbindelser mellem landene og er konstant
rede til at imødegå aggressorer. Den sovjetiske regering og
det kommunistiske partis centralkomite har - efter en nøje
vurdering af den voksende trussel - indset, at aggressions
styrker må bekæmpes på verdenshavene.

Den oceangående sovjetiske flåde har gennemført en
lang række besøg i et stort antal lande overalt på kloden.
Disse venskabs besøg har medført, at et bredt udsnit af
Sovjetunionens mange folkeslag, der udgør besætningerne
på de besøgende orlogsskibe, har kunnet overbevise bor
gere i besøgshavnene om kommunismens kreative tanker,
dens ideologi og kultur.

I den ledsagende kommentar skriver admiral D. L.
McDonald, U.S. Navy (Retired) , at admiral Gorshkov har
et grundigt kendskab til historien og den rolle , som flåder
har spillet gennem årene. Ved gennemgangen af de vestlige
flåders indflydelse på historiens gang synes Gorshkovs
vurdering at være en blanding af beundring og misun
delse. Admiral Gorshkov synes endvidere at sige, at den
vestlige anvendelse af flådemagt også kan praktiseres af
Sovjetunionen, men på en mere human måde .

A. S.
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MEDDELELSE FRA SØE-L1EUTENANT-SELSKABET

Det har længe været et ønske, at formanden for SLS, i
tidsskriftet, i rimelig 'tid før et forsamlingsårs begyndelse,
orienterede om selskabets planlagte møder i det kom
mende forsam1ingsår.

Som kommende formand for det 192. forsamlingsår ta
ger jeg meget gerne denne ide op, og benytter samtidig
lejligheden til at komme med nogle rent personlige be
tragtninger.

Generalforsamling i overensstemmelse med lovenes § 32
vil blive afholdt: den 16 okt.

Derudover er der planlagt møder dvs. foredrag på føl
gende datoer: 30 akt , 20 nav, 11 dee, 8 jan og 22 jan med
følgende emner:

30 akt Udviklingstendenser for polaromr ådet, herunder
specielt for Grønland.
ved OK H. C. Bach og civilingeniør Jørgen Taa
gehalt.
Foredraget er baseret på et studie, udarbejdet i
Forsvarsstabens Langtidsplanlægningsgruppe
(FST LTP), til brug ved tilvejebringelse af en
perspektivplan for forsvaret 1977-1992.

20 nav Crisis Management i Danmark.
ved KK J. F. Bork og hr. Arne Christiansen, for
mand for Folketingets Forsvarsudvalg.

11 dee Kampen om søherredømmet under Anden Ver
denskrig.
ved KA E. J. Saabye.

J
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22 jan NAVBALTAP - aktuelle problemer og planer.
ved VA N. F. Lange, COMNAVBALTAP.

8 jan Den norske flåde
ved. Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontre
admiralOddmund P. Åkeries.

Da alle, i denne travle tidsalder, er mere eller mindre
afhængige af en planlægningskalender, skal jeg derfor op
fordre alle medlemmer, der læser disse linier, til straks at
notere ovennævnte datoer.

De sidste to forsamlingsår har vist en lille stigning i an
tallet af deltagere til møderne . Når man nu tænker på, at
ca. 300 medlemmer er enten tjenestgørende eller bosat i
Københavnsområdet, er en mødedeltagelse på 45-50, dvs.
ca. 15 % ikke noget imponerende tal. Især ikke når man
tager i betragtning, at de 8-10 % af de 15 % er de samme
medlemmer, der møder op hver gang.

Bestyrelsen har tænkt sig på forsøgsbasis at propagan 
dere lidt for de enkelte foredrag, ved bl. a. at informere
de tjenestgørende officerer i Københavnsområdet en
ekstra gang, udover mødesedlen. Dette kan kun gøres ved
en række »kontaktofficerer« ved de enkelte tjenestesteder
og eskadrer.

Det har nemlig desværre vist sig, at mange medlemmer
ikke møder op, fordi de for kort tid forinden, dvs. dagen
før eller samme dag, finder ud af (læs: kommer i tanke
om), at der er foredrag i SLS.

Det skal nævnes, at det samarbejde, der blev indledt
sidste år med Krigsvidenskabeligt Selskab med fælles del
tagelse i enkelte foredrag af fælles interesse, vil blive fort
sat i det kommende forsamlingsår.
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SLS's foredrag er i sagens natur beregnet for medlem
mer tjenestgørende eller bosat i Københavnsområdet.
Med visse mellemrum antydes det, at også medlemmer
»vest for Valby Bakke« kunne tænke sig at få kendskab
til disse foredrag. Dette kan kun gøres ved offentliggørelse
i tidsskriftet eller rundsendeise af referater. Bestyrelsen vil
lægge sig i selen for at få fremskaffet manuskripter fra
foredragsholderne og vil forsøge at rundsende så mange
referater som muligt. Men det er tidskrævende og kræver
en skrivekapacitet, som SLS kun i begrænset omfang rå
der over.

Spørgsmålet om medlemskriterierne blev, efter at have
været diskuteret i næsten 10 år og behandlet af forskellige
udvalg i næsten 5 år, heller ikke klarlagt i sidste forsam
lingsår.

Den sidste afstemning viste, at et klart flertal, dvs. ca.
70 % af de afgivne stemmer, var for forslaget om at ud
vide medlemskriteriet, til at omfatte alle A-officerer. Des
værre manglede 7 stemmer, for at afstemningen kunne
regnes for gyldig.

Det er den kommende bestyrelses absolutte hensigt igen
at forsøge at få en afklaring på udvidelsen af medlems
kriteriet. Idet bestyrelsen, i modsætning til visse medlem
mer, i højeste grad betragter tiden som moden til en så
dan udvidelse.

Det er min egen faste overbevisning, at vi ikke kan
være bekendt at lade dette spørgsmål være uafklaret, især
i betragtning af, at den sidste afstemning må tages som et
tillidsvotum.

Der er nedsat et udvalg til at foretage en generel revi
sion af lovene, og ligeså snart dette udvalg barsler med et
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udkast/forslag, vil det blive overgivet til det stående
udvalg .

Det er bestyrelsen magtp åliggende at understrege, at
forinden en ny afstemning finder sted , vil der være en
afklaring på forholdet til Søofficersforeningen.

Der er en hel række følelsesmæssige problemer involve
ret i argumenterne imod udvidelsen af medlemskriterierne,
hvilket bl. a. fremkom på de indsendte stemmesedler ved
sidste afstemning.

Ser vi bort fra tilhørsforholdet til Søofficersforeningen,
som praktisk talt alle mener, vi bør holde uden for med
lemsudvidelsen, så er der blevet peget på en række andre
højtuddannede og velkvalificerede personer, der besætter
nøglepositioner i Søværnet eller Marinehjemmeværnet,
som også burde komme i betragtning ved en medlems
udvidelse. Disse personer er især civile ved OLV og SMK
samt reserveofficerer og distriktsledere iMarinehjemme·
værnet.

Det er nok for tidligt at udtale sig om en så drastisk
medlemsudvidelse vil kunne accepteres af medlemmerne,
men det kan måske foreløbig løses ved en udvidelse af
gæsteparagraffen i lovene.

Bestyrelsen har lært af sidste afstemning, og en evt. ny
afstemning i det kommende forsamlings år, vil finde sted
med stemmesedlen udsendt i god tid og vedlagt: udvalgs
betænkning, kundgørelsen og frankeret svarkuvert. Ellers
risikerer vi endnu engang, at spørgsmålet om medlems
udvidelsen står uafklaret med 10 års jubilæum.

Patrick Howard.
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STØVLER OG SKO
Af Kontreadmiral H.M. Petersen

417

Kontreadmiral Henrik Marius Peter
sen er født den 23. februar 1919.
Fra sin udnævnelse til sølejtnant af
2. grad i 1943 og indtil krigens af
slutning deltog han i modstandsbe
vægelsens efterretnings- og trans
porttjeneste. Efter krigen deltog han
som chef for en minestryger i ryd.
ning af miner i danske farvande.
Admiralens interesse for efterret
ningstjenesten holdt sig. Som
kaptajnløjtnant og orlogskaptajn
gjorde han fra 1949 til 1963 tjeneste
skiftevis i Søværnskommandoens og
Forvarsstabens efterretningsafdelin
ger afbrudt af tre sejladsperioder som næstkommanderende i fregatte r og
kystjagere, samt chef og divisionschef for minelæggere.
Efter gennemgang af Command Course på U.S. Naval War College
gjorde kontreadmiralen tjeneste som chef for Operationsafdelingen i Sø
værnets operative Kommando i Århus fra 1965 til 1968. Herefter fulgte 3
års sejlende tjeneste som kommandør og chef for Torpedobådseskadren.
indtil han i 1971 kom til COMNAVBALTAP's stab i Kiel. Her gjorde
han tjeneste i en kort periode, idet han i slutningen af 1972 blev kaldt
hjem for at overtage stillingen som chef for Forsvarsstabens Operationsal
deling. Samtidig blev han udnævnt til kontreadmiral.
11974 vendte kontreadmiral Petersen tilbage til Århus, hvor han overtog
posten som chef for Søværnets operative Kommando.

Det er blevet almindeligt, når talen falder på forsvaret at
bedømme dette efter, hvor stor en del af personellet, der er
beskæftiget med de egentlige operative opgaver, og hvor
mange, der beskæftiger sig med de såkaldte støttefunktio
ner . En tidligere forsvarsminister yndede at udtrykke det
ved spørgsmålet om, hvor mange, der havde støvler på, og
hvor mange, der bar sko i forsvaret. Men også blandt for-
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svarets eget personel råder der en mærkværdig dichoto
misk holdning til den operative aktivitet og støttefunktio
neme. F.eks. skriver redaktøren af dette tidsskrift, orlogs
kaptajn P. Schriver i sine nytårsbetragtninger i år (T.f.S.
januar/februar 1975), at der må konstateres et skærende
misforhold med antal skibe under kommando og antal flå
destationer (FLS), og senere anføres sammesteds, at det
udsparede personel (fra neddæmpede FLS) bør anvendes
til fordel for mere operative funktioner. Jeg har selv i
generel form taget til genmæle mod den skarpe skillelinje
mellem operative aktiviteter og støtte funktionerne (T.f.S.
april 1975), men da det kan være vanskeligt at afgøre,
hvem der egentlig har ret, vil jeg prøve her lidt mere
detaljeret og systematisk at underbygge min påstand, ja
faktisk forsøge at rokke lidt ved ministerretorikken og re
daktørvurderingeme.

Når man vil gøre rede for, hvor stor en orlogsflåde er, er
det meget almindeligt , at man nævner antallet af skibe,
der indgår i Flådens tal. Ikke alle uden for Søværnet er
imidlertid klar over, at dette tal ingenlunde er dækkende
for det antal, der til enhver tid kan holdes udrustede (un
der kommando). Normalt skal et skib i løbet af sin levetid
gennemgå en række større eftersyn med 4-5 års mellem
rum og varende V2- 1 år. Man kan således ikke regne
med en større udnyttelsesgrad end maksimalt 0.8 . Dette
betyder, at har man en skibsklasse på 10 skibe, kan man
aldrig regne med mere end 8 udrustede. I praksis accepte
res imidlertid en gennemsnitsudnyttelse på 0.75, som det
er kommet til udtryk ved forsvarets målsætning for udrus
tede enheder.
For den operative kommanderende er antallet af udrustede
skibe imidlertid ikke det essentielle. Han er derimod
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brændende interesseret i antallet af til enhver tid operative
enheder, og her spiller en faktor ind, der bedst kan beteg
nes som de tilfældige havarier. Disse består i uforudsige
lige havarier på signalmateriel, ildledelsesudstyr, armering,
maskineri, skrog o.S.V., og de bevirker normalt, at skibet ,
hvor de forekommer, i kortere eller længere tid erklæres
»for ikke operativt- og må udgå af beredskabet. Disse
havarier spille en væsentlig rolle for antallet af til enhver
tid fuldt operative enheder. Som eksempel på nogle
udnyttelsesgrader, der er temmelig konstante og kan plan
lægges, og operationsgrader. der er betinget af tilfældige
havarier (her regnes både med hyppighed og tid for ud
bedring), skal anføres nogle statistisk underbyggede tal for
nogle skibstyper:

SKIBSTYPE A (større)
Alder 3789 dage
Uden kommando. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 756 dage (20 %)
Kommando hejst 3033 dage (80 %)
Ikke operativ på grund af havarier
under kommando 430 dage (14 %)

SKIBSTYPE B (mindre)
Alder 3972 dage
Uden kommando 1387 dage (35 %)

Under kommando 2585 dage (65 %)
Ikke operativ på grund af haverier
under kommando 930 dage (36 %)

Ud fra disse tal vil det vel være naturligt at slutte, at for
skibstype A med en havarirate på 14 Ofo (d.v.s. en opera
tionsgrad på 0.86) og en udnyttelsesgrad på 0.8, vil man
kunne forvente (antal i Flåden X 0.8 X 0.86) operative til
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enhver tid. Ud af 8 enheder altså 5-6 operative. Men så
enkelt er det ikke . Da havarierne og tiden for deres udbed
ring optræder tilfældigt og uafhængigt fra skib til skib I

kan antallet af operative enheder svinge fra dag til dag.
Det vil derfor være mere logisk at udtrykke antallet af
operative enheder som en sandsynlighed for mindst så og
så mange . Som illustration skal følgende eksempler anfø
res:
SKIBSTYPE B
Antal enheder i Flådens tal 16
Udnyttelsesgrad 0.65
Antal enheder under kommando (m) 10
Havarirate 0.36
Operationsrate 0.64

Antal = n Sandsynlighed for Sandsynlighed for
n operative = Pn mindst n operative
(Pn = Km. n.pn.qm-n}

n Pn Pnace

10 0.012 0.012
9 0.065 0.077
8 0.164 0.241
7 0.246 0.487
6 0.242 0.729
S 0.164 0.893
4 0.077 0.970

Den operative kommanderende kan nu udtrykke antallet
af operative enheder som ca. 90 % sikkerhed for mindst S
operative (d.v.s, S, 6, 7, 8, 9, eller 10).
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For en større skibstype med bedre udnyttelsesgrad og ope
rationsrate ser regnestykket således ud:
Antal enheder af typen i Flådens tal 8
Udnyttelsesgrad 0.8
Antal enheder under kommando 6
Havarirate 0.14
Operationsrate 0.86

n

6
S
4

Pn

0.405
0.395
0.161

Pnacc

0.405
0.800
0.961

Her kan antallet af operative enheder udtrykkes som ca.
95 % sikkerhed for mindst 4 (d.v.s, 4, S eller 6).

Det, der falder i øjnene ved disse to eksempler, er den
store indflydelse, som havariraten har på det forventede
antal operative enheder. Intuitivt står dette sikkert de
fleste klart, men her udtrykkes det objektivt i tal.

Der er 3 måder, hvorved antallet af operative enheder kan
øges:

- flere skibe i Flådens tal
- bedre udnyttelsesgrad
- mindre havarirate.

Den første af disse muligheder er næppe realistisk og i
hvert fald meget kostbar.
Den anden mulighed kan ikke bringes i anvendelse ved
større enheder, hvor den allerede er nær det maksimale.
Derimod kan den sikkert anvendes over for mindre enhe
der, hvor den bør kunne hæves til ihvertfald 0.7.
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Den tredje mulighed bør kunne opnås på følgende måde:

- styrkelse og optimering af Søværnets Materielkomman
dos (SMK) virksomhed

- optimering af flådestationsaktiviteten
- bedre og sikrere bruger-vedligeholdelse (d.v.s. dygtigere

og bedre uddannet personel)
- optimering af fredsaktiviteten for Flådens enheder.

For yderligere at demonstrere havariratens indflydelse skal
gennemgås nogle tilfælde, hvor udgangspunktet tages i
Flådeplan 1982.
Ifølge denne plan, som den i princippet er politisk god
kendt ved Forsvarsforliget i 1973, skal der i Flåden bl.a.
indgå 6 fregatter /korvetter og 18 torpedo/missilbåde. En
del af disse enheder vil være meget nye og komplicerede
våbensystemer . Hvis vi som den realistiske forudsætning
går ud fra en udnyttelsesgrad på 0.8 for større enheder og
0.7 for de mindre, kan følgende tabeller opstilles:

Større enheder i Flådens tal 6
Udnyttelsesgrad 0.8
Minimum under kommando 4
Havarirate 0.15
Operationsrate 0.85

n Pn Pnacc

4
3
2
1

O

0.522
0.368
0.098
0.011
0.001

0.522
0.890
0.988
0.999
1.000

Ud fra dette kan udledes, at med ca. 90 % sandsynlighed
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kan 3 eller 4 forventes operative, og mere end halvdelen af
tiden vil 4 være operative.
Hvis det nu ville være muligt at reducere havariraten til 10
0/0 ville resultatet blive således:

n Pn Pnacc

4
3
2
1
O

0.656
0.292
0.049
0.003
0.000

0.656
0.948
0.997
1.000
1.000

Heraf ses, at sikkerheden for 3 eller 4 operative enheder er
øget fra ca. 90 % til ca. 95 0/0, og i ca. 2/3 af tiden vil 4
være operative.
Torpedo/missilbåde i Flådens tal 18
Udnyttelsesgrad O. 7
Minimum under kommando 12
Havarirate 25 %
Operationsrate 75 %

n Pn Pnacc

12 0.032 0.032
11 0.127 0.159
10 0.232 0.391
9 0.258 0.649
8 0.194 0.843
7 0.103 0.946
6 0.040 0.986
5 0.011 0.977
4 0.002 0.999
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Fra dette udledes, at der er ca, 95 % sikkerhed for mindst
7 operative både, og i ca. 2/3 af tiden er 9, 10, 11 eller 12
klare.

Hvis havariraten kan nedsættes til 20 % fås følgende re
sultat:

n

12
11
10
9
8
7
6

Pn

0.069
0.206
0.283
0.236
0.133
0.053
0.016

Pnacc

0.069
0.275
0.559
0.794
0.927
0.980
0.997

D.v.s., der er mere end 90 % sandsynlighed for mindst 8
operative og i mere end halvdelen af tiden er 10, 11 eller
12 i orden.

Udtrykt i antal skibsdage pr. år fremgår det for større en
heders vedkommende, at en reduktion af havariraten fra
15 % til 10 % betyder en øgning i årlige skibsdage på:
(365 X 4 X 0.9) + (365 X 4 X 0.85) = 1314 + 1241 =
73, d.v.s. Heks. 1 operativ korvet ekstra i 73 dage eller 1/5
år.

For de mindre enheder betyder en ændring i havariraten
fra 25 % til 20 % en øgning i årlige skibsdage på (365 X
12 X 0.8) + (365 X 12 X 0.75) = 3504 + 3285 = 219
d.v.s. 1 operativ torpedobåd ekstra i 219 dage eller 3/5 år.

Det, som disse tal gerne skulle demonstrere, er, at det for
den operative kommanderende er af afgørende betydning,
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at de såkaldte støttefunktioner 9SMK og flådestationerne)
er effektive, at reservedelslagre er til stede, og at skibsbe
sætningerne er effektive og veluddannede til deres bruger
vedligeholdelsesopgaver.

Selvom det lyder kaulslået, må en operativ chef for den
danske Flåde i dag inden for visse rammer lægge mere
vægt på støttefunktionernes styrke end på antallet af enhe
der i Flådens tal. Det. der for ham betyder noget. er det
til enhver tid værende antal fuldt operative enheder.

Hvor skal pengene nu komme fra til en udbygning af
SMK, flådestationerne, uddannelse m.v.? Det er selvfølge
lig altid svært at anslå disse ting, men hvis man kunne gå
ud fra, at man ved reduktion af havariraten kunne tjene 1
udrustet torpedobåd, svarende til 1.5 i Flådens tal, så sva
rer det til en investering på 100 millioner kroner plus 300
millioner i drift over den samlede levetid på skønnet 18 år,
d.v.s, årligt 400 miUioner kroner: 18 = 22 millioner kro
ner (se note).
Dette svarer nogenlunde til et par hundrede mands løn
ning pr. år. hvilket måske lige netop er det, der skal til for
at opnå optimalt lave havarirater.

Jeg har ved ovenstående betragtninger og på grundlag af
mere end 10 års havaristatistik gerne villet udtrykke en
flådechefs syn på betydningen af støttefunktionernes effek
tivitet . Jeg mener ikke, det er muligt skarpt at adskille det
operative og det logistiske system, udrustede skibe og flå
destationer, støvler og sko. I sin substans er det operative
logistisk og det logistiske operativt. Det, jeg vil anbefale,
er, at SMK, flådestationerne, uddannelsen og aktiviteten
planlægges og dimensioneres, så der ud fra det givne antal
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2S "10
25 %
30%
20 %

enheder i Flådens tal opnås maksimum af operative
skibsdage.
Hellere lidt flere sko, hvis huller i støvlerne derved undgås.

Note: Ifølge engelske oplysninger fordeler et orlogsskibs samlede livstids
udgifter sig således:
Investering:
Operativ drift:
Vedligeholdelse :
Besætning:
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FRA ANDRE TIDSSKRIFTER

STANDARDISERING

Europæisk SS-missil

En plan til amerikansk-europæisk samarbejde.
Af Thomas A. Callaghan, Jr.

4V

I en artikel i nato review, nr. 4, august 1975 vurderer for
fatteren, der tidligere for US State and Defense Depart
ment har udarbejdet en rapport om emnet, de hindringer,
der ligger i vejen for en højere grad af standardisering af
våben og udstyr indenfor NATO, og han skitserer nogle
forslag til en række løsninger.
Artiklen er oversat og bearbejdet af kaptajnløjtnant Anker
Nissen.

Eurogruppens ministre, der mødtes i maj i år, under for
mandskab af den britiske forsvarsminister Roy Mason,
anbefalede en meget kraftigere tilnærmelse til standardise
ring gennem militær handel mellem USA og Europa.
Dette initiativ blev diskuteret et par uger senere at
NATO's forsvarsministre og i princippet tiltrådt af den
amerikanske forsvarsminister Schelsinger, der citerede The
CULVER-NUNN NATO STANDARDIZATION AMEND·
MENT som værende en god start.
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Den 19. maj 1975 tiltrådte det amerikanske senats for
svarsudvalg enstemmigt The CULVER-NUNN NATO
STANDARDIZATION AMENDMENT (c'-N. AMEND
MENT). Udvalget bemærkede i sin rapport, at -Den nu 
værende formering ved knopskydning, hvad angår indivi
duelle nationale våben og forsyninger, medfører en uøko
nomisk duplikering. og forhindrer alliancen i at opnå et
effektivt fælles forsvar. Det er blevet anslået. at udgifterne
forbundet med en sådan duplikering løber op i 10-15
milliarder dollars pr. år. og at den manglende standardise
ring medfører 30-40 procents tab i kampkraft«.

For at hjælpe på dette forhold fastslår c'-N. AMEND
MENT, at udstyr, der i medfør af den nordatlantiske trak
tat anskaffes til brug for USA's væbnede styrker i Europa,
skal standardiseres eller i det mindste være interoparatio
nelt med andre NATO medlemmers udstyr. Når som helst
forsvarsministeren (den amerikanske) fastslår, at det er
nødvendigt for at gennemføre den politik, der kommer til
udtryk i dette afsnit, at anskaffe udstyr, der er produceret
udenfor USA, er han bemyndiget til at beslutte, at erhver
velsen af tilsvarende udstyr, der er fremstillet i USA, ikke
er i samfundets interesse.

Ved det sidste NATO topmøde pegede præsident Ford på,
at en generation efter NATO's tilblivelse »spilder alliancen
årligt kæmpemæssige beløb, hvorved militær effektivitet I

går tabt«. Præsidenten tilføjede: »Vi har simpelthen ikke
gjort nok for at standardisere vore våben. Dette må vi kor
rigere. Vi må også indbyrdes være enige om en fornuftig
opdeling af våben udviklingsprogrammer og produktionsan 
svar. Og vi må gøre meget mere for at forøge vor indbyr-
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des kapacitet med det formål at støtte hinanden såvel i
kamp- som forsyningsmæssige henseende».

Dette er et virkeligt fremskridt. Både den amerikanske
præsident og senatet på den ene side og Europas forsvars
ministre på den anden er enige om, at det længe oversete
mål, at standardisere inden for NATO, nu skal tilgodeses.
I sandhed, dersom kongressen ophæver CULVER-NUNN
amendmentet til lov, vil det være den første lov, der er sat
i kraft af nogen lovgivende magt i noget NATO land, som:

- Pålægger dets forsvarsminister formelt at forelægge for
lovgivningsmagten anskaffelser af ikke standardiserede
våben eller udstyr til dets NATO styrker.

- Specielt bemyndiger dets forsvarsminister til at gøre
udenlandske indkøb med det formål at standardisere
og. når sådanne indkøb foretages. at beslutte. at det
ikke er i samfundets interesse at købe tilsvarende udstyr
fra en indenlandsk leverandør.

Tilsvarende lovgivning i de europæiske parlamenter ville
knæsætte ideen om, at USA og Europa skal anskaffe de
samme våbensystemer. samme ammunition og samme
reservedele til deres NATO styrker gennem militær sam
handel. Det første skridt er et værdifuldt koncept, men der
skal gøres meget mere. Næste skridt er at oprette en brug
bar amerikansk-europæisk samarbejdsstruktur, idet en så
dan endnu ikke eksisterer.
Der er i virkeligheden tale om tre strukturelle forskelle,
som hindrer amerikansk-europæisk militær samhandel.
For det første er det enkelte projekt for lille til kooperative
bestræbelser. For det andet er Europas enkelte stater for
små til individuelt, bilateralt samarbejde med USA. For
det tredje er den europæiske industri for lille til at produ-
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cere våbensystemer efter en transatlantisk skala. Disse
punkter diskuteres enkeltvis.

Strukturen for lille
Det enkelte projekt er en for snæver struktur. I årevis har
USA og et eller flere europæiske lande (såvel som de euro
pæiske lande indbyrdes) prøvet at samarbejde indenfor
forsknings- og udviklingsprojekter, fælles produktion, li
censproduktion og mellem konkurrerende konsortier. For
nogle projekters vedkommende har alle disse metoder
været gode. For mange andre har de været ganske uegne
de.
Farten har under projekt-for-projekt fremgangsmåden væ
ret ulidelig langsom. Ethvert nyt projekt kræver lange for
handlinger. Dette skyldes, at der skal opnås enighed om
meget mere end hvad der direkte angår projektets militære
formål. Der skal være enighed om udgiftsdeling og ar
bejdsdeling. De samarbejdende parter skal afveje deres fi
nansielle, industrielle og teknologiske grundlag, enten in
denfor projektet eller ved kompensation og udligning. Det
te tager tid og er meget ineffektivt. Hvad fører det til?
I løbet af de to eller flere år, det tager at sætte et enkelt
projekt igang, påbegyndes måske fem eller flere ikke-stan
dardiserede projekter, og i mange tilfælde opnår man end
ikke standardisering mellem projektdeltagerne og langt
mindre indenfor NATO. Dette, at omkostningerne i for
bindelse med et samarbejdsprojekt sædvanligvis overstiger
prisen for et nationalt projekt med 20-30 %, har en kon
serverende effekt på de nationale forsvarsressourcer, me
dens allierede forsvarsresoourcer går tabt.
Vi behøver derfor en ny struktur. Vi skal ophøre med at se
den gale vej (igennem kikkerten), når vi betragter standar
disering. Standardisering er et enormt økonomisk spørgs-
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mål. Over 70 % af det amerikanske forsvarsbudget og over
80 % af de europæiske NATO allieredes budgetter går til
generelle styrker. De kombinerede allierede forsvarsudgif
ter til udvikling, produktion og anskaffelse af konventio
nelle våben beløber sig til over 27 milliarder dollars årligt.
Standardisering er ikke et problem, der løses ved småinve
steringer eller ved lejlighedsvis at gå i gang med enkeltpro
jekter til særlige formål.
Vi skal oprette en transatlantisk ramme, hvorved militær
samhandel vil kunne følge den kommercielle handels
strømninger; herved ville der opnås balance over mange
projekter og mange år, i stedet for som nu, hvor man er
tvunget til at finde balance i et enkelt projekt, eller selv
flere, ad gangen.
For at gennemføre dette må vi etablere regler, der sætter
os i stand til i hvert enkelt tilfælde at kende spillet; og
sådan at såvel civile som militære ledere i forsvaret på
begge sider af Atlanten kan komme igang med standardi
seringsarbejdet uden den evindelige prutten om fordeling
af omkostninger og arbejde samt udligning. Dette betyder
oprettelsen af et transatlantisk forsvarsmarked.

SMA NATIONER
Men dette fører os til den næste strukturelle ufuldkom
menhed. Samarbejde indenfor et transatlantisk forsvars
marked kræver at parterne kan sidestilles i formåen, med
mindre en af parterne vil acceptere at spille en underord
net rolle, eventuelt som underleverandør, på fortsat basis.
En sådan rolle vil Europa aldrig acceptere, og det er heller
ikke en rolle, der effektivt ville holde gang i Europas store
teknologiske og industrielle formåen.
Dog mangler Europa nogle institutioner for at være nært
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sammenligneligt med USA. Et Europa ville kunne bære en
rimelig del af NATO's forsvarsbyrde, og det ville være i
stand til at gå i spænd med USA, men tolv individuelle
europæiske stater kan ikke. Ulighed i målestok gør det
umuligt at strukturere større forsvarsudviklingsprogram
mer og - produktionsprogrammer på bilateralt grundlag
mellem USA og Storbritannien eller Frankrig, Tyskland
eller ethvert mindre land. Et enkelt bilateralt projekt er
gennemførligt, men ikke et andet eller et tredje.
Men selvom der eksisterede en europæisk institution, der
kunne samle det europæiske forsvarsmarked, så Europa
kunne handle på lige fod med USA, ville der stadig være
et tredje strukturelt problem.

Europæisk-Amerikansk skala produktion
En tovejs trafik mellem USA og Europa kræver , at indu
strierne på begge sider af Atlanten er i stand til at udvikle
og producere våben og materiel efter en kombineret
europæisk-amerikansk skala. Den amerikanske industri
kan gøre det. Den europæiske kan ikke. Dette skyldes
ikke, at den europælske industri mangler evnen. Det skyl
des, at den europæiske forsvarsindustri i højere grad er
struktureret på national end på europæisk basis. Europa
må derfor omstrukturere sin forsvarsindustri, så den kan
tjene et transatlantisk forsvarsmarked virksomt og effek
tivt. Til gengæld må USA arbejde sammen med Europa på
at etablere en markedsstruktur, der vil medføre de nød
vendige industrielle sammensmeltninger.
Europa vil ikke foretage de omfattende institutionelle æn
dringer og investeringer, som amerikansk-europæisk sam
arbejde medfører, dersom et samarbejde påbegyndes, og
derefter skrider langsomt og tøvende fremad. Små pro-
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grammer og store ændringer passer ikke sammen. Dette er
en af årsagerne til at tilløbet til en europæisk politisk og
økonomisk union er stoppet. Med små programmer er for
delene for få og de kommunikeres ikke viden om (til for
skel fra punkter hvorom man er uenige). Uden at pro
grammet presser sig på , forbliver forpligtelsen overfor sta
tus quo stærk og hemmende. På den anden side muliggør
store programmer institutionelle ændringer, især når disse
ændringer ender med blot at blive opfattet som et middel
til at opnå en ønsket og ønskeligt afslutning.
Hvad skal der da gøres? Såvidt forfatteren kan se, må det
endelige mål være en transatlantisk teknologisk samar
bejds- og handelsaftale, der danner grundlag for tre uad
skillige strukturer.
- Et nordatlantisk fælles forsvarsmarked.
- Samarbejde indenfor den civile teknologi.
- Åbne regeringsindkeb,

Fælles forsvarsmarked

Den fulde udbygning af det fællles forsvarsmarked skulle
strække sig over tolv år og kulminere med gensidig
amerikansk-europæisk militærindustriel afhængighed. Men
der ville ikke her være plads til små skridt eller indledende
forsøgsprojekter. Med allierede duplikeringsinvesteringer
på over 10 milliarder dollars årligt ville forsøgsprojekter
kun være nipperi i forhold til en allieret duplikering for
100 milliarder dollars over en tiårig periode.
Samarbejde kan af stort set samme årsag ikke begrænses
til udelukkende at omfatte nyudviklingsprojekter, og af
politiske og militære såvel som økonomiske grunde skal
hurtige resultater søges opnået. Dette betyder anskaffelser
fra hinanden, samproduktionsprojekter og påbegyndelse af

10...- _
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gensidig forsyning. Beskæftigelse og andre fordele skulle
begynde at vise sig for parlamentarikerne.
USA ville følgelig tilbyde at modsvare hver dollar, som
Europa gav ud i USA, med at give en dollar ud i Europa;
og tilbyde at opveje prisen for hvert system, der var udvik
let i Europa til brug for NATO, med et stykke amerikansk
forsvarsudstyr , ligeledes til fælles brug.
Jo mere Europa ville bidrage til NATO's generelle styrker,
des mere ville USA bidrage. Til gengæld ville Europa være
indforstået med:
- At oprette en institution indenfor den nordatlantiske

alliance (provisorisk kaldet Det Europæiske Forsvars
anskaffelsesagentur}, der ville sætte Europa i stand til
at planlægge, financiere og administrere bilateral, flere
årig forsvarsforskning. -udvikling, -p roduk tion og bi
standsprogrammer med USA. hvorved duplikering blev
undgået.

- At udligne den amerikanske deployering af tropper
fuldt ud gennem de besparelser Europa ville opnå ved
at gå ind for det her beskrevne system samt bistandser
faringer.

- At opretholde de europæiske forsvarsudgifter på mindst
det nuværende niveau så længe der er en betydelig
skævhed mellem de amerikanske og europæiske for
svarsbudgetter, eller indtil lavere niveauer gensidigt ac
cepteres.

Fuld udligning skulle gradvist indføres i løbet af en over
gangsperiode, idet mange af de udenlandske kurstab, der
nu bæres af USA alene (undtagen hvad angår den tyske
udligning), automatisk ville blive en fælles NATO udgift i
et fælles forsvarsmarked. Det er ikke usandsynligt, at det
endelige underskud kunne halveres . Et påbud om en ind-
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lednigsvis udligning på SO % ville fremskynde overgangen.
USA's kongres og Europas parlamenter skulle ved ind
gåelse af en traktat herom (støttet af den nødvendige lov
givning) fastlægge følgende grundlæggende principper for
at kunne styre forhandling og administration ved afskaffel
se af våbensystemer og ved påbegyndelse af materielpro
jekter:
- Samarbejdet skal sikre afbalancerede kollektive styrker

til forsvaret af Europa.
- Al unødvendig duplikering skal elimineres.
- Fordele og byrder skal deles rimeligt.
- Samarbejdet skal føre til maksimal standardisering.
- Samarbejdet skal føre til maksimal gensidig løbende

forsyning.

Disse principper ville dæmpe frygt og mistanker og fast
sætte de mål, der skal søges nået samt de forskifter, der
skal følges. De ville yderligere sikre industri og beskæfti
gelse på begge sider af Atlanten.
Indenfor rammerne af de grundlæggende principper skulle
USA og Europa sætte sig følgende midlertidige og langsig
tede mål:
- Et indledende treårigt mål for gensidige forsvarsanskaf

felser til 2 milliarder dollars.
- Et treårigt mål for harmonisering af al grundlæggende

svarsmæssig forskning.
- Et indledende treårigt mål for anvendelse af 4 milliar

der dollars til komplementære igangværende udviklings
projekter på begge sider af Atlanten.

- Et fireårigt mål for forsyningsmæssig levering af alle al
mindelige våben og udstyr.

- Et tolvårigt mål for opnåelse af fuldstændig gensidig
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militær-industriel afhængighed indenfor udvikling og
produktion samt støtte til generelle styrker.

Ved slutningen af det tolvte år ville Europa og USA hver
udvikle, producere, støtte og forsyne hinanden med det
taktiske våbenudstyr og materiel de bedst var i stand til at
lave. Dette ville betyde specialisering, langsigtede produk
tionsprogrammer og stigende økonomi med lavere pris pr.
enhed til følge. Militær handel ville foregå i begge
retninger. Nye stillinger og markeder ville blive skabt på
begge sider af Atlanten. Salget af amerikanske våben til
Europa ville skaffe USA udenlandsk valuta til anskaffelse
af våben fra Europa.
Den påfølgende standardisering og evne til at operere om
hinanden ville reducere prisen på reservedele og støttema
teriel. Antallet af oplagrings- og fordelingsdepoter samt af
prøvningsfaciliteter ville blive nedbragt. Vedligeholdelses
personellet, militært som civilt, amerikansk som europæ
isk, kunne reduceres. General Andrew J. Goodpaster, tid
ligere Saceur (Supreme Allied Commander Europe), an
slår, at allieret militær effektivitet ved en sådan standardi
sering ville forøges med fra 30 til SO % for de fleste enhe
ders vedkommende og helt op til 300 % for visse taktiske
luftforsvarsenheder.
Ved standardisering og stigende militær effektivitet ville
alliancens generelle styrker blive et stærkt, afbalanceret,
konventionelt afskrækkende middel mod Warszawapagtens
konventionelle militære trussel.

Civil teknologi
Den civile teknologiske struktur komplementerer på mange
måder det fælles forsvarsmarked. Der er brug for dristige,
foretagsomme programmer med ekspansivt sigte for på et
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udfordrende grundlag at genopvække den folkelige opbak
ning af den nordatlantiske alliance. Civilt teknologisk sam
arbejde ville desuden lette det politiske pres , der forstær
kes af inflationen, for at overføre midler fra forsvaret, ind
til fordelene ved et økonomisk samarbejde indenfor både
civil og militær teknologi ville tale m.fantasien hos de un
ge, hvis mangel på minder om den kolde krig kan gøre
dem skeptiske overfor et militært samarbejde alene. Og ci
vilt teknologisk samarbejde ville være en årsag for Sovjet
unionen til at betragte afspænding som en frygtløs realitet.
Den civile teknologiske struktur skulle følge mønsteret for
det fælles forsvarsrnarked med prioriteten lagt på energi
området. De samme grundlæggende principper ville kunne
anvendes i muligt omfang. Følgende mål skulle fastsættes:
- Indledningsvis 1 milliard dollars til igangværende kom-

plementære energiudviklingsprojekter på begge sider af
Atlanten.

- Indledningsvis 2 milliarder dollars over tre år til igang
værende komplementære udviklingsprojekter på andre
områder.

- Harmonisering over fire år af alle forskningsprojekter i
et bredt anlagt program vedrørende koordineret gensi
dig civil teknologisk forskning.

Hver dollar Europa gav ud til et aftalt civilt teknologisk
projekt ville blive opvejet af en amerikansk dollar til et af
talt projekt. Resultaterne ville blive delt i overensstemmen
de med de grundlæggende princippers ordlyd. Den ameri
kansk-europæiske samarbejdsstruktur indenfor civil tekno
logisk forskning tænkes ikke alene forbeholdt USA og
Europa. Det er en struktur, i hvilken Japan, de øvrige
OECD-lande, Iran, den arabiske verden og andre
OPEC-lande efterhånden kunne indtræde. Og i ånden fra
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Marshall Plan-tilbudet, som Stalin afslog, ville USA og
Europa i gensidig afhængighed opbygge en teknologisk
samarbejdsstruktur, hvori selv Warszawapagten kunne
indtræde med tiden, forudsat SALT, MBFR og afspæn
ding fører til realititer.

Sovjetunionen ville således sidde inde med nøglen til den
del af vestens teknologiske handel og samarbejde, den be
høver. Hvis og hår Sovjetunionen sænker Warszawapagtens
oprustningsniveau til en ikke truende tærskel, kunne
NATO følgelig reducere sine militærudgifter, og Sovjet
unionen ville samtidig etablere en udgiftstærskel til civilt
teknologisk samarbejde mellem NATO og Warszawapag
ten.

Åbne regeringsindkøb
Den åbne regeringsindkøbsstruktur ville gradvist fjerne
»keb nationalt« barriererne for handel mellem USA og
Europa i det kæmpemæssige regeringsaniagte marked for
civile og militære varer og serviceydelser. Regeringsind
købsmarkeder er de sidste og største områder indenfor ver
denshandelen. Regeringerne indenfor den nordatlantiske
alliance anskaffer årligt våben for over 70 milliarder dol
lars, strategiske kernevåben ikke medregnet. Med andre
ord tilvejebringer disse markeder for langt over 40 milliar
der dollars i industriel handel, der påvirkes af Kennedy
Runden.
Regeringsindkøbsmarkeder, amerikanske og europæiske,
er de mest beskyttede markeder i den frie verden. Han
delsloven af 1974 bemyndiger præsidenten til at forhandle
om fjernelsen af den amerikanske Buy American-Iovs re
striktioner mod tilsvarende indrømmelser fra handelspart
neres side, såfremt kongressen godkender dette.
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Det er interessant at bemærke, at i løbet af det lykkelige
forår i 1973, da HAOUSE WAYS AND MEANS-komiteen
holdt sine høringer, såvel som i sommeren 1974, da sena
tets finanskomite holdt sine høringer, var der ingen fra ar
bejder- eller industrisiden, der vidnede imod gensidig op
hævelse af regeringsbestemte anskaffelsesrestriktioner.
THE AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION (AIA)
tilskyndede regeringen til at stræbe mod den gensidige
fjernelse af alle told- og afgiftsbarrierer, der berørte luft
og rumfartsprodukter. THE ELECTRONICS INDUSTRI
ES ASSOCIATION (EIA), THE NATIONAL ELECTRI
CAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (WEMA),
THE NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTORERS
ASSOCIATION (NEMA) og mange overordnede firmapræ
sentanter, deriblandt tidligere viceforsvarsminister David
Packard, støttede gensidig ophævelse af regeringsbestemte
anskaffelsesrestriktioner.
At etablere et fælles forsvarsmarked og fjerne anskaffelses
restriktioner vedrørende militær handel er to sider af sam-

Amerikansk helikopter
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me sag. De skulle sammen kunne forhandles mellem USA
og Europa indenfor NATO. Dette ville være passende. for
di målet for forhandlingerne er tovejs militær handel, der
fjerner så mange barrierer indenfor handel med konventio
nene våben, som de allierede måtte ønske.

Resume
Sammenfattende kan det siges, at udstrækningen af de
problemer, alliancen står overfor, kræver økonomisk sam
arbejde, sådan som det her er skitseret. Og i det anbefale
de omfang! Der findes ingen anden måde. hvorpå Europa
og USA kan:
- Finde økonomiske midler til at dele alle NATO's for

svarsbyrder. Ikke blot omkostningerne i forbindelse

med deployering af tropper.
- Eliminere al unødvendig duplikering af militær-indu

striel indsats.
- Opbygge et afbalanceret og effektivt fælles konventio

nelt afskrækkelsesmiddel.
- Abne de største lukkede markeder i den vestlige verden

for tovejs handel i interkontinental målestok.
- Imødegå vor tids udfordringer og dele fordelene ved

teknologisk samarbejde, samt
- Give NATO et formål og en anvisning som folk og poli

tikere på begge sider af Atlanten kan skrive under på.
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Einar Andersen: Heinrich Christian Schumacher
Geodætisk Institut, København 1975.

Professor Andersen faldt for aldersgrænsen den 1. oktober
i år efter i mange år at have ledet Geodætisk Institut. En
hel naturlig interesse for de første, store navne inden for
geodæsien herhjemme resulterede i en personalhistorisk
forskning, som er udtrykt i 3 skrifter.
Et mindeskrift om C. C. G. Andræ udkom i 1955 og et
om Thomas Bugge i 1968. Thomas Bugge (1740-1815) var
professor i Astronomi og arbejdede ligeledes med proble
met opmåling til lands - at han afløste professor Hee som
lektor matheseos ved Søetaten i årene 1774-1782 skal og
så nævnes. C. C. G. Andræ (1812-1893) blev direktør for
Geodætisk Institut i 1852.
H. C. Schumacher (1780-1850) blev dansk gradmålings
første direktør og var som Bugge uddannet astronom.
Omend sent er der nu sat et varigt minde over de tre fø
rende skikkelser fra dansk geodæsis første ca. 150 år, og
det vil nok tage en rum tid, før tilsvarende skrifter om
deres efterfølgere ser dagens lys.
Den nu udkomne bog er smukt udført, med godt billed
materiale og gengivelse af enkelte af datidens kort, den er
en meget grundig behandling af Schumachers levnedsløb
med citater af hans korrespondance, men den giver også et
indtryk af gensidig kritik og misundelse inden for de fø
rende astronomer og geodæter.
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A. Basov: Landgangen på Bornholm

Teknikerliniens Befalingsmandsskole, København 1972.
En artikel af kaptajn A. Basov i det sovjetiske militærhi
storiske tidsskrift no. 5/1966 er blevet oversat, og det er
lykkedes MAB at få et eksemplar. Artiklen er særdeles in
teressant, da den giver baggrunden for og udførelsen af
den russiske overtagelse af Bornholm set med russiske
øjne. Den tager også de følgende ca. 11 måneder med,
indtil marts 1946, hvor danske tropper indledte afløsnin
gen på Bornholm, derunder en kort redegørelse for den
udførte minestrygning i området.

Donald Macintyre: The privateers
Paul Elek, London 1975.
Piratlitteraturen er atter nedkommet med en bog, men
skrevet af en kapacitet som kommandør Macintyre. Den er
inddelt i 3 afsnit: »The Spanish main- fra 15 og 16 hun
dredtallet, »The French corsairs- fra nærlig samme periode
og -British and American privateers«, som slutter med den
amerikanske borgerkrig.

Friedrich Ruge: Im kustenvorfeldd
Lehmanns Verlag, Munchen 1974.
En vigtig opgave for den tyske marine var deltagelse i for
svaret af de voksende kyststrækninger, og admiral Ruges
bog lægger her hovedvægten på minevåbnets indsats.
Bogen indledes med redegørelse for minevåbnets udvikling,
dels før 1918, men specielt mellem de to verdenskrige,
hvor magnetminen indføres og modforholdsregler, stryge
grejet, udvikles.

De første krigsmæssige erfaringer opnås ved Polen-feltto
get, og derefter omtales år for år de vigtige begivenheder,
hvor mine lægning og minestrygning sættes ind, og mindre
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enheder fra kystbevogtningen deltager, bl.a, ved besættel
sen af Esbjerg. Også klargøringen til den ikke udførte ope
ration »Seelowe« er med, og Ruge udtaler derom, at det
var skønne, spildte kræfter, der ved bedre anvendelse må
ske kunne have vendt krigslykken.
Da bogen omhandler kystfarvandenes sikring, er også ope
ration »Cerberus - (Scharnhorst og Gneisenaus kanalpassa
ge) og angrebene på St. Nazaire og Dieppe kort refereret.
Omtalen af de små enheders indsats er meget aktuel for
det danske søværn af i dag .

Magnus Starck: Allmå sjåkrigshistoria

1945-1965
Marinlitteraturforeningen. Stokholm 1975.
Bogen er fortsættelsen af admiral Starcks 2-binds værk
»Allrnån sjokrlgshistorie 1930-1945«, og er som admira
lens øvrige bøger klar og velskrevet.

. Startende med efterspillet fra 1945 og oprettelsen af FN,
NATO og Warszawapagten gives derefter en kort redegø
relse for den maritime, tekniske udvikling op til 1965.
Koreakrigen, krigen i Mellemøsten 1948-49 og Kubakri
sen 1962-63 optager ca, 150 af bogens 250 sider, rundet
af med nogle kortfattede »afsluttende synspunkter- bl.a.
vedrørende krigsledelsen og den anvendte taktik og strate-
gi.
De enkelte krigsbegivenheder ledsages af kort med skema
tisk skitse af operationerne, hvortil kommer et velvalgt bil
ledstof, bl.a. fotografier af to af de russiske skibe, der var
på vej til Kuba med robotter på dækket.
Trods bogens titel har forfatteren ment det nødvendigt at
gengive landkrigsbegivenhederne i de to krige, for at man
kan være i stand til at forstå hændelsesforløbet inden for
de samtidige søkrigsbegivenheder. J. Teisen
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BOGANMELDELSER

E. J. Saabye: Krigen til Søs. 10 beretninger fra
Anden Verdenskrig
Politikens dokumentarserie 232 s. ill. hft.

Skildringer på dansk af søkrigsbegivenhederne under an
den verdenskrig er yderst få; noget, der f.eks. ikke gælder
den første verdenskrig. Det må derfor hilses velkommen,
at kontreadmiral E.l. Saabye på Politikens Forlag har ud
sendt en oversuelig skildring af nogle af de mere berømte
og spændende af disse søkrigsbegivenheder.
Saabye giver først en skildring af den såkaldte Z-plan, som
var forudsætningen for hele den tyske søkrigsførelse. Som
bekendt gik denne plan ud på inden 1946 at bygge en
kraftig tysk flåde op, således at den på dette tidspunkt vil
le kunne byde England virkelig konkurrence. Den diffe
rentierede anvendelse af denne flådemagt skulle dels
udgøres af hovedflåden, der efter j1eet-in-being-prlndppet
skulle sætte spørgsmål ved det absolutte engelske søherre
dømme, dels af særligt kraftige skibe, som ved krigsud
bruddet skulle udsendes i Atlanten og føre skibsfartskrig
mod de Allierede, og endelig skulle der opbygges en slags
hunter-killer-grupper. På trods af den politiske udvikling,
som bevirkede, at krigen kom før end beregnet m.h.t. plan
Z, forfulgte den tyske flådeledelse i de første krigsår stæ
digt de i denne plan opstillede strategiske målsætninger.
Saabyes skildring og udvælgelse af de væsentligste begiven
heder illustrerer på en udmærket måde dette forhold. Den
tyske storadmiral Raeder, der var Z-planens ophavsmand,
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måtte ikke alene kæmpe mod de ydre fjender, men også
med interne vanskeligheder. Saabye skriver således, at
»Hitler og især rigsmarskal Gering ikke ville anerkende sø
herredømmets betydning - Hitler på grund af manglende
indsigt. Goring fordi ham. plaget af tjenstlig jalousi. ikke
ville overlade flåden de luftfartøjer. den så hårdt trængte
til« (p. 16). Denne karakteristik er naturligvis rigtig, men
er vel samtidig en smule forenklet. Man må jo netop ikke
glemme. at den tyske storstrategi så afgjort var kontinental
i sin grundsætning. Hitler erkendte ganske givet, at det
globale engelske søherredømme ikke kunne omstyrtes, kun
svagt rystes, hvorfor ressourcerne måtte koncentreres om
det, der var Tysklands egentlige mål den gang, nemlig at
underlægge sig det europæiske fastland til Ural-bjergenel
Af disse grunde havde flådeledelsens synspunkter a priori
vanskeligt ved at vinde gehør.

Saabye skildrer bl.a. D 47 s sænkning af ROYAL OAK på
selve dens ankerplads i Scapa Flow; det tyske lommeslag
skib ADMIRAL GRAF SPEE's odysse, der endte ud fra
La Platas munding. og som fik et efterspil i den såkaldte
ALTMARK-afiære; søkrigsbegivenhederne i Nord-Norge i
forbindelse med den tyske operation Weserilbung _
besættelsen af Danmark og Norge.
Saabye nævner i forbindelse med Weserilbung den svage
danske modstand og skriver (p. 59), at »selv en meget be
skeden strategisk forståelse burde dog have været tilstræk
kelig til. at man var klar over. at Tyskland under ingen
omstændigheder ville besætte Norge uden også at sikre sig
Danmark. Uden de danske havne og flyvepladser vil/e an
grebsstyrkerne i Norge ikke kunne forstærkes og forsynes
tilstrækkelig hurtigt. ligesom tyskerne måtte sikre sig at al
lierede styrker ikke fik adgang til dansk territorium«. Den-
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ne påstand føler anmelderen sig ikke sikker på er rigtig,
idet det dog er kendsgerninger, at Raeder inden krigens
begyndelse hele tiden kun havde opereret med ubåds baser
i Norge, og at Danmark først på et meget sent tidspunkt
blev taget med ind i den operationelle planlægning af We
serubung, En besættelse af Danmark løste ikke den tyske
flådes dilemma, hvilket besættelsen af Norge derimod gjor
de!
Det vanskelige problem med den franske flåde, som eng
lænderne efter Vichy-regimets oprettelse måtte undgå
Det vanskelige problem med den franske flåde, som eng
lænderne efter Vichy-regiments oprettelse måtte undgå
faldt i tyskernes hænder, beskrives fortrinligt af Saabye
under overskriften »Historien gentager sig«. Med denne ti
tel hentyder forfatteren til en sammenligning med den en
gelske konfiskation af den dansk-norske flåde i 1807, som
englænderne på samme måde måtte undgå faldt i fjendens
hænder. Saabye skriver her om begivenhederne i 1807 (p.
76), at »historisk forskning har godtgjort, at den britiske
mistænksomhed var baseret på urigtige oplysninger og der
for uberettiget . . .«, Denne forenklede udlægning giver
imidlertid et forkert billede af de faktiske forhold. Sagen
er, at englænderne formodede, at Napoleon før eller senere
ville sætte sig i besiddelse af den dansk-norske flåde, og
derfor besluttede at sikre sig den eller tilintetgøre den for
at undgå dette. Hvad englænderne ikke vidste var, at der
vitterligt i Tilsit Kort foruden var blevet lavet en aftale
mellem Napoleon og Czaren om at sikre sig forskellige
neutrale landes orlogsflåder bl.a, Danmarks! Da denne af
tale blev kendt under det engelske angreb på Danmark,
brugtes den - altså uberettiget - som påskud af englæn
derne til angrebet og flådekonfiskationen, skønt man altså
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intet havde vidst om den, da angrebet planlagdes og sættes
ind. I virkeligheden minder den dansk-engelske affære i
1807 mere om Weserubung Nord. hvor der jo skete det til
fældige, at englænderne udlagde miner samtidig med, at
den tyske operation startede. Mineudlægningen blev deref
ter af tyskerne udskrevet som anledning til besættelsen af
Norge. Historien gentager sig!!
I bogen findes også beskrivelsen af slaget ved Matapan
1941, hvor den italienske flåde fik sig en alvorlig forskræk
kelse. Jagten på BISMARCK er naturligvis også med. Den
fantastiske operation Cerberus, hvorunder det lykkedes
tyskerne at føre tre store skibe, SCHARNHORST, GNEI
SENAU og PRINZ EUGEN, gennem den engelske kanal
uden, at englænderne opdagede det, er ligeledes beskrevet.
En operation, som er lidet flatterede for englænderne, og
som viser, hvorledes nogle få tilfældige sammentræf kan
ændre historiske handlingsforløb.
Bogen slutter med en skildring af »TIRPI'IZ - visionen
der brast«, om det tyske slagskib, der endte sine dage lig
gende til ankers i norske fjorde.

De begivenheder, som Saabye skildrer ligger væsentligt i
de første krigsår og er geografisk set begrænsede til de
europæiske farvande og Atlanten. Det ville nok have givet
et mere repræsentativt billede af »krigen til ses«, hvis der
havde været taget et til to handlingsforløb med fra de
mange søkampe i Stillehavet. Men måske kan Saabye
overtales til en gang at udsende .10 beretninger fra sekri
gen i Stillehavet« på lignende måde.
Alt i alt er det lykkedes for Saabye på grundlag af tilgæn
gelige beretninger, memoirer og officielle offentliggjorte
rapporter at skrive en samling beretninger, som både må
interessere såvel fagfolk som den læge læser - en kunst,



450 Boganmeldelser

som er svær og sjælden. At det er en fagmand, der har et
godt greb om emnet, som her har bearbejdet et vældigt lit
teratur-materiale, får man et tydeligt indtryk af. Det burde
i bogen være angivet et eller andet sted, at Saabye er søof
ficer.

Bogen kan læses som en spændende roman. Sproget er let
læst og flydende - og fagteknisk korrekt. Ved hjælp af
den omfattende litteratur, der findes om disse emner 
blot ikke på dansk - skildrer Saabye sideløbende, hvad
der sker og begivenheder og overvejelser hos begge de stri
dende parter på en sådan måde, at læseren ikke på noget
tidspunkt taber overblikket. For yderligere at illustrere
handlingsforløbet - og de taktiske aspekter i dette - er
der gengivet kortskitser med de forskellige skibes bevægel
ser under træfningerne. Det er imidlertid spørgsmålet,
hvor meget den læge læser får ud af disse, andet end
f.eks, at give et vist indtryk af GRAF SPEE's zig-zag-kurs
i Sydatlanten o.Iign. De taktiske evolutioner under nat
kampen ved Kap Matapan, således som de er gengivet på
p. 107, må sikkert give et meget forvirret og uklart indtryk
- bl.a. ved tillige at mangle simultane tidsangivelser.
Politikens dokumentarserie fremtræder normalt uden kil
de- eller litteraturfortegnelser, hvilket også gælder den
foreliggende bog. P.g.a. dette fremtræder skildringerne
som forholdsvis ukontroversiel1e beretninger kildekritisk
set. Et enkelt sted nævner Saabye (p. 101), således at der
er uoverensstemmelser mellem det, som admiral Cunning 
ham og viceadmiral sir Geoffrey Barnard skriver i deres
respektive memoirer. Eksemplet er formentlig ikke enestå
ende. Ud fra en historikers synspunkt er denne form na
turligvis betænkelig, men det må indrømmes, at en kilde
kritisk form afgjort ville have tynget fremstillingen og gjort

-------- -
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den mindre overskuelig. Ved den valgte form spares læse
ren for indviklede kildekritiske tvivlspørgsmål og kan give
sig de fremlagte begivenheder i vold.
Kontreadmiral E. J. Saabyes bog kan anbefales varmt til
selvstudium og på grund af sin lødighed og objektivitet til
lige til brug for undervisning i Søværnet. Efter anmelde
rens mening vil enhver ikke-fagmand ved gennemlæsning
af denne bog kunne bibringes forståelse for begreberne sø
magt og søkrig.

Hans Chr. Bjerg

* * *

Arne Hartmann: En sømands dagbog.

På forfatterforlaget ATIlKA er udkommet en bog på
hundrede sider med titlen: »En sømands dagbog«, hvilken
titel måske nok for en »fra dækket» kan forekomme lidt
misvisende, idet forfatteren, Arne Hartmann, i en årrække
har sejlet »på derken«.
Imidlertid slører dette noget registreringsprægede
synspunkt ikke forfatterens evne til at se og beskrive det
sete på en tid, hvor losse- og lastetiden i havne for sjæl
dent tilgodeser sightseeing i større målestok. Indtryk fra
pladser spredt over hele globen er netop beskrevet i dag
bogstil - uden romantisk, misfarvet form - men på sine
steder ikke uden humor.
Foruden selvfølgeligt kendskab til dagliglivet inden for ski-
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bets lønning, bærer de korte beretninger mere præg af op
levelserne i land, som ofte på barok måde er sat i relation
både til stedets ældre og nyere historiske og sociale for
hold, der ikke forekommer ham ganske ukendte. Forfatte
rens evne til at se og bedømme ud over forlystelses- og sou
veniershoppernes nærmeste omgivelser - hvis eksistens
man dog alligevel aner - fattes desværre mange søfaren
de.
Nyudklækkede psyke- og sociologer kunne måske her få et
ofte tiltrængt bredere sammenligningsgrundlag til at for
stå, at begreberne øst og vest ikke mødes efter en mere el
ler mindre tilfældig happening eller tete li tete, før de sø
ger at presse deres skræddersyede synspunkter ned over
hovedet på os.
Ved bestilling direkte fra forlaget ATTIKA er prisen kr.
27,60 pr. bog (d.v.s, bogladepris minus 40%) .

w.
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GLIMT FRA 1848
Najadens kamp med batteriet på Holnæs 16.-17. august

ved kommandørkaptajn J. Teisen

453

Korvetten NAJADEN

Fra kommandør M. E. Michelsens bror, hr. R. Michel
sen, j Aabenraa har Marinens Bibliotek fået tilsendt et
beskrevet ark, der har været i familiens eje, formentlig
fra 1849, og som stammer fra korvetten NAJADEN. Det
indeholder to digte.

Det ene, underskrevet: Karl Julius Petersen , Topgast
paa Korvetten NAJADEN, er en hyldest til korvettens of-
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ficerer og mandskab efter skud udvekslingen med batteriet
på Holnæs (Flensburg fjord) den 16-17 august 1848.

Det andet omhandler Hr. kammerherre v. Riegels Til
bagekomst til Sønderborg den 4 de Januar 1849. De to
sidste sider er en oversættelse fra det franske blad Lo
Cicole fra »den 23'LM.« (måske december 1848) af en
artikel: Napoleons Spaadom om Europas Fremtid.

Den pågældende topgast kan altså ikke have været i
kategorien analfabeter, men det har desværre ikke været
muligt at finde frem til hans data og civile stilling.

Hans digt om Najadens kamp kan formentlig være af
interesse for mange af tidsskriftets læsere:
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Om affæren ved Holnæs den 17. august 1848

I slog kjækt »Naiadens« Sønner
Ingen frygtsom stod
Friderichs Roos Jer vist belønner
for [ert kjække Mod.
Næppe Solen farved østen
førend Kugler peeb fra Kysten
Hver slog kiæk o~ ufortrøden 
Ingen /rygted Døden.

Hæv dig stolt. Korvet »Naiaden«
Nu paa Bølgen blaa!
Vores kjække Chef os bade:
»Slaa rask. Gutter. slaa«
Kugler peeb, Kartover brølte
Ingen Skræk og Frygt vi følte
Men slog kiæk. og ufortrøden
Ingen trygted Døden.

466
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Græder ei for dem. som dode
Heltedød de fandt .
De for Danmark maatte blede.»
Vi slog til vi vandt
Thi vort Dæk af Blod skal ryge
;"" med Dannebrog IIi stryge
Da hver Mand slog uiortreden , >
Ingen frygted Døden.

Vores tappre Officerer.
Der opmuntred os,
Thi de kjække commanderer:
»Byd den fjende Trods-
Som har tændt den Oprørsflamme
Svigtet Danmarks Kongestamme
Fred med dem som maatte falde
Fred ja med os Alle!

Karl Julius Petersen
Topgast paa Korvetten Najaden
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TORPEDovABNET 100 AR
af kaptajnløjtnant H. Hornhaver

457

Kaptajnløjtnant H. Homhaver har
efter udnævnelse til saløjtnant I i
1967 fortrinsvis gjort tjeneste i for
bindelse med torpedovåbnet. Således
ved Torpedobådseskadren i årene
1968-1973, hovedsageligt i SØLØ
VEN-klassen.

Derefter ved Søværnets Våbenskoles
torpedokursus.

I 1974 påbegyndte han Militærteknisk Ingeniørkursus ved Forsvars- aka 
demiet. Kaptajnløntnant Hornhaver var formand for Søe-Lieutenant
Selskabet i perioden oktober 1973 - oktober 1975.

»lfyou are a gunnery man, you must belive and teach that
the world must be saved by gunnery and will only be saved
by gunnery, II you are a torpedo man, you must leeture
and teach the same things about torpedoes. «

Adm. J. Fischer. Fear God and Dread Nought, Vol. I, p. 64.
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Robert Whitehead .

Torpedovåbnet blev indført i Danmark i 1875, idet der i
dette år sluttedes kontrakt med Robert Whitehead i Fiume
i Østrig-Ungarn om leverance af de af ham konstruerede
og fabrikerede selvbevægende torpedoer. Begivenhederne
inden dette betydningsfulde skridt har hidtil været ret upå
agtede, og torpedovåbnets fødsel er i dag omgivet af en
række myter. En af årsagerne hertil kan skyldes White
heads mistænksomhed. Han havde haft uheldige erfaringer
med patenter udtaget på opfindelser til textilindustrien i
Milano. Opfindelserne blev kopieret, og Whitehead beslut
tede sikkert, at næste gang han opfandt noget, skulle der
ikke udtages patenter eller røbes noget som helst. Resul
tatet blev ihvertfald et næsten uigennemsigtigt røgslør.



TorpedovAbnet 100 Ar 459

En vigtig person i udviklingen var den danske kommandør
Hans Birch Dahlerup, der i marts 1849 tiltrådte som mari
nekommandant over den østrig-ungarnske flåde. Han
skabte grundlaget for en moderne effektiv flåde ved omfat
tende reformer, anskaffelse af nye skibe og våben, grund
læggelse af officersskole, udarbejdelse af tjenesteforskrifter
m.v, Om han psykologisk kunne følge med og indpasse
den rivende tekniske udvikling anfægtes af visse historike
re. Hans effektivitet og skæren igennem forekom nogle of
ficerer for hård, og der konspireredes mod ham . I sin selv
biografi skrev Dahlerup: » • •• en Liutenant Luppis. der
lod sig bruge til at agitere Officererne imod mig . . . send
te jeg pludselig til Pola, hvor jeg lod ham forblive nogle
måneder under speciel opsigt . . . længere hen gav jeg
ham commandoen af en Brig«.

Denne Luppis, der fik »et dygtigt rap over fingrene«, som
Dahlerup udtrykte det, men dog blev taget til nåde igen,
er en af hovedpersonerne i torpedovåbnets historie.

Johan Blasius Luppis blev født 2711 1813 i Fiume som søn
af en skibsreder. Han trådte tidligt ind i marinen og avan
cerede normalt. Han blev Linienschiffsfåhnrich 1837 og
16/4 1848 Fregattenlieutenant. Under krigen mod Sardini
en i 1849 var han tjenestgørende bl.a. som næstkomman
derende i Cesarea. I 1859 var han blevet Fregattenkapitån
og chef for fregatten BELLONA.

Det var på det tidspunkt Sardinien havde fremprovokeret
en ny krig mod Østrig og Sardinien fik sin allierede Napo
leon den Tredie til at sende sin flåde til Adriaterhavet,
Trods Dahlerups grundige forarbejde og 10 års udvikling
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var den østrigske flåde endnu ikke i stand til at møde en
mægtig overmagt som den franske flåde, så den måtte bli
ve i havn uden at kunne stille noget op.

Denne fiasko fik gang i spekulationer om nye våben. Det
man havde brug for måtte være i stil med Davids slynge i
kampen mod Goliath. Luppis fik ideen til et sådant våben
i 1860, nemlig den såkaldte »K iisten-retter«, en lille træ
båd fremdrevet med et fjederværk og forsynet med en lad
ning skydebomuld i stævnen . Båden skulle styres mod de
fjendtlige blokade-skibe med liner fra land. Til modellen ,
der blev udfærdiget ombord i BELLONA manglede et ef
fektivt antændingssystem. Også dette klarede Luppis 
ved hjælp af en almindelig tjenestepistol - navnet er som
bekendt videreført .

Luppis forlod aktiv tjeneste i 1861, men arbejdede videre
med sin opfindelse. Den blev i 1864, forelagt for marine
ministeriet, der dog afviste ham. Luppis opgav ikke sin
ide, men gik i kompagniskab samme år med Robert Whi
tehead, der på det tidspunkt var teknisk leder af maskinfa
brikken Stabilimento Tecnico Fiuminao (STF).

Whitehead var født den 23.1. 1923 i Bolton i England.

Efter teknisk uddannelse i England, Frankrig og Italien
kom han i 1849 til Triest, hvor han blev ansat i maskinfir
maet Strudthoff, hvor Dahlerup netop havde bestilt maski 
neriet til en række nye orlogsskibe. I dette firma konstrue
rede Whitehead i 1856 cylindriske kedler til dampmaski
ner , hvad der sikrede ham et ry som fremragende kon
struktør og erfaringer, der senere skulle komme torpedofa
brikationen til gode.



Torpedovåbnet 100 ar

.. s
'" o
> a
;! ..
l ~ .;'" a

'" c ...... ti '"~
.. ....
'"'" ~

Cl 'O

'" C
C,..,

z
w
iD
a:
w
V>

461

o ' ;
Z

\ ~
Å ~
~~- ~

• Z :I .:..,..-:

Kort over Adriaterhavet 1914.



462 Torpedovåbnet 100 år

En kreds af finansmænd i Fiume tilbød nu Whitehead job
bet som leder af deres fabrik STF, hvad han accepterede,
og denne virksomhed blomstrede op.

Ingeniøren og søofficeren gik godt i spænd. Whitehead var
manden, der kunne konkretisere Luppis' ideer. I fælles
skab udtænkte de den første egentlige selvbevægende un
dervandstorpedo. Der blev fremstillet en prototype, af dem
selv kaldet »Mineskibet«, der blev færdig i 1866, hvorpå
planen påny blev fremsendt til krigsministeriet. (Marinen
var efter ærkehertug Ferdinand Maximillians accept af kej
sertronen i Mexico atter underlagt en sektion i Krigsmini
steriet]. At projektet denne gang nød fremme skyldtes
bl.a. Admiral Tegetthoff. Maskineriet i hans flagskib un
der slaget ved Lissa (20/7 1866) Erzherzog ferdinand Max
var konstrueret af Whitehead, og Tegetthoff gav det påli
delige maskineri en del af æren for sejren. Dette blev
kendt og slået op i aviserne.

Whitehead blev kaldt til Wien og takket af kejser Franz
Joseph, og Whitehead benyttede lejligheden til at nævne
mineskibet. Kavallerigeneral, ærkehertug Leopold, der
også var Flådeinspektør, sendte en kommission til Fiume.

Whiteheads første torpedo.
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Den 26/12 1866 blev en officiel prøve afholdt, og det nye
våben blev benævnt »torpedo« (det var egentlig fællesbeteg
nelsen for undervandsvåben).

Torpedoen var selvfølgelig ikke perfekt endnu, men kom
missionen var behørigt imponeret og den 15/4 1967 køb
te krigsministeriet opfindelsen af Whitehead og Luppis og
i juli indledtes de første sprængningsforsøg. Forsøgsrækken
fortsatte i 1868 og 2 torpedoer overgik til flåden den 28/8
1968. (Den første prototype forsvandt efter preveskydning,
vistnok i 1867. Torpedoer havde fra første færd heldige og
mindre heldige dage).

Det hidtidige perfekte samarbejde mellem Luppis og
Whitehead ophørte i efteråret 1868 af ikke opklarede årsa
ger. Whitehead alene fik gennem en aftale med regeringen
retten til at tilbyde torpedoen til fremmede stater.

Det er først nu, at Whitehead fik skik på dybdestyringen
med et trykfølsomt apparat, hvorved rorudslagene dæmpes
af et pendul, og dette enkle princip var hemmeligheden
bag våbnets succes. Fra dette tidspunkt gik det hurtigt.
Kejseren overværede skydeøvelser fra den ombyggede ka
nonbåd GEMSE i slutningen af 1868, og delegationer fra
England og Frankrig indfaldt sig. Tyskland (Nordtyske
Forbund) kom med i 1869.

England købte licensrettigheder i 1871, Frankrig og Italien
i 1872, de Skandinaviske lande 1875 og Tyrkiet og Rus
land i 1876. (Whitehead besøgte København i oktober i
1876 i forbindelse med handelen og dekoreredes med Rid
derkorset}, I 1877 var kunderne Argentina, Belgien, Chile
og Grækenland.
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Whitehead overtog fabrikken i 1872, og kaldte den Siluri
ficio Whitehead. Produktionen bestod fra da af udeluk
kende af torpedoer.

De lande, der ikke købte licenserne, skaffede sig torpe
doen på anden vis. Schwartzkopf i Berlin »l ånte« vistnok et
sæt tegninger, men hans kopi blev faktisk bedre end origi
nalen. Midt i alt dette blev opfinderen Luppis skubbet ud i
mørket og glemt. Han døde den 1111 1875 i Milano.

Herhjemme oprettedes Det aktive Søminevæsen i 1872.
Kaptajn A. W. Schiwe, der senere blev chef for Sørninevæ
senet, opholdt sig i foråret 1877 ved torpedofabrikken i
Fiume. I sin rapport om besøget anfører han foruden en
beklagelse af hemmelighedskræmmeriet omkring torpedo
en, at »ligesom vi i et lille land som Danmark ikke er i
stand til at holde skridt med de store sømagter med hen
syn til skibenes størrelse, panser og artilleri, således ville
vi næppe kunne anskaffe og installere enhver slags torpedo
. . . men på den anden side er det af største betydning,
netop jo mindre man er, og jo mindre man har, at det
man anskaffer er af den mest fuldkomne art. og at det an
skaffede anvendes på den for Forsvaret kraftigste måde«,

Hans rapport slutter med at anbefale , at man bør vedblive
med at udvikle slæbetorpedoer og fortsat lave stangtorpe
doapparater til de mindre privatbåde ved København . Der
var ikke straks overvældende tillid til det nye våben.

I dag, 100 år efter starten, har Søværnet et moderne effek
tivt torpedovåbensystem, der udgør hovedparten af bevæb
ningen af de egentlige krigsskibe. Elektroniske hjælpernid-
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Torpedobåd af SØLØVEN-klassen.

Torpedobåd af TB 68-klassen.
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ler sikrer en teoretisk stor træffesandsynlighed, men torpe
dovåbnet har faktisk nået grænseværdien af sin ydeevne.

I fremtidige søslag vil udfaldet afhænge af muligheden for
tidlig detektion af en modstander og evnen til at ramme
først. Torpedovåbnet er på ingen måde forældet, men der
bør for at sikre en fleksibel taktik snarest indføres et skib
til skib missil-system (SSM) i Søværnet som et nødvendigt
suplement til torpedoen . Det er mit håb. at forkortelsen
MTB inden længe kan stå for Missil Torpedo Båd.
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Orlogskaptajn H. C. Bach/civilingeniør Jørgen Taagholt.

INDLEDNING
Et sammenfald af en lang række hændelser har betydet, at
mennesket i dag er kommet i en kritisk fase i forhold til
sine omgivelser. Blandt de faktorer, der har haft en domi
nerende indflydelse herpå, kan nævnes den hastigt voksen
de befolkningsmængde med heraf følgende stigende efter
spørgsel på levnedsmidler, samt den øgede velstand i den
vestlige verden og det - indtil nu - ret ukritiske ressour
ceforbrug.
De hermed forbundne internationale kriser har medført
voksende erkendelse af, at de hidtil udnyttede råstofkilder
ikke fortsat vil kunne tilfredsstille det i mange henseender
- og specielt for olie - stærkt stigende efterspørgselspres.
Samtidig er der en vågnende forståelse for nødvendigheden
af dels en ændret prioritering af råstofforbruget omfat
tende en bevidst begrænsning af forbruget i produk
tionskæden og herunder et begyndende udvidet genbrug,
dels - på trods af hermed forbundne ekstraudgifter - en
udnyttelse af protentielle råstof- og energiressourcer i tek
nologiske vanskeligt tilgængelige men udenrigspolitisk »sik
re" områder.
Havet udgør omkring 70 % af jordens overflade. I et hi
storisk perspektiv har menneskers og staters interesser for
havene primært været knyttet til deres mulige udnyttelse
som transportvej og som leverandør af fødemidler (fisk).
De eventuelle mineralske rigdomme på havbunden - og
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her navnlig i de golde polarområder - er først kommet
inden for rækkevidde med de seneste års avancerede tek
nologi. Da det enorme havområde forventes at indeholde
en række råstoffer af vital betydning for den industriallise
rede civilisation og muligvis i mængder, der langt overskri
der de kendte reserver på landjorden, har adskillige multi
nationale, statslige og private selskaber af forskellig nat io
nalitet allerede i dag foretaget store investeringer i
forskning og teknik til udnyttelse af polarhavets rigdom
me.

POTENTIELLE FOREKOMSTER pA LANDJORDEN
På landområderne er der specielt foretaget indledende un
dersøgelser med henblik på eventuelle olieforekomster i
Nordgrønland og Østgrenland. idet landområderne i Vest
grønland ikke i tilstrækkeligt omfang synes at frembyde
geologiske forudsætninger for olieforekomster.

NORDGRØNLAND.
I perioden 1968 til 1973 har 3 forundersøgelsestilladelser
omfattende olie været udstedt, heraf en gældende for hele
Nordgrønland og to for mere begrænsede områder. Mens
de 2 sidstnævnte tilladelser ikke medførte nogen aktivitet,
har den førstnævnte tilladelse betydet en forholdsvis om
fattende, indledende geologisk undersøgelsesvirksomhed.
Det pågældende konsortium ønskede af få tilladelsen for
længet - bl.a. for at kunne foretage boringer i 1975 
hvilket imidlertid ikke blev imødekommet af Ministeriet
for Grønland, som i første omgang kun har givet ene
retskoncessioner og hermed boretilladelser for en del af
havområdet ud for Vestkysten.
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et skøn
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over, hvornår olieprospektering vil blive genoptaget i Nord
grønland. På den anden side er det sandsynligt, at netop
Nordgrønland, der er geologisk beslægtet med de arktiske,
canadiske øer, hvor der er konstateret olie og naturgas,
kan blive det område, der næst efter havområderne ud for
Vestgrønland, inddrages i videregående olieefterforskning.
Begrundelse herfor er bl.a., at de teknologiske problemer
i forbindelse med prospektering i Nordgrønland er gunsti
ge, idet den - omend kølige sommer er lang og meget tør,
hvilket bevirker, at man her finder nogle af de største is
frie områder i Grønland.
Såfremt en genoptagelse af prospekteringen viser oliefo
rekomster, vil man stå over for store problemer i forbin
delse med transport af olien fra de eventuelle produktions
steder. Selve produktionen vil antagelig ikke give større
problemer. Dette forhold er helt modsat en eventuel pro
duktion på kontinentalsoklen både her og ud for Vest
grønland, hvor produktionen vil stille overordentlig store
krav til den teknologiske udvikling.

ØSTGRØNLAND
Geologisk set er Atlanterhavet en forholdsvis ung dannel
se, der sandsynligvis er opstået ved en gradtis kontinental
forskydning gennem de sidste par hundrede millioner år.
Efter nogle geologers opfattelse var den østgrønlandske og
den norske kontinentalsokkel i nær kontakt med hinan
den, med den norske øgruppe Svalbard indeklemt mellem
de to kontinenter. En tidligere sammenhæng synes at af
spejle sig i den geologiske opbygning, idet der er en vis
sammenhæng mellem den geologiske opbygning i Norge,
Svalbard og i Østgrønland, nord for Scoresbysund, se figur
1.

J ---'
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Den norske kontinentalsokkel har gennem det sidste årti
været genstand for intense geofysiske og geologiske under
søgeiser. Herunder er der indsamlet magnetiske data fra
skibe og fly, foretaget seismiske profilmålinger samt op
samlet bundprøver for at fastslå karakteren af de geolo
giske formationer, der danner kontinentalsoklen ud for
Norge, og den praktiske prospektering har som tidligere
nævnt givet overordentlig frugtbare resultater.

Havområdet ud for Østgrønland er i geologisk henseende
endnu så godt som ukendt, men fra forskellige hydrografi
ske opmålinger ved man, at en kontinentalsokken kan spo
res hele vejen langs Østgrønlands kyst; 100 til 200 km
bred.

Det er en plausibel geologisk vurdering, at dette område
- fra Scoresbysund til Kronprins Christian land - hoved
sageligt består af sedimentaflejringer ligesom ud for Nor
ges vestkyst.

Nordisk mineselskabs koncession fra 1952 i Østgrønland
omfatter ret til efterforskning og udvinding af olie. Det
samme gælder for Arktisk Mineselskab, dog begrænset til
et meget lille område indenfor Nordisk Mineselskabs areal.
Der har været foretaget visse geologiske undersøgelser
inden for Nordisk Mineselskabs område med henblik på
olieforekomster, og disse undersøgelser har medført in
teresse for at gå videre med olieefterforskningen. men den
ne er nærmest sat i bero på grund af visse bestemmelser i
koncessionen vedr. finansieringen. Der er dog fundet gode
muligheder for, at der findes et for koncessionshaveren og
myndighederne acceptabelt fremtidigt koncessionsgrund
lag, hvorefter mere omfattende efterforskning forventes vi
dereført i dette område.
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TRANSPORTPROBLEMATIKKEN
Såvel ved prospekteringsaktivitet som ved eventuel efterføl
gende produktion fra landområderne i Nord- og Østgrøn
land vil transportproblemerne blive meget omfattende. Ud
styret kan i dag kun flyves frem til områderne i Nordgrøn
land, hvor eneste lufthavn - Station Nord - blev nedlagt
i 1972, forsøgsvis genåbnet i 1975 med reduceret beman
ding.

Der kan opereres med STOL-fly (short take off and lan
ding) fra talrige naturlige baner i området, men herved lø
ses kun transportproblemer i forbindelse med forundersø
gelser, ikke med den egentlige borevirksomhed, hvortil
kræves tungt materiel. For Østgrønlands vedkommende
kan havnen i Mesters Vig benyttes til indsejling af tungt
materiel, der herefter må flyves ud med STOL-fly eller he
likopter.

Til transport i områderne vil muligvis også luftpudefartøjer
med lasteevne op til ca. 200 tons kunne blive aktuelle, idet
større laster antagelig kun vil kunne transporteres med
luftpudefartøjer på vand, hvad der eventuelt kan blive ak
tuelt i fjordene i sommermåneder. Transport af olie fra en
eventuel produktion i Østgrønland vil antagelig kunne ske
fra udskibningshavn med isforstærkede tankskibe, evt.
med isbryderassistance, mens man på land antagelig må
udlægge pipelines fra produktionsfelterne til udskibnings
havnen. De største vanskeligheder forbundet hermed er
ganske givet terrænets topografi, idet egentlige tundraom
råder som i Canada og i Sibirien ikke forekommer.

ARKTISKE PIPELINES
Anlæg af arktiske olie- og naturgasrørledninger stiller
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overordentlig store teknologiske krav. For Grønlands ved
kommende må de topografiske forhold for en pipeline fra
Pearyland til nærmeste udskibningshavn - antagelig
Thule Air Base - vurderes som vanskelige, også selvom
man fra canadiske rapporter anser det for muligt at
transportere olie i rørledninger over permafrost-terræn u
den at beskadige funderingen.

ISFORSTÆRKEDE TANKSKIBE
I 1969-70 (foretog Humble Oil Corp.) forsøg med det
150.000 store isforstærkede tankskib, MANHATTAN med
sejlads fra Prudhoe Bay gennem Nordvestpassagen til
USA's østkyst. Yderligere planer om opbygning af en is
forstærket tankskibsflåde blev sat i bero bl.a. på grund af
den canadiske lovgivning, der erklærede de canadiske
stræder for territorialfarvande og definerede regler for sej
ladsen, der i realiteten udelukkede en sådan sejladsform.

UBADSTANKSKIBE
Atomreaktoren har gjort det realistisk at overveje mulighe
derne for at anvende ubåde kommercielt under polarisen,
med såvel sædvanlig fragt som råolie. I dette århundrede
må det anses for sandsynligt og teknisk muligt, at der
tages sådanne atomdrevne fragtubåde i drift . Allerede i
dag opereres med ubåde på ca. 14.000 tons.

TRANSPORTFLY
Såfremt der findes olie i Pearyland, må man også fra
dansk side tage stilling til muligheden for udflyvning af
olien. Flere fabrikker i Amerika har arbejdet med skitse
projekter til meget store transportfly. De største idriftsvæ-
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rende fly i dag er Lockheed C-S Galaxy, der laster ca. 100
tons, og Boeing 747-200 C, der laster ca. 115 tons. Begge
fly kan operere fra traditionelle landingsbaner på ca. 2.500
meter.

Boeing fabrikkerne arbejder på skitser til et transportfly,
der kan fragte ca. 1100 tons over en distance på 1000 km.
Salgsprisen anslås til ca. BO-lOO mio $ SO fly af denne
type skulle kunne transportere den samme mængde råolie
pr. år som Alaskarørledningen, men igangsætningen af
nævnte rørledning har mindsket interessen for et sådant
flyprojekt i USA.
I Canada, hvor man endnu ikke har en løsning på trans
portproblemet fra de store forekomster på canadisk områ
de vest for Thule, arbejder man med planer om endnu
større transportfly, der påregnes at skulle transportere ca.
3.000 tons over en distance på 4.000 km.
Såfremt sådanne fly skulle komme i drift samtidig med, at
der eventuelt findes olie i Nordgrønland, vil denne langt
mere fleksible transportform antagelig være at foretrække
frem for anlæg af højarktiske pipelines.

POTENTIELLE OLIEFOREKOMSTER M.V. pA DEN
SYDVEST-GRØNLANDSKE KONTINENTALSOKKEL

OLIEPROSPEKTERINGSVIRKSOMHEDEN OG
-KONCESSIONER M.V.

I perioden 1969 til 1972 blev der af grupper omfattende
godt 30 firmaer gennemført en række geofysiske forunder
søgelser på den vestgrønlandske kontinentalsokkel, hvor-
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ved det blev konstateret, at de geologiske forudsætninger
for olieforekomster var til stede .
Selvom mulighederne for olieforekomster andre steder i
Grønland, som tidligere nævnt , synes store, har det for
Minsteriet for Grønland bl.a. været ønskeligt, at efter
forskningsvirksomheden blev koncentreret til et område,
hvori adskillige firmaer var interesseret i at operere på
samme tid. Dette er tilfældet for den sydvestgrønlandske
kontinentalsokkel i området 63 o N (ud for Fiskenæsset) til
680 N (ud for Agto), hvor også transportforholdene for en
eventuel udskibning er gunstige.
Man valgte derfor i juli 1974 at indkalde ansøgninger om
oliekoncessioner. Ministeriet modtog ialt 22 ansøgninger,

I hver omfattende op til 4 blokke å ca. 400 km", Da ansøg
ningerne i høj grad var områdemæssigt overlappende, har
der været ført lange forhandlinger bl.a. for at opnå enig
hed om fordelingen af blokkene. I foråret 1975 kunne en
indstilling om fordelingen af de enkelte koncessioner fore
lægges Grønlands Landsråds Forretningsudvalg og Konces
sionsudvalg, og senere et dansk folketingsudvalg.

Efter at sagen også havde været debatteret i folketinget
kunne Ministeren for Grønland i april 1975 - på grund
lag af den godkendte indstilling - meddele ialt 13
koncessioner, omfattende ialt 46 blokke å ca. 400 km'
(som vist på fig. 2), til 6 grupper bestående af ialt 19
udenlandsk ejede og et dansk selskab: Greenland Petrole
um Consortium K/S (GREPCO).

Grepco K/S består af følgende virksomheder:
Superfos A /S. E/sam. Kjøbenhavns Handelsbank A/S.
NESA og SEAS, Rederiet Ocean A /S. F.L. Smidth & Co.
A/S og Ålborg Portland-Cement-Fabrik A /S. Kryolitsel-
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skabet Øresund A /S og Danish Aretic Contractors (Chris
tiani & Nielsen A /S, Højgaard & Schultz A/S, A. Jesper
sen & Søn A/S, Kampmann, Kierul// & Saxild A/S, Mon
berg & Thorsen A/S og J. Saabye & O. Lerche A /S).

Udgifterne til de med koncessionerne forbundne mini
mumsforpligtelser til efterforskning udgør for de første 3
år - ialt knapt 112 mia, kr., idet selskaberne er bundet
af forpligtelserne og ikke kan opgive koncessionerne i
denne første periode. I den resterende del af den første 10
årige efterforskningsperiode er selskaberne bundet yderli
gere til efterforskningsaktiviteter for godt 1 mia kr ., med
mindre de opgiver deres koncessioner.

Koncessionerne, der nu er meddelt, omfatter blot nogle få
procent af det samlede grønlandske kontinentalsokkelom
råde, se fig. 2. I koncessionsvilkårene er indbefattet et til
bageføringsprincip , hvorefter dele af koncessionsområdet
efter bestemte åremål falder tilbage til staten, medens
koncessionsrettighederne videreføres for de resterende dele
af koncessionsområdet - analogt med aftaler, der er
truffet for den norske del af Nordsøen. Hensigten hermed
har været at tillade koncessionshaveren at indlede efter
forskning over et relativt stort område og samtidigt stimu
lere ham til at gøre en indsats, der forbedrer grundlaget
for at afgøre, i hvilke dele af område han særligt vil sætte
ind.

De øvrige dele af koncessionsområderne kan derefter atter
frigives. Herved er bl.a. opnået, at staten forholdsvis hur
tigt atter vil kunne disponere over sokkelområder, der ikke
anvendes, og vil kunne revidere vilkår og politik i forbin
delse med en eventuel senere aktivitet.
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SKATTER OG AFGIFTER M.M.
I moderne koncessionssystemer er det et almindeligt træk,
at selskaberne - straks ved koncessionens udstedelse 
erlægger visse faste arealafgifter for herigennem at sikre
en vis dækning for det offentliges udgifter til tilsyns- og
anden servicevirksomhed. Tillige skal arealafgifter - der
stiger år for år - sikre, at koncessionshaverne tilskyndes
til at tilbagegive områder, der ikke benyttes. For det grøn
landske område skal erlægges 100 kr. pr. år/pr. km2 kon
cessionsområde i de første 6 år, hvorefter afgiften stiger til
150 kr . pr. km", for efter 10 år at nå på på 300 kr. pr.
km",

Fra tidspunktet, hvor der konstateres udnyttelige
forekomster inden for et koncessionsområde, træder en y
derligere arealafgift i kraft. Denne udgør det første år 800
kr. pr . km2 og stiger derefter hvert år med 800 kr. indtil
det 10 år, hvorefter den udgør 8.000 kr. pr. km2 pr år,
dækkende hele koncessionsområdet. Den stærkt stigende
arealafgift tilskynder koncessionshaveren til i rimelig takt
at iværksætte produktion. Der er således i reglerne indbyg
get en reduktion af arealafgiften med de beløb, konces
sionshaveren inden for de første 5 år anvender på opbyg
ning af en produktionsvirksomhed.

Med de givne koncessionsvilkår kan staten til enhver tid
fastsætte nærmere bestemmelser om aktivitetens tekniske
udførelse, herunder I.eks . vedrørende isrekognoscering og
andre foranstaltninger til afværgelse af de med isforekoms
terne forbundne farer for materiel, personel og miljøet i al
mindelighed.
Ifølge vilkårene kan koncessionshaverne pålægges afgifter,
der udelukkende er bestemt til dækning af udgifterne ved
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særlige statslige aktiviteter - såsom regional isrekognosce
ring.

I overensstemmelse med de traditionelle vilkår for oliekon
cessioner i det nordatlantiske område, pålægges selskaber
ne yderligere en produktionsafgift ("Royalty«), der bereg
nes og betales uden hensyn til, om virksomheden er over
skudsgivende eller ikke, hvorfor der heller ikke som ved
beregning af indkomstskatter tages hensyn til driftsom
kostninger eller afskrivninger .

Produktionsafgiften på Grønland er 12.5 % af produk
tionsværdien, der enten vil skulle erlægges i penge eller
hertil svarende del af olieproduktionen.

UDBYTTEANDEL TIL DET OFFENTLIGE
Der betales en udbytteandel til det offentlige på SS % af
overskuddet, således som dette opgøres efter de i konces
sionen fastsatte særlige regler. Samtidig er koncessionsha
veren undergivet den almindelige danske selskabsskattelov
givning, og statens udbytteandel reduceres med det beløb,
der i samme år erlægges som selskabsskat af samme virk
somhed. Koncessionshaveren er dog indtil investeringerne
er indtjent fritaget fra at erlægge den skat, der i henhold
til den normale årlige skattemæssige overskudsopgørelse
skal betales indtil det skatte år , hvori der skal ydes udbyt
teandel i kraft af koncessionens regler. Stærkt
sammentrængt kan man derfor sige, at det offentlige efter
koncessionens regler, som udbytteandel får ialt SS % af
overskuddet, men at den væsentligste del af det offentliges
udbytteandel - fra det tidspunkt, den skal erlægges,
d.v.s. når investeringerne er indtjent - antager form af
almindelig selskabsskat.
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STATSDELTAGELSE I OLIEVIRKSOMHEDEN
I GRØNLAND
Koncessionerne indeholder også vilkår om statsdeltagelse
efter »carried-interest.. princippet, hvilket vil sige, at staten
uden at deltage i udgifterne til efterforskning forbeholder
sig retten til, hvis der konstateres et kommercielt udnytte
ligt fund, at indtræde som deltager på lige linie med kon
cessionshaveren i udnyttelsen af forekomster. Deltagelse
sker i givet fald med en andel, hvis størrelse fastsættes af
staten, og som kan udgøre op til SO %. Ved sin indtræden
som deltager opnår staten rettigheder i forhold til ande
lens størrelse, herunder ret til at deltage i alle beslutninger
vedrørende oliefeltets udvikling og udnyttelse m.v. samt ret
til en tilsvarende andel af produktionen af olie. Den om
stændighed, at staten ikke deltager i efterforskningsudgif
terne, er ensbetydende med, at staten ikke deltager i den
økonomiske risiko for, at der ikke konstateres olie. Så
fremt staten indtræder som deltager, skal der ikke indsky
des kapital, men statens andel af udviklings- og udnyttel
sesomkostninger »lægges ud« af de private deltagere og til
bagebetales derpå i takt med, at staten får indtægter som
deltager.

FORSYNINGSVIRKSOMHED I

ARBEJDSKRAFTANVENDELSE M.M.
Boreenhederne, der vil skulle anvendes i de vestgrønland
ske farvande, skal være mobile som en følge af de specielle
isforhold og drivende isfjelde, formentlig af typen bore
skibe eller nedsænkbare boreplatforme tsemi-submersib
les«). Det anslås, at der ved udgangen af 1974 i hele ver
den var ca. 60 boreskibe i drift og ca. 40 under konstruk
tion, idet interessen samler sig om selv-dynamisk positio-
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nerende skibe, der er egnet til boring på større vanddyb
der. Såfremt boreplatforme af typen semi-submersibles
skal kunne anvendes i grønlandske farvande, vil det
formentlig stille krav om installation af dynamiske positio-

Iau'_

--
Fig.) --

Skematisk tegning af det franske boreskib »Pelican«, som formentlig vil
blive sat ind ved prøveboringerne ud for Grønlands kyst .
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nerings systemer i disse enheder for at kunne re-positione
re over for isdrift.
I en rapport af august 1971 omhandlende forsyningsbaser
for olieindustrien i Vestgrønland, udarbejdet til Ministeriet
for Grønland af et norsk konsulentfirma, udtaler man, at
boreskibe må anses for den mest anvendelige type i arktis
ke egne , idet de i kraft af deres mobilitet vil kunne anven 
des til opgaver andetsteds uden for den korte arktiske olie
boringssæson. Ministeriets arbejdsgruppe vedrørende kon
cessionshavernes tekniske aktiviteter har peget på samme
løsning.
En række ydre faktorer vil have indflydelse på boresæso
nens længde ved Sydvestgrønland. Arbejdsgruppen vedrø
rende forsyningsvirksomheden og arbejdskraftanvendelsen i
mine- og olieindustrien i Grønland bedømmer i sin rapport
af marts 1975 forholdene således, at indflydelsen fra vind ,
strøm- og bølgeforhold - og måske specielt fra isfjelde og
faren for overisning - vil begrænse sæsonen til 3-5 må
neder pr. år; man regner dog med en forlængelse, efter
hånden som der opnås større erfaring.
I samme rapport skønner man, at boreaktiviteten ved
Grønland tidligst indledes i 1976, og at der i en S-års pe
riode vil blive foretaget omkring 20 boringer, som det
fremgår af efterfølgende anførte tal.

Antal boringer
min. middel max.

1.år l 2 4
2. år 1 3 4
3. år 2 4 6
4. år 2 S 6
5. år 2 6 10
laIt 8 20 30
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Med den forudsatte arbejdssæson og en forventet boretid
pr. boring på fra 2-4 måneder, anser man det for sand 
synligt, at der i begyndelsen vil operere op til 2-3 boreen
heder ved Grønland, og at man i femårsperioden - som
nævnt ovenfor - i almindelighed kun vil se relativt få
boreskibe ad gangen i de grønlandske farvande.

En udvikling af den beskrevne off-shore virksomhed vil
stille krav om en række direkte og indirekte servicefunk
tioner, omfattende opgaver som:

- Teknisk assistance
- Drift afforsyningsskibe
- Overvågnings- og redningstjeneste
- Dykkerassistance
- Helikoptertjeneste
- Flytransport
- Radio- og teletjeneste
- Yejrobservations- og isrekognosceringstjeneste
- Catering
- Lager- og værkstedsvirksomhed.

Som mere indirekte funktioner må der regnes med opgaver
som:

- Olie- og brændstofforsyning samt oplagring
- Lastning og losning af skibe
- Entreprenørvirksomhed
- Boligudlejning og -salg
- Undervisning og pleje m. v.
- Drift af hoteller m. m.
- Bank- og forsikringsvirksomhed m.m,



484 Udvind ing og udnyttelse af Grønlands olie og naturgas

Mulighederne for leverancer til olieindustrien strækker sig
over et meget stort felt fra yderst kompliceret udstyr og
store enheder til mere traditionelt materiel. Arbejdsgrup
pen, der har været nedsat til at redegøre for de mulige
konsekvenser af en olieindustri i Grønland, vurderer dog,
at en egentlig industriproduktion næppe vil kunne etable
res i første fase i Grønland, men vil være en opgave, der
naturligt bør kunne tages op af dansk industri i øvrigt. Så
fremt olieefterforskningsvirksomheden får mere permanent
karakter, er der imidlertid grund til at antage, at en ræk
ke funktioner og egentlig fremstilling af selv store enheder
med fordel vil kunne udføres i Grønland.

Man regner med, at der i 1976, når samtlige aktiviteter i
efterforskninger medtages, vil være ca. 410 personer be
skæftiget inden for en arbejdssæson på omkring 4
måneder, og at tallet forøges til ca. 650 i 1980 (inden for
en 6 måneders sæson) .

Forsyningsbaser - med opgaver som vedligeholdelse og
drift af maskinelt udstyr , opretning og reparation af
borerør samt andet smede- og svejsearbejde m.v, - påreg
nes oprettet i lighed med tilsvarende offshore-virksomhed i
Nordsøen. En væsentlig opgave i tilknytning til denne virk
somhed vil blive transporttjeneste samt losning og lastning
af forsyninger m.v., idet leverancer af gods, brændstof,
vand m.m. til boreskibene/boreenhederne vil finde sted
med særlige forsyningsskibe . I relation til aktiviteterne på
den vestgrønlandske kontinentalsokkel vurderes det, at
man først vil se forsyningsbaser blive oprettet efter at
egentlige oliefund er gjort.
Nævnte rapport har peget på flere mulige løsninger for ba
sernes placering. For det tilfælde, at man ikke ønsker at
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holde sådanne baser isoleret fra det øvrige samfund, har
man peget på byer som Godthåb, Holsteinsborg og Ege
desminde som de for nærværende bedst egnede steder,
mens Sukkertoppen og Færingehavn vil være lokaliteter,
hvor der på et senere tidspunkt vil kunne etableres baser.
Der er dog endnu ikke truffet nogen form for beslutning
om placeringen af forsyningsbaser.

På det stade, hvor udviklingen befinder sig, er der heller
ikke ikke truffet beslutning om eventuelle basers ad
ministration. Det er således endnu uafklaret, om de skal
administreres og ledes af det offentlige eller af den private
sektor, eller om man skal stræbe efter en kombination,
hvor f.eks, det offentlige administrerer havneanlæggene,
skibsværfterne og eventuelle erhvervsuddannelsesinstitutio
ner o.1ign., hvorved man bevarer det offentliges mulighed
for en koordinering af aktiviteter i relation til den øvrige
udvikling i det grønlandske samfund. Det anbefales i rap
porten, at det offentlige ikke meddeler rettigheder til etab
lering af egentlig basevirksomhed i Grønland, før aktivi
tetsniveauet kræver det og forudsætningerne for at tage
stilling til organisationsformen er mere afklarede.

Etablering af de påtænkte kajanlæg, planering af arealer,
byggemodning, opføresel af bygninger m.v, skønnes at
medføre et totalt investeringsbehov på fra 30 til 35 mio
kr., for hvert af de foreslåede forsyningsområder
(prisniveau 1973)

KONKLUSION

Mens det allerede i dag - i 1975 - med en rimelig sand
synlighed må formodes, at der konstateres olie og naturgas
på den vestgrønlandske kontintalsokkel, vil man først kun-
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ne ansætte et tidspunkt for starten af egentlig produktion
efter at boringer måtte have påvist, at de potentielle reser
ver er tilstrækkelige, og man har sikkerhed for, at den i
dette område fornødne specielle teknologi er til rådighed.

Som nævnt for olie- og naturgasproduktionsvirksomheden i
Nordsøen og det nordlige Atlanterhav kræver man i disse
områder, at erkendte og kortlagte reserver i et felt når en
størrelsesorden på mindst 10 års produktion, før produk
tion igangsættes. Da investeringsbehovene i arktiske områ
der er større, må det antages, at kravene til reserver her
sættes højere end i andre områder.

Såfremt egentlig produktion igangsættes, vil man stå over
for et aktivitetsmønster, som må forventes at ville involvere
næsten alle grene af den offentlige administration og for
valtning i Grønland, herunder bl.a. forsvaret.

Selvom perspektivet i dag kan forekomme noget fjernt, er
der næppe tvivl om vigtigheden af, at Danmark allerede
nu forstår betydningen af den beskrevne, mulige udvikling,
og bl.a. intensiverer sin deltagelse i de store forskningspro
jekter, der på internationalt plan allerede er sat i gang
vedrørende en udnyttelse af polarområdets, havets og hav
bundens potentielle ressourcer. Dette forhold gælder na
turligvis specielt de arktiske områder, hvor nationens stør
ste kontinentalsokkelområder findes. En forudsætning for
et maksimalt udbytte af udnyttelsen af nationens økono-

•miske ressourcer i disse områder, er en fuldstændig forstå-
else for miljøet og dets indflydelse på - og sårbarhed
overfor - de aktiviteter, der sættes i gang. En udnyttelse,
som der her er tale om, kræver, ligesom forskningen i sig
selv, et internationalt samarbejde, fordi opgaverne oversti
ger nationens kapacitet og økonomiske ressourcer. Det un-
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derstreger betydningen af, at man i tide træffer de fornød
ne foranstaltninger til at udvikle og fastholde nationens
kompetence til at styre udviklingen.
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af Orlogskaptajn J. E. Hansen

1. The Royal Naval College i Greenwich står for de fleste
søofficerer i den vestlige verdens flåder som et helligt sted,
et historisk sted, hvor mange officerer, også fra lande
udenfor det tidligere britiske imperium, har modtaget ud
dannelse og mødt Royal Navys gæstfrihed og stiftet be
kendtskab med de stolte traditioner, som Royal Navy sta
dig lever videre på.
Det er derfor ikke uden grund, at det britiske forvarsmini
steriums salgsorganisation, Defence Sales, har valgt the
Royal Naval College i Greenwich som rammen for deres
udstillinger af materiel' produceret af britiske firmaer til
maritime forsvarsformål.

Royal Navy Equipment Exhibition 1975 er en lukket ud
stilling i den forstand, at den kun ses af indbudte repræ
sentanter fra de landes forsvar, hvor engelsk forsvarsindu
stri og Defence Sales påregner at kunne afsætte deres pro
dukter, eller hvor der allerede eksisterer et traditionelt ma
terielsamarbejde.

Til dette års udstilling var der repræsenteret officerer, in
geniører og materielfolk fra mere end halvtreds forskellige
nationer på den nordlige og sydlige halvkugle, gamle og
nye nationer. Nationer med det fælles, at de tilhører den
såkaldte frie verden.

2. Udstillingen indledte med et symposium af en dags
varighed, hvor der var lejlighed til at høre forskellige fore-
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læsninger af så velkendte talere som Captain W. J. McClu
ne, RN, som er Director of Naval Manning and Training
(Engineering), Ministry of Defence (Navy) og i den anled
ning tillige var formand for symposiet , Controller of the
Navy, Admiral Sir Anthony Griffin, GCB, der i øvrigt åb
nede mødet og hvor foruden captain McClune også den
velkendte captain G. V. P. Crowden med flere gav nogle
udmærkede forelæsninger om betydningen af, at skibe og
materiel til orlogsbrug skal være af høj kvalitet og stor på
lidelighed . Det er selvfølgelig ingen overraskelse for eks
perter, der beskæftiger sig med materiel, uanset om det er
i New Zealand, Finland, Uganda eller Danmark. Men der
var lejlighed til at høre, hvordan Royal Navy behandler
disse vigtige emner, og hvilken støtte Royal Navy vil kunne
give de kunder, som vælger at anskaffe materiel fra firma
er tilknyttet den britiske forsvarsindustri. Det er ingen
hemmelighed, at der navnlig i de senere år har været van
skeligheder med netop kvalitet og pålidelighed af det ma
teriel, som forskellige lande har anskaffet fra Storbrita
nien, ligesom der på grund af strejker o.lign. ofte har væ
ret store leveringsforsinkelser. Det var derfor magtpåligge
de for forelæserne på symposiet at overbevise deltagerne
om, at man virkelig kunne sætte sin lid til britisk forsvars
materiel , og at Royal Navy var i stand til at assistere de
købende nationer med at udføre kvalitetskontrol og ud
danne personel som et led i den kontrahering, de forskelli
ge nationer ville kunne foretage med britiske firmaer.

Også ved Royal Navy forsyningstjeneste og uddannelses
etablissementer i Portsmouth og Portland kunne der købes
rådgivning og ekspertise.

Disse tilbud og muligheder er ikke ukendte for Danmark
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og øvrige NATO-nationer, men vil altså kunne udnyttes af
andre nationer også.

3. Selve Royal Navy Equipment udstillingen blev som oven
for nævnt afholdt på Royal Naval College i Greenwich, og
var den tredie egentlige udstilling - såkaldte naval weeks
har været afholdt tidligere - og kan generelt siges, at væ
re den bedste til dato, både hvad angår tilrettelæggelse og
indhold.
Der var dels en stationær udstilling på plænerne ved
Greenwich, og tillige skibe på Themsen, demonstration af
Hovercraft og forskellige firmaers egne sejlende udstillings
fartøjer og forsøgsskibe, f.eks. DECCA's NAVIGATOR,
der viste avanceret søopmålingsudstyr fra DECCA SUR
VEY LIMITED af typerne Decca Hi-Fix, Decca Trispon
der og Decca Aqua Fix, samt Autocarta systemet, der be
nytter en lille datamat, og som gør det muligt for søopmp
lerne at samle data og bevare dem til enten øjeblikkelig
eller senere brug.
På Y-ARD Consultants Ud. stand kunne man se modellen
af korvet-n, og firmaet reklamerede med det fine resultat,
der var opnået med projekteringen af korvetten i samar
bejde med Søværnets Materielkommando.
Af de objekter, der havde mest interesse for danske delta
gere, kan nævnes Westland Helicopters Limited, hvor na
turligvis en helikoptertype som Navy Lynx måtte virke til
trækkende. Fra at være et udviklingsprodukt er Lynxen
gået over til at blive en produktionsvare. Dens egenskaber
er enestående, specielt til operation fra fregatter og lignen
de skibe, hvor dens specielle landingsstel er en opfindelse i
sig selv. Som alle helikoptere, der er udviklet til dags dato,
har kravene til ekstra udstyr bevirket, at den oprindelige
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En flåde version af Westland-Aerospatiale Lunx helikopteren [eller fra
Royal Navy's nye fregat HMS SHEFFlELD

lasteevne er reduceret tilsvarende, samtidig med at stykpri
sen er steget kraftigt. Lynx er i dag et meget avanceret,
men også meget dyrt våbensystem, hvortil kommer at luft
til-overfladevåbnet, som skal gøre den særlig slagkraftig,
ikke er udviklet endnu (SEA SKUA).
Fem Westland Aircraft companies udstillede i Greenwich
på samme stand.
Foruden ovennævnte Lynx helikopter udstilledes Sea King
helikopteren, der i størrelse svarer til flyvevåbnets S-61.
Westland Helicopters samarbejder med det franske firma
Aerospatiale, men helikopterne fremstilles i Yeovil,
England, og det oplystes, at Lynxen var bestilt af Storbri
tanien, Frankrig, Holland og Brasilien, medens Sea King
var i produktion til ni forskellige lande.
British Hovercraft Corporation, der også hører under
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SEA SKUA missil

Operationskoncept for SEA SKUA
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Westland, viste BH 7 på Themsen, hvor der var lejlighed
til at se Hovercraft i forskellige roller med hovedvægten
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lagt på det amfibie- og logistikmæssige område. Det vil
nok være her, man først ser en egentlig udnyttelse af disse
fartøjer til militære formål.
Normalair-Garret, også under Westland, viste hydraulisk
kontrollerede ventiler for U-både og is-detektorer for be
skyttelse af marine gas turbine motorer , sidstnævnte leve
res bl.a. til US Navy.

Britisk fregat af AMAZON·klassen

Det vil være uoverkommeligt at beskrive alle udstillemes
produkter, hvoraf mange var af commercielt udseende og
karakter, hvilket er et karakteristisk træk ved vore dages
våbenindustri. Det kan ikke betale sig alene at fremstille
våbenmateriel, men når der på det civile marked er behov
for udstyr, som skal opfylde nærligt samme krav, som ofte
stilles til militært udstyr, hvad angår pålidelighed og mobi
litet, så er det naturligt også at vise sådant udstyr . Her
skal f.eks. nævnes et firma som ROTORK Marine Ltd.,
der fremstiller fladbundede meget simple fartøjer i forskel-
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lige størrelser og til mange hovedsaglig logistiske formål,
hvor der er tale om opgaver i beskyttede farvande, floder,
søer mellem småøer o.lign. udstyret kunne måske være
velegnet til forureningsbekæmpelse og minelægning på
lægt vand?

~---

- s -

Rotork FAC 121aslel med to Landrovers.
Fart 25 knob.

Et andet firma af høj karat er f.eks. HALMATIC Ltd.,
der tilhører HUNTING GROUP, og fremstiller fartøjer af
glasfiber på deres fabrik i Havant. Det var et af de fir
maer, der var lejlighed til at besøge, og på fabrikken som
firmaet foretraf at kalde den, fremfor skibsværft, var der
lejlighed til at se den meget avancerede produktionsteknik,
og de typer af fartøjer (over SOO forskellige typer kunne
fremstilles), som var på bedding, gav indtryk af, at der var
tale om solidt arbejde og meget sødygtige bådtyper.
Firmaet har da også leveret f.eks. lodsbåde til Frederiks-
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havn og Stigsnæs lodserier samt fiskefartøjer til Færøerne
og andre danske kunder. En meget interessant type var en
redningsbåd til den engelske redningstjeneste til brug fra
havne som l..owestoft. Redningsbåden er fremstillet helt af
glasfiber og er synk- og kæntringsfri. En type, der ville
kunne anvendes fra danske havne som Hanstholm, Thybo
røn, Hvide Sande og Skagen, og som kræver meget lidt
vedligeholdelse af skroget.
Foruden besøg på virksomheder var der lejlighed til at be
søge Royal Navys uddannelsescentre i Portsmouth-området.
HMS DRYAD, HMS SULTAN, HMS DOLPHIN m.fl. al
le velkendte af danske officerer og civile fra søværnets in
stitutioner.

4. Generelt kan det siges, at udstillingen viste, at der fra
det britiske forsvarsministerium, repræsenteret ved Defen
ce Sales, var arrangeret en udstilling dækkende britisk for
svarsindustris formåen på det maritime og elektroniske
område. En proffesioneJt arrangeret udstilling, hvor alle
firmaer på en meget åben og positiv måde var i stand til at
vise, hvad de kunne præstere. Egentlige nyheder kan man
vist ikke sige der var, men en del af de udviklingsprojekter
og de prototyper, som har været kendt i de sidste år, syn
tes at have nået produktionsstadiet.
En stor del af den britiske forsvarsindustri er statsstøttet,
enten direkte ved subsidier eller indirekte ved at det britis
ke forsvar placerer ordrer på udviklingsprojekter og senere
på det færdige produkt. Visse dele af industrien har van
skeligheder, da det ikke er muligt at basere sig udelukken
de på våbenproduktion, og det er derfor karakteristisk, at
der er ved at ske en udvikling, hvor den engelske stat ved
hjælp af sine subsidier og investeringer i materiel til for-
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svaret søger at styre industrien. Et eksempel herpå er, at
man til de engelske u-både har kontraheret det amerikan
ske HARPOON overflade-til-overflade missil, og samtidig
anskaffet det fransk-tyske antitank-missil MILAN,
men derefter har besluttet, at det samarbejde med Fran
krig, som HAWKER SIDDELY DYNAMICS Ltd. har
haft af et underwater-to-surface guided weapon (USGW).

To australske SEA KING helikoptere passerer over HMS BULLWARK's
kø/vand.

Tilsvarende har det været muligt at opmuntre British Air
craft Cooperation til at udvikle det lette missilsystem SEA
SKUA til brug for Navy Lynx helikopteren mod overflade
mål ved at stoppe udviklingen af HAWK-SWING , et heli
koopter anti-tank våben. Denne »rationalisering« af britisk
forsvarsindustri vil det være interessant at følge samtidig
med bestræbelserne indenfor de såkaldte EUROPAGRUP
PE-Iandes regeringer på at fremme standardisering af
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materiel, et initiativ der er taget på foranledning af den
britiske forsvarsminister Roy Mason, der er dette års for
mand for EUROPAGRUPPEN. Det drejer sig her først og
fremmest om at samarbejde om materielanskaffelserne, og
de første resultater er set ved udviklingen og anskaffelsen
af MRCA, Multi-Role-Combat-Aircraft, FH 70 og SP 70
kanonerne, SCORPION og SCIMITAR reconnaisance fly
og det koordonerede anskaffelsesprogram af LANCE fra
USA. Det er tanken, at initiativet skulle resultere i opret
telsen af en såkaldt »two way street- vedrørende anskaf
felse af forsvarsmateriel til såvel EURO-landene som de to
nordamerikanske NATO partnere, USA og Canada.
Hvis det lykkes at få denne two-way-traffic i gang, vil det
betyde, at standardisering af materiel i NATO vil blive
udført hurtigere, samtidig med at beskæftigelsen i for
svarsindustrien i Storbritanien og de øvrige EUROPA-lan
de vil blive forbedret.
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Flådeadmiral S. G. Gorshkovs 11. og sidste artikel i serien
Navies in War and in Peace: A historical Perspective brin
ges i U.S. Naval Institute Proceedings novemberudgave
1974.

Artiklen indledes med en omtale af de uudtømmelige
ressourcer, som findes i verdenshavene og på havbunden.
De store økonomiske interesser, som er knyttet til disse
forekomster, har kastet staterne ud i en omfattende diplo
matisk kamp i forsøget på at fastlægge principperne for
grænsedragning på international skala. Det frie havs status
og den traditionelle og folkeretsbeskyttede ret til uhindret
sejlads er bragt i fare gennem jagten på havenes rigdom
me. Sovjetunionen er også interesseret i at deltage - på
venskabelig basis - i udnyttelsen af disse forekomster og i
bestræbelserne på at finde nye råstoffer gennem udforsk
ning af oceanerne .
Forfatteren diskuterer dernæst udstrækningen af territo
rialfarvandet og i lyset heraf de internationale stræders
status; desuden behandles principperne for fastsættelse af
den kontinentale sokkels ydre grænse, hvor admiralen taler
til gunst for et kriterium på grundlag af vanddybde og af
stand fra kystlinien. Første afsnit afsluttes med en omtale
af traktaten, som forbyder oprettelse af militære installa
tioner på havbunden.
I andet afsnit fremhæves, hvorledes Sovjetunionen i samar
bejde med andre Warszawapagtnationer bestandigt må
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søge at styrke dens sømagt med henblik på at sikre det sø
militære forsvarsberedskab. Som vigtige elementer i en na
tions sømagt nævnes bl.a.:
- et grundigt kendskab til oceanerne og deres ressourcer
- oplysning om sejlruter og meteorologiske forhold
- udsendelse af særlige oceanografiske ekspeditioner
- handelsflåden, som er hastigt voksende
- fiskerflåden, som i dag er verdens største .

Den vigtigste komponent, fastslår admiral Gorshkov, er
dog den stærkt tekniske udviklede flåde, som udgør en be
tydningsfuld del af de væbnede styrker. Flåden må opbyg
ges til det niveau, der svarer til Sovjetunionens geografiske
position og landets politiske stilling som supermagt.

Der foretages dernæst en gennemgang af den røde flådes
forskellige skibstyper, idet særlige egenskaber fremhæves.
Kvalitets- og kvantitetsbegreber ved styrkesammenligninger
af moderne flådestyrker diskuteres. Kravet til et højt be
redskab, stor aktionsradius for skibe og luftfartøjer og
nukleart fremdrivningsmaskineri er af største betydning for
udviklingen af den sovjetiske flåde. Udover den professio
nelle uddannelse af flådens personel betragtes den daglige
politiske skoling og virksomhed som et afgørende element i
opbygningen af et højt beredskab; togter af længere varig
hed er af stor betydning for kendskab til bl.a. de meteoro
logiske betingelser, hvorunder styrkerne i givet fald skal
udføre de pålagte opgaver.
Som afslutning på artiklen understreger admiral Gorshkov
påny den fundamentale forskai på de opgaver, der tildeles
Sovjetunionens og de vestlige nationers flåder; sidstnævnte
anvendes som redskaber for aggression og nykolonisation,
mens den sovjetiske flåde er et slagkraftigt middel til at
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skabe gunstige betingelser for socialisme og kommunisme;
desuden er den et aktivt forsvar for freden og bidrager til
styrkelse af international sikkerhed.

Vice Admiral Stansfield Turner, U. S. Navy, har skrevet
den ledsagende kommentar, hvori der gives udtryk for, at
Gorshkovs argumentation for opbygning af den sovjetiske
flåde i stor udstrækning kunne anvendes som begrundelse
for en tilsvarende opbygning af den amerikanske flåde.

Gorshkovs synspunkter er især baseret på oceanernes vok
sende betydning, en historisk analyse af sømagtens betyd
ning og en flådes enestående evne til at støtte diplomatisk
virksomhed.

A.S.

Note:
Admiral Gorshkovs 11 artikler har naturligt nok givet an
ledning til en del omtale i vestlige tidsskrifter; udover at
henvise særligt interesserede til aktikelserien i U.S. Naval
Institute Proceedings kan opmærksomheden henledes på
bl. a. Survival, marts/april 1975 (gengivet i oversættelse i
Militært Tidsskrift, juni 1975) og Journal of the Royal
United Services Institute for Defence Studies, marts 1974.
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P. Howard

KONTINGENTFORHØJELSE.
Ved § 32-mødet den 16. oktober 1975 blev det vedtaget at
forhøje kontingentet med 3,00 kr. d.v.s. fra 15,00 kr. til
18,00 kr. pr. måned. Denne forhøjelse var begrundet i ge
nerelle stigninger i udgifter til servering og lønninger m.m.
samt en forventet klækkelig forhøjelse af selskabets bidrag
til huslejen for Søofficersforeningens lokaler.
En væsentlig del af selskabets medlemmer betaler kontin
gent ved et fradrag i lønnen, som indberettes til Forsvars
ministeriet pr . EDB via organisationen (HOA) . Beklagelig
vis har HOA meddelt selskabet, at de nu kun ser sig i
stand til at ændre EDB-programmet to gange om året,
nemlig 1. oktober og 1. april. De medlemmer af selskabet,
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der samtidig er medlem af HOA, må derfor finde sig i at
kontingentforhøjelsen først får synlig virkning på lønnen
fra 1. april 1976, og da med et beløb på 6,00 kr. pr.
måned. Men til gengæld så kun i 6 måneder.
Bestyrelsen skal være først til at beklage denne fremgangs 
måde, og det har da allerede været diskuteret at ophæve
aftalen med HOA og overlade hele indkrævningsarbejdet
til en bank, der så ville udsende indbetalingskort til
medlemmerne. Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at
det ville være til væsentlig ulempe for en stor del af
medlemmerne og en forringelse af betalingsbetingelserne.

Patrick Howard.

- -- _._----------------_.


