Marinehistorisk Tidsskrift

. ~/N;'''''Y
. If.

'7; 6/"/7/#''7''/1'
'" .t..,;~

<IN""'..

~f'/'"
7~

,p

'f'~

",,,,dI- .r,';;
_

j:,v./

~

"

1

November

15. årg.

,.' - ~

Nr.4

--....,','

~~

~ .

~..

"

1982

NYT FRA FREGATTEN
JYLLANDS VENNER
På et møde d. 30. sept. for bestyrelsen og repræsentantskabet i
Den selvejende institution Fregatten Jylland blev det oplyst, at
lokalplanen for tørdokken var blevet godkendt af Ebeltoft byråd
d. 19. august. 14 dage senere forel å plans ty relsens godkendelse dog
under forudsætning af, at fredningsstyrelsen ville tiltræde planen.
Der ventes dog ingen vansk eligheder i den forbindelse.
Man var på mødet enige om, at det nu gjaldt om at få arbejdet
igang. Da det vil koste penge, mange penge, har institutionens
indsamlingsudvalg rådført sig med en indsamlingsspecialist. Han
rådede bl.a. til, at der nu blev oprettet et kampagnesekretariat,
ledet af en kvalificeret projektleder. Samtidig gav mødet sin tilslutning til, at jordarb ejdet i forbindelse med etableringen af dokarealet blev på begy ndt. N u er vi altså igang.
På mødet blev der forelagt en rap po rt om påbegyndelse af en
land sin dsaml ing med det formål at frems ka ffe økonomiske midler
til sikring af fregatten Jylland for eftertiden.
Den første opgave der forestår er etableringen af en tørdok i
Ebeltoft. Løsningen af denne opgave vil kræve, at der indsamles
ca. 5. mill. kr.
Der blev besluttet at etablere et indsamiingssekretariat i København, hvilket understreger, at restaureringen af fregatten er en opgave af national karakter.
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MEDDELELSER FRA
MARINEHISTORISK SELSKAB

d. 1/12 1982 kJ. 20

Arkitekt Bent Kure: Fregatten "J ylland"s
fremtid.

d. 2/21983 kl. 20

Premierløjtnant Wessel-Tolvig: Samarbejdet
mellem hær og flåde under treårskrigen.

d.

9/~ 1983 kl. 20

d. 13/4 1983 kJ. 20

Professor dr. phiJ. Ole Feldbæk: Slaget på
Rheden 1801.
Generalforsamling, program ikke fastlagt.

Alle arrangementer foregår i Søofficers foreningens lokaler, Ovengaden o. Vandet 62 B, og efter møderne vil der være mulighed
for at få 3 stk. smørrebrød, øl og kaffe for kr. 35,- pro persona.
Tilmelding til spisningen må ske senest søndagen før møderne
til JØRGEN BARFOD tlf. (02) 87 22 54 eller til H.C. BJERG
ur. (02) 86 18 28 .
BESTYRELSEN
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Er du interesseret i modeller af krigsskibe fra det 20 . århundrede?

Vi er en mindre gruppe af medl emmer af Marin ehistorisk Selskab,
der mød es en gang i kvartalet for at dyrke vore s særin te ressse,
nemli g modell er af krigsskibe fra vores eget århundrede; primært
de to verdenskrige.
Vi udveksler tegninger og byggem et od er , fotos m .m. og sammenligner modeller.
Vi ville gerne læ re ligesind ed e at kende og håber, at event ulle
inter esser ede vil ring e/ skrive til
Adj un kt Pet er Beisheim
Duntzfelt s Alle 14
2900 Hellerup
ur, (O l) 62 52 29/ 11 3 7 00 arb.
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d en selvejende in stitution
havnevej 10

dk. B4CXJ

fregatten

jy lla n d

e beltoft t lf. C06J34 14 64

Fregattens konservering
af
Bernt Kure
Fregatten J yllands skro g -m å betragtes som en mus eumsgen st and
på linie med et vikingeskib, et gobelin eller en altertavle. Det har
samme kulturhistoriske værdi og samme behov for en konserverende og beskyttende behandling som disse.
Det gamle egetræss krog s konservering frembyder, foruden dets
størrelse, tre hovedproblem er. For det første fin des der ikke um iddelbar erfaringsmateriale herhjemme - eller for den sags sky ld i
reste n af verden - for dyb deimprægnering af løvtræ der , som egetræ, fra naturens side ind eho lde r stor modst an dsdygtigh ed overfor
nedbry dning hidrørende fra svampe og insekter (her ses bort fra
arkæologiske vrag, hvor det drejer sig om vanddrukkent træ).
For det andet best år skibsskrogets konstruktion af specielt svæ re
og tunge tømmerdimensioner hvor i alle grader og form er for nedbr ydning er repræsenteret, fo ru de n at tr æets fugt ighe dsindho ld er
stærkt varieret . Der er o mråder hvor træet er hårdt som ben , og
områder hvor det smuldrer ved den mindst e berøring. Det sidste
hovedproblem er, at det kun er en lille del af t øm merets samlede
overflade de r er frie og kan overflade beha ndles, resten er enten
anlægsflader eller de er skj ult i konstruktionen (det vil være ur ealistisk at skille skibskroppen totalt ad med henblik på en ko nservering i bad eller lignende).
T ilsvarende skibsb evaringsprojekter i ud landet ka n som sagt
ikk e give klare svar på disse problemer. Her eksperimenteres med
løsninger - lige fra systema tisk at ud ski fte skrogets t ømmer med
uoriginale, me re holdbare træarter (Vietory i Port smouth) - til
behandling efter gamle traditionelle mønstre med rå linolie og
fin sk tjære ( Charles Morgan i Mysti c Sea po rt).
Prøveb oringer o mbord i J ylland har vist, at 42 % af tømmeret
er sundt, 22 % har ned sat styrke og 36 % er ud en sty rke og da fregatinstitutionen, i samråd med Ski bshistorisk Lab or at orium , har
vedtaget et restaureringsprincip der bygger på kons erv ering og stabilisering fremfor udskiftning ses det, at der forest år en kæmpemæssig og kompliceret konserveringsop gave. T il løsning af denne
er nedsat et konserv eringsråd sammensat af ledende konservator
5

Knud Holm, Nationalmuseets ko nserveringsafdeling, leder af Skibshistori sk Lab orat orium Ole Crumlin-Pedersen , arkite kt Morten
Gø t hch e samt undertegnede. Rådets arb ejde har foreløbig resulte ret i at tre forskellige imprægneringsmidl er skal afprø ves ombo rd .
T ilstanden af fregattens tømmer kan gro ft deles op i et nedbrudt område midtskib s over vandlinie og i forholdsvis sunde områder mod skrogets ender og bund. Desuden skelnes der mellem
overvan dstø mme ret som har relativ lav fugti ghed, og undervandsskoge ts tømmer der har høj fugtighed sprocen t. I den tørre del skal
et terp en tin baseret middel med kobber som fun gicid (dvs. svam pedræben de virkning) og lindan som insekticid (dvs. inse ktdræbede virkning) a fprøves . I den fugtige del skal to midl er , begge
med bor som både fun gicid og insekticid, afprøves. Det ene har
vand, det andet methylenglycol som op løsning smiddel. Midlerne
sprøjtes på alle frie overflader og i tilgæn gelige hulrum. Desud en
bo res kon tr aventiler ind i tømmeret så anlægs flade rne i en hvis
grad kan nåes.
Langtidsledige er igan g med at ren se forsøgso mrå derne op for
skidt, tjære og maling. Tjæren giver problemer da den er t yk og
begagtig, og de ekspe rime nteres med midler der kan opløse den
samtidig med, at træets overflade med de karakteri stiske hu ggespor fra skibstø mrerens øk se ikke ødelægges. Miljøprobleme r med
at pumpe forgifte t bundvand ud i havnen gør, at vi ikke kan gå
igan g med en total imprægnering medens skibet endnu er flydende
(fr egatten tr ækker ca. 5 tons vand i døgnet på nuv ær ende tidspunkt) . Den egentlige imprægnering kan først gå igang når skibet
er eta bleret i en do k me d tæ t bund hvor man kan have styr på
forureningsproblem et. Tiden frem til doksætningen betragtes
derfor som en for søgsper iode hvor det forhåbentlig lykkes at find e
en effe kt iv løsnin g på dette fundamentale problem .
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Natten til den første juni
Uyllandslaget 1916)
af
Finn Wiberg-J ørgensen

'\

Tolv minutter over syv om afte ne n den 3 1. maj 191 6 så admiral
von Scheer fra broe n af Friedrich for ande n gang synsranden dækket af mundingsild en fra den en gelske slagflådes svæ re kan oner,
og for anden gang lykkedes det ham under j agerdække og villig
til at o fre sine aller ede hårdt prøvede slagkrydser e at dreje af
og forsvinde i Nordsøens dis , der var t æ ttere end vanligt af ku los
og røg fra granaternes driv lad ning.
For anden gan g så J ellico e fra Iron Duh e de udviskede skygger
af højsøfl åden s skibe forsvinde , men til skrev det først tiltagende
tykning. Fra skib en e agte r i den lan ge slaglinie så man gans ke
vist klart , at de tyske skibe dr ejed e af; men inge n meldte det til
flåd ech efen, fulgte kun han s ordre til bagbords gir for at un dvige
det tys ke t orped oan greb.
Cha ncen for en fo rnye t kontak t mellem slagflåde rne svandt
med lyset denne sids te fo rårsafte n .. .
Tidligt på efterm iddag en havde Hipper med sin e slagkrydsere
under blodig fæ gtning næsten haft held til at tvinge Beattys
slagkrydsere skadre til kamp med de n tys ke højsø fl åde. Det m islykked es, og t yskernes samlede styrke ful gte Beatty mod nord,
mod den engelske flåd es 24 slagskibe , so m i ma rchorden pløjede
syd over, til J ellico es mesterlige deploiering havde placeret den
en gelsk e st yrke i en stump vinkel foran hejsefl åden s slaglinie,
så hver ene ste kanon kunne bære mod de tyske skib e, der hurtigt
led under den velretted e ild . Kun Sch eers koldblodige d ygti ghed
og utrættelige tr æning muliggjorde tyskern es undvigem an øvre,
og to gange undslap de mødet med de engelske kan oner, ik ke uså red e, me n st adi g ist and til at sejle og kæmpe.
Men Sc hee r undslap mod vest, væ k fra T yskla nd, og englænderne la stadig mellem ham og Wilhelmshaven . Sc heer havde håbet på
en kam p med dele af den engelske flåde, ald rig med den samle de
Gran d Fleet ; og selvo m han sagde noge t ande t til sin kej ser, vids te
den t yske flådech ef udmærket, at han s eneste cha nce for at un dgå
fu lds tændig ødelæggelse af hejse flåden var ved at nå de tyske
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minespærringer inden daggry.
Endda måtte Scheer se sig tvunget endnu længere mod vest, da
Beattys slagkrydsere omkring solnedgang i en sidste kort skudvek sling med Hippers forskudte eskadre, dr ev de ilde tilredte
tyske slagkry dse re i ly bag Mauves prædreadnoughter, som derpå
hurtigt veg for den engelske ild og for svandt , nådi gt skæ rm et
af mørke og dis.
Beatty var på dette tidspunkt ikke længer e synlig fr a slagflåde n. Men en halv time senere meldte den lette kr ydser Caroline
til viceadmiral J err am på King George V , forrest i den engelske
slaglinie: "Tre slagskibe , nord-vest, ca 8000 yards, øje nsy nlig
gamle slagskibe" og angre b med to rp edoer, tæt fulgt af søsteren
R oy alist. J erram følte sig ikke overbevist om, at skibe ne var tyske
og søgte at st an dse angrebe t, og selvo m kryd serne kom under
voldsom beskydning fra "vore slagkryd sere" æ ndrede J erram ikke
o pfattelse, holdt sin kurs og åbnede ikke ild . Kontreadmirral
Leveson på Orion tog ikke fejl af engelske slagk ry dse re og t yske
præ drea dno ughts . Men da han s flag-løjtnant sagde: " Sir , hvis De
forl ader lin ien nu og drej er imod (fje nden), vil Der es navn blive
lige så berømt so m Nelson s", svarede Leveson , der var skolet til
at adly de: " Vi må føl ge skibet foran os ", og fo r sidste gan g for svan dt de tys ke slagskibe i mørket.
Også mell em krydsere og jagere var der spredte kampe, som
mørket faldt på, og udfra de meldinger, som indløb til/ron Duke,
danned e J ellice sit billede af sin og Sch eers sti lling .
Meldingerne var gans ke vist ikk e alle lige pr æcise og i enkelte
til fælde ind byr des modst riden de. Sikkert var det dog at Scheers
flåd e lå mod vest, forme ntlig noget norden for vest , og i en afstand af 6 til 8 sømil. Desuden havde J ellicoes to gange set Sche er
bøje af fremfor at tage kampen op ved mødet med den engelske
slagflåde . Han følte sig derfor overbevist om, at Scheer i de n
korte sommernat ville søge at sikre sit tilbaget og; men uden at
til stræbe en direkte natkamp.
Ej heller Jellicoe øn skede en natkamp mellem hoved st yrkerne.
Han vidste at de en gelske skibe var slet udrust ed e med lyskastere,
havde overhovedet ikke lysgranater , og under alle omstændigheder
ville mørket medføre en grad af tilfældighed, som aldrig kunne
være t il fordel for den stærkeste flåd e, bortset fra at et sådant
cha ncespil måtte byd e J ellicoes køligt kalkulerende hjerne im od.
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Udfra dette og sit naturligvis kun ufuldstændige kendskab til
de ty ske mine strøgne ruter måtte J ellicoe lægge sine planer.
Begge de vestlige indsejlin ger til J ade ville kræve fler e timers
sejlads i fuldt dagslys , og Jellicoe fandt det derfor usandsynli gt,
at Schcer skulle vælge dem. Men de to østli ge, med indløb henhold svis 15 sømil syd for Horns Rev fyrskib og 30 sømil vest for
fyrskibet, lå kun 6 1/4 og 4 1/2 times sejlads fra Scheers formodede
positi on klokken 21. 00. De var således begge no genlunde inden for
rækkevidde , før solen havde fået morgendisen til at lette.
Uden muli ghed for at vide hvilken rute Scheer ville vælge
holdt Jellicoe sydpå, mod den nærmeste inds ejlin g, hvor han
kunne håbe på at møde Scheers skibe i dagbrækningen og med
18 timer dagslys foran sig. Derfra ville han også, med sin overlegne fart kunne nå at opsøge Sch eer, hvis han alligevel forsøgte
at n å en af de vestli ge indsejlinger, og natten igennem ville de
engelske skib e ligge mellem Scheer og den østligste af de fire
minestrøgne ruter, skulle Scheer mod forventning prøve at slå sig
Igennem .
Dækket af lette krydsere samledes den engelske slagflåde i
natform ati onens pa rallelle kolonner , og med Beattys slagkry dsere
og krydsere forude om sty rbord , og med jagerfl otillerne placert
i en vifte fem søm il agter, dækkede de engelske skibe et areal
på 8 gange 23 søm il. Jellicoe havde gru nd til at mene, at uset
kunne Scheer ikke slippe forbi ham , end ikke i mørke. Jellicoe
kunne håbe på endnu en "Glorious First of June" i den engelske
flåd es historie.
Ombord i Friedrich der Crosse var Scheer ikke i tvivl. Han
vidst e at tiden var kostbar, og for ikke at blive trængt en dnu længere mod vest beordrede han foreløbig kurs syd-syd-ost. Om
muli gt ville Scheer gå agten om englænderne, om nødvendigt
vile han kæmpe sig frem mod Horns Rev, til den østligst e minestrøg ne rute.

Med den endnu uskadte westfalen klasse forrest , Mauves prædr eadnoughter agter, og slagkry dserne i læ af dem som de bedst
kunne, pløjede højsøfl åd en fra klokken 21.3 6 gennem mørket på
kurs syd-syd-ost- 1/2-ost , fart 16 kn ob, med ens Sche er s jagere og
få kr ydsere spredte sig forude og om bagbord for at fast slå den
enelske flåd es position . Dette forl øb ikke uden vanskelighed,
en flotille opnåe de endda at blive beskudt af sine egne, dog uden
10

OERMAN STAR 511ELL SlIOWINO UP A NIOllT ATTACK.
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træffere. og flere j agere mistede kon takten med hovedstyrken og
søgte hjem no rd om Skage n eller via mø des tede t ved Horns Rev,
som signalere t af dest ro yerch efen . Enkelte j agere o pn åede føling
med dere s en gelske koll eger, men t yskerne var mindr e og lettere
bevæbnet og blev let afvist.
De ty ske kryds ere under kontreadmiral Bodicker havde lidt
mere held med sig. Bekendt med de t en gelske nat- kendingssigna l
(som Princess R oyal uforsigtigt hav de signaleret "til Lion med en
projektør) narrede t yskerne en engels k flotille til at tage dem for
landsmænd og be skød dem med morderisk effe kt , men drejede
af for et engelsk torped oangreb, og den engelske hovedstyrke
fandt de ikke .
En halv time senere skimtede von Reu ters kry dse re sky ggerne
af skibe mo d øst og gav tysk kendingssignal. Svaret var en salve
6- tommers granater affy ret på kun 1000 meters afst and fra k orn mandør Gooden ough s lette kr yd sere. lIdkampen vare de ku n få
minutter men resul terede i svæ re tab på begge sider. Det ly kke des
Southamp to n af affy re en torpe do, der tr af Frauenlob, som kort
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" T I P PE ~ A ~Y" HIT

BY A OE~M A N 5ALVO.

efter kæ ntrede og sank, og de tys ke kr ydsere slukkede de res
projektører og forsvandt.
Selvo m de tyske spej de re kun ku nne melde om sam menstød
med engelske jagerfl otiller, var Scheer ikke helt uvidend e o m
hvor englæ nde rnes store skibe befand t sig. Allerede om kring
klo kke n 21. ?0 havde ma n fra de forreste tyske slagskibe set
Minotaurs pansred e kr yd sere på sydlig kurs ret forude, men
ville ikke røb e hej sefl åden s position ved at åb ne ild og løb selv
uset agten om englæ nde rne. Klokken 22.10 gav ty skernes signal.
tjen est e dertil Scheer meldingen "J agere har ind tage t deres position fem sømil agten for fje ndens hovedstyrke " . Tyskerne havde
ops nappet og deciffreret J ellico es signal til sin dest ro yerchef om
natformatio nen . Sammenholdt med Bod ickers og jagernes meldinger fortalte dette Scheer, hvo r Jellicoe befandt sig, og kortet viste
ham , at ved at sætte kurs ret på Horns Rev ville højsøflåden formentlig uantastet gå agten om den engelske slagflåde.
Klo kken 22 .34 beordrede Scheer da westfalen til at lede flåden
på kurs syd -ost-til-ost og understr egede at kurs en skulle holdes,
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" SPA R ROW H A W K " AND" BROK" " IN COLL15ION.

"D urchhalten", en understregning Scheer skulle benytte igen og
igen natten igennem.
Pån y løb jagere og Bodickes kr yd sere i forvejen. J agern e fan dt
og meldte den enge lske 13. flotilles pos ition , og krydse rne skyggede flotill en , til de klokken 23.2 0 kunne besvare englændernes
nat-signal med en ødelæggende ild mod den forrest e destr oyer
Tipp erary, som på et øje blik var et flammende vrag. Også nurnmer to i linien Sp itf ire blev ramt, og den tr edi e destro yer Brohe
tr ak bagbord over for at affy re sine agters te torpedorør, da che fen,
orlogs kaptajn Allen så et stø rre mål om sty rbo rd: et to - skor st ene t
skib med svære kraner midts kibs. Det kunne kun være en West·
fo len eller en H elgoland. Brokes torp edo traf ikke; men ilden fra
de tys ke slagski be ødelagde destroyerens styring, og et øjeblik
efter borede Bro k e boven ind i siden på sin fø lgesven d Sparrouihauik, som, fo r at føje spot til skade, få øjeblikke efter også blev
ramt af Con test, de r snittede nogle fo d af agterskibet.
Imidlertid var de tys ke krydsere veget styrbord ove r for at undgå englæ nde rnes to rpedoer, me n kun fo r me d et at finde sig på
kollisonskurs me d den t yske slaglinie. To af kry dserne slap mel13

lem slagskibene; men E/bing blev ramt af Posens vædderstævn,
der borede sig dybt ind i krydserens maskinrum. Kort efter blev
krydseren Rostock ramt af en torpedo fra den følgende flotille
destroyere, og også den sank i løbet af natten.
Også Spitfire kom for nær de tyske slagskibe, endda ude af
stand til at lade sine torpederer, kolliderede med slagskibet
Nassau, der affyrede sin hovedarmering hen over destroyeren så
lufttrykket alene ødelagde alt opstående. Men Spitfire flød fri
og nåede sågar hjem medtagende tres fod af Nassaus klædning!
Men selvom også de tyske slagskibe veg for de gentagne engelske destroyerangreb, hindrede det ikke højsøflådens march mod
Horns Rev. Igen og igen blinkede Scheers vrede "Durchhalten"
langs slaglinien, og skibene gik tilbage på kurs.
Lidt efter midnat syntes vejen endelig klar. I mere end en time
sejlede de tyske skibe uforstyrret mod deres mål, da endnu en
række destroyere, kommandør Stiriings 12. flotille, i morgenens
usikre halvlys viste sig på slagskibenes bagbords bov, angreb og
affyrede deres torpedoer. Tyskerne åbnede ild med alt, hvad der
kunne bære, fra hovedarmering til salutkanoner; men i det mindste

"IT'S A LON(] , LON(] WAY TO TIPPERARY. "
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en af torpedoerne fandt sit mål , og prædreadnoughten Pommern
blev på sekunder omspændt af flamm er og forsvandt i en enorm
eksplosion.
Først af alle destroyerkaptajner søgte kommandør Stirling at
meld e til flåde chefen , hvad der var sket. Men skønt gentaget
gik signalet ikke igennem til Iran Duke. For al deres ta pp erhed
havde ingen anden destroyer chef sanse t at melde om de ty ske
skib e, som de angre b med så stor dødsforagt. Kan on er og torpedoer var affy re t, mænd dr æbt og skibe sænket . Men ingen for talt e J eUicoe at der ikke kun var tal e om kampe meUem jagere
eller med spejdende kryd sere. End ikke på slagskib et Malaya,
hvorfra man på to sømiis afstand overvæ re de Tipperarys ødelæggelse, tænkte man på at rapp ortere til flådeche fen, eller blot til
Evan-Tho mas på Barham. Malayas kan on er var ladt og rettet mod
det forres te tyske slagskib, og artiUeri officeren bad om till adel se
til at åbne ild , men blev den nægtet. Muligvis mente skibsche fen,
at hvad han kunne se, kunne man også se fra Barham ?
HeUer ikk e adm iralite tet undte Jellicoe den hjælp , de kunne
ha ve ydet. Ganske vist havd e admiralitet et klokken 22.4 1 sendt
signalet : " Tys ke slagflåde beordret hjem 21.14. Slagkr yd sere
agte r. Kurs SSE3/4 E, far t 16 knob." Men J eUicoe kunne ikke
fæst e lid til signalet , fordi kursen ikke kunne brin ges i overensst emmelse med meld ingern e fra han s egne kryds ere. Admiralitetet
fort av imidlertid, at de havde redig eret tr e t yske signaler samm en til
et , og helt udeladt et fjerde, hvori Scheer anmodede om zeppelinrekognoscering ved Horns Rev ved daggry den før ste juni ! Ej
heUer de følgend e syv signaler, omhyggeligt deciffrerede i "rum
40" og videregivet til admiralitete ts op erationsafdeling, blev sendt
til J eUicoe . Det andet af disse signaler var ordren til de ty ske jagere om at samles ved Horns Rev og var tydet klokken 23 .15 .
Hvis det var blevet sendt til J eUicoe, må man form ode at en ubuden gæst var dukket op ved mødestedet. De følgen de signaler
indeholdt højsøfl ådens position henholdsvis klokken 23.00,
klokken 00 .30 og klokken 01.00. Havde J ellicoe fået disse po sitioner og plottet dem , havde han vidst at Scheer sty rede ' mod
Horns Rev, og vidst det tidsnok til at intervenere .
Hvorfor blev disse signa ler arkiveret af ope ra tionsa fdelingen og
ikke sen dt? Svaret er usikker t. Den elskværdige forkl aring lyder,
at stabsche fen havde søgt højst tiltrængt hvile og ove rla dt vag15

ten til en officer ud en kendskab til tyske o pera tive signaler. Muligvis ligger fo rklaringen i sta bschefens er klærede mistilli d til " ru m
40"s civile me darbejdere ?
Da dagen gryede den første j un i så Jellicoe således ingen fj endtlige skibe . Han håbede endnu og men te at burde søge Schee r mod
N, og 02.35 vendte flåden og gik i slagorden . Men klokken 03 .55
meldte et signal fra admirali tete t , at højsøflåden klokken 02.30
var 16 sømi l fra Horns Rev med kurs syd-ost, fart 16 kno b . Scheer
var således allerede i sikkerhe d.
Også de svært skadede slagkrydsere Mol tke og Seydlitz nåed e
hj em , og på sin søgen efter fjende n fandt J ellicoe kun bitre tegn
på nattens kampe : redni ngsveste , oliepletter, dø re, rundholter og døde.
På den ødelagte Sparrowhawk havde besætningen set den forladte Elbing gå ne d, og senere fandt de en flåd e med overlevende
fra Tipp erary, hæst syngen de . . . ! Sparrowhawk måtte sænkes;
men efter 64 time r nåede Brok e hj em , ligesom alts å Spitfire.
Klokken 10.44 satte flåden kurs mod Scapa Flow og gik til ankes de n ande n juni om mo rgenen, mens havnear bejderne i Rosyth
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huj ed e af Beattys hærgede slagkrydsere. I Wilhelm shaven blev
Scheer og Hipp er hyldede som sejrh errer. Men den 2. juni klokken 21.45 meldte j ellicoe slagflåden klar til at stå til søs med fire
timers varsel. Højsøflåden viste sig kun en gan g uden for jade
- indtil sommeren 1919, da en engelsk krydser ledte modstanderne fra j ylland til an kers i Scapa Flow .
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Tysk territorialkrænkelse
ved Møns Klint 1916?
af
Jan Bak Harder
I efte råret 198 1, få mån eder fø r sin død, gjorde Georg Sø rense n
fra Lan gå ved Ran ders rede for en episode, han som ung marinesolda t var med til at tage del i under Første Verdenskrig. Han var
som n yu dlært mejerist og fyrbøder blevet indkald t til Marine n
191 5 og sku lle gøre tje neste som fy rbøder om bord på Hvalrossen,
en forholdsvis ny torped ob åd tilknyt tet Flåde station Kor sør .
Skibet hav de til opgave at overvåge minespæ rringerne i Sto re
Bælt, lodse skibe gen nem den smalle minefri zone og uskadeliggøre løsrevne miner.
Da Hvalrossen i august 191 6 efterhånde n træ ngte til et dokeftersyn på Orlogsvæ rftet i Køb enhavn, blev skibe t sendt på småopgaver ved minefelterne i Øresund fo r , når der blev en led ig plads
i dokken, at kunne få nævnte eftersyn . Fre dag den Il. augus t
19 16 0 m mor genen gik Hvalrossen ind i Køb enhavns Havn efter
at have udført opgaver syd for Dragør. Skibe t lagde til ved Orlogsværftet, og mandskabet begyndte at påf yld e vand og kul.
191 6 var en meget urolig tid til søs også fo r et ne turalt land som
Danmark. Den t ysk e krigsindustri var allere de i akut r åvaremangel.
og søkrigsførelsen blev skærpet. Kulmination en kom i februar
1917 med proklarneringen af den " uinds kræ nkede ub ådskri g" ,
men allerede i august 191 6 berettede aviserne dagligt om danske
skibe, der var blevet torpederet eller opbragt af tyske eller britiske skibe .
Hvad besætningen om bord på Hvalrossen ikke vidste var, at
der hersked e sto r aktivitet i flådel edelsen på Holmen. A fte ne n før
- to rsdag den l O. august 1916 kl. 23 - var en dan sk damper
A jax blevet o pb ragt ud for Helsingør af tys ke torped obåde.
Ajax var på vej fra England til Køb enhavn med kul til den dans ke
marine. Der var truffet forbe redelser ved Marin en s Kuldepot i
Flådens Leje til Ajax 's modtagelse og losning, men kl. ca. 8 fred ag
morgen fik Holmen fra Dragør melding om , at Ajax var gået til
ankers ved minefelterne , og at skibe t fø rte det t yske marin eflag.
Kl. 9 fik Holmen endel ig melding om, at Ajax havde lettet an ker ,
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passeret min efelt ern e og sat kursen mod syd på vej mod Swinemiinde (iflg. Poli ti ken 12/ 8 191 6). Begivenhe derne afs tedkom
aktivitet i Marineministeriet og Udenrigsministeriet, der i løb et
af dagen gennem den danske gesandt i Berlin rettede en fore spørgsel til den tyske regering om årsagen til opbringningen (iflg.
Politiken 12/8 1916).
Samme fredag formiddag fik kaptajn H.A.Ø. Bistrup, chefen for
Hvalrossen , tilsyneladende en ordre til at for lade Orlogsværftet
meget hurtigt. Mandskabet fik ordre til at indstille påfyldningen
af vand og kul, fortøjningerne blev kastet, og skibe t forlod Orlogsværftet. Det skete kl. 11.35 (iflg. Hvalrossens Maskinjournal) .
Holmen havde været i aktivite t siden om mor genen som følge af
opbringningen af A jax, og nu var en ny ep isode mu ligvis under
udvikling ved Møns Klin t. Hvalrossen sejlede ud af havnen ved
hjælp af den ene damp kedel, hvo r tryk ket endnu var lavt . Fyrbøderne havde travlt : De fyrede for at hæve damptry kket i denne
kedel, samtidig med skibets anden kedel, der af spare hensyn nor malt ikke blev benyttet, blev tændt op ved brug af gammel tvist og
gaml e ol ieklude. Efterhånden forøgedes skibets maskinkraft.
Kaptajn Bistrup beordrede: "Klart Skib! ", kanoner og torpedor blev gjort klar og dæksmandskabet fik udleveret håndvåben.
Stemningen blandt besætningsmedlemmerne var efterhånden
spændt. "Vi troede, vi sku' i krig", har Sørense n udtrykt det.
Fyrbøderne fik damptrykket i begge kedler sat op, og Hvalrossen
- en af datidens hurtigste skibe - stod for fuld damp ned genne m
Øres und med forstavnen næsten fri af vandet og bagstavnene
til svarende lavt. En tur hen ad dækket var som at gå op , henh oldsvis ned , ad en stejl bak ke.
KJ. 12 nåede Hvalrossen Nord re Røse ud for Kastrup Havn
(iflg. Maskinjourna len). Det var middag, men ku n en af fyrbøderne
kunne få lov til at forlade fyrrummet. Da Sørense n gik hen ad det
skånende dæk for at nå fyrbødernes messe agter, bemærkede han,
at skib ets ræling var blevet slået ned, og torpedoerne sat ud klar
til affy ring.
Fø rst på eftermiddagen nåede Hvalross en Møns Klint, og besætningen så, hvad der var galt . Et tysk handelsskib havde fulgt
en svensk damper helt ind til klinten. Det svenske fartøj lå mellem
klinten og det tyske skib . Kaptajn Bistrup bad ifølge Sørensen det
tyske handelsfartøj forsvinde fra stedet, ellers ville tyskerne blive
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beskudt og deres fartøj blive taget i forvaring. Kl. 14.30 bl ev der
indføjet i Hvalrossens maskinjoumal: " Møe ns Klint. Ved den
sven ske damp er Lu d vig Koldberg, som var st rande t kl. 7.00."
Kl. 14. 40 blev der indføj et : " Fo rtø je t ved den t yske Damper , som
laa ved Siden af Ludvig Koldberg". Politiken skrev dagen efter ,
at Ludvig Koldb erg af Halmstad var strande t om morgen en sydøst
for Møns Fyr, og at skibe t var lastet med st yk gods på vej fra København til Liibeck, Svit zers bjærgnin gsdamper Hertha var afgået
til standingsstedet.

Til højre torpedobåden H valrossen ved Møns Klint 11. august 1916 kl. ca.
14 .30, til ve ns tre den svenske damper Ludvig K old berg og omtren t midt i
billedet den tys ke damper i færd med at yde assistance eller igang med
op bringning?
Fot o : Herluf W. J ensen , Frederikshavn.

Kl. 16 .15 fredag eftermiddag kom Ludvig K oldb erg af grunden
og tre kvarter senere st od Hvalrossen nordpå på vej tilbage til
Orlogsværftet (iflg Maskinjournalen) . Epi soden var overst ået.
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Forsvarets Arkiv i København har ikke kunnet finde Bistrups
indberetning til Marinestab en . Hvalrossens skibsj ournal fra 1916
eksisterer tils ynelad ende heller ikke, men heldigvis er maskinj ournalen som nævnt bevaret. Efter krigen blev der udarbejdet en
fortrol ig generalrappo rt vedrø ren de den danske marines virke under
Fø rste Verdenskrig. Heri skulle alle neutralitetskrænkelser til søs
vær e nævnt. Davæ ren de fy rbøder om bord på Hvalrossen, Georg
Sørensen, mente indtil sin død januar 1982 , at den svenske damper
Ludvig Kold berg var blevet presset helt ind til Møns Klint, og at
den tyske damp er havd e til hens igt at tage Ludvig Koldberg og
dens last i forvarin g. Dagblad et Politiken og Hvalrossens maskinjourn al omtaler blot begivenheden som en stranding, ligesom den
tyske damper ikke i den fortrolige gene ralrapport blev bes kyldt
for at have krænket dan sk søte rritorium. Ludvig Koldb erg var ifø lge Politiken ligeled es på vej til Llibe ck med sin last, hvorfor en
ty sk opbringning synes unødvendi g. - Det er derfor ikke urimeligt
at antage, at den tyske damper var gået ind til Ludvig Koldb erg
for at yde assistance. En opringn ing fra eksempelvis fyrmesteren
på Møn s Fyr kan have meddelt den danske marine, at noget måske
var under ud vikling neden for klinten . 66 år efter kan det se ud som
om, ma rinen overreagerede ved at sende Hvalrossen sydpå med
kampklare kan on er og to rpedo er, men som nævnt havd e tyskerne
kort forinden nogle få sømil fra Flådens Leje opbragt en ladning
kul oprindelig til tænkt den danske marine, og situation en til søs
var i 191 6 i det hel e taget meget spændt. Episoden ved Møns Klint
viste sig blot at vær e en stranding, eller blev i hvert fald af marinen
op fatte t som en sådan . Det kan nemlig langt fra udelukkes, at
tyskerne - før de muligvis vidste, at Ludvig Koldberg var på vej
ti l Liibe ck - fred ag morgen den 11. august 19 16 rent faktisk for søgt e at opbringe den sven ske damper, der derved blev presset
for langt ind mo d kysten med en grundst ødning til følge. Ifølge
Geo rg Sørensen var havet roligt , hvilket be kr æftes af nedennævn te fo tografi. Af dan nebrog og det svens ke flag på fotografiet
fremgår det også, at vinden ikke bar mod kysten . Grundstødningen
foregik en dvidere om morgenen , solen var stået op og klinten har
ikke være t til at overse i det klare vej r. En grundstødning så tæt
ved kysten , som der her var tale om, virk er derfor iøj nefaldende.
Søren sen kan der for have ret i, at der om morgenen havde været
tale om et t ysk forsøg på at opbringe den svenske Ludvig Klold21

berg tæt ved den danske kyst, og der derm ed havde været ta le om
en t ysk krænkelse af dansk søterritorium og af dansk - og fo r den
sags sky ld svensk - neu tralitet.
Hvalr ossens besætning, der om formiddagen troed e de skulle
i krig, en dte med at komme på en udflugt til det sydlige Øresund .
Under op holdet ved klinten sejlede en del lystsejlere ud og foræ rede de danske orlogsgas ter chokolade og cigare t te r. En fotograf
tog et billede af de tr e implicerede skibe , og ep isode n blev der med
fo reviget på fo to. Billed et blev sene re solgt som postkort af firmaet
Herluf W. J ensen, Fre de rikshavn. En del kort fan dt afsætn ing om
bord på Hvalrossen.

Kaj Lund : Vinden er vor 4. Sejlere i sund og bælt. Borgen 198!.
160 s. ill. kr . 146,30 .
Kaj Lunds smukke bø ger om veteransejlskibe er velk endte i Tidsskriftets læser kreds. De er by gget op omkring fotogr afier af de
gam le sejlskibe, som Kaj lund
gamle sejlskibe , som Kaj Lund om somme ren "s t øver" op i danske
farva nde.
Det 3. bind kom ind på andre asp ekter end selve skibe ne, bl.a.
dere s fun ktion som socialpædagogiske red skaber , og man fik her
et indtryk af, at emnet veteranskibe var ved at være udtømt.
Med dette nye 4. bind viser Kaj Lund imidlertid, at dette langtfra er tilfældet. " Sejlere i sund og bælt" er helliget ud en landske
sejlskibe , som j æ vnligt er på besøg i vor e fa rvande. Vi bliver her
præsentere t for 8 1 "sejlgæs ter", fra den kæmpem æssige bar k
"Kruzenshtem " til de n lille svens ke skøj te " Minde". Bind 4 er
af samme fine sta ndard som de to fø rste bind og kom pletterer
disse på smukkeste vis.
BT
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