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For side:
Minestryge re n "Søridderen", tegnet
af sø lejtn an t Carlo Friis Sø rensen,
der se ne re blev dr æ bt ved styr t me d
et j agerfly ved Lan gelini e den 4. maj
1950.

o

MYTTERI PA "S0 RIDDEREN".
Jørgen Møller
"å vej til Engla nd.
Et af de man ge tilfæld e under besæt telsen 194(J/45, hvor kanniklen mellem
den danske lega le regerin g og frihedsbevægelsen kom frem lilovernad en,
var ved mytteriet - eller måske snarere
kuppet - på minestrygeren "Søriddcren ", der fandt ste d i Storebælt den 10.
mart s 1943.
Situationen var den, at det tyske "rige"
den 9. apr il 194(J havde overtage t den
militære besk-yttelse af Danmark, men
at den danske hæ r og nåde fort sat kunne beslå.

Denne for dansk militær mærkelige
o rdning blev se nere fastlagt i det ailler.
En af aftalerne var, al minestrygning i

danske farvande , skulle udfør es i forening af den lyske og danske nåd e, således at tyskerne strøg de nord-sydgående ruter (Norge-Tyskland) , mens da nskerne strøg de øst-vestgående rut er
(hovedsage lig Kalundborg-Århus og
Kor sør-Nyborg).
Ved el møde den 6. maj 194(J i Marineministe riet me llem Lyskerne og danske rne udtalte davæ rende viceadmiral
Rechnitzcr, at Sovæ rnskommandocn jo

krutskolen - kom til at gøre tje neste
denne minestryger.

"Soriddercn" var bygget 1942 på Orlogsværftet. Det var på 270 t. dep lacement. T urbinedrevet (Alias) , 2200
AHK. 53 m langt. Besæ tning 47 mand.
Del var bestykket med 2 stk. 75 mm
kanone r, luftskyts, minestrygningsgrej
etc. Maximumfart ca, 19 knob.
Vi strøg miner (hovedsagelig engelske
magnetiske miner), so m var nedkastet

af ny. Vi strøg st rækningen Korsø rSprogø. me ns en ande n dansk mine-

stryger strøg Nyborg-Spro gø.
Den IO. marts 1943 blev "Soriddcrc n"
kapret af 7 frihed skæmpere, de r var
hjulpet ombo rd af 2 mand af skibe ls
besæ tning, og det var nu meningen, al
man skulle sejle til Eng land . For al være helt korre kt, ville man faktisk til
Abe rdee n i Skotland.
Officere r og und ero fficerer blev tru ede
med revolvere og blev ført hen und er
broen, for siden at blive ført hen i minelaste n i agterskibet. Kun de n vagthavende på broe n, en søloj tnant af reser ven tik ordre til at blive på broen for at
navigere, stadig under revolvertrussel.

ne ikke forsvandt fra dansk farvand,
f.eks. til Sver ige. Dette var jo en meget
fornuftig Iorud seelse,

Lidt senere blev dog skib ets chef, ortogskaptajn Tage S. Prip henlet derop,
idet løjtnanten havde sagt, at han kun
tog imod ordre fra Chefe n.

Tilbage til "Soriddcren ". Skæbne n ville,
at jeg i 1942/43 skulle aftjene min værncpligt i Mar inen , og derved - efter re-

"Søridd ere n" sejlede nu nordover, men
på grund af utilstræ kkelig oliebe hold ning i forbi ndel se med se nere dårl igt

ikke kunne garanterer, at minestryger-
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vejr, gik man ind til nordsiden af Kullen i Skålderviken. Her roede de 9 i
kuppet implicerede - samt forfatteren
af denne artikel - iland i skibets redningsbåd under nogen dramatik.
Affæren er senere beskrevet af orlogskaptajn Prip i "Tidsskrift for Søvæsen"
for november 1979, og dele af nærværende artikel er bygget herpå. Desuden
er anvendt oplysninger fra Museet for
Danmarks Frihedskamp's arkiv, og fra
en udsendelse i Danmarks Radio den
1. april 1983, hvori orlogskaptajn Prip,
kaptajnløjtnant R-H. Wesche, maskinmester N.C.C. Sejrup, værnepligtig
maskinist Hans Jørgen Friihstiick Nielsen samt forfatteren af denne artikel
deltog.
Selv har jeg til Rigsarkivet a!leveret en
"dagbog", skrevet 25. april 1943 i Stockholm, samt en beretning "Minestrygeren "Søridderen"s sejlads til Sverige
10/3-1943". Sidstnævnte afleveret i december 1985.

og fremmest Rigsarkivet, og fundet
forskellige interessante oplysninger,
der har med denne specielle sag at gøre.
Mest interessant vil det nok være , at
jeg beretter om, hvorledes jeg selv oplevede affæren, og de følger, den fik
for mig, efter at jeg forlod "Saridderen"
i Skålderviken sammen med de 9
mand.

I 1942/43 var det mange unge danskeres drøm, at kunne undslippe til England, som jo syntes at være det eneste
sted, at man rigtig kunne gøre en indsats i kampen mod tyskerne. Sabotagen
i Danmark var kun så småt begyndt, og
det var svært at finde nogen, der havde
forbindelse med den begyndende frihedsbevægelse.

Jeg havde derfor dengang kun een tanke, nemlig at prøve at komme til England, når min værnepligt var overstået.
Min fornemmelse var bestemt ikke, at

Herudover omtales "Søridderen" i den danske regering snart skulle stå
Hans Kirchhoffs bog "August-oprøret overfor en situation, som den der ind1943" fra 1978, samt Palle Roslyng- traf den 29. august 1943. Snarere havde
Jensens bog "Værnenes politik, politi- jeg - på mit lave plan - den mening, at
kernes værn" fra 1980. Som et kurio- regeringen ville være istand til at fortsum kan det nævnes, at en af de første, sætte gennem hele besættelsen. Dette
der har behandlet det tyske militærs betød, at hæren og flåden også ville
tilstedeværelse i Danmark 1940/43 være kommet gennem krigen, uden at
mere Videnskabeligt, er William D. have ydet ret megen hjælp til de allieAndersen i sin doktordisputats fra rede. Som dansker kunne man simpelt1972: "The German Armed Forces in hen ikke være bekendt, så lidt man
Denmark 1940/43, A Study in Occupa- ydede herhjemme.
tion Policy" - en disputats fra University af Kansas. "Søridderen" er nævnt Specielt for flåden havde den 9. april
og tiden derefter været ydmygende.
fuldt korrekt.
Dette skyldtes først og fremmest politiI den sidste halve snes år, har jeg stu- kerne, men flådens officerer var ikke
deret sagen i forskellige arkiver, først uden skyld. Opmålingsskibet "Freja"s
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sejlads den 9. april fra H elsinger til
Helsingborg med oberst Helge Bennikes regiment fra Ro skilde var et lyspunkt. Nogle unge søofficerers plan om
at sejle 3 to rpedobåde af "Dragen"klassen til Engla nd fra Frederi kshavn
samme dag, blev forpurret af chefen
for "Peder Skram", der truede de m
me d de kanoner, som han ikke fik anvendt om morgene n.

min værnepligt. Rekrutterne lå dengang på det gam le kaserneskib "Fyen".
Det var ligefrem romantisk, at have
vagt henne agter ved office rsmessen,
der før te ens tan ker hen til "Victory"s
tid, selvom "Fyen" var noget nyer e.
Men ellers var der ikke mege n romantik, resten var en stre ng skole. Med lidt
sans for hum or, dog ikke uden lyspunkter.

Senere var der kun enk elte episoder.
Dog var der i januar 1943, to s øofficerer, der stak af fra vestkysten af Jylland
i en fiskekutter til Engl and . Dette foranledigede øjensynlig, at englænderne
tog hele spørgsmålet om de n danske
mine strygning op . De r blev planl agt sabo tage mod de flydem agneter . so m mi-

Man møde r mange forskellige typer
menn esker. Fiskerne fra Vestkysten er
ikke de ked eligste. Jeg husker..at vores
del ingsføre r spurgte: "Hvad hedder nådens øverste chef?". "Kong Ch ristian"
lød svaret. "Udmærket, men hvad hedder de n øverst e chef til daglig?" . "Jo,
det er viceadm ira len", lød de t korrekte

nestrygerne anvendte, men ikke mod

svar. "Korrekt - hvad laver vicead mira-

minestryge rne . Det var hen sigte n, at
øde lægge nydemagneterne i havnene,
og på H elsingør Skibsværft, hvor de
blev bygget. I de britiske arki ver (kopier i Rigsarkivet) kan man følge sagen
fra departem ent til departem ent,
blandt andel Admiralitetet, men den
henlægges øjensynlig, udfra en bemærkning, om at "...the Danes are mcrcly doing thc ir own house-cleaning".
Hertil medvirkede også en meddelelse
fra orl ogskaptajn HJ. Bahn sen, de r
me ddelte London gennem faldskærmsmanden Flemming Muu s, karakteren
af den dan ske minest rygning. Der var
altså andre end os på "Soridder en", der
tænkte på den danske minestrygning.

len til daglig?" . Og der blev svaret: "Ja,
det er no k ikke store sager".

Den danske nådes inaktivitet var der for grunden til, at jeg handl ede so m jeg
gjorde, da begivenhederne først tog
fart.
De n 7. oktobe r 1942 mødte jeg på Holmen (Flåde stationen) for at aftjene

Eller en dag, da man står stillet op på
rækk e og geled, spurgte løjtn ant en : "Er
der nogen, der ville spørge om noget ?".
En gast i forreste række gik tre skridt
frem, slog hæ lene sam me n, og sagde
"Løjtnant Bukh, jeg fo rstår ikke et
muk!".

Efte r godt 3 ugers rekrutskole, blev vi
tilde lt forskellige tjenestestede r, og jeg
blev sammen med en halv snes andre
væ rn epligtige sendt til Korsør med to get den 1. deeember for at gør e tjeneste i "Soriddere n".
I Korsør havn havde mine stryger en liggepl ads mellem havnepladsen og Fæstningen. De tyske minestrygere lå på
den an den side af havnen ved kuldepoterne, kald et Arnerikakaje n. Dette arra nge ment for at de to mariner ikke
sku lle komme op at slås. I då rligt vejr
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"Soridderen "i Kalundborg. Fotofor[.

med kort varsel i påkommende tilfælde. Der blev ingen miner fanget i den
tid, jeg var ombord, men der blev fanget miner både før og efter. l sin bog
"Kæft, trit og retning" fortæller daværende værnepligtige læge Jørgen Røjel ,
at man netop ombord på "Søulven" en
dag fangede en mine karl tid før cl
Det viste sig snart, at det var en meget. større tysk krigsskib skulle passere. På
ensformig tjeneste, vi gik ind til. Den vor rute var vi næsten ude hver dag,
bestod i, at vi om dagen strøg miner, når vejret tillod det, så mange overflyvhver gang der havde været engelske ninger var der. Nogle overflyvninger
overflyvninger i Storebælt, De magne- har imidlertid været passage over Stotiske miner blev strøget med cn 24 m rebælt af britiske fly, der var på vej ud
lang Ilydemagnet. der blev slæbt efter eller hjem, for at bombe mål i Tyskminestrygeren i en passende afstand. land.
Man har sagt efter krigen, at der ikke
var strøm på magneten, men det er ik- Chefen ombord var orlogskaptajn Tage
ke korrekt. Hvis det havde været tilfæl- S. Prip, næstkommanderende kaptajndet ville det være rygtedes ombord. Vi løjtnant Aa.L. Muusfeldt (dog afløst L
vidste for eksempel udmærket, at der marts 1943 af kaptajnløjtnant H.-H.
var installeret en sprængladning i bun- Wesche), desuden søløjtnant KV. Raaden af skibel, så det kunne sænkes bye, søløjtnant i reserven H.G.H. Chri-

med blæst, hjalp en marinekutter til
med at slæbe mineslrygeren ud af havnen. Dette så nedværdigende ud for el
krigsskib, men var grundet i del forholdsvis slore vindfang i forskibet, forårsagel af stort spring i dækket for,
saml af den store kommandobro.
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stiansen, maskinmester af 3'grad
N.C.C. Sejrup og undermaskinmester
af l'grad C.F.W.F. Rasmussen. Herudover kvartermestre. underkvartermestre, mather etc. plus værnepligtige.

luftmeldecentralen i byen, hvis der var
forvarsel (advarsel om kommende fly),
luftalarm eller afvarsling.

En dag havde en anden værnepligtig
vagt som ordonnans, og skulle meddele
Jeg - tildelt no: 62" - blev udpeget til til vagthavende officer i messen, at der
ordonnans ombord, hvilket var anset var afvarsling. Delte gjorde han med
for at være en god tjans. Når man hav- orde ne: "Meddeler løjtnanten, at det
de vagt, stod man under broen, førte hele er forbi!". Hertil svarede løjtnanen vagtprotoko l og passede en telefoo. ten: "De er vel ikke profeten fra VendJ eg deltog også i den almindelige ren- syssel?". Denne profet var en jyde, der
gøring. Jeg bar aldrig vidst, at koøjer dengang på dag og klokkeslet havde
kunne blive så gennem sigtige, blot ved forudsagt verdens undergang. Delte
at blive pudset med avispapir. Desuden skete imidlertid ikke.
deltog jeg i 2 timers vagt på kaje n. På
banjerne, hvor der ikke var meget Den ene dag gik kun langsomt efter
plads, sov vel ialt en snes værnepligtige den anden, og man talte omhyggeligt
i hængekøjer . Man sov udmærk et, og antallet af dage til hjemsendelsen i juni
det var lidt svært, at komme op, når måned.
der blev kaldt: "reise, reise ud af køjerne!". Det hjalp, når der blev tilføjet: Mandag den 8. mart s (1943) havde jeg
"der er sorte piger på kajen", selvom vagt ombord som ord onnans. Ved 22det lød meget usandsynligt i Korsør i tiden opdagede skildvagten på kajen, at
1943.
der var brand i nærheden af Halskovbroen. Det så ud som om, at det var
Den første gang, at jeg var ordonnans, den tyske bjæ rgningsdamper "Scefalblev der ringet efter mig fra officers- ke", der var ild i. Jeg gik ned agter og
messen. Jeg løb kvikt agterover, ben ad meddelte i messen, at der var et skib i
dækket, ind i dækshuset, ned af lejde- brand i havnen, sandsynligvis "Seefalren • bankede korrek t på døren, gik ke". Prip (chefen) sagde straks: "Det siind, smækkede hælene sammen, idet ger De ikke, det er sabotage". Det var
jeg sagde: "62 melder sig". Her til svare- imidlertid et pakhus bagved "Seefalke",
de Prip: "det var mange på een gang!". der brændte.
Tonen var militærisk, men ikke anstrengt.
Tirsdag den 9. marts mellem 4.00 og
6.00 om morge nen havde jeg igeo vagt,
Et af mine specielle job, var når radio- som ordonnans. Eo værnepligtig mastationen klokken 14 havde lyttet til ny- skinist Hans J ørgen Friihstiick Nielsen
heder fra B.B.C., at uddele en nyheds- kom op på dækket, og spurgte nogle
epistel "British Official News", der blev mather , der kom hjem ved halvfemtifordelt rundt i messerne.
den fra Slagelse, om de ikke havde set
noget til tre fyre, der skulle være komNår vi var i havn, blev der på telefonen met med samme tog (posttoget) fra
- passet af ordo nnansen - meldt fra København. Det havde de ikke.
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Siden slutninge n af febru ar havde
Friihstiick spurgt malh er og værnepliglige , om de ville med til En gland med
"Søridderen". All e anså del, som noget
pjat, og man lagd e ikke vægt på hans
fantastiske planer.
Frulistuck syntes skuffet, over al de lre
ikke var ank ommet med postl oget. Del
synes som om, at turen til England
ege ntlig var planlagt til den 9. marts,
men på gr und af en misfor st åelse med
hen syn til "2-toget" fra København, der
blev fo rståel so m hen holdsvis efte rmiddagstoget og nattoget af lo for skellige
grupper , kom der uorden i forbe rede lserne.

Jeg havde nalurligvis også hørt om luren til En gland, uden al lægge større
vægt derpå. Jeg sagde dog til Friihstuck, al del j o var ligem eget. om det
blev den 9. eller 10. marIs. Det var faktisk således, at man rundt i Korsør talte
om, at nu skulle "Soriddcre n" snart til
En gland . Tilsynelad ende havde alle
hørl om del, undtagen officerer og underofficerer omb o rd.
Hovedmand en bag del planlagte kup
var en 24-årig styrmandselev fra Køben havn s Navigat ionsskole Jørgen Essc mann " kaldet "Krølle". Sammen med
Friih st iick var han medlem af den illegale gru ppe "Væ dde re n", der sta rle de
allerede i 1940. Kr ølle kaldte led er en
af gruppe n for "chefen" og denne havde
me get gode forb inde lser til London .
Ind en Friih sliick blev indkaldt til Marinen , sejlede han med s/s Th or, der ejedes af KKK.K. (Københavns Kul og
3882/62 Møl/er som skildvagr ved "Sondderen"i Korsørhavn. Foto ved for[.

Koks Kompagoi ), der var delvis ejet af
den lyske Hugo Stinnes konc ern. Dette
var en udm ærket camouflage for Friihstiicks arbej de, der bestod i, at fotografere lyske krigsskibe i de tyske havne. 1 j ulen 1941 og i april 1942 var han i
Danzig og Gdyni a <af lyskerne kaldet
Gotenhafen) og fotograferede lyske
slagskibe - (ormodentlig også 'Tirpitz",
de r forl od Gdynia tidligt i januar 1942,
for al gå til Norge gennem Kielor kan alen - for aldrig mer e at vende tilba ge.
De optagne Iilm blev aflevere t til Krøl le for videreekspedi tion til London .
G ru ppe n "Væ dderen" gik videre i "De
frie D anske". Men lyskerne slog til i
september 1942 og februar 1943, hvorved de t meste af gr uppen blev taget.
Dermed var Krølle komm et i sto re
vanske ligheder. Han sagde se lv, al han
2 gange havde væ re t i forh ør hos Gestapo. I slutninge n af feb ruar skriver
Krølle til Fruhst uck, al han kun kan
klare den el par uger til. De to mødes i
Købe nhavn, og man drø fter situa tionen.

Under dett e mød e sige r Friihsliick,
nærmesl i spøg: "Vi snuppe r "Søridde ren" ---". Krølle synes om ideen, men
Friihstiick siger: "Nej, del kan vi ikke".
Men de bliver allige vel enige, o m at
udføre den.
Sø ndag den 7. marts er Krølle plus en
ande n frihedskæmper i Korsør omb or d
på skibet, for at und ersøge hvorl edes
man skal udføre et kup. De andre seks,
udover Krølle; der kommer med, er en
meka nikerlærling fra automobilfirmaet
Biilow (han blev kaldt "Blondie"), 2
lærlinge fra Burmeister & Wain, en
slud. polyt., en soldat af Livga rde n
saml en ar bejdsmand fra Københavns
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Kommune. Egentlig skulle en anden
garder have været med, men han ville
ikke, da det kom til stykket, han blev
derfor afløst af førstnævnte garder. Arbejdsmanden var en, som Krølle's chef
ønskede med. En franskmand skulle
også have været med, men mødte ikke
op på Hovedbanegården, som aftalt.
Lærlingene fra B.& W. havde forberedt en brand på skibsværftets spanteloft til den 10. marts, hvorfor de netop
skulle være ude af landet på dette tidspunkt. Branden fandt sted, som planlagt.

en tankvogn på kajen. Forudsat pænt
vejrJ var der en rimelig chance for at
kunne nå ud på den anden side af Ska-

gen.
Onsdag den 10. marts begyndte livet
som sædvanligt ombord, dog med en
vis spænding, idet Friihstiick åbenlyst
erklærede, at "idag sker det ". Jeg var
ordonnans, som jeg plejede at være under rengøringen. J eg troede stadig ikke
på, hvad Friistiick fortalte, og gå hen
og se ned i styremaskinrummet ville
jeg ikke, jeg skulle ikke være til grin .
En værnepligtig havde været henne, og
kikke ned, men turde ikke reagere her-

De 7 mand kom til Korsør i to hold.
De to B.& W.- lærlinge og polyt'en
kom med eftermiddagstoget den 9.
marts. De andre fire, Krølle Blondie,
garderen og arbejdsmanden mødtes
klokken 1.45 om morgenen den 10.
marts under uret på Københavns hovedbanegård. De to sidstnævnte kendte ikke de andre, hvorfor de nævnte et

bestemt spillekort overfor Krølle, der
så besvarede dette med et andet spillekort. Derefter tog de nattoget til Korsør.
Alle 7 sneg sig ombord på minestrygeren ved 4-5 tiden om morgenen. De
gemte sig i styremaskinrummet, helt
ude agter. Der var ikke megen plads,
og engang, da skibet skulle vende i Storebælt,
en af dem ved at få armen i
klemme i mekanikken.

på. En underkvartermester. matheleven og jeg stod henne under brnen og
talte sammen. Matheleven fortalte
frækt, at der sad 7 personer henne i
styremaskinrummet, og at de ved 12tiden ville foretage et kup, og så skulle
vi til England. Underkvartermesteren
smilede, og jeg sagde til matheleven:
"du læser for mange "Cowboys" ---" (et
kulørt blad på den tid). Heri var underkvartermesteren helt enig med mig.
Mit standpunkt var, at jeg intet ville gøre for at forhindre kuppet. Nu mange
år efter, kan man spørge : Hvad kunne
jeg have gjort?

Klokken 10.35 forlod vi Korsør havn
med det gamle fæstningstårn om bagbord, og Arnerikakajen om styrbord.
Idet vi sejlede forbi færgelejerne, sagde jeg til en anden værnepligtig "92" :
. "Nu må vi se rigtig godt på Korsør, det
Udover Friihstiick var en mathelev varer nok længe, inden vi er her igen".
med i forberedelserne . Ingen af de to Men min inderste tanke var, at vi ville
var dog med til senere, at true office- ligge ved kaj igen klokken 16, som vi
rerne med revolvere , hvorfor man må- plejede .
ske snarere kan tale om et kup og ikke
et mytteri. Den 8. marts var skibets Der var temmelig god sø, da vi kom
brændselstanke blevet fyldt helt op fra ud, og chefen (Prip) havde overvejet,

var
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"Soriddcrens" nu e lil S verige efter kuppe l i Storebælt.

at opgive strygningen. Men han besluttede sig til, at stryge, og flydemagneten
blev rigget til agten for skibet.
Klokken 11.30 var der skafning overalt,
og kun 7 mand på vagt: 1) løjtnant
Christiansen på broen, 2) "sætteskipperen" til rors, 3) math eleven var udkik
agter , og han skulle samtidig aflæse på
et dynamometer, hvor stort trækket i

wiren til flydemagneten var. 4) en udkik i toppen, øverste bro, 5) en værn epligtig stod under broen, som ordonnans, 6) en und erkv artermeste r var
vagtassistent. og sad iradiorumm et
sammen med 7) telegrafisten.
Der var spænding overalt. Det skulle
ske mellem 11.30 og 12.00. Alle vidste
det, undtagen officerer og underoffice-
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rer. Næppe er der leet så meget under
skafningen, som denne dag, - før det
skete. Alle var pjankede og kom med
dårlige vittigheder. Klokken 11.40, da
vi sad på banjerne og skaffede, stak
kokken pludselig hovedet ind, ban var
iført stålhjelm og ildslukker, og råbte:
"Så, nu er I vel klar!". Vild jubel.
J eg lagde mig ned på bænken efter
måltidet, og stirrede op i loftet: mon
det virkelig skete?
Lidt før klokken 12 kom de 7 mand op
fra styremaskinrummet, og lavede et
"hold up" overfor officererne. Løjtnant
Christiansen blev truet af Krølle, der
pegede på ham med en gammel tromlerevolver. En af de andre frihedskæmpere var med op på broen. Christiansen svarede, at han kun tog imod ordre

fra chefen (Prip), hvorfor denne senere
kom op på broen.

hænderne i vejret. Som Wesche har
sagt senere: "de var velvillig neutrale".
Lidt efter blev officererne ført hen i
minclasten agter, undtagen Prip, der
var ført op på broen, ledsaget af en civil med revolver.
En underkvartermester, der sad i radiorummet, blev slået i hovedet med
en skruenøgle af en af de fremmede.
Bagefter blev han dog forbundet af
nogle andre frihedskæmpere.

Jeg var stadig på banjerne. Pludselig så
vi 2-3 civile komme ned af lejderen og
gå ind i kvartermestermessen, hvor de
lukkede døren efter sig. Derpå lød et
par skarpe skud . Jeg tænkte, det er forfærdeligt dette her. Det var imidlertid
de civile, der skød skabslåsene i stykker, for at få fat i kvartermestrenes revolvere . Lidt senere blev kvartermestrene ført op på dækket og hen i minelasten.

På grund af støj fra dækket, troede
Prip, der sad i messen, at trækket i wi- Det kan nok være, at stemningen på
ren var blevet for stort, og at udkikken banjerne var noget mat efter det skete.
agter, derfor ville varsko herom. Prip Det var nu alvor, der prægede ansiggik derfor op fra messen og ud på terne, og al spøg var lagt til side.
dækket, hvor han mødte to civile, der
pegede på ham med revolveren i ma- Inden man skiftede kurs nordover,
ven og en i ryggen, idet den ene sagde: måtte man frigøre sig fra flyderriagne"Det er alvor, vi skal til England".
ten. Dette skete ved, at man signal erede til marinekutteren "P.9.", der altid
Tre af officererne blev taget i messen ledsagede os: "Damper minesprængt i
af et par civile, der pludselig kom ind Kattegat, afgår straks til assistance".
ad døren. Der blev sagt: "Det er alvor Wiren til magneten blev simpelthen
det her, hænderne op!". Messegasterne kappet, og "P.9." bugserede den tilbage
låste sig inde i pantry'et, mens det stod til Korsør.
på. Maskinmester Sejrup blev taget i
maskinrummet på samme måde. (Han Vi gik nu for fuld damp nordover. Rejtroede først, at det var tyskerne eller sen til England var begyndt. Det var efdanske nazister, der ville overtage flå- terhånden begyndt at blæse godt. Vi
den på denne måde). Alle blev ført hen mødte flere tyske skibe på minestrygunder broen, hvor de måtte stå med ning. En enkelt tysk trawler gik os
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ling fra Korsør. Der var også risikoen
for, at tyskern e skulle få nys om sejladsen, og sende krigsskibe og ny ud efter
os. Prip sagde også til dem engang, at
de var nogle "fusentaster". Mellem de
Krø lle oph oldt sig det meste af liden 7, der var kommet ombord, var der ogpå broen, han tog derfor en officers- så nogle, der kunne se, at det var mere
kappe på, for at forbipasserende skibe end tvivlsomt, om man kunne nå ret
ikke skulle få mistanke. U dfor Røsnæs meget læn gere end til Skagen på grund
blev der signa lerel til os fra fyret. Hvad af dårligt vejr . Den oprindelige plan syder blev spurgt om, var der ingen der nes, at have været, at gå langs den
interesserede sig for, og vi besvarede svenske ky st, sæ tte de folk iland , der
ikke signa lerne. Vi blev obse rveret fra ikke ville med, på Læsø, derefter styre
Sejre fyr klokken 15.10, og de rappor- vestover gennem den tyske ·spærring
lerede til København , at en dansk mi- fra Skagen til Norge. Krølle påstod, at
nestryger passerede med nordøstlig han vidste, hvor åbningen i spærringen
kur s og almindelig fart , nummere t var. Han påstod også, at der ville ligge
kunne ikke aflæs es på grund af mode- et britisk skib og vente på os i Nordsørat sigtbarhed. Vagtskibet ved den ty- en. Dett e sidste kan man jo nok tvivle
ske spærring Sjæ llands Odde-Mols på? Selvet afta lt rad iosigna! skulle
blev passer et klokken 16. Man tog in- Krølle have. Det bliver nok aldrig opge n notits af os, selvom reglen var, at klaret, hvorvidt englænderne havde nodan ske krigsskibe skulle meld e sig 2x24 get som helst med affæren at gøre,
men man ved at de ihvert fald var metime r før de passerede.
get forsigtige med at fremprovoker e
Nu begyndte selv de mest skeptiske, al noget, der kunn e betyde den da nske
tale om, hvad de ville lave, når de kom regerings afgang, før tiden var moden
til Engl and . Jeg gik ned på banj ern e og her til.
spekulerede over situationen, og syntes
egentlig at den var ganske god. Jeg Imidlertid var Prip og stud. polyt.'en
mente, at imorgen ville både dr. Best blevet enige om, at man skulle sejle til
og Churchill være interesseret i det Sverige, og der landsætt e de i kuppet
skete. - Sen ere viste det sig, at dr. Best implicerede. Prip ville under ingen omkun var interessere t i at bagatellisere stændighede r sejle dem hjem, så de
affæ ren, og det er næppe troligt, at skulle udlevere s til dansk og tysk politi.
Churchill nogensind e hørte om den!
Krølle, der var på broen det meste af
tiden, blev meget fortørnet over dett e
Vejret var nu blevet dårligere, syd-vest, forslag, men FriihstUek blandede sig i
vindstyrke 6-7. Man æ ndrede kurs og sagen, og det blev besluttet at tage til
gik østover mellem Sjælland og Hes- Sverige.
selø.
Der var aldrig en samlet plan, som de
Prip forklarede til nogle af de civile, at syv plus de to ombo rd var helt indforder ikke var olie nok, selvom man hav- stået med . De t var endda sådan, at
de fyldt helt op med 21,7 t inden afsej- nogle af de syv aldrig havde set hinanuhyggeligt nær. Et par danske skibe
kippede med naget for os, de kippede
først. Et krigsskib er jo finer e end el
handelsskib.
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til syne. Skuddet gik hen over "Born holmer en" og mig og ud i gar neringen.
Derefter var det, som om alle tanker

E ftersom tiden gik, anså man risikoen

om e n modrevolution var forsvund et.

den, før de mødtes i styrc mas kinr urn-

for at møde tyske krigsskibe eller ny
for at blive større. Krølle gav ordre til,
at den forreste 75 mm kanon skulle gøres klar, og gelænderet blev lagt ned.
(Der var aldrig blevet skudt med den i
min tid ombord). Også luftskytset blev
gjort klar. Det lykkede s, dog math erne,
at få Krølle fra den ide . Nu skulle man
tro, at se lv jeg kunne se, at det var et
noget mærkeligt foretagende, man var
komm et ud i. Det var imidlertid sådan ,
at "Søridderen" trods alt var af en sådan størrels e, at man godt kunne opholde sig på banjern e, uden at vide
hvad der foregik på dækket, og omvendt.

Imidlertid var klokken blevet ca. 18, og
der skulle skaffes igen. Kokken spurgte, om hvorledes dett e skulle ordnes,
og Frii hstu ck beordrede pølser og kartoffelsalat serveret til alle. Ned til minelasten blev det serveret ge nnem en
lille luge.

Man sejlede stadig østo ver mod Sverige. Først var det planlagt, at gå til sydside n af Kulien, men det var efterhånden blevet stormvej r, så man beslutt ede at sejle ind i Skiilde rviken til nordsiden af Kulien, hvor der var mer e smult
vand e. Man gik for fuld fart med slukkede lanterner , gnisterne stod ud af
Over fyrbød er Ca rlse n lykked es det, at skorstenen, og man havde god slagside
få fat i nogle revolvere, som han gav til til bagbord . Bordet på banjerne vælteen messegast, so m så sit snit til at få de med et brag. Krølle prøvede at navidem afleve ret til office re rne i minel a- gere ind, men Prip måtte op på broen
sten , idet han sag de: "Ikke før der bli- for at få skik på tingene.
ver givet beske d!". Dette op dagede
Friihstiick, og Ca rlsen måtte også ned i Da planen nu var at gå iland i Sverige,
minelaste n.
talte jeg med en af frihedskæmperne
om at tage med dem. Han sagde, at de
Me n også Iler c af ma the rne syntes ef- havde udmærked e forbindelser derovterhånden, at det var el vanvittigt fore- re, og vi ville uden tvivl hurti gt blive
tagend e. De fik fat i nogle revolver e i flojet videre til Engl and .
artill eri kæld er en og gik ned på banjerne og holdt møde. Man ville erobre Jeg besluttede mig til at tage med, men
skibe t tilbage, og afleve re det til offi- det var bestemt ikke nogen nem be cererne. Der var vel 15-20 mather og slutning. Man blev jo desertør. Ma riværn epligtige til stede. Matheleven var nen havde altid haft min store interesogså med. "Bornholmeren" og jeg lå på se. Je g havde ståe t i lær e på Orlogsbænk ene i slyrbo rd side . Da giver "73" værftet, og senere arbejdet der som
en revolver til en math. Lidt efter lyder ingen iør, hvor jeg havde vær et med til
der et brag, og en stor røgsky kommer at bygge bl.a. "Søridder en".
"S øridd eren", den IO. moro 19-13 om eftermiddagen, under fuld fan mod Sverige. Foto for[.

Min "uniform" best od af dr eilstøj , stortrøj e plus en pelshue med koka rde . Jeg
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Man gik ned i redningsbåden, der nu lå
på vandet på skibe ts bagbord side . Idet
jeg gik fra borde, ba d jeg en af mine
kam merater tage min dagbog i mit
skab, og aflevere den til mine foræ ldre.
Det gjorde han også, låste skabe t efter
sig. Nøglen ligger nu på bunden af flåNå, jeg gik ned agter, og gik først ind i dens leje. I bogen stod om to af mine
officer smessen. De r flød det med tom- kam mera ter i Helsingør, der tidliger e
me flasker, glas etc. på dørken, alt i var stukket til England via Sverige. Flebagbord side på grund af skibets re af de værne pligtige - sæ rlig husker
kræ ngning. Jeg fortsatte ind i lukafer- jeg "Fæ ringen" - forsøgte, at få mig fra
ne, først til officere r af lavere ran g, mit foreh avend e. Men nej, nu skulle
men alt var tømt, indtil jeg kom til det være. Komme t ned i båden, var jeg
næstkommanderendes lukaf. Der tog en af dem ved åre ne, og idet vi puffede
jeg en grå jakke, det er ikke nemt , når os fri udb ragte jeg el "Leve Danm ar k".
man gør det for første gang i sit liv. For
at begrænse "forbrydelsen", tog jeg et Vi var ialt 10 mand i båden, hvoraf de
"kongem æ rke" ud af rever set, og lagde seks sad ved åre ne. Vi roede ind mod
det på bordet. Senere bebrejdede nog- kysten, klokken har været ca. 21. Der
le af de andre mig, hvorfor jeg ikke var ingen svenske vagtskibe at se, ej
havde taget del med. Stortrøjen blev heller nogen vagt på str an dbredden. Vi
der efter byttet ud med de n grå jakke.
så "Søridde re n" drej e hurtigt rundt, for
hurt igst mulig, at forsvinde ud i mø rSkibet blev nu ført ind under land, ca. ket.
400 m fra land, lidt øst for Arildslåge.
Lidt længere ude kunne man se nogle Arres tation i Sverige.
skibe med tændte lant ern er, det var
Efter et kvarters tid nåe de vi ind til en
skibe der lå i læ for storme n.
stenfyldt stra ndbred, hvor vi vadede
Inden man gik fra borde, blev skibets i1and, godt våde om fødderne. Redradio ødelagt. Der blev også fjernet de- ningsbåd en blev skubbe t ud igen, og
le i 20 mm luftskytset. så del ikke kun- drev senere ind ved Torekov.
ne bruges imod os. En af friheds kæm perne sagde til Prip, at han måtte love Fra de danske arkiver kan man se, at
ikke al skyde på redningsbåden, når rigspolitiet klokke n 22.40 medde lte, at
den sejlede væk fra skibe t. Dette ville man havde indber etning om , at ti be Prip ikke love, men ove rfor truslen oml væbnede mænd var landsat ved Agerat hveranden befa lingsmand ville blive næs, nord for E insidelsborg på Fyns
skudt, hvis han ikke gav dett e tilsagn , nordkyst klokken 21. Meddelelsen blev
gav Pri p efter. Denne trussel har jeg annuleret klokken 22.50. Hvordan man
først hørt om senere. Pr ip gav ordre til, kunne få landings sledet så forkert, det
at løjtnant Christiansen skulle lede affi- er ikke godt at vide. Op lysningen var
ringen af redningsbåden.
formodentlig baseret på Prip's radiomeddelelse klokken 21.50 til viceadmimente , at man måtte være mere civil,
når man kom til Sverige. Kokard en
blev derfor taget af buen og kastet
overbord. Friihstuck, math eleven og
gar deren bavde alle red e "lånt" civilt fra
officerernes lukafer.
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Udfo r en landsby der hed Våsby, mødte vi en landfiskal. de r spurgte, hvor vi
skulle hen . Vi indrømmede, som det
var , og han fik overladt mappen med
Fra str anden gik vi op i klipperne, og indh old. Hjemme hos "fiskalen" se rvealle 10 mand holdt et samlet møde. rede hans kone kaffe for os, mens
Dett e møde mindede mig meget om mand en ringede til polisen i Helsingsm uglerseenen fra 3' akt af "Car me n". borg. Noget senere kom overkonstabe l
Vi enedes om, al dele os i tre grupper Palm og en anden polis ud i en bil til
på henholdsvis 3, 3 og 4 mand. Det før- Våsby. Palm kun ne ikke forst å, at vi ikste stykke fulgtes vi dog ad op til en ke var blevet fanget for længe siden.
kystvej, hvor vi dr ejede til venstre - Både po liti og hjemmeværn havde væøstove r, og for tsatt e en times tid til vi ret alarmere t. Palm sagde, at vi havde
kom til et bo nde hus, hvor der stod en faktisk gennembru dt, hvad svenske rne
dame og kikke de ud af vind uet. Man kaldte "Per Albin Hanson-linien". Fra
talte om at søge logi der. "Hvad nu, Våsby blev vi kørt til H ogan ås, og derhvis hun siger nej ?". "Så truer vi med fra videre per bil til "haktet" i H elen revolver!", var der en der sagde. Nå, singborg, d.v.s. arresten på bagsiden af
vi fort satte ad landevejen, men delte os Stadshuset.
i de tre aftalte grupper.
På vejen ind spurgte jeg Palm, om han
4-mandsgruppen bes tod af Friihstiick, kendte noget til min e venner fra H elmath eleven, arbejdsmand en og mig singør "Tom " og "Spence", J o, de havde
se lv. Eft er ca. 1 times vandring prø vede siddet 10 dage i h åktet, men var rejst
vi at sove under nogle grantræer, men videre og "nu havde de det vist god t".
de t var for koldt. Vi vandrede videre Dette kunne kun forstås som, at de nu
østpå til et hus, hvorpå jeg husker, at var i England. Nu begynd te ens humør
der stod "Jår nhandel", hvor vi drejede at stige et par grader igen.
sydover, formodentlig mod Høganas.
Til sidst lagde vi os til at sove under et Palm sagde, men det nægter han idag
udhu s. Jeg tror, der var 70 cm op til (al t forla dt) , at vi kun skulle overnatte
gulvet i huset, de r var hundekoldt og en nat i håktet, me n det skyldtes akut
hotelmangel i Helsingbo rg. Vi gik altså
mit humør var på "nul".
glade ind i kacho tten. Der skulle gå
H er sov vi til klokken 5 næste morgen, næsten 5 uger , før vi kom ud igen.
hvorefte r vi fort satte vor vandring i let
regnvejr . Ombord havde jeg forsynet En anden gruppe bestående af Krølle,
mig med en revolver, men ikke med Blondie og garderen var torsdag morammunition, da der ikke var mere i ar- gen gået mod Jonstorp, hvor de på en
tillerikælderen, da jeg havde været ne- skole udgav sig fo r engelske flyvere.
de agter for at låne en jakke. Men de Krølle brugte endda et opdigtet enandre tre havde både revo lver og am- gelsk navn. Efter nogen telefonering
munition , og vi blev enige om, at samle kom Palm plus en anden polis for at
de t i en map pe, som Friihstiick fik at afhente de tre. Krølle var stadig "engelsk flyver" og kunne kun tale engelsk.
bære på.
ralen m.fl. - men her i stod naturligvis
Arildsl åge. Skibsradioen var ikke mere
ød elagt, end at den kunn e bruges.
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Han var hjemme i sproget, og havde
tidligere sejlet som sømand i engelske
skibe.
Palm var imidlertid ikke nem at snyde.
Da man kørte i en bil mod Helsingborg, sagde Palm til den anden polis:
"hvor har han dog smukke hænder!".
Krølle så uvilkårligt ned på sine hænder, og derefter var der ikke ret meget
at gøre. De tre havnede også i båktct.

Krølle afleverede sin store tromlerevolver til Palm, den er endnu hos Helsingborg-polisen.
De sidste tre, de to lærlinge fra 8.&
W. og polyt'en nåede helt ind til udkanten af Helsingborg, hvor de blev enige om, at den ene lærling og polyt'en
- dem der talte bedst engelsk - skulle
fortsætte til det britiske konsulat. Man
mente, at hvis man kom frem til dette
konsulat, kunne man blive ekspederet

videre til England, uden indblanding
fra de svenske myndigheder.

Nogle af "Sariddeme", bl. a. "Blondie" og Jørgen Møller, på Stadshusets trappe i Helsing-

borg j sommeren 19-13. Fotofor[.

Det blev aldrig opklaret, idet det svenske politi ventede på dem ved indgangen til konsulatet. For en sikkerheds
skyld havde politiet installeret mikrofoner ved indgangen, og kunne høre
alt, hvad der blev sagt. Lærlingen og
polyt.'en blev ført til hiiktet. Den anden
lærling blev anholdt på gaden, og dermed var alle 10 sat fast.

luftskyts ved færgelejerne i Korsør,
men det vidste man øjensynligt alt om i
forvejen . En flydedok, der ved juletid
var ankommet til Korsør fra Danzig,
var de mere interesseret i.

Vi blev derefter afhørt en for en. Vi
blev fotograferet til deres "album", og
der blev taget fingeraftryk. Senere kom
en søofficer op fra Karlskrona og
spurgte os, om vi var villige til at udtale

Der var pladsmangel i håktet, idet der
sad såvel flygtninge som krimin elle.
Lørdag aften kunne man høre "fylleristerne" blive lempet ind under stort
spektakel. I hiiktet var et par hollæridere, rømmet fra deres skib. En canadisk
pilot var øjensynlig på gennemrejse fra
Danmark til England. Der kom også

os om militære ting fra Danmark. Han

en dag to unge nordmænd, som havde

forklarede, at ifølge international ret,
behøvede vi ikke at fortælle noget. Jeg
tilbød glad at fortælle alt om det tyske

meldt sig til det nazistiske "Nasjonal
Samling"s regiment på østfronten. De
havde fået grønne uniformer udleveret
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i Norge og gik med en togtransport
Oslo-Helsingborg, hvor de benyttede
lejligheden til at stikke af. De blev
sendt til "Helsingmo", en opsamlingslejr for "quislinger".

ladeise. Vi kunne tale sammen i overværelse af en konstabel, og jeg fik nogle bøger og lidt lommepenge. Pengene
blev blandt andet brugt til at købe kaffe og kager, så jeg på en pæn måde
den 27. marts kunne fejre min 25 års
Jeg sad sammen med de tre "Søridde- fødselsdag ved et mindre traktement til
re", som jeg var arresteret sammen os ti mand.
med i en celle beregnet til 1 mand. Det
var absolut ikke komfortabelt og vin- Fra AlIers i Helsingborg fik vi en hel
duet sad for højt. På væggen var skre- stabe l gamle Familie-Journaler. Fra
vet med små bogstaver: "idag har jag Kiilbergs Bokhandel sammesteds, fik vi
bare 105 dagor kvar". Stadshuset havde el gavekort på 100,- kr., hvorefter vi
dengang et klokkespil med kun to Io- valgte en række bøger. En af dem var
ner. Der blev slået slag hvert kvarter, "Fangen på Djævleøcn". Efter at have
det Var meget monotont.
læst om denne franske fangekoloni. var
det som om, at det var lettere at bære
Efterhånden fik vi indrettet os, så vores skæbne.
praktisk som muligt. Om morgenen
spurgte fangevogteren, en pensionist Den ene dag gik efter den anden, og
på omkring de 70, hvem der skulle i del var som om man ikke vidste, hvad
den stor e celle, hvor der var god plads man skulle gøre ved os. Efterhånden
til 4 mand, således at vi kunne spille forlød det dog, at vi var blevet krævet
bridge derinde. En dag sad Friihstiick, udleveret af den danske regering.
Krølle, en B.& W.-Iærling og jeg og Grundlaget var forbrydelser, overfald,
spillede bridge, da lærlingen pludselig tyveri m.v., nogle af dem må dog have
rejser sig op, går hen til en ventilator- været i svensk farvand. Kravet blev
rist, tager risten af og en mikrofon kom fremført ad diplomatisk vej gennem
til syne. Lærlingen sagde ind i mikrofo- Udenrigsminisleriet. Fra J ustitsmininen: "Palm, vi har fundet den!". Lidt ef- sterie t sendte man depar temen tschef
ter kom Palm ind til os og sagde, at det Eivind Larsen til Stockholm for at forjo ikke var menin gen .
handle med svenskerne. I den rapport,
som Eivind Larsen skrev efter besøget,
Der var "gårdtur" hver dag i en gård siges det, a l svenskerne var meget
omgivet af høje mure og med stærkt uvenlige og end ikke ville opgive navståltrådsnet som tag. Der fik man lej- nene på de 10 mand.
lighed til at tale med de andre fanger.
En af dem spurgte mig en dag, om jeg Københavns Byret havde dog allerede
havde stjåle t rationeringsmærker. Nu et par dage efter vor ankomst til Svemærkede man, at ens sociale stat us var rige alle 10 navne og også det falske
for nedadgående.
navn, som Krølle havde brugt. Marinemin isteriet havde naturligvis navnene

Min onkel, der var sofartschef i D.S.B.,
kom over tre gange fra Danmark, idet
han forh oldsvis let kunne få udrejse til-

på de tre, der var deserteret, og Krølle
og garde rens navn fik de udfra ting,
som de havde glemt ombord. Men de
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sidste 5 navne må byretten have fået
fra Sverige.
Alle ti navne blev sendt fra Byretten til
Marinerninistcriet, der i en skrivelse af
15. marts sendte dem til Udenrigsministeriet med krav om udlever ing. I marginen på dette brev har departements-

Svenskerne har uden tvivl anset Krølle
som farlig for Sverige på grund af,
hvad de har vidst om hans færd i Dan mark. Sven skerne var endnu i april
1943 meget nervøse for virkelig aktive
frihedsk æmpere. Krølle kom derfor ligesom flere spioner, faldskærmsfolk
etc. til Kairnar fængsel.

chef Frants Hvass skrevet: "disse navne

må und er ingen omstændigheder nævnes for nogen, uden aftale med direktøren eller Hv,". Direktøren var Niels
Svenningsen. Først efter at den svenske
regering den 13. apr il havde nægtet at
udlevere nogle af de 10 personer, giver
Udenrigsmin isteriet alle 10 navne til
tyskerne.
Und er sit ophold i Stockh olm talte Eivind Larsen med den danske gesandt,
kammerherre J .C.W. Kruse og sagde:
"at man ikke skulle tage det så højtid eligt, når de fik et krav om udlevering".
Til del svenske Udenrigsministerium
sagde Eivind Larsen, at nu fik de en

udleverin gsbegærin g, men "det skulle
de ikke tage for hårdt på".
Efter sven skernes beslutning om at in-

gen af de ti skulle udleveres, skulle vi
behandles således:

Friihstiick, math eleven plus de andre
seks blev den 15. april sendt til interneringslejr en Långmora i D alarn e under politiledsagelse. Ved en sta tion i
Mellem sverige gjor de de holdt, og et
tysk transit-tog gjord e også holdt. Det
skal have været hårdt al overvæ re.
Krølle blev den 19. apr il sendt til Kalmar også under politiledsagelse. Selv
blev jeg sendt til Stockholm den 20.
april for al blive sal på fri fod.
Krølle og jeg sad derfor alene sammen
i 4 dage og fik tid til e ndnu engang at
diskutere "Søridde ren"-affæ ren. Jeg
spurgte, om de virkelig ville have
skudt, hvis det var kommet så vidt. Det
bekræftede Krølle, men sagde, at han
ville have skudt efter benene. Der er
ingen tvivl om, al Krolle's situation o mkring 1. marts var blevet desperat. De
fleste, som han samarbejdede med, var
på lyskernes foranledning arresterel af
dansk og tysk politi. Det var Krolle's
plan, hvis han blev udleveret til Danmark at springe af toget mellem Helsingør og Københ avn.

"Kungl. Maj:t rorordnar, med stod av
54 utl ånn ingslagen (så komm er de ti
navne) ska la Iorp assas ur riket, samt
for eskriver att det skal vara envar av
dem forbjudet att åte rv ånda till riket
med mindre han, d år visering ej erfor- J eg kan huske, at vi talte om religion,
dras,
for e
ankomsten
crhålli t men i hvilken retning diskussionen gik,
uppehållstillstånd ".
erindrer jeg ikke. Det har form odentlig
været spekulationer, om hvor vi skulle

Dog måtte vi ikke send es til vores
hjemland eller til et and et land, hvor vi
ikke kunne finde os trygge for al blive
sendt til vort hjemland.
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hen, der har fået disse tank er frem .
Da jeg så Krølle sidsle gang den 19.
april, var han meget tynd, men det var

han allerede inden vi kom i hakter.
Maden var ikke dårlig. Hans nerve r
stod sikkert på højkant. Han skulle ikke fil det bedr e af at komme til Kal-

kom ind i den britiske hær. De 5 resterend e blev i Sver ige, og fandt ar bejde
på forskellig vis.

m ar, hvor forh old ene var meg et ringe.

2 af os meldt e os til Den Dan ske Brigade, hvor vi havde de største vanskeligheder med at komme ind. Brigadens
chef generalmajo r Knud tzon sagde til
mig, at vi havde gjort flåden til grin

Den 20. april om aftenen rejste de to
hollænd ere, kaptajn Nienhuis fra coasteren "Spica" og hans kok, og jeg under ledsagelse af Palm med natt oget til
Stock holm.
Ophold i Sverige.
I Stockholm fik jeg hurti gt min opholdstilladelse iorde n, og henvendte
mig der efter på Den brit iske Lega tion,
hvor jeg kontak tede en "mr. Petersen",
so m skulle prøve at arrangere transport for os alle 10 med kure rfly til Englan d. "mr. Pet ersen" talte nydend e
dansk, og jeg har altid tro et, at han var
dan sker, men det lader til, at det var en
englæn der ved navn Victor Hampton
fra SJ .S. (Special Intelligence Service)
i Londo n.
Imidlert id tr ak det ud, og efte r den 29.
august 1943, kom der så mange danske
(bl.a. officerer), der fik "priority" , så vi
mått e finde på andre løsninger.
Krølle var i KaIrnar fæn gsel i ca. 3 måneder. Han kom så fri, og returnerede
til Danmar k og fortsatt e illegalt arbejde. Han blev imidlertid arresteret af tyskerne i november 1943 på Nørreport
sta tion, og sat i Vestr e fængsel. Senere
blev han sendt til Tyskland, hvor han
forsvandt i 1944.
Tr e af de and re tog også hjem, og fortsatte i illegalt arbejde. En and en blev
gjor t til britisk sta tsborger, og blev
sendt til Skotlan d med kurerfly, og

over hel e ve rde n - "ja, hæ ren me d".

Den 15. mar ts 1945 kom jeg til tje neste
i Solielund-l ejren ved Konga i Småland, for så den 5. maj at komme til
Hel singør, hvor der ventede os en glædelig modt agelse.
' Søri dderen's hjemkomst, 11. ma rts
1943.
Efter landsætningen ved Arildsl åge af
de ti mand, sejlede "Søridderen" ud fra
svensk territorialfarvand, for at sejle til
nådestati onen i København . Skibsradioen var ikke mere ødelagt, end at telegrafisten kunne meddele til København, hvad der var sket.
Minestryge ren fik ved anko msten til
nåd ens leje ordre til at lægge sig udenpå "Hvidbjø rnen", der lå udenpå "Peder
Skram " ved mastekranen.
På "Hvidbjø rne n"s dæk stod chefen for
Kystflåden. komm andør P. Ipsen,
stabsche fen komman dørkap tajn Kjølsen og andre officerer. Desuden underofficerer og menige ifør t stålhje lme og
bevæbnede med revolvere og gummiknipler!
Tænk om de r var vist samme energi
den 9. april! -- Nå, vi sad heldigvis i
sikke rhed i håktet i He lsingbor g.
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"Søridderen"s besætning blev stillet op
på agterdækket, og kommandør Ipsen
fulgt af andre oflieerer kom ombor d.
Ipsen meddelte, al skibel og del s besæ tning var under arrest, og al del var
"besæ tningen forbudt und er nogen
form at sætte sig i forbindelse med
land, ethvert sådan forsøg ville blive
slået ned med alle midler". Under denne parole havde Ipsen hele liden hænderne i kappelommerne.
~

Bagefter gav orlogskaptajn Prip på
Kystnådens kontor en mundtlig beretning til kommandøren. Ipsen udtalte,
al affæren var den alvorligste sag, søvæ rnet havde haft siden E B-episod en
i august 1915, da en britisk under vandsbå d strandede på Svaneklapp ern e
ved Sa ltholm, og blev beskudt af lyske
to rpe dobå de, inden danske krigsskibe
nåede al gribe ind.
Prip mente dog, al 9. april ikke kunn e
overses, hvor et tysk transportskib var
sejlet ind til København, forbi en række kystforter. uden al ky std elensionen
havde forelaget sig noget. Chefen for
kystd efension en denne skæbnesvangre
dag, var netop kommand ør Ipsen .

so m forbrydere og refer er ede de Ior holdsregler, der var taget , og tonen der
var blevet anvendt. Ved el sagde, al forholdsregl erne var overd revne,
Til mig har Prip senere forta lt, at Vedel om Ipscn havde sagt: "J a, han er
bims". Og som Prip sagde til mig: "Kan
De ikke høre Vedel sige det?".
Hele sagen blev beh andlet af auditøren, og den 13. maj blev afskedigelsen
overrakt Prip af vieeadmiralen. Som
begrundelse henviste s til Tj eneste mandslovens 61: "--tjen esleforseelse,
der svækker den for stillingen nødvendige agte lse og tillid". Afskedigelsen
var uden nåde og med halv pension , og
med virkning fra 31. maj 1943.
Afgørelsen var helt Vcdcls, og var ikke
på nogen måde skel und er lysk tryk.
Dett e meddelte Vedel også i en parol
på Søo fficerssko len den 20. maj, hvor
han blandt andet sagde:
"Mellemkrigstiden har af mange gru nde virkel sløvende og nedbrydende på
den militære moral, disciplin e tc. etc.",
Jeg mener ikke, at del havde noget
med sagen al gøre, det var forholdene

Senere blev Prip i en bil, under ledsa- under besættelsen, der var årsagen.
gelse af kommandørkaptajn Kjølsen,
en kaptajnløjtnant saml en værneplig- l somme ren 1945 blev komm and ørkaptig chauffør kørt til Marin eministeriet i tajn H. Bond e bedt om, at skrive en reSlotsholmsgad e. Unde rvejs sagde Kjøl- degørelse om sagen til Mar inerninistesen til Prip: "Hvorfor Fand en, sejlede riet. Heri skriver han bl.a., at "man
de dem ikke i sæ nk, da de var på vej mangler fortilfælde". Der bliver også
mod land? ".
gjort en samme nligning med mytteriet
på "Bounty" i 1789, hvor kaptaj n Bligh
Hos viceadmiral Vedcl aflagde Prip bliver over mande l og tvunget bort fra
igen rapport. Samtidig be nytte de Prip sit skib af førs tem athen Christian og
lejligheden til, at bekl age sig over, al andre af besætningen, Delt e forhindrechefen for Kystnåden havde behandl et de ikke Bligh i senere al få andre
officere r og mandskab på "Søridderen" kommandoer. Ja , han oplevede ialt 3
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mytterier, og endte alligevel som vice- der fortælles - da en gast skrev hjem: "l
overmorgen stikker vi til Sverige",
admiral.
hvorefter familien ringede MarinemiMine oplevelser på "Søridderen", be- nisteriet op. "Sælen" blev straks kaldt
kræfter lighedspunkter med "Bounty", ind fra Sundet til Flådestationen. De
idet der i begge tilfælde var en leder skyldige blev puttet i "Stenhuset" (Holplus nogle, der gik helt med, nogle del- mens arrest ). Den 29. august, blev de
vis, nogle der skiftede mening · og en- skyndsomst lukket ud, og alle papirer
delig de inaktive.
ødelagt.
Med hensyn til tyskerne, aflagde vice- "Søridderen"-affæren gav dog ikke de
admiral Vedelog orlogskaptajn S.E. sto re tyske reaktioner, som man måske
Pontoppidan den 11. marts besøg på kunne have ventet. Det hæ nger i nogen
hotel Phønix i Bredgade hos admiral grad sammen med, at general von
Dånemark (adm. Mewis), og rapporte- Hanne ken på dette tidspunkt blev desrede om det skete.
avoueret i Berlin i forhold til Dr . Best,
hvorfor det blev denne sidstes mildere
Om aftenen sendte Mewis telex til kurs, der blev bestemmende. Sagen
Oberkommando der Marine, See- blev derfor en tilføjelse til en "aidekriegsleitung, Abwherstelle, Truppen- memoire" - cn note - , der den 14. april
befehlhaber Dånemark (von Hanne- blev overrakt udenrigsminister Scaveken), hvor man bl.a. pointered e:
nius af Dr. Best. Noten blev oprindelig
udarbejdet omkring l. marts, og drejeAdmiral Vedel anså det for et "Einzel- de sig om dansk militærs tyskfjendtlige
fall".
holdning, men var aldrig blevet sendt.
Prip vendte tilbage med sit skib, og er Nu blev den sendt og fik følgende tilføjelse:
straks frakommanderet.
Krigsretsund ersøgelse straks indledet.
Alle ombord, undtagen de 3 implicere- 'Tilfældet med den danske minestryger
de, vendt tilbage.
"Søridderen" giver anledning til at gøre
Derfor kan man have fuld tillid til det opmærksom på, at alle enheder i det
danske søværn.
danske forsvar er forpligtiget til, at unDr. Best er underrettet, og man har dertrykke mytteri og sabotage med alle
bedt den danske regering, om at kræve midler, ligesom enhver anden handde 10 mand udleveret fra Sverige, da ling, der er rettet mod anordninger givet af den danske regering og mod sikman må anse dem for kriminelle.
kerheden for de tyske tropper i Dan•
Dette med "Einzellfall" holdt dog ikke mark".
så længe, idet motorb åden "Fandango"
stak til Sverige den 6. juli med 9 mand. Ved en audiens den 15. april aflevereDesuden kutteren "Marie" den 2. au- de Dr. Best samme note til kronprins
gust med mindst 2 mand. Herudover Frederik.
havde man på bevogtningsfartøjet "Sælen" planlagt en flugt til den 11. august, Prip fik snart efter sin afskedigelse armen dette blev opdaget - efter hvad bejde i rederiet c.K. Hansen , for sene-
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re - efter krigen - at blive direktør for
Dansk Decca.

optræden" - og om de 7 civile - "gangster-udrustet bande".

Sagen blev taget op igen efter krigen,
og Prip fik valget imellem at indtræde i
linien igen eller gå over i reserven og
beholde sit civile job. Prip valgte det
sidste.

Man glemmer helt situationen i landet:
Vi er besat af Tyskland, hær og flåde
er under tysk kontrol. Hver dag dør allierede soldater ved fronterne, hver
dag drukner allierede søfolk i en kamp
for at befri Europa. Frivillige danskere
er med på allieret side i denne kamp
for at befri Danmark. [mens sidder
man herhjemme og taler om "flagets
ære", ser på paragraffer, alt uden hensyn til den krig, der er igang.

Nogle af Prip's kolleger mener, at han
burde have handlet anderledes den 10.
marts. Skulle han have ladet sig skyde?
Det var situationen ikke blevet bedre
af. Hvis han havde kunnet overmande
de civile, plus de 2 implicerede, skulle
han så udlevere de 7 til dansk politi? Enkelte danske offieerer deltog før 29.
Det danske politi var uden tvivl blevet august 1943 i kampen mod tyskerne - i
tvunget til at udlevere Krølle og sand- Storbritannien og i Danmark. Resten
synligvis flere til det tyske politi. Hvor- kom først med senere. Hvad ville de
dan ville Prip have klaret det efter 5. sidste kunne have gjort for en indsats,
maj? Hvilken skæbne ville være over- hvis tyskerne havde sendt dem til tyske
gået dem, der var blevet udleveret til fangelejre efter 29. august? Netop tidlig i august 1943 var 1600 norske officetyskerne?
rer sendt til fangenskab i Tyskland.
Situationen var mere kompliceret , end
den de danske officerer kom ud for Efter krigen blev "Søridderen"-affæren
den 9. april 1940 og 29. august 1943. taget op af auditøren, og Friihstuck
Dem, der bebrejdede Prip for hans kaldt til forhør, og sagen blev gennemmangel på initiativ, gav ikke ooget godt gået igen. Sagen blev imidlertid henlagt
eksempel på initiativ på den førstnævn- - "da det er politisk ugørligt at rejse sate dato.
gen".
Selv blev jeg, efter min hjemsendelse
fra Den danske Brigade, juli 1945 kaldt
mange civile der er kommet ombord, til personelkontoret på Holmen, hvor
eller hvem de er. Man ved ikke hvor kommandørkaptajn H .H. Kaalund
mange af besætningen, der er med. meddelte mig, at han var bemyndiget
Måske dem alle? [ en parole den 23. af viceadmiral Vedel til at sige, at jeg
marts 1943 til Kystflåden fra komman- var hjemsendt pr. 11. marts 1943, og
dør Ipsen tales om "flagets ære", "kold- jeg fik udleveret min orlogsbog i overblodighed, uforfærdethed og resolut ensstemmelse hermed.
På et dansk krigsskib sker i 1943 et

"mytteri". Officererne ved ikke, hvor
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HVORDAN KOMMER JEG VIDERE?
Peter Maack.
Al Begyndelse er svær. • Og Sandhe- man skal søge. Mode lbygning er jo en
den i delte Ordsprog gælder oaturligvis udpræget Enkeltmandshobby, hvor
ogsaa for Modelbyggere. For ikke at man ofte føler sig isoleret og uden Inføle sig helt ude paa Herrens Mark, spiration og Impulser fra ligesindede.
har vi vel alle begyndt vor Hobby med Jeg vil her give et par Tips særligt med
et Byggesæt. Her faar man en Basis at Henblik paa Bygning af sejlførende
starte paa, idet man bliver forsynet Orlogsskibe, men Raadene kan formed Tegninger og Vejledning samt mentlig ogsaa gælde andre Specialer.
Materialer. Det er slet ikke en Begyndelse, man skal kimse ad, idet man her En vigtig Kilde til Inspiration ligger i
. ganske vist i forenkl et Form - lære r Læsning af Tidsskrifter, og her er det
Grundeleme nterne i Konstruktion erne nødvendigt at gaa til Udlandet. Her beat kende, at arbejde i Tr æ, at over- skrives Modeller af Skibe fra Oldtid til
fladebehandle delte samt at tilegne sig Nutid, ofte i Trin-til-Trin Arbejdsmaacn e lementær Term inologi.

Man skal selvfølgelig paa et hvilket
som helst Stadium gøre sit Arbejde saa
godt, man formaar, men Byggesæt bør
kun betragtes som Øvelsesobjekter. Til
at fremstille en egentlig og virkelig naturt ro Model række r de ikke. Dertil er
f.Eks. Rigningsplanerne for forenklede
(til Dels behæftede med Fejl af varierende Grovhed), mange Detailler udeladt og de medfølgende Materialer af
tarvelig Beskaffenhed.

der strækkende sig ove r flere Nu mre.

Metode r til Fre mstilling af Fittings.
Endvidere faldbydes en righoldig Litteratur samt Tegninger. U lempen er, at

man maa lære sig en fremmed Termi-

nologi, men her er der ingen Vej
udenom.

Det tyske MODELWERFT beskæftiger sig hovedsagelig med radiostyrede
Modeller. Hvad der fremvises af ældre
Skibe naar i Kvalitet ikke ud over Byggesætstadiet. - DAS LOGBUCH, som
udgives af "Arbeitsgemcinschaft HistoNaar man har produceret et Antal riseher Schiffsbau", koncentrerer sig
Byggesætm odeller af stigende Svær- hovedsagelig om videnskabelige Afhedsgrad kommer Tidspunktet, hvor handlinger uden speciel Interesse for
man kan vælge enten at ge ntage sig Modelbygning. - I USA udgives MOselv (og ende med med en Flaade af DEL SHIP BUILDER og SHIPS IN
uinteressante 4. Rangs Modeller) eller SCALE, der begge er fremragende og
at forsøge at at bygge en mere kompli- med stort Udbytte kan bruges. De udceret Model op fra Bunden (skratch- kommer med 6 Numre aar ligt. Topbuildt, som Englænderne siger).
punktet af Kvalitet udgøres af det engelske MODEL SHIPWRIGHT, som
Det er her, der kan forekommer Van- udkommer 4 gange aarligt, men som
skeligheder, hvis man ikke ved, hvor desværre er særdel es dyrt.
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Virkelige detaillerede Tegninger i Topkvalitet udgives af Harold Underhill .
De er nøjagtigt tegnede og historisk set
absolut paalidelige. Programmet omfatter
foruden Jern-Koffardiskibe
enkelte Orlogsskibe fra 18. og 19. Aarhundrede.
Velegnet er ogsaa Tegninger fra
AERONAUT-MODELBAU i VestTyskland, samt fra PORTIA TAKAKHAN, USA.
Tegninger fra ASSOCIATION DES
AMIES DES MUSEE DE LA MARINE og fra Vice-Admiral E. Påris,
SOUVENIRS DE MARINE, er i
uovertruffen Kvalitet, men er paa
grund af deres store Detailrigdom noget uoverskuelige og derfor paa delte
Stade ikke saa velegnede.
Man maa selvfølgelig selv sørge for
Fremskaffelsen af Materialer. Ho s
AERONAUT kan man bestille de nødvendige Lister, Klodser og Brædder i
Nøddetræ, Mahogni, Ahorn, Lind, Pæretræ, Buksbom, Bøg og Lærk.

som indeholder forbavsende mange
Specialiteter . PLANK-ON-FRAMEMODELS (log II) af Harold UnderhilI. - Skønt Bogen hovedsagelig beskæftiger sig med Modeller af Klippere
og Skonnerter fra 1850 og fremefte r,
indeholder den meget af almen Interesse. Her lærer man f.Eks. fra Grunden, hvordan man opbygger en virkelig
Spantmodel. Endvidere gives talrige
Anvisninger paa, hvordan man selv kan

fremstille sit eget Hjælpeapparatur til
Fabrikation af Røstværk, Trapper,
Blokke, Jomfruer etc... THE ANATOMY OF NELSONS SHIPS af C. Nepean Longridge. - Denne Bog er faktisk en Beskrivelse af samtlige Trin i
Bygning af en Model af "Victory", som
den saa ud paa Tidspunktet for Slaget
ved Trafalgar. Men dens Principper
kan naturligvis ogsaa anvendes paa an-

dre engelske Orlogsskibe fra denne Periode. løvrigt har den de samme Kvaliteter som UnderhilIs Bøger.

Fælles for de ovennævnte Bøger er
det, at de udelukkende beskæftiger sig
med engelske Skibe, der i mange Maader, baad e hvad Skroget men navnlig
Men det er ogsaa paakrævet at udvide hvad Rigningen angaar, adskiller sig
sin Viden ved Læsning. Der fmdes et fra kontinentale Skibe. Der er altsaa
utal af Bøger af meget vekslende Lø- Grund til Varsomhed, og bedst er del
dighed. Vigtigt er det at holde sig for at supplere med anden Litteratur,
øje, at man ikke kan nøjes med en en- f.Eks.: SHIFFSMODELBAU af Or akelt Bog. Dels er nemlig ingen fejlfri, zio Curti. - Her gives en meget lin Bedels er emnet alt for stort til at kunne skrivelse af af navnlig kontinentale
rummes i ecn Bog.
Skibe helt frem til moderne Tider. Saafremt den ikke ogsaa beskæftigede sig
Jeg vil her give et Par Titler paa egne- med sejlende Modeller og maskindr evde Bøger:
ne Modelskibe, ville der have været
Plads til at gaa endnu mere i Dybden.
SHIP MODEL BUILDERS ASSISTANT af Charles G. Davis (1926, Bedre er derfor HISTORISCHE
men genoptrykt i 1970). En lille Klassi- SHIFFSMODELLE af Wolfram zu
ker, der giver et all-round Overblik og Mondfeld, der begrænser sig til Tids-
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Engelsk tinieski b 18U. "Com wattis": Model bygget afPeter Maack efter Underhill'stegninger.

rumm el ca. 1600 Iii 1850. Den handler
haa de om engelske og kontin ental e
Byggeprincipper, og den beskriver også
Bygning af en Model fra allerførste Begyndelse til Fuldendelsen med mange
Detaille r.
Det er derud over nødvendigt al sætte
sig ind i Discipliner som Metalarbejde,
Støbning af Kanoner og Fremstilling af
de mange Fittings, der ikke kan købes.
Del er en Forudsælning, al man, forudel almind elige Væ rktøj, ogsaa har en
Rundsav, en motoriseret Løvsav, Drejebænk, Plansliber og Borsl ander. Yderligere har jeg selv umaadelig
Gavn af min Tandteknikboremaskine ,
paa hvis bøjelige Kabel jeg kan monter e kugle- og cylinderform ede Fræ se-

re ("Tandlægebo r"), Diamant skiver til
Planslibning af smaa Emner, saml
smaa Slibeslen og Gummiskiver til
Pudsning af Metaldele.
Naar man nu har byggel en Række af
disse avancerede Mod eller, kan det
tr æffe sig, at man ønsker at stille sig
selv større Udfordringer ved al bygge
en Mod el, til hvilken der ikke findes
tilre ttelagte Ar bejdstegninger. Al synliggøre og lade el Skib genopstaa, som
Omverdenen ikke har set siden del s
Ophugning. Ganske visl kun i form indsket Ma aleslok. Men alligevel! - Tanken om al fremstille et saadant Uni kum er fascinerende.

Del er formentlig her nødvendigt , al
man lægger sig fasl paa en bestemt Pe-
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riede, som man saa kan specialiserer net for Konstruktøren og Haandværsig i og dyrke. Omraadet er nemlig alt kerne og derfor er mange Dæksdetailfor stort til, at man kan overkomme ler udeladt. Ligeledes findes ingen
alt. Jeg har selv koncentreret mig om egentlige Rigningstegninger fra den
Perioden 1750-1800, dels fordi Skibene Tid.
paa denne Tid var blevet formskønne
og elegante end de foregaaende noget Man maa derfor ud fra disse Fotografiklodsede og overlæssede Barokfartø- er og medfølgende Oplysninger om Dijer, dels fordi deres elegante Rokoko- mensioner selv fremstille et Sæt Arornamenteringer er smukkere end de bejdstegninger i den ønskede Størrelse
efterfølgende "skrabede" Fremtonin- og med den fornødne Nøjagtighed.
ger. Men enhver sin Smag og Sympati. Dette er et Arbejde, der mageligt kan
vare et Aarstid. - Her kræves et større
Angaaende Tegninger maa man forhø- Forskningsarbejde og Nøgleordene
re sig paa Orlogsmuseet eller paa hedder: Taalmodighed, Selvdisciplin og
Rigsarkivet. - Der maa ikke tages Fo- Udholdenhed.
tokopier af disse gamle Tegninger,
men derimod kan man faa Fotografier. Man vil konstatere, at ved Specialise- Disse samtidige Tegninger var bereg- ringen er de gængse Bøger ikke mere

Briggen "Sealark''s storemærs. Modellen af "Sealark" er bygget af Peter Maack med Underhill's tegninger som udgangspunkt og efter samr åd med AWU17ME MUSEUM i Greenwich.
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Model affregatlen "Blaa Hejren'; byggetaf PeterMaack eftertegningerpd Rigsarkivet.

tilstrækkelige. Der opstaar ofter det Bogsamlingen kan f.Eks. suppleres
besynderlige Fænomen, at jo mere med følgende Bøger:
man sætter sig ind i Stoffet, desto mere
kompliceret bliver det. - Man maa hen- SEVENTEENTH CENTURY RIG te hjælp paa forskellige Museer og stu- GING af R.C. Ande rson. - Igen en
dere disses Modeller. Navnlig samtidi- Klassiker, der beskriver Rigningen paa
ge Modeller har Interesse, dog skal engelske og kontinentale Skibe i Periman her være opmærksom paa, at se- ode n 1620-1720.
nere Rekonstruktioner og Restaureringer - særlig hvis disse har fundet Sted i T HE MASTING AND RIGGING or
1800-Tallet - kan være behæftet med ENGLISH SHIPS or WAR 1625Fejl. Man maa derfor hele tiden efter- 1860 af James Lee og dennes Supplement, hvad angaar Konstruktionen af
prøve og samme nligne sine Kilder.
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Skrog og Fittings, ENGLISH MAN
OF WAR 1650-1850 af Peter Goodwin. Begge Bøger omhandler den
engelske Flaade, men gaar utroligt
meget i Enkeltheder, der ogsaa har
Interesse for os Kontinental-europæere.

difuld for Modelbyggere med Speciale
i dette Tidsrum.

Bygning af en saadan Model, af hvilken
der kun findes dette ene Eksemplar,
stiller naturligvis ganske særlige Fordringer. Det er en Selvfølge, at alt
fremstilles specielt til denne Model.
SAlLING SHIPS OF WAR 1400-1860 Blokke, Jomfruer, Røstværk. Ornaaf Dr. Frank Howard. - Dækker baade menter og Kanoner med tilhørende Ciengelsk og kontinental Skibsbygning og seleringer. - Man rnaa gaa ned i Detailbeskriver saavel Skroget som Rignin- ler med allerstørste Pedanteri og Pergen. Meget anbefalelsesværdig.
nittengryneri. - Selvkritisk! - Der skal
saamænd nok dukke Smaafejl op alliBEMASTUNG UND TAKELUNG gevel. - Kanonerne maa takles korrekt,
VON SCHIFFEN DES 18. JAHR- og Dæksplankerne maa lægges regelHUNDERTS af Karl Heinz Mar- ret og dyvles (et lille Skib kan mageligt
quardt. - Denne Bog indeholder sim- have mere end et Par tusinde Dyvler i
pelthen alt om Rigning fra denne Peri- Dækket). Da en Del af Takelagen var
ode. Baade engelske og kontinentale venstreslaaet Tovværk, og da der i
Rigningsmetoder og beskriver baade Handelen kun findes højrcslaact Rigstore og smaa Skibe. - Samtlige Beteg- ningstraad, maa man ogsaa kunne slaa
nelser gives baade paa tysk, engelsk og sine egne Tove baade som venstre- og
fransk. En engelsk Udgave ventes ud- højreslaaet paa sin egen Reberbane. Et
givet om et par Maaneder.
Arbejde, der alt ialt mageligt kan
MODELBAU VON SCHIFFEN DES strække sig over 3-5 Aar med en daglig
16/17 JAHRHUNDERTS af Rolf Arbejdstid paa 2-3 Timer.
Hoeckel. Den meste detaillerede Bog
om denne Periode.
Det siger sig selv) at man har en Forpligtelse overfor sit Forbillede til samvittighedsfuldt og trofast at genskabe
det saa nøjagtigt som muligt. - UndlaSamtidig Litteratur:
delse f.Eks. af original Bemaling i den
Hensigt at udstille sine Færdigheder i
DANSKMARINE ORDBOG af DR Overfladebehandling af Træ er det reFunch. - Viser meget indgaaende i nøj- ne Pop og har intet med seriøs Modelagtige Tegninger og Tekst det Stade, bygning at gøre. Anvendelser af Dyvler
som Skibsbygningen stod paa i Aarene i en grel og afstikkende Farve virker
op til 1847.
som et respektløst og naivt Forsøg paa
at udstille sig selv i bengalsk Belysning.
DIE SCHIFFBAUKUNST af Korth,
viser paa samme Maade Udviklingen Naturligvis skal der vises godt Haanomkring 1825. Skrevet paa svært til- delag, men det skal vel at mærke ske
gængeligt tysk, men overordentlig vær- indenfor de givne Grænser.
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Detailbillede fra Hukkerten "Amager" 171iO, visende anker med ~j~ kranbjælke og petuerbjætke.
Ankeret består af 66 dele. Mrxk/ bygget afPeta: Maack efur tegninger pd RigsarkiY<t og OrIagsmuseeL

Del er Modellen, og Modellen alene, Jeg staar gerne til yderligere Disposidel drejer sig om. Modelbyggerens tion, saafremt yderligere Vejledning
ønskes.
Perso n er uden Interesse.
Tysksprogede Bøger kan Iaas h06:

BULLEYE-VERSANDBUCH-HAND LUNG.
Wilhelmshavener Str. 7. D-23OO Kiel 1. - VestTyskland.
NB. k g har 1 Stk. splinternyt Eksemplar

MondleIds

"HJSfORlSCHE

ar

AE RONAUT-MODELBAU. Sta ttgarterstr, 18.
p.a. Box-Pos tfech 1145. 0-7<410 R.euUingen l.
Vest-Tyskland.
Portla Tatakjill.n. P.O. Box 1422. Wellfleet. MA
02667. USA.

SCHIFFSMO-

DELLE lil Salg. Kr. 250.00.

Underbills Bøger og Tegninger saavel som
anden engelsksproget Litteratur.

SHlPS IN SCALE. 353 Richard Mioe Road.
Wharton. NJ. 0788S. USA.
MODEL

SHIP

BUILDER.

P.O.

128.

Cedarburg, WI 53012. USA.

BROWN, SON & FERGUSON. LTD. Na utical
Publis hers . 52 Darnley Stre e t 52. Glasgow SJ. •
Skotland.

MOD EL SHIPWRlGHT. Flere Aarpnge kan
Iaenes paa Hoved bibliot eket, Kultorvet, Kbh.
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FRA ORLOGSMUSEETS BILLEDARKIV...
Den gamle redaktør har røde ører... Som det ganske rigtigt blev påpeget af flere
læsere, var det ikke stormasten, men fokkemasten, der var afbildet i sidste opgave. Hvoraf man kan lære, at man ikke bare skal stole blindt på, hvad der står
skrevet - end ikke i Orlogsmuseets arkiver.
Men skibet var VALKYRIEN, og vinder blev Henning Juul, Sandagervej 20,
4690 Haslev.

Så til delle nummers opgave. Hjulskibet Slesvig (1845) ses her ved kaj i en udenlandsk havn. På skiltet bag sprydet kan på originalbilledet skimtes ordet
HAFENMEISTER. Spørgsmålet er: Hvor ligger SLESVIG og hvornår er billedet taget? Vi ved det ikke selv, men vil give præmien til det bedst begrundede
bud.
Svar til Orlogsmuseet inden den 1. april 1989.

