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Forside:
Viceadmiral A.H . Vede t Hjemrneværnsfo reni ngen PA .' s med lemsblad
nr. 3, 1948.

Tiden 1940 til 1943.
Jørgen H. Barfod
Den 9. april 1940 besatte den tyske
værnemagt fra det nazistiske Tyskland
det Danm ark, som man året før havde
slutte t en Ikke-angrebspagt med. De fåtallige hærstyrker, der ikke havde fået
lov til at provokere ved at gøre et forsvar klart, optog trods alt kampen ved
grænsen, og ogs~ ved Amalienborg
blev der kæmpet.
Flådens mandskab måtte sidde
med hænderne i skødet. Viceadmiralen havde frataget office rerne enhver
mulighed for at foretage sig noget, og
da de tyske handelsskibe fyldt med tyske trop per sejlede for bi M idde lgrunde n, virkede den kano n, som eve ntuelt

kunne have givet en advarsel, ikke. FI~
dens offi cerer og mandskab fik o rdre til
at optræde korrekt og værdigt overfor
besættelsesmagten.
Statsmini ster Stauning erklærede
den 10. april, at han ville fremhæve, at
"alt personel i forsvaret havde handlet
loyalt og pligtopfyldende unde r hændelserne i forbi ndelse med landets besættelse".
Der bredte sig en mismod ighed i
officerskorpset, og man op fattede vice-

admi ral Rechn itzer som direkte ansvarlig for den ineffektivitet, der var udvist i
dagene omkring den 9. april. Resultatet
blev da, at tre højtstående office rer
henvendte sig til viceadmiralen og erklærede, at officerskorpset ikke mere
havde tillid til ham, og at man derfor
opford rede ham til at gå af. Den 10.
maj fik viceadm iralen bevilget sin afsked.

Stemningen lett ede, men der ud nævnt es kun en midlertidig efterfølger
indtil komman dørkaptajn Aage H. Vedel, der hidti l havde været souschef i
marinestaben, den 25. juli 19 41 udnævntes til vicead m iral.
Tjenesten i mari nen gennemførtes,
men under red ucerede omdrejninger.
Det var ikke lystigt at skulle udføre sine
opgaver udelu kkende af besættelsesmagtens nåde. Man havde et meget
indskrænket råderum. Uddannelsen af
kadetter og af værnepligtige m åtte foregå i to "kravlegårde", neml ig Isefjo rden, som tyskerne allem ådlgst havde
stillet ti l råd ighed samt et område syd
for Fyn ved Svendborg. Desuden foretog marinen minestrygninger i de danske farvande, hvilket hovedsagel ig foregik ved hjælp af et antal fiskekuttere ,
som marinen havde lejet.
D en ne tjeneste var naturligvis i søgelyset, da Danmark ikke som "neut ral"
nation kunn e foretage noget, som ville
være til speciel gunst for den ene part,
der tilmed i dette tilfælde var en besættelsesmagt. Alligevel var en vis minestrygning nødvendig i dansk interesse, for at der kunne holdes en vis forbindelse mellem de danske øer. Derfor
foretog den danske marine strygningen
der, hvo r de danske færger var nødt til
at sejle, mens anden strygning måtte
overlades til den krigsførende part,
Tyskland. M en tyskerne var ikke tilfredse med dett e.
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Viceadmira l Aage Helgesen Vedel
(1894- 198 1). O r/ogsmusee t

Aller ede i so mmeren 19 40 havde
de kastet der es øjne på de dansk e torped ob åd e, men en aflevering blev dog
undgået. Imidlertid fornyede tyskerne
de res ford ringe r allerede i janua r 19 41.
De n tyske gesand t ford rede, at ikke
fæ rre end 12 af de nyeste da nske to rpedobåde blev stillet til råd ighed for
den tyske krigsmarine indtil krigens
slutning. Trods afslag fra den danske
rege ring og fra marinen gentoges kravet, og der blev de rfor nedsat et udvalg, so m skulle forh andle med tyskerne. Det lykkedes da at få kravet nedsat,
således, at man nøjedes med at skulle
udleve re de 6 torpedobåde af "Drage n-
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klasse n", me n dette var da også galt
no k.
Det var en sorge ns dag, og det, at
kongen beordrede flaget på Ho lme n
på ha lv sta ng den dag skibe ne ud leveredes, var kun en ringe demonstration.

Hændelsen satte sig dybe spor blandt
søofficererne, der var fast indstillede
på, at noget såda nt ikke måtte ske e n
gang til. Også i England skabte det e n
stæ rk forbitre lse, og Churchill udta lte i
det britiske Underhu s: "Findes der ikke
en eneste mand i den danske marine,
de r kunne have sæ nket disse skibe ?"

Det va r kun trekva rt å r efte r, at be - stan dsbevægelsen inte nsiverede sine
sæ tte lse n havde fundet sted, og ligeså- akt ioner blev ma n klar ove r, hvo r det
vel som det tog noge n tid fo r den øv ri- bar hen. Viceadm ira l Vedel ø nskede lige befo lkning at indstille sig på de nye geso m a lle and re søofficerer ikke at blifo rhold, sådan var det selvfø lgelig også ve taget "på se nge n" og i fo rsommeren
for marin en . Den indgroede loyalitet 194 3 udstedte han hemmeligt en
mod givne forskrifter vejede tungt i offi- skriftlig ordre til sa mtlige skibschefe r.
ce rsko rpse t, men der var ingen tvivl Den skulle danne grundlaget for de
o m, at græ nse n nu var nået. Den gry- dans ke orlogsskibes o ptræde n i visse sie nd e modstandsbevæge lse fan dt også tuationer, og der var herunder nærmehjælp bland t ma rine ns befalingsmænd. re ordrer om forsvar, eventuel sænkning af skibet e lle r afga ng til sve nsk farLigeso m a nd re danske re fi k ove r- van d. Viceadmi ralen tog he rmed sit an vundet sig se lv til at gø re noget, so m ik- svar for alle eventua liteter i så høj grad,
ke va r tilladt, f.eks sabotage r, således so m det var muligt.
fandt mang e i søvæ rnet også mulighed
for at o ptræde som mindre lydige. Det
Da modsta ndsbevæ gelse n i løbet
var blan dt andet e n o plagt o pgave for af eftersomme ren tog stæ rke re fat med
søo fficererne at befordre me ddelelser uro på alle måder , blev det klart, at
o m de tyske skibes sejlads vide re til de brud var forestående. Lederen af de
a llie rede i Lon don . Den militære efte r- e ngelske faldskæ rmsfolk i Danm ark
retningstjen este, der udøvedes sam- kunne da i begyndelsen af august 19 43
men me d hæ ren s, viste sig sæ rdeles telegrafere til England : "Hvis vi fortVirkningsfuld og holdt de allierede godt sæ tter kan det ende me d et bru d mel le m de n da nske regering og tyskerne unde rrettet .
skal vi fo rtsæ tte?" Svaret kom o mgåEt e kse mpe l er forholden e i Øster- ende, og det lød : "Go right ahead" .
søe n, der kon trolle redes af fo lk på
Result atet var da også so m ventet.
Bornholm. Det var således kaptajnløjtnant af søværnet H asager Christiansen, Tyskerne stillede de n 28. a ugust et ultider samm en med politikommi ssær Jo- matum til den danske regering, som
hannes Han sen nåede ud til den nød- denne ikke kunn e andet e nd afslå, da
lan dede V-l bombe i august 19 43 før det bla nd t an det ind e ho ldt indførel se
tyske rne kom . De fik sam me n fotogra- af død sstraf for sa botage . Som dansk
feret og teg ne t de ituslåede dele og regering kunne man ikke gå med hert il,
se ndte e n indgående rapport til Eng- og afslaget blev afleve ret til den tyske
la nd. Dette var sa mmen med an dre rigsbefuldmægtigede samm e lørdag
op lysninge r me d til at give de allie rede den 28. aug ust, kort før fristen udløb
sa gode o plysninge r, at de blev klar kl. 16.
ove r, hvad det var for et hemmeligt våben Hitler arbejdede med, og hvor det
Nu vent ede ma n blot på tyskernes
rea ktion , og på de militær e komblev afprøvet.
man dosteder forberedte man sig på,
Forholden e blev e fte rhå nde n u- hvad der kunn e ske.
holdbare for alle parter, og da mod-
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Udd rag af dagbog fra
den 28.-29. august 194 3.
JS Lorenz en
Søndag Aften (28/8-43) KI. 19 blev vi
først rigtig klar over, hvor gal Situationen var. Vi havde nok vidst, at der var
noget i Gære, for al Landlov var blevet
nægtet i Ma rinen fra Torsdag Aften. En
Skare paa god t 200 M arinere kom dog
i Land den Aften til KI. 20. KI. 19 samlede de sig paa Raadhuspladsen og
marcherede ud til Hol men, mens de
sang mange forbudte Sange. Folk gik
med dem i Tusindvis, og Politiet rnaatte tilkaldes for at jage dem bort. Fredag
Aften skete det samme. Lørdag Aften
skete der først rigtig noget. Da vi var
kiædt om i Paradeuniform og skulde til
at gaa i Land, fik vi at vide at al Landlov
for Søværnet var nægtet. Chefen for
Søværnets Kaserne havde Torsdag Aften talt ti l os og sagt, at hvis vi lavede
noget af det, der var sket samme Aften,
kund e Flaaden miste sin Selvstændighed, som den havde haft siden 9. Ap ril
om end i for mindsket Grad.
Naa, Lørdag Eftermidd ag gik saa
med at se et Flaadestævne mellem Of ficiante r og Kvartermestre. KI. 16 kom
vi hjem til "Fyen". Lige da vi var kom met, kom "Hvalrossen" og R.2 C'M akrellen"). De lagde til ved Siden af "Peder
Skram", der laa ved siden af Mastekranen. Skibene begyndte at fyre kraftigt
op, og KI. ca. 19 begyndte de at gøre
sig kampk lare. Det samme skete med
Resten af Flaaden undt agen "Peder
Skram" og de to nye Tor pedojagere
"Najaden" og "Nymfen". De har været
under Bygning i to Aar til Erstatning for
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de seks Torpedojagere Tyskerne engang "laante", De har en Længde af
godt 83 Meter, kun 3 Meter kortere
end "Nie ls Iuel". De er forsynet med en
M askine paa 24.000 H estekræfter
("Niels luel" har kun 600 0 Hestekræfter). De skulde kun ne sejle 42-48 Knob
i Timen (senere viste det sig at Farten
blev knap saa stor), hvil ket betyder at
de kan hamle op med andre Landes
Torpe do/·agere. Hvad der skete med
dem ska jeg senere skrive.
Skibene blev forsynet med Krigstorp edoer og Ka no nerne lavet i Stand.
M askinkanon erne blev forsynet med
Troml er med Am munition. Stemningen

var noget trykket, man vidste ikke rigtig
hvad der skulde ske. De ventede kun
paa Me ddelelsen om, at Officererne
skulde interne res, men der kom ikke
nogen O rdre. Det havde vist været et
ret haabløst Foretagende at prøve at
stikke til Sverrig. Tyskerne begyndte
nemlig samtidig at røre paa sig, deres
Torp ed ojagere gik ud og lagde sig i
Havneindl øbet. M ineskibene "Laaland"
og "Laugen" gik om i M inegraven, vel
for at tage Miner om Bord eller for at
ligge bedre klar ti l at stikke af. "Nie ls j uel" laa ikke i Flaadens Leje, men i Isefjord.
Naa, der skete ikke noget, og vi
maatte til Køjs KI. 21. Ma nge af os kom
noget senere til Køjs, for vi ventede
hvert Øjeblik der skulde ske noget.
Math- Eleverne havde samme Aften en

Stro ppetu r, der bestod i at de skulde
klæde sig o m fire Gange i Løbet af rneget kor t Tid. Dette vakte stor H arme
paa Skolen . M an sagde : Mens Flaaden
ligger klar til Kamp, skal vi fare rundt
som gale og klæde os o m.
M ather og O ffice rer, eller jeg maa
helle re sige hele Mandskabet paa "Fyen" vilde gerne være om Bord paa de
Baade, der var klar til at stikke af, men
der var ikke Plads.
KI. ca. 22 var der Ro o m Bord,
men saa KI. 22 .30 blev vi alle purret og
fik O rd re til hurtigst muligt at begive os
over i Beskytt elsesrumm ene, der ligger
lige saa langt man kan komme ud paa
H olmen, lige ved side n af Burmeister &
W ain, hvilket tit har ængstet os noget,
hvis Englænderne skulde komme for at

bo mb e. I Beskyttelsesrum met gjord e vi
os det saa behageligt som muligt med
det Tæppe vi havde med - bragt fra
Skibet, men Pladsen var ikke saa god ,
saa vi kunde ikke sove ret meget. De
fleste fik ingen Søvn , Vi vid ste nok at
nu gik det rigtig los, vi hørte noget Sky.
deri, da vi gik over ti l Rummene. Lidt
over KI. 4 blev vi varskoet om , at Tyskerne var ved at besætte Ho lmen, og
at Flaaden skulde sænkes, saa vi skulde
ikke være bange, naar vi hørt e nogle
Dr øn. Saaledes sad vi en Time og hørte
D røn. KI. godt 5.30 blev der sagt, at nu
kunde vi godt ko mme op , for nu havde
Tyskerne besat Holmen, og Skib ene
var blevet sænket. Vi fulgtes saa ad
over ti l "Fyen", hvor der mødte os et
syn, man ald rig vil glemm e. "Peder
Skram" var ved at synke og krænge
over til den ene Side, M-baade var ved

Ar!i1Ieriskjbcl "Peder Skram" (19 08), sænket ved Maslekranen. Orlogsmusecl.
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at synke og "He nrik Gerner" stod i lys
Lue. Vi fik Ordre til at gaa ind og aflevere Tæpper, d.v.s. det var kun nogle
faa fra hver Bakke.
Offi cerer og Mandskab havde det
sidste Døgn været grædefærdige, men
om M orgenen saa de bedrøvede, men
dog sto lte ud.
Nu begyndte det at regne i stride
Strømme, vi fik O rdre til at gaa ned til
Gymn astiksalen, hvor vi skulde afvæbnes. Idet vi stod til Mønstring foran "Fyen" inden Afmarchen, kom der nogle
Biler med Tyskere og let Feltartill eri
bag ved. Vi begyndte Afmarchen, men
naaede ikke ret langt, saa skete det
som de der har været med aldrig vil
glemm e.
Da vi kom til Planbygningen begyndte en M -Baad at skyde paa Tyskerne. Vi faldt ned i ret god Dækning bag
Planbygningen; men saa begyndte Tyskerne at skyde på Arrestbygningen og
langs Planbygningen, og da var det gode Skjul forsvund et. Kuglerne peb o m
Ø rerne paa os, vi laa ikke ret godt bag
den Bygning, især naar man tager i Betragtning, at der skulde ligge godt 700
Mand i Dækning. j eg laa i en Vand pyt
med et Par Centimeter Vand. jeg kan
godt sige, at der ikke var en af os, der
var Spo r bange eller ængstelig. Saa
midt under det hele kom der nogle
frygtelige Skrig fra to, der var truffet.
Det var en Ma th- Elev og en Værnepligtig. M ath-Eleven blev d ræbt øjeblikkeng, mens den Værnepligtige lever,
mens dette skrives. Math-Eleven hed
O ve Pedersen. H an var fra Od ense.
Der blev ogsaa ramt nogle O fficerer,
bl.a. Løjtnant Prause, der blev ramt i
Halen og en anden Løjtnant, der blev
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truffet i Armen. Vi havde ingen Vaaben
unde r alt dette, for der var givet Ord re
til at vi ikke rnaatte gøre Modstand. Alle Geværer om Bord paa "Fyen" blev
smidt over Bord , lige inden Tyskerne
kom.
Men s vi laa i Dækning blev der
nogle Gange raabt træd an. Vi rejste os
for at indtage vo re Pladser, men saa
begyndte Skydningen igen. Tyskerne
skød paa Arresten, fordi der var en Arrestforvarer, der skød paa dem. Det viste sig senere, at det var Tyskernes egne Projektiler og Kugler, der havde
richocheret. M en Tyskerne troede, det
kom oppe fra Fangehull erne, saa de
begyndte at skyde ind gennem Tremmerne til Fangerne.
Imidlertid meddelte Tyskerne, at
der for hvert Skud der blev affyret mod
dem skulde skydes fem danske M arinere. Saa hold t Skyd ningen da heldigvis
op. Men Faren var ikke over med det.
Bom bemaskiner strøg lavt hen over
Hol men. Paa en Stuka kunde vi se
Bomb erne hænge und er Vingerne, og
vi hørte den uhyggelige Sirene, naar
M askinen kom brusende ned over os.
Foruden en Stuka var der nogle luneker BB og en M esserschmi dt. Endeli g
fik vi ordre til at træde an. Vi maatte
kønt stikke Ar mene i Vejret som and re
Krigsfanger. Alt dette skete fra godt
S.30 til 6.30 . Tyskerne gik paa begge
sider af os med Fingeren paa Aftrækkeren. N u marcherede hele Søværnet
ned til PersonaIkontoret, hvor vi maatte aflevere Gasmasker, l ommeknive,
Staalhjelm e og Lædertøj samt eventuelle Vaaben.
Det skal nu nøjagtigt siges, hvad den
Math-Elev hed, som faldt:

Ove Pedersen (Hans Mor Enke)
Hjemsted: O dense
Adresse om Bord paa "Fyen": 8akke 5 1.
H vn. 185. 3 . Komp .

de nde Skibe . Vi hør te ogsaa o m Morgenen, hvordan de skød ov re paa
Amalienborg. KI. 3 fik vi at vide, at vi
skulde marchere tilbage til Holme n.
Fra god t 3.30 til 4.30 stod vi til Møn string paa Pladsen fora n "Fye n". Nu var
"Peder Skram" sun ket saa dybt den
kund e og laa med en Hæld ning paa

Ved Perso nal ko nto ret kom Dre nge n fra "Georg Stage" med sa mt civile 3 0~3 5 o . "H valrosse n" og "Mak rellen",
Arbejdere paa Holme n. Oeg har glem t de r laa ved Side n af saa man kun Maat skrive, at de n Ka non de r skød fra M- steto ppe ne af. Midt ude i Bassinet laa
baaden "Søulven" var e n 40 mm, og vi "Søulve n" M.3 . Den var næ sten helt
kunde se Proje ktilern e , da hvert 10- forsvunde t. "Henri k Ge rner" var totalt
e nde er forsynet med e n Lyssats (Spor- Vrag. "Nordkaperen" og "Sælen" var
kugler)). Efte r at vi havde afleve ret vore helt øde lagte, de laa ved O rlogsværftet.
Ting, gik vi vide re ad Prinsessegade, Fl yded ok No 1 var he lt sæ nket, og ma n
hvor Fo lk kasted e To bak, Æble r og an- kund e lige se en U-Baad , de r sto d i
dre gode Ting ud ad Vindu e rne . Vi fik den . "Najaden" og "Nymfen" var desO rdre til at vi ikke maatte vinke, hvis vi værre ikke blevet ødelagt Spo r. De flegjorde det, fik vi en Kugle. Nede ved ste U-Baade va r sænket; men nogle af
Baad smand sstræ de gik vi for bi Baads- de Skibe, der laa ude for Holme n, havma ndsstrædes Kaserne og vide re ove r de Tyskern e taget. Ku n et Par af dem,
Volde ne ud til Amager bo ulevard , ud der laa paa Ho lme n, var ubeskad iget,
ad Vermlundsgade, ad Kløve rma rksvej men det var kun de mind ste . "Louge n"
til Luftma rinestationen. Paa hele Ture n og "Laaland" laa i Minegra ven og
var der ikke ret mang e Menneske r paa brændte , da vi kom tilbage . Ogsaa
Gad en, men ved Vindu ern e var de r til "Lindormen", "Sixtus", "Q uintus" og enGengæld mange . Man maa ogsaa tage i ke lte and re blev ødelagt.
Betragtning, at det var Søndag Morge n
Kl. 5 fik vi at vide, at vi skulde skafKI. 7. Paa hele Ture n gik næ ste n hele
Søværnet samlet, jeg vil anslaa der var fe (spise), og der vilde blive lavet saa
o mkring 40 00 Mand, det e r maaske god Mad , so m man kunde ; men der
lidt fo r meget.
ma ngled e meget, og det va r det , Tyske rne i Mellemtiden havde stjaalet, for
Ude paa Luftmar inestatio nen blev de havde undersøgt Holme n, mens vi
vi fø rt ud paa Fod bold ban e n, hvor vi var paa Luftmarinestatione n. H os Kvarsaa blev Resten af Dagen til KI. 3. He r term est ren e havde de stjaalet Læde rsaa vi de sto re Van dflyvem askiner paa mapper , Værdigen stan de, ød elagt et
mege t nært H old. D et værste var, at vi Dan nebrogsflag og nogle Rad ioer,
ikke fik Spo r at sp ise, og at vi næ sten d rukket de t meste af Offi cer ern es Øl
ikke kund e læ gge os ne d paa de n gen - og Sna ps.
ne mvaade Jord. Inde n længe var vi dog
ligeglade me d det, vi var saa trætte.
Naa, vi fik da noge t at spise, men
H ele Tiden, mens vi VJ r der, hørte vi da havde vi ogsaa undv æ ret Mad og
Knald fra Eksplosion e rne paa de bræn- Drikke i 2S Timer.
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Tysk vagtpost, fotograferet p:J Holmen elier den 29. august 1943. Illegalt

N u har Tyskerne overtaget Bevogtningen over alt - vi er kun Krigs·
fanger, der haaber at kom me hjem en
Gang i nærmeste Fremtid, for at være
under Tyskernes Beskyttelse er jo ikke
morsomt. Vi laver ikke et Slag fra om
Morgenen KI. 7 til om Afte nen KI. 21,
saa Fritid har vi meget af. I Breve skal
man ikke skrive fo r meget, for der bliver taget Stikprøver. I de første Dage d.
29., 30. Og 31. kunde vi ikke sende
Breve, men vi smuglede nogle ud med
Privatpersoner.
Det lykked es nogle Baade at komme over til Sverrig, Navne paa dem
kender jeg ikke. Det er vist "Havkatten", et par M .S Baade og flere P-Kuttere. Dagen efter den 29. August gik
der frygtelige Rygter om "N iels [ue ls"
U ndergang, og hvor mange Mand der
blev dræbt. Den skulle være blevet
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ramt af en Bom be fra en Stuka. Saa
blev der aabnet for Bundventil erne, og
Ma ndskabet gik i Baadene. Kun een
Mand blev dræbt - det er hvad vi tror.
"Niel s [uel" var paa vej ti l Sverrig.
Vi er ikke andet end internerede
M ilitærpersoner. Aviser faar vi af og til
af Privatpersoner. Dagen er lang, men
det er da heldigvis godt Vejr, næsten
for godt.
Den 2. fik vi M edde lelse om, at
den Værnepligtige der var skudt gennem Ryggen er død, igen en Heltedåd
fra Tyskernes Side.
Nu er der snart ikke mere at skrive, men der kan ske meget nyt hver
Dag. N u komme r der igen en Bager,
hos hvem vi kan købe Brød og Is. - - -

De sidste Augustdage 194 3.
j ohn Aren toft
Vi laa med kadetdelingen ("Ingolf",
"Hvidbjørnen", "Hvalrossen" og "Makrelen" samt dampbåd "A" og kutt erne
"Thyra" og "Sva nen") i farvandet no rd
for Avernakø, da forh oldene i Danmark stadig blev mere og mere alvor lige. Strejker hørte til dagsordene n.

var ganske uddødt. For at ophøre med
strejken for langte man følgende krav
opfyldt: 1) Danske soldater på gaden,
2) Ingen tyske soldate r på gaden efter
kl. 1900, 3) De tyske poster på skibsværftet indd raget, 4) En for det danske
po liti værdig optræden.

Me n alle urolighederne forhind reI dagene for inden havde vi haft kanon skydnin ger og var netop færdige de os ikke i onsdag aften (d. 25) at
med kalibe rskydningerne (87 ØA) og afho lde et mægtigt "Blaat øje", hvor vi
skulde være afgået til farvandet om- sang og morede os, og hvor vi aspirankring Taasinge (Lunkebugten) men uro- ter blev dus med samtlige kadetter.
lighederne i landet, især i Svendborg, (Brug måtten). Torsdag nat dvs natten
var blevet så store, at vi forblev en uge til fredag flyttede klasse A deres grej
længere end beregnet i skydeterrænet. over Få torpedobå dene for at være
Først d. 20 (fredag) om eftermiddagen klar ti afgang kl. 0400. Sa mti dig afgik
sto d hele Delingen E-over - men ikke vo r 1'AO og to af vore dygtigste 20
for at gå til Svendborg . Nej, vi gik gen- mm skytter for at deltage i et militært
nem Svendborg Sund og ned til vo r idrætsstævne i København. Hele fregamle ankerplads ved Valdemar Slot. dapen gik på den sædvanlige rolige
Uroli ghederne havde taget en så alvor- made, og om aftenen var der atter
lig fo rm i byen, at der endog var blevet spadseretilladelse på Tåsinge. Jeg havskudt på danske soldater, og som følge de overtaget Fillers Vagt, og kl. 2400
deraf turde man ikke slippe del ingens blev jeg purret ud for at være på post
næsten JOO mand løs. Landloven fre- som styrmand til kl. 0200. Ved den tid
dag blev indraget, og al o rlov inddra- blev jeg afløst og gik ned i vagts rumget. Ueg havde fået tilstået or lov fra fre- met, hvor jeg lagde mig på dørken for
dag aften til søndag morgen for at rejse at "slange" - fuldt påklædt naturligvis.
til O llerup), men henad 7 o m aftenen KI. 0310 blev jeg purr et - "H urtigt,
blev der alligevel givet spadseretil ladel- Arentoft - MS 9 kommer på Bb side
se til kl. 2200 - men kun på Taasinge. om 5 min utter". Jeg fik drejet tørn ene
Det var strafbart at ta ti l Svendborg. ud af hovedet og gjorde klar med fenLørdag og Søndag gik på samme måcfe dere osv. Vejret var ret urol igt og den
med Landlov ~å Tåsinge - men alle var lille minestryger hoppede og dansede,
udtrykkeligt pamindet om ombord kal- men nærm ede sig langsomt med pro·
delsessigna lerne (Polly, kanonskud jektøre n tændt. Trossen blev kastet
osv). Den følgende uge fi k forsåvidt over og inden længe lå den vel fortøjet
ganske rol igt bo rtset fra at der var ge- på siden. Chefen hoppede over og bad
neralstrejke i Svendborg og livet i byen om at tale med vo res chef personligt
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med det samme. Et kvarter efter var
kon ferencen forbi, "M S 9" kastede los
og forsvandt i natten. O mbord i "Hvidbjørnen" blev 1'Mester purret, og der
ko m ord re til dam p - et kvarters varsel.
Der blev af vagten gjort nærmest klart-

Næste morgen lød hornblæserens
tone som sædvanlig. Er det allerede time?Jegvendte mig ovenikøbet en omgang og tænkte, at 1 minut kunde jeg
vel nok tillade mig at snue. I det samme blev der blæst "Klart skib", og så
skib, dys ove rtrækkene af "K 1Il og 112 " kan det nok være jeg røg ud af køjen
og "20 rnrn-ern e", redningsveste og og i klun set, op og hente min laryngaCarleyfl åderne flytte t, så skudfeltet var fon og op ti l "K 1".
frit for "K 1". Endelig kl. 043 0 kunde jeg
tørne ind og sove 1'I, time. KI. 0600 lød
De begivenheder der gik for ud er
"Reveillen" som sædvanlig, og i det he- følgende: KI. lidt i 6 varskoede udkigle taget gik dagen som alle andre lør- gen en lille rob åd, der for ful dt tryk rodage. Rengøring hele form iddagen - ede mod "Ingolf". Et øjeblik efter stod
men hvad med eftermiddagen? "H vid - o rlogskaptajn Westrup (Næstkom. på
bjørnen" var efterhånden helt læns for "Ingolf') p~ agterdækket og prajede
d rik kevand. Ganske vist var darnpbå- "Hvidbjørnen", "Hvidbjørnen" - "klart
den kommet fra Svendborg med 3 tons skib". Sa mtidig var "P 35" kom met fra
(samt for 1SOD kr. tobak og cigaretter) - Svendborg med besked om, at forbi nmen all igevel kom der dampordre til delsen med København var afbrudt. kl. 1400 - vi skulde til Svendborg. Blev
der landlov i Svendborg? - Men nej KI. 0 610 begyndte vi at hive hjem
det var lige akkurat, at to mand fik lov på ankret, således at vi nu kun havde
at g~ op i byen for at hente post. At det 20 m kæde i vandet, dvs vi kunne lette
ikke var situat ion en i Svend borg, der med f~ minutters varsel. Dampbåden
var skyld i de skærpede forho ld, blev vi var i nattens løb lagt ind ved Valdem ar
hurtigt klar over, idet Strejken var op- Slotsbro. I en fart blev det fo rtro lige
hørt her fredag og arbejdet genoptaget grej fra denne og kutterne roet over i
lørd ag morgen. KI. 1B30 kom chefen "Ingo lf" og "Hvidb jørnen"., Nu var alt
for det sømilitære distrikt i Svendborg , altså helt klart - chefen havde været
or logskaptajn Dine sen kørende i bil og ovre i "Ingolf" og forhandle med komefter at ha talt få minutter med kom- mandøren - og lidt over 7 lettede vi,
mandøren, kom der ord re til at gå af "Ingo lf" forr est og "Hv idbjørn en" lige aghavn - ud i Lunkebugt en igen ! Der ten for. Jeg kom ikke ned at skaffe for
blev altså hverken land lov eller spadse- over 7'1, idet jeg fik en halv time s vagt
retillad else tværtimod, der blev gået al- på AI-br oen som hjælp ved RK 1 (Skytmind elig søvagt, eller rettere skærpet te Bojesen). Ved M orgenmaden fik alle
søvagt, idet vagtchefen opholdt sig på havregrød og tykt smør og masser af
dækket, og der kom ikke overtræk på marmelade. Jeg slugte maden og lidt
"20 mm", selvom det blev øsende efter var jeg igen ved "K 1" og kort efter
regnvejr om natten. Jeg havde haft vagt kunde vi sende meld ing op til lIdIedehele eftermiddagen og nød derfor tan- ren: "K 1 undersøgt og i orden, spejiet
ken om en "bond ehale" . men mon jeg ude, klar til skydning med B7 mm KA
havde sovet så roligt og fast, hvis l-eg (ammunition på dækket)".
havde vidst hvad morgendagen sku de
bringe?
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Idet vore skibe passerede hinanden prajede kommandøren over til vor
chef "Jeg prøver at gå gennem Smålandsfarvandet, da det sik kert vil være
lettest at slippe igennem der". Da vi
havde sejlet et kort stykke tid, blev der
pebet "Alle mand op til baksrnønstring'. Vi trådt e an som sædvanlig,
men fik ord re til at trække o p på overbygni ngen, så vilde chefen tale tilos fra
broen. Da vi alle var samlet og havde
blottet hovederne, kom chefen frem på
broen - mere rolig end det næsten er
menn eskeligt muligt, og få øjeblikke efter satte den kendte stemme os ind i situationens alvor. "M ine herrer! Jeg vil i
få o rd klarlægge situatio nen for dem.
Tyskerne har i nat foretaget mil itært
kup overalt i landet. Den tyske øverstbefalende, vo n H annichen har dannet
mil itær regering. Den øverstbefalende

for jydske divi sion, General Knutsen
har beord ret, at alle skal nedlægge vaabene på Fyn. Der er end nu ikke udstedt nogen forholdsordre for søværnets skibe. Delingschefen agter nu at
gå over unde r Sjælland, og blive r det
nødvendigt, må vi optage kampen". (et
rungende "Javel" fra alle mand). Chefen
fortsatte: "Der vil naturli gvis være størst
fare for luftangreb, men nu vil vi gå til
vore poster og tage hvad der kommer"
(atter et klingende "Javel"). Derpå trak
chefen sig tilb age og vi gik ud til vore
klartskibsposter - for bitrede ved tanken
om det der var sket. Ude ved "K 1" var
Haar skytte og Stig sidesigter, jeg laryngafonmand, 51 og Thiede ladere. De 6
brissantgranater der altid findes som
forhåndsammunition paa dækket var
allerede taget frem, og yderligere 12
stk. blev hejst op. Da vi gik 10 knob
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og det blæste lidt paa bakken, sad hele ryge ud over Bb Brovinge på "Ingolf" og
besætningen henne ved trossekassen i få minutter efter kom der signal fra "InStb side, men jeg måtte jo blive ved go lf": "Øde læg fortrolige sager". - "Hvad
min laryngafon. En overgang var vi er det der? - næsten råbte vi i mund en
udenfor den min estrøgne rute, og alle på hinanden. Det må ikke være sandt!
blev beordret ti l at ta redningsveste på. Og så kom det forfærdeligste af det heDa jeg var blevet ti lpas gennembl æst le - de!ingschefstanderen og Danne(det trak nederdrægtigt op igennem brog gik ned - og det var en tysker der
bu kserne), løste Thiede mig af - og jeg gjord e det. Aa - hvor gjorde det ondt fik varme n, idet jeg hev lod om Styr- hvo rfor fik de lov dertil ?Me n værre var
bord . De første lodskud var "16 meter - det, da det tyske krigsflag gik op i steingen skud" - men pludselig blev det til det. "Ingolf" med tysk flag und er gaflen
usy...v meter" og lidt senere "sexe meter
- det glemme r jeg aldrig. Nu anede vi,
og en halv", men karl efter blev det at- hvad skæbne der var ti ltænkt "Hvidter over 12 m. Og der blev så varskoet bjørnen" - vo rt gode herli ge skib, for nu
"Det er vel ved loddet". Rundt i hori- gik motorbåden fra "Ingolf" over ti l os.
sonte n kunde vi se skibe - og omtrent Der var ingen le/'der ude - de måtte
ret for så vi en tysk M-båd med om- kravle op (hvor et kunde vi ikke ha
trentli g N -lig kurs (Vi var på omtrentlig trådt dem over fingrene). Ude ved "K
E-lig kurs). Nu begyndte alvore n. Vill e 1" var alle mand løbet ned på sideden prøve at stoppe os? Skulde vi slå dækket - undtagen jeg, der stod og taligen? Så kom KrOge rs stemme i laryn- te med Kærgård i laryngafonen. Men
gafanen : "Klar ved kanonerne - nu er tilsidst vilde heller ikke jeg blive ståendet alvor!" Vi gentog og greb med beg- de, jeg løb ned til "K 2". H er var hele
ge hænder i opsats- og sideforskyd- kanonbesætningen samlet. Et øjeblik
ninpstroml e: Ka nonen havde fået ca. efter kom en prøjser løbend e med ka15 elevatio n - så kunde vi melde, at rabin og det tyske flag i hånden. Danvi var klar! Nu røg der et signal til tops nebrog skulde hales ned. H an gik og
på minestrygeren: "Stands øjeblikkelig søgte efter flagfaldet og skulde til at opderes maskine". Derefter fulgte signa- gå det for at hale vo rt skønne flag ned.
let: "Fortsæt til Korsør". H ertil svarede I det samme hørte vi chefens kendte
"Ingolf": "Ida - Juna - Vega: "Afgår mo d stemme fra broen "Klart overalt", og så
-". Og så kom det fatale signal: "Jeg blott ede vi hovedern e. Nej - tænkte jeg
sender fartøj" fra tyskerne.
- en tysker skal ikke have lov at hale
Dannebrog ned, og så løb jeg hen, og
Vi så jo også ganske rigtigt en stor jeg tror, jeg skubbede ham ret ubli dt
motorb åd gå over mod "Ingolf". Nå - bort og ganske, ganske langsom t lod
det er nok den tyske chef, der vil fo r- jeg flaget gå ned. Hvad jeg egentlig
handle med kom mandøren. M en da vi tænkte ved jeg ikke - men det gjorde
fik båden at se agter fra, idet den løb ondt. Da det var helt nede slog den
på siden af "Ingon", fik vi et andet syn tanke mig piudseIi/?: Hvis du nu halede
på sagen. 8-10 mand bevæbnede med faldet igennem - sa kunne de ikke sætrevolvere og karabiner entrede op af te det tyske flag. Som tænkt så gjort. Jeg
den udh ængte lodslejder. Samtidig så slog flaget fra for oven og gav et orvi nogle kasser med lod bund et ved dentli g ryk i faldet, så det røg op. M en
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så kan det no k være, jeg fik en skideballe af Brink: "Hvad fande n i he le hule he lvede Are ntof. - hvorfor fanden
stå r De og de monstrerer dårlig sømandsskab ]' Jeg blev så for bavset, at
jeg helt glemte , hvad jeg skulde, og det
e neste jeg be mærkede var, at e n mand
med e n bådshage fi k fat i faldet igen .
Hvad jeg så gjorde bagefter foregik
sådan pø om pø - jeg gik he n til de n
e ne og så til de n anden. Vi sagde intet
- så blot på hinande n. Da der såd a n
va r kommet lidt ro ove r det he le, gik
jeg ned på banjerne og tog mit ur på
og stak Papas, Mors og Toves billede i
billedrnappe n, og lagde de t i stortrøjelomm e n og så op pa dækket. He r var
Helge he lt fra den . Han stod he nne
(

ved køleskabet i Bb-side og de lte øl ud
til højre og vens tre. Jeg fi k en pilsner me n den smagte mig absolut ikke. Så
gik jeg ned på agte rdækket og lagde
mig sam me n med alle de andre . så
pludse lig stod Kruger op pe på både dæ kket og spurgte, om ikke de r var e n
de r kund e gå o p og løse 403 af ved roret. "Det kan jeg godt ', svarede jeg, og
jeg løb op og me ldt e mig til che fen.
"Efter "Ingo lf"" lød ove rleve ringe n.
Men hvad var de t? "Ingolf" fik jo slagside tii Bb, og de blev ved med at lukke
damp ud. Hvad va r de r på færde? Ikke
re t lang tid efte r kaldte che fe n, der
stod lige så rolig ude på Stb-brovinge,
på næstk omm andere nde og lige så roligt hørte jeg chefe ns stemme "Tænd så
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bomben", næstkommanderen de". "Ja-

ve l" lø d de t faste sva r, og lige så rolig
so m til dag lig gik che fe n hen op så frem
ove r ka nte n på broe n. Nu la "Ingo lf"
helt sto ppet, og vi va r ikke me re end
20 0 m fra d en 0lii gik stad ig halv kraft.
Jeg ho ldt lige pa agt erenden - men
hvad nu hvis vi løb op i "Ingo lf"? Jeg
råbte så ud til chefen : "Chef, hvad skal
jeg gø re med ro ret?" "Bagbo rd - helt
over", og så gik che fe n ind og slog fuld
kraft bak. I det sam me kom løjtnant EIving og jeg spu rgte i forbifa rte n "Hvo r
lang e r tidsfriste n for bombe n?" "Ca. 23 minutter iød sva re t, og så blev jeg
ne rvøs. Chefen va r ved at tage red ningsvest på. Løjtna nt Elving gik atte r
ne d, og ch efe n gik over på Bb-brovinge og sagde noget til tyske re n, og i det
samme sta k ch efen hoved et ind og sagde: "Ned af veje n, Arentoft!" - og jeg
va r fejg no k til at løbe i ste d et for at
vente på min che f - jeg var jo den sidste på broe n foruden. Jeg lø b ned på
agterdækket, hvor hele besætningen
var samlet , og et øje blik efte r kom chefen. Han gik fige ind i mid ten og sagde:
"Nu er de r jo intet a ndet at gø re end at
spr inge ud en bo rd, ve l?" "Jave l" - En
stemme rå bte så : "Chefe n læ nge leve"
og tre run gen de Hurr aer fulgte. Nu
sp urgte næstkomma nderende che fen
om vi ikke måtte bruge fartøjerne, o g
så spurgte chefen d en tyske o ffice r, der
stod oppe på bådedækker. om de måtte svinge fartøje rne ud . "War um?" - "Ja

degreb, men i det samme mg bo mben,
og så ka n d et nok være de fik far t på
hen til hva lbåd en . Ind e n vi sp ra ng va r
fl agspillet agte r blevet rejst og Da n neb rog sat - det dej lige sto re fl ag. Det lykked es båd smanden, reservelæg en og
radiokvartermesteren at sætte Bb forre-

ste redningsbåd i vand et - styrbo rds rog
nærmest af sig selv ved eksplosionen.
så kom redningsbåd ene run dt og sa mled e os o p. Men da vi alle havd e for ladt skibe t svømmede Kiele r tilbage,
kravlede o p agte r, o p på bådedækket
og bje rged e det tyske flag. Det va r godt
gjort Ki e ler! Lige bagefter kom Brinck
og WW og det lykkedes d e tre at sætte
motor båd en i van det på trod s af, at der
blev skudt med rnaskl nskyts på dem.
Jeg kom o p i næ stko mm anderendes
red ningsbåd, og da alle var samlet o p,
og vi havde fået tegn til at ro hen til en
nyan ko mmen jager, sagd e næst ko mma nderende: "Jeg anse r d et for ga nske
form ålsløst at prøve at ro bort - de ha r
28 maskingeværer o mbor d". Og så var
d e r jo inte t andet at gø re e nd at ro
over til den tyske jage r, og her kravlede
vi om bo rd, dr iw åde og tænderkl apr en de.
Vi sa mledes nede på agterdækket,
og inden læn ge va r he le "Hvidbj ør nens" besætning sa mlet med vor el-

skede che f i midt en. Her stod vi kun få
min utter , så blev vi vist for e rter (og he r
observerede jeg, at der ikke va r tor pe- in drei oder vier minuten wird dass d oer i et e neste af de mang e torpedoSch iff - - - så gjo rde chefen e t pa r ma - rø r) og helt ned i bu nden på mandlende bevægelse r med a rmen e der ik- skabsba njerne.
ke kunde rnisfo rst åes: "Nein, nein ganz
zw eck los - wi r haben viele Zers to rer"
En tysk officer udbad sig nu en føva r svaret. "Ja, det kan vi ikke ta he nsyn re r 0$ e n "He ize" til vo r moto rbåd. De
til - skal vi så sp ringe", lo d che fe ns svar. fik sa o rd re til at sejle over til "HvidDe fø rste begynd te at sp ringe, og de to bjørnen", og her sam led e Inge mantyske vagtposter på båded æ kket tog la- Nielse n e n del af det toj, der var lagt på
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agterdækket, sammen og han så hullet
nede fra vagtrummet op til bestiklukafet. Da de atter var komm et ombord i
mo torbåden igen lagde "Hvi d bjørnen"
sig over på Bo-side og forsvandt i bølgerne. Me n ak og ve - det tyske flag var
atter sat.
Her på mandskabsbanjerne klædte

vi os helt af og prøvede pa alle mulige
måder at få tøjet tørret. Noget kom i
maskinen, og mit kom på dækket. Herved fik jep lejl ighed til at kom me et ~a r
gange pa dækket og orie ntere mig.
Den eneJang så jeg, hvordan de baksede Ole vore fartøjer, og en anden
gang var "P 29" på siden. Næste gang
jeg var oppe, dampede "P 29" af sted med tysk flag under gaflen. Da vi
havde opho ldt os 2-3 timer i jageren
og fået noget "risrnad" af en art, blev vi

pl udselig
skiftet
over på den
min estryger, vi først havde mødt. Det
var tydeli gt at mærke, at det var disse,
vi havde narret, for lige så flinke som
jagerens fol k havde væ ret, lige så sure
og knotne var de på minestrygeren. Mit
tøj var imi dlertid blevet tørt, så jeg frøs
ikke så jeg kunne gi chefen mi ne bukser og Hansen min busseronn e. Vi stod
alle på Bb sidedæk, og så gik det for
fuld fart ind til Ko rsør. Her blev vi atter
min det om virkeligheden ved at se "Ingolf" ligge der med hagekorsflaget under gaflen. Efter en højst egendommelig og dårlig havnemanøvre fortøjede
den på siden af to invasionspramme,
og så hoppede vi i land i vor mere eller
mi ndre mangelfulde beklædning.
Da vi var komm et i land, blev vi
stillet op 4 og 4 og mønstret, og her
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mødt e kommandøren os og talte til os
og takkede os for, hvad vi havde gjort,
og en tysker der kunde tale dansk (hal)
sagde: "Den som har knife eller muni tion, den skal bli skudt!"
så måne vi jo allevere vore 1001mekn ive o.lign. Det kan nok være'd'eg
rodede lommerne efter j det sæt ke ertøj og den kappe, jeg havde taget i "Ingolf".
så marcherede vi i samlet 1I0k,
skarpt bevogtet af en sur løjtnant med
håndgranat i hånden og 10- 12 veIbevæbnede tyske soldater.
Henne på skolen vi blev ført hen
til, mødte vi enkelte af "Ingolfs" besætning, de nikkede ud til os fra gymnastiksalens vind uer. Da vi havde ventet
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lidt blev vi i hold på 30 kørt i lastbil
gennem Korsør by - og folk de vinkede
jo ivrigt til os - og vi vinkede naturli gvis
igen.
H erude i Lejren blev vi informere t
af en tysk løjtnant, og i aftenens løb ankom "Ingo lf" samt fol kene fra "Hajen",
"Springeren", "Søløven" og "Søridderen". Da vi havde skaffet, gik vi til køjs,
og dermed var den sørgeligste dag j mit
liv ti l ende - den sørgeligste - men på
en gang en stolt dag. Vort skib faldt ikke i tyskernes hæncfer.

Skrevet og fuldført i "Tårnborg lejren".
4/ IX.43 John Arentoft
Søkadetaspirant.

Ombord på "Niels j ue l"
den 29. august 1943.
Rudolph Aren dt
Fra omk ring den 1. juli 19 43 havde artilleriskibet "Niels luel" opho ldt sig i Issefjorden, dog afbrudt af en enkelt tur
til København. Tiden var gået med skydeøvelser. I dagene o p imod den 29.
august begyndte rygtern e at svi rre om,
at noget var i gære. Fredag, den 27.
havde jeg aftenvagten, og så vidt jeg
husker, fik vi allerede da udleveret
skarp ammunition til vagten. Vi I ~ da i
Ho lbæk havn, hvor vi også blev hele
lørdagen. I løbet af lørdagen intensiveredes rygterne, og spændingen steg, ikke uvelkomment. Det var en kærkornmen afbrydelse i den daglige tum merum. Natten ti l søndag havde jeg hundevagten. Der var stadig ikke sket noget kr. 4 om morgenen" så vi, der havde haft vagt, gik til kØl's. Vi havde dog
næppe lagt os, fo r k art-skib signalet
lod over skibets højtalere. Det havde
en særlig klang den morgen. for vi anede, at nu var der tale om mere end en
øvelse. I løbet af kort tid var vi alle på
vore pladser, og vi lagde fra kaj og begyndte at dampe op igennem Issefjorden med al den fart, skibet kunne præstere, hvilket ikke siger så meget, vel
ca. 12-14 knob.
Jeg havde plads i mærset, hvor vi
var en 7-8 mand forud en ildlederen.
Jeg var placeret ved to apparater, der
skulle registrere dels målets sejlretning
og dels dets fart, efter ildlederens anvisning. Vore meldinger gik så ned i skibets bund, hvor de blev bea rbejdet i et
regnebo rd (computere fandtes jo ikke

dengang) og ekspederet vid ere ud til
kanonerne. Vi havde 10 lS cm.s kanoner, forud en en del antil uftskyts; det
sidste havde selvstændig sigte og havde
int et med den centra le ildledelse at gøre. Vi var alle oppe i mærset forsynet
med øretelefaner og laryngafoner,
hvorigennem vi var i forbind else med

mandskabet nede ved regnebordet og
folken e ved kanon erne. Når så ild lederen var færdig med at sigte, gav han
ordre til en artillerimat h, der sagde
"Salve ! Salve !", hvorefter kanonerne gik

af. Under øvelserne indtil den 29. august, havde vi aldrig prøvet at give en
salve med fuld kalibe r. Ved øvelserne
nøjedes vi med en kaliber på 79 mm,
s~ vidt jeg husker.
Fra søvæ rnskom mandoen var der

blevet givet ordre til, at "N iels luel"
skulle søge at kom me til Sverige, og nu
dampede vi så op igennem fjorden , det
bedste vi havde lært.
Først kom en ung søløjtnant af anden grad op og satt e sig i ildl edersadlen. H an var vældig oplagt og sagde, at
i dag fik vi nok brug fo r noget af det, vi
havde lært de foregående m åned er .
Da vi nærmede os Tjordens mun din g
ved Hundested, s~ vi, at der lå nogle
tyske skibe ude i Kattegat, en såkaldt
handeiskrydser og et par torpedob åde ,
så vidt jeg husker. Vi rettede ind p~
dem, og vi skulle have gode chancer,
da vi var svære re armeret, og vort artil-

leri således kunne række længere end
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Arlifleriskibel "Niels juel" under bombardement af lyske fly i /sefjorden den 29. augusl 1943. Orfogs-

museet .

tyskernes. Men så begyndte flyverne at
ko mme . De dykkede ned over os og
afgav sa lver med deres maskingevæ rer.
Det lød nærmest som et væ kke ur, og vi
kun ne se kuglerne sp røjte i va ndet o mkring skibet. Vi fik ingen kugler ind i
mæ rset, ikke fo rd i vi va r me re beskyt tet, end at de sagtens kunne være

træ ngt ind til os. Men det var åbenba rt
ikke os, de sigtede på . så var der en af
folkene ved luftværnsskytset, de r åb nede ild mod flyvern e, skø nt der ikke var
givet ord re til at åbne ilden . Men der
var åbe nba rt e n, som ikke kun ne dy
sig, vistnok e n artillerimath. Hvor jeg
stod, kunne jeg ikke se, om flyverne
blev ramt. Men jeg husker, at ildlederen og en af de and re råbte, at e n af
flyvern e blev ra mt. Så begy nd te de at
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kaste bomber. De fø rste ramte i vandet
et stykke fra skibet, så vo ldsomt, at regnebordet blev sat ud af funk tion , o g
de rmed be mandi nge n i mæ rset. lIdIe de isen skulle så overgå til et ild lede rtårn ne de på dækket. Vi va r så ledes sat
ud af sp illet, hvilket ikke va r sæ rlig rart,
sådan at stå ledig i e n såda n situation. I
lø bet af kort tid lykkedes det dog at få
"regnecentralen" rigget til igen, så ild-

ledelsen atte r kunne gå tilbage til mæ rset.

Imidle rtid havde vi fået en ny ildleder, ne mlig en or logskaptaj n. I modsætning til løjtnan ten virkede ha n noget ne rvøs. Det viste sig bl.a. i, at han
gav mig en forke rt ordre m.h.t. må lets
sejlretn ing. Jeg kunne tyde ligt se måle t

derude i Kattegat, og at vinklen var en

anden, end jeg havde fået opgivet. Jeg
tog mig derfor den frih ed at gøre ham
opmærksom på fejlen. Det ville jeg aldrig have gjort, hvis det havde været en
øvelse. Men nu var det alvor, og derfor
fandt jeg det ærgerligt, hvis vi skulle
ramme forkert, bar på grund af en dum
fejl. Orl ogskaptajnen var åbenbart af
samme mening, for han tog pænt imod
korrektionen og gav mig ret.
Nu ventede vi kun spændt på, at
der skulle blive givet ordre til salve. Vi
havde jo aldrig prøvet at give en bredside med fuld kaliber, og man havde

fortalt os, at skibet risikerede at vælte
ved en sådan manøvre. Det var altfor
svært armeret i forhold til sin størrelse.
Det kom vi imidlertid aldrig til at opleve. Den ord re blev aldrig givet. For nu
kom flyverne igen og kastede bomber,
denne gang ganske tæt ved skibet. Det
gaven så voldsom rystelse, og skibet
gav ligefrem et hop, så vi troede først,
at vi var ramt og på vej til at synke. Det
viste sig nu ikke at være tilfældet. M en
det var nu helt klart, at det fintmærkende sigtesystem var ødelagt, så vi
havde ikke mere at være i mærset efter. Som ved en fælles indskydel se (jeg
tror ikke engang, der blev givet ordre)

Besætningsmedlemme r ombord i "Niels juer' inden ø delæggelsen de n 29 . august 1943. O rlogsmusee c
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forl od vi alle skyndso mst mærset og
klatrede ned på dækket. Da vi kom
ned, så vi, at dækket var tomt. Intet
mandskab ved kanonerne eller and re
steder. Al le var kommanderet ned om
læ, så vi gik også neden und er. Flyverne blev ved med at flyve rundt, s~ ingen kunne vide, hvad de kunne finde
på, De foretog sig imid lertid ikke mere.
De må dels have set, at dækket var affolket , og dels at vi var på ve j ind i fjorden igen. Søværnskommandoen havde
nemlig givet kontraord re, så vi i stedet
for at søge til Sverige skulle gå ind i
fjorden.

O m aftenen gik vi til køjs på de
øverste banjer; de nederste var jo un-

der vand. Vi vågnede tidligt næste morgen ved , at tyske soldater prikkede i os
med deres geværer og sagde: "H och !
Hoch !". Efter M orgenmad blev vi samlet på agterdækket, hvor flaget blev
strøget. Den eneste gang. jeg har været
med til at ~ flaget. Ellers stryger
man jo ikke flaget, men haler det ned.
Chefen, kommandørkaptajn W estermann, talte til os og var dybt bevæget.
Vi biev så sejlet i land og indkvarteret i
Grønn ehavehus, en somm erpavill on
med en stor sa l, hvor der var strøet
halm, som vi kun ne sove i. Vi m åtte ikke forlade bygningen. Tyskerne lå
udenfor med deres maskingeværer i en
kreds om huset. Et stort problem var
det, at der kun var 3 toil etter, og vi var
33 0 mand. Der var kø foran dem hele
døgnet rundt, også midt om natten, og
man kunne ikke væ re derin de mange
sekunder, før der blev dundret på dørene af de ut ålmodigt ventende.

Vi sejlede så ind i Nykøb ing fjord .
Alle mand var stadig under dæk. Det
var meningen, at en "helvedesmaskine"
skulle springe agter og gøre skibet
ub rugeligt. Den virkede af en eller anden ~rund ikke. I stedet blev skibet sejlet pa grund , og bundventilerne åbnet,
Derefter gik vi i gang med at sabotere
skibet. "Indmaden" af kanone rne blev
taget ud og kastet i vandet. Regnebordet og andre fine og dyre instrum enter
Der var vi så i ane dage. S~ blev vi
blev smadre t, alle geværer og sabler (i ) kørt ti l København med toget. H er blev
blev kastet overbord. Det var et sandt vi indk varteret i Spanteloftbygningen
orgie i vandalisme.
på Hol men. Vi lå på loftet på de tynde,
smalle køjemadrasser. Alle marine re,
Resten af dagen forløb stilfærdigt. orlogsgaster og officerer var nu samlet
Vi havde en dræbt og fire sårede, som på Holm en. Det vrimlede nærmest
blev sejlet ind til Nykøbing. S~ kom med folk. Vi havde ikke andet at tage
nogle tyske officere r ombord og for - os til end at vente. Me n der blev budt
hand lede med chefen , og forsvandt på forskell ig underholdning. Blandt anigen. Da skibet nu alligevel skulle forla- det kom Stig Lommer ud med Horndes, blev der åbnet for lagrene af pro- bækrevyen og gav en forestill ing.
viant, og vi fik lov at spise alt, havd vi
kunn e or ke, med rigtigt smør på brødet
Der var v i så et par uger. En dag
(uden rationering), og "rigtige" øller til. kom dir ektøren for Røde Kors, H elmer
Stemningen var præget af en vis gal- Rosti ng. ud og s~ på forh oldene, og
genhumor. Vi vidste jo ikke, hvad de han kasserede dem som uhygiejni ske.
Vi blev s~ transport eret ud i KB-hallen .
ville gøre med os.
Der I~ vi ca. 1000 mand i etagesenge,
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t

-Mels luer

p~ grund i Iseljorden

den 29. august 19-13. "t em c1rs kamp (or friheden", bind 4, Hassiogs

f orlag 1966 .

de r va r stillet o p i den sto re sa l. Om
morge nen blev vi vækket ved, at grammo fone n spillede en schlage r: "Nu skal
vi op, op, / o p på lyksaligheds højeste

top, top top". Ligefrem Iyksagelighed
var de r nu ikke . Me n vi led inge n nød.
Det e nest e u beh agelige va r usikkerheden. Hvad ville de gøre med os? Skulle
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vi sendes til Tyskland eller hvad? Også
her fik vi rigelig und erholdning. Hver
dag var der en filmsforestill ing, eller
skuespillere og entertainere kom ud inde fra byen og optrådte for os.

en begrundelse, som vi ikke kunne acceptere, og det var vi jo nok alle enige
med ham i. Men ud kom vi da, efter 6
ugers internering. M en dermed var krigen og besætteisen jo ikke forbi. Der

Efter indkvartering pJ No/men blev "Nici:> lue/s· besætning overt7yltct {il KB-hallcn ; København. 1':1 bitledet ses de mange etagesenge, der var opstillet i 6 rækker. Orlog$mUseeL

Vi havde ligget i KB-hallen i en tre var opgaver nok for hjemsendte væruger, da vicead miral Vedel en dag kom nepligtige. Jeg blev sammen med en
ud og medde lte os, at vi ville blive anden hjemsendt leder af en militær
hjemsendt. Den tyske besættelsesmyn- ventegruppe på 10 man d, men som
d ighed gav den begrundelse, at nu da der heldigvis ikke blev brug for til anjøderne var arresteret, var forh old ene det end vagttjeneste, da befrielsen jo,
så sikre! at vi uden risiko kunne slippes da den endelig kom, skete uden kamp.
ud. Viceadm iralen tilføjede, at clet var
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HAVØRNEN.
Foredrag holdt i Frih edsmuseet 19 76 af Kom mandø r A.O. Schu/ze.
HAVØ RNEN var en lille torpedobåd,
der var bygget i 191 7 og siden ombygget til minestryger. I april 1943 blev jeg
som kaptajnløjtn ant chef for den og fik
hos viceadmiral Vedel den klare forho ldsord re, der gik ud på, at hvis tyskerne angreb, da at søge til Sverige eiler ødelægge og sænke den på en eller
anden måde.
Vi strøg først miner omkring Fåborg og senere ved Nybo rg, hvor det
sagde Bang et par gange. I august blev
vi flyttet til Korsør, hvor man havde
samlet nogle min estrygere, og der lå vi
den 27. august 19 43.
Om aftenen kom der ordre om
skærpet beredskab og vi gjorde skibene
klar til krig ved at gøre kanonerne klare
og sætte dampen op på maskinen.
Desuden tog vi bo mben ti l ødelæggelse af skibet og gjo rde den klar og lagde
den i mit luk af.
I løbet af natten holdt vi krigsvagt,
ved at den ene halvdel af besætningen
var klar ved kanonerne og den anden
halvdel lå Og "slangede", d.v.s. de ligger
med tøjet pa deres køje og er klar ti l at
fare op, hvis de r ellers sker noget.
Næste morge n var der ikke sket
noget, og det var meningen at vi kl. 10
skulle sejle ti l Næstved med vo res magnet og en fiskekutter . Vi drog afsted, og
uden for havnen lå en hel del tyskere,
men vi nåede Næstved, hvor vi fyldte
kul, lige så meget som vi kunne have i
kasserne.

Havnen i Næstved var dog for enden af en lang kanal, og hvis der var ty skere på en bro ved indsejlingen ville
det være umuligt for os at kunne komme ud i frit farvand, og derfor lagde vi
os ved Karrebæksminde uden for bro en. Da vejret artede sig så dårligt, at vi
ikke kunne ligge der, besluttede jeg at
gå lidt videre i retn ing mod Sverige. Vi
nåede Stubbekøbing og ringede herfra
og meddelte, hvor vi få. VI talte også
med politiet på stedet, og de kunne
meddele, at der var ingen tyskere i byen, og de lovede at fort ælle os, hvis der
skete noget i løbet af natten.
Da vi havde ligget der en halv times tid, blev vi ringet op af en orlogskaptajn fra Søværnskommandoen, der
spurgte, hvorfor vi var gået til Stub bekøbing, og jeg for klarede, at jeg jo var
på vej til København, og så var det rart
at være lidt nærmere - og så spurgte
han heldigvis ikke mere. Jeg spurgte,
om der var noget nyt, men han svarede, at der var slet ikke noget nyt fra København .
Vi fortsatte natten Igennem med
vo res krigsvagt, men der skete ikke en
stump hele natten. Holm en blev jo angrebet kl. 4, og der skete meget andet,
men vi hørte intet som helst, for vi havde kun en svag radio , der ikke kun ne
tage København, og politiet fortalte os
heller ikke noget.
Næste morgen skulle vi sejle kl. 6,
og kl. S.4S gik næstkom manderen de
op til en telefon og ringede til Køben-
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havn, men hverken på Holmen elle r
andre steder, hvor han ringede hen,
blev der svaret. Til sidst fik han mærkeligt nok en forbinde lse til Søværnets
Kaserne ude på Ho lmen, og der var
der en venlig kaptajn løjtnan t af vo re

egne, som sagde, at vi e r besat, og så

broen, men drejede så ind gennem
nogle mærker, og nu skød han. Vi
vend te rundt og gik bagbord over ud
over det læge vand, og da vi kom ud i
det dybe, hvor vi vilfe afskyde vores
torp edo mod ham, så sker det, at han
vender og løber væk fra os.

var den ledn ing lukket.
Han kom løbende ned, og straks
han var kommet ombo rd, bakkede vi
ud af havnen og vendte, og så gik det
for fuldt tryk på mod øst mod Grønsund. Vi vi lle prøve, om der var en
chance, selvom vi var komm et lidt sent

i gang. Der var tre løb ud af Grønsund.
Det ene kunn e ikke bruges, det andet
var det hurti ge løb, men vi valgte det
tredje, Hestehoved Dyb, der gik ned
langs med kysten, for her kun ne vi måske være lidt camouflerede mod skovene før nogen så os.
Vi nåede ud i Grønsund, da vi så
en væmmeli g tysker på 1000 tons. Det
var en torp edobåd, som havde kanoner og to rpedoer og - hvad der var det
værste ved det hele - han kunne løbe
meget hurtigere end vi kunne. Vi kunne ved yderste evne komme op på 24
knob, men han kunne løbe 36 knob .
Så derfor vendte vi rundt og ind Igen i
Grønsund og han efter os med fuld
kraft, men han måtte heldigvis om og
ind gennem det store lob, så det var et
rigtigt væddelob.
Han halede dog mere og mere ind
på os og begyndte at sende "Stop" et
par gange. Vi lod først, som om vi ikke
så det, men til sidst sendte vi et signal,
der betød: "Vi kan ikke aflæse Deres
lanterne" så gik tiden lidt, og vi var efterhånden nået på den anden side af
Bogo. Vi gik videre mod Storstrøms-
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Uhe ldigvis kunne vores torp edo ikke løbe mere end 30 knob, men vi benytt ede os da af situationen til at vende
igen og gik tilbage. Nu havde vi fået
den lille ø Farø mellem os og ham. så
gik det i fuld fart øst på for os og han i
fuld fart Vest på. Så vendte han, men vi
var i mellemtiden komm et bag den
næste ø, så nu fortsatte vi vide re op
gennem U lvsund. og vi lå der og lyttede på vo res radio og hørte en dansk radiosender ganske svagt (muligvis var
det HVID BJ Ø RNEN) i Stor e Bælt.
Vi sto ppede nogle galeaser og and re og spurgte, hvad de havde set af tyskere, men det fik vi ikke meget ud af.
Vi håbede do g at kunne trække tid en
ud til det blev mørkt. Derfor ankrede
vi, og mens vi ventede, gav vi besætningen et ordentligt måltid mad.
KI. 13.40 så vi en kutter kom me
sejlende fra M asnedsund, men selvom
det var en af vo re egne kutt ere havde
den Naziflag på. Den var smækfuld af
maskingeværer og geværer og langs
lonn ingen lå folken e. Den nærmede
sig og ville gå tæt på os. Vi satte kanonerne på ham uden dog at skyde, og
holdt ham derfor væk fra os. Vi .f1yttede
os lidt, og så råbte han ti l os "U bergeben Sie sich ode r nicht ?", og vi svarede
"Nein", og så tro r jeg nok, at vi tilfojede
"Gå ad Helvede ti l", men det var jo lidt
uden for programmet.

"Havørnen" sal pJ gwnd de n 29 . JugU S[ 194 3 . O rlogsmusee t.

Jeg var klar over, at nu var der ikke

meget at gøre, så nu gjaldt det om at få
skibet ødelagt og at se at få besætningen i land. Vi havde udset os et lill e
godt sted. Det sydligste punkt af Sjælland, hvo r den kunne st å meget godt
på et lille stenrev, Stammenakke, s~ vi
satte farten op og gik der hen imod. På
vejen kastede vi alle muli ge ti ng, fortrolige sager, ammunition, navigationsgrej

overbord. En mærkelig fornemmelse
var det at st å med sin gode sekstant og
smide den ud over siden, men det
gjord e vi, for at der skulle være så lidt
som muligt til dem. Til sidst røg også
20 mm kanonen ud. S~ havde tyskerne
nærmet sig, og vi skyder vo res torpe do
af, for den skulle de i hvert tilf ælde heIler ikke have. Den ramte en sandbanke

og detone rede med et vældig mægtigt,
flo t sprøjt i sandet Det så flot ud.
så begyndte tyskerne at skyde. Nu
havde han tabt t ålmodigheden, men
ramte ikke. Vi fik sat båden op på revet, og da den foru de kun stak lidt over
en meter og agter 2,5 meter, satte vi

den op med stævnen, så vi kunne vade
i land. Når vi satte bom ben i gang sank
agterenden ned, og så var skibet ødelagt.
De fleste af besætningen hopped e
ud forude, hvor de kunne vade i land,
men en enkelt hoppede agterude , og
han var nu særlig "sned ig ', fo r det var
den eneste mand af de 25, der ikke
kunne svømme, og så hed han oven i
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købet Niels [ uel, N~, han I~ og råbte
om hjælp, og nogen hjalp ham i land,
så han kom også med, og alle kom op i
skovene. Vi fulgte ærlig talt ikke hærens parole om, at når vi bliver beskudt, at lægge sig ned i mudde ret, for
vi løb atsted.iog det var meget heldigt,
for fra kutt eren var de gået i land for at
få fat p~ os.
Vi slap alle væk, og vi havde sagt,
at de skulle holde sam men i små grupper, men der var nu ikke nogle tyskere,
så vi kunne s åmænd godt have holdt
besætningen samlet S~ gik vores sidste
tur no rdpå med forrevet tøj og våde,
som vi var. D et blev regnvejr, og vi

kom omsider op til Fakse Ladeplads
godt trætte.
Vi satte os ind p å kirkegårde n og
tænkte over sagen, og så travede vi vi-

om længe til Ka rise, hvo r vi havde et
ejendommeligt møde med et par mærkelige danskere. Vi gik ind på kroen , og
jeg var ovre for at snakke med jernbaneassistenten på station en, hvor jeg
bad om nogle billetter til København,
og det ville han prøve at skaffe. på kroen sad vi og snakkede med krom anden
og sognefogden, og da sognefogden
lidt efter gik, sagde kromanden, at vi
skulle nu passe lidt på ham sognefogden, for han var så god e venner med
tyskerne.
Da jeg s~ var ovre på stationen for
at hente billetterne, sagde jernba nemanden, at han så, at vi sad og snakkede med kromanden og sognefogden,
men vi skulle nu passe lidt på, for ham
kromanden var nu ikke nogen god
d reng, så det var et dejligt selskab, vi
var kommet i.

dere, indtil vi mødte to meget velklædte herrer. Det var 1. og 2. maskinmester fra HAVØRNEN, og så siger de:
"Hvor ser I dog ud i tøjet'. De andre
havde taget en Taxa og var kørt til Hærens Rekreation shjem. Vi følte os jo lidt
dumme, men vi kom med derhen, og
så fik vi det pragtfuldt .

nogle bille tter til Københav n. Vi var
skibbrud ne, vores skib var sunket, og

Vi så på Sveriges mul ighederne fra
Fakse Ladeplads, men de var der ikke
rigtigt, så vi begav os videre på vandri ng mod København og kom langt

fik fem stk. Ausweis til København, og
ankom uden uheld. Jeg meldte mig til
viceadm iralen og aflagde rapport og
roste vores besætning.

Vi drog videre til fods og nåede
Køge, og var da ærlig talt lidt frække,
for vi gik ind til tyskerne. De havde en
løjtnant og en 30 -40 mand på en skole. Vi var civile og spurgte om vi kunne
f~

nu var vo res kone r urol ige osv. Men vi
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Flådens faldne den 29 . august
Søløjtnant af 1. grad i reserven A. R. Iørgensen på minestrygeren HAJEN.
A rtillerikvartermester af 3. grad H.E. And reasen på artilleriskibet N IELSj U EL.
Tor pedo-un derkvarterm ester af 2. grad C. Thomsen på mi nestrygeren HAJEN.
Overko nstabel K.B. j ensby på Middelgrundsfortet.
Mathelev O .K. Rasmussen på kaserneskibet FYE N.
Værnepligtig 5805 E.B. Chr istensen på kaserneskibet FYEN .
Værnep ligtig 49 42 N.B. O lsen på patru ljefartøjet P.7.

f\ 'indeslenen p" Holmen for faldne ; modsrandslwmpen. Orlogsmuseet
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Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk Selskab.
Sammenlægningen af Orlogsmuseets Ve nner og M arine historisk Selskab er nu en
realitet. p~ en ekstraordinær generalforsamlægnin g i de to selskaber den 1 2. maj
199 3 bl ev sam me nl ægn ingen beslutt et med ove rvældende fle rtal.
p~ et bestyre lsesmøde d en 3. juni 1993 kon stituerede bestyrelsen sig, og der var
valg til bestyrelsen i det nystiftede for lag M arin eh istoriske Skrifter. Et vigt igt p un kt
på d agsord en en var samkøring af selskabe rn es øko nomi . H er enedes ma n om at
fortsætte med hvert sit regnskab året ud og starte det fælles regnskab fra 1. janu ar
199 4.

D a årskonti ngenter fo r de to selskaber er for skell igt, 12S kr. for O rlogsmuseets
Ve nner og 10 0 kr. for Marineh istor isk Selskab, vil ae, der søger m ed lemskab fo r
resten af å ret 1993 kunne f~ de t for 100 kr. For 1994 vil årsko ntingentet være
125 kr.
Bestyre lser og repræsentantskab i det fusionered e selskab har således fået følgen -

de sammensætning:

Bes tyre lse Orlogsmusee ts Venner!
Marinehisl orisk Selskab.
Formand:

Kommander P. We ssel-Tolvig

Næstformand: jergen greve Ahlefeldt-Laervig
Viceadmiral Sven Thostrup
Mag.art. Bente Kjolbye
Hojesterctssagforc r To rbc n Ingemann Hansen
Overarkiva r H.C. Bj erg
Museumsdirektør Ole Louis Prantzcn
Kommande r Poul Grooss
Overlæge Jens Beastrup

Luftkaptejn Niels Probst
Forlaget Marine hist oriske Skrifte r.

l ektor jorgen Barfod
Fuldmægtig Birger Thomsen

lu ftkaptajn Nicis Probst
T egner Jens Lorentzen

(lay-outl

Forlagsredaktor Trine Kiems
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Repræsentantskab.
Jørgen greve A hlefeld t-Laurvig. Formand.
Dl rektor Ebbe Broc Christensen
Landsretssagforer Esben Dragsted
Viceadmiral Hans Garde
Direktør Jorn Hansen
D irektør Per Villum Hansen
Skibsreder Preben Harhoff (æresm edlem)
Marinebibliotekar Arne H olm
Dire ktø r 1-l.E. Johans en
Konsul Erling Korch
Politiadvokat Leo Lemvigh
Kommandørkaptejn Soren Laub
Turistchef Jan Laybourn
Slotsforvalter lergen Porsd al
O rlogskaptajn K. Sogaard
Hofchef K.C. greve Trampe
Kommander Ebbe Wo lfhagen
Vekselerer Leif Christensen
O berstløjtnant nirgit M unch Wi ssum
Advokat Janne Wir enfeldt Asmussen

J

r

_.
ORLO GSSKIBET SKJO LD.
O rlogsmuseets n}'c plakat forestiller or logsskibe t ·Skjolet, der var bygget i 1833 og udfa set i
1873.
·Skjo ld" var et af vor sidste stor e sejlfor end e linicskibe , bygget af fab rikmester And re as Schifter p 3 Holmen . Skibet blev bygget i en tid med rivend e tekni sk ud vikling indenfor søfarte n.
De ls var de n langtrækkende riflede bombekano n. so m anrettede sto r ødelæggels e p3 træskibe ne, taget i b rug og dels var d amp maskinen unde r ud vikling selv i d e sto teTklbe.
Linieskibet "S kjold" blev såled es bygget om i 1858-60 til skruelinieskib . Som det ses p3. plakaten, fik det dampmaskine med sko rstene n mellem stor- og mesa nmasten .

·Skjold" havde fra begyndelsen en bestykni n~ p å ) 0 stk. 30 pundige kanoner og 54 stk. 18
pundige samt 10 stk. 4 pundige haubi tser e . Efter o mbygningen fik d et 58 stk. 3 0 pundige og
6 stk. 18 purtdige kano ne r. Da mp maskinen, so m blev ind bygget, var fra Baumgarte n og Burmeister og yd e de 300 hk og e n svimlende fart af 9,7 knob .
Tuschlaverin gen e r ud ført af malere n Joh an E. Chr. Peterse n (1839-74). Han udd ann ed e sig
i 1860 til marin emal er, d eltog i krigen 186-' so m offkersespirent, men ud vand red e i 1865 til
Boston . Skruelinieskibe t "Skjol d" maled e han i 1862 .

Kan erhverves i Orlogsmuseet enten som plakat eller tryk for 25 kr.
Farve. Form at 440 x 605 mm.
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FRA ORLOGSMUSEETS BILLEDARKIV...
Billedet i sidste nu mmer viste værkstedsskibet (ledsageskib for ub åde) H ENRIK
GERNER, søsat fra Orl ogsværftet 4/1 1928 , udbrændt i ft ådens leje 29/8 194 3.
Den heldige vinder blev Jan Ole N ielse n, Himmelev Bygade 23, 4000 Roskild e, som har f~et sin præmie tilsendt.

Opgaven denne gang er lidt speciel, idet vi gerne vil have oplyst betyd ningen af
de to hvid e ringe på" henholdsvis styr- og bagbo rdsside af broen. Vi befinder os
ombo rd på kanonb åden "M øen" (187 5) og bil ledet er taget i 190 1 ("M øen" for liste samme år den 30/ 9 p.g.a. en eksplosion uncler skydeforsøg mecl brisantgranater).
Svar til Orlogsmuseet senest c1 en 1. okto ber 1993.

