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"Rheiniibung"
Den traditionelle "krydserkrig"s svanesang (II)

Per Jacobsen
Illustrationer og billedtekster: Red.

Forfølgelsen.

I det briti ske Admiralitet. hvor BIS
MARCKS skader ikke var kendt, var
man klar over, at kampen i Danmarks
Strædet og tilintetgørelsen af HOOD be
tød en stærk risiko for. at BISMARCK
og PRtNZ EUGEN kunne ly ste forfol
gerne af sig og blive en meget alvorlig
trussel mod de britiske forsyningslinier
over At lanterhav et. Det var derfor af
gørende at få de tyske skibe indkredset
og uskade liggjort. inden de forvo ld te
yde rl ige re skade. Med henblik herpå
fo retog Admiralitetet en ræk ke di spo
sitio ner, der havd e man ge ligheds
punkter med de dispositioner, som
Lord Barham foretog i 1805 , da man i
Admiralitetet af chefen for briggen CU
RI EUX tik meldiog om, at den fraosk
spanske n åde under Admiral Vi lle
neuve var på vej tilb age til Europa for
fulgt af Lord Nelson (55). Kryd sern e
~IANCHESTER . B tR~ II NGHAM og ARE
TH USA var allerede i nattens lob blev et
beordret til at patruljere nordøst for Is
land for det tilfæld e. at Lutj ens ville
forsøge at bryd e tilb age til Nors ke
havet for at søge norsk eller tysk havn .
og nu blev slagskibet RODNEY (56). der

var på vej mod ves t sammen med 4
destroyere som eskorte for linere n BRI
TANNIC, og som befandt sig ca. 550
sømil sydøs t for de tyske skibe, beord
ret ti l at eft erlade en destroyer som
es korte og selv med de øvrige styre
mod sydves t for at få kontakt med BIS
MARCK. Det ga mle slagskib RAMILLI
ES, der eskort erede en konvoj fra Ha
lifax på Nova Scotia, og befand t sig
ca. 900 sø mil syd for de tyske skibe,
ble v beordret til at forlade sin konvoj
og indtage en position vest for BIS

MARCK, og den samme ordre fik det
lige så gam le slagskib REVENGE, der lå
i Ha lifax (57). Krydseren EDINBURGH,
der patruljerede i At lanterhavet, tik
ordre til at slutte sig til Admiral Wake
Walkers styrke, som fortsatt e sky gnin
ge n a f de tyske skibe. Force H, der
allerede var beordret til at overtage
eskorteri ngen af troppekonvojen fra
Clyde til Gi braltur. blev beord ret til at
opgive det og i stedet søge at spærre
for BISMARKs og PRINZ EUGENs adgang
til de franske atlanterh avshavne . Ad
miralitete ts disposit ioner betød. at i alt
6 slags kibe og slagkrydsere . 11 kryd-
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PR/NCE OF II'ALES' svag e indsuts under tmfningen i Dunmarks-strædet til trods, tl'llllgen a]de tre
træffere, det lykkedes den at/å ind, Liitjens til at ændre planer. Granat en ramte dctforhotdsvis
letpansrede forskib under vandlinien og udover oll/fattende vandindtrængning forårsagede dm
et kritisk lab qfolie . Så i stedet for al angribe de allierede konvoje r mc/tte BtSMARCh' .loge //(11'11.

Billedet, der er el af de sidste der btev taget [ ra PRINZ EUGEN, viser hvordan HISMARCKs !orskib
er tl'/lngel ned i s~te/l .

sere, 2 hangarskibe og et stort antal de
stroye re var sat ind i jagten (58),

Som nævnt fort satte SUFFOLK, NOR
FOLK og PRINCE OF WALES med at
skygge de tyske skibe, der flere gange
forgæves søgte at ryste forfølgerne af
sig . Lutjens besluttede nu, at han ville
lade PRINZ EUGEN fortsætte handels
krigsførelsen på egen hånd. og for at
gi ve den muli ghed for at slippe væk,
vendte han og angreb forføl gerne . Det
førte til en kort skududve ks ling, der
ikke med førte skade på nogen af par
tern e, men det lykkedes PR INZ EUGEN
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at slippe bort (59 ). BI SMARCK gi k nu
so m tidligere nævnt på sydlig kur s
med reduceret fart. SUFFOLK holdt sta
dig kontakt, og kl . 2056 sendte Liitjens
et signal, hvori han medd elt e, at det
"på grund af radar" var umuligt at ry
ste fjenden af sig. Signalet indeholdt
også den vigtige meddelelse, at han på
grund af brændstofmangel ville gå di
rekte til Brest (60) . Det var ikke uden
grund, at Wake-Walker sendte et sig
nal til SUFFOLK, hvori han roste den s
ind sat s, idet det næppe ha vde været
mu ligt at holde kontakten uden dett e
skibs radar.



Admira l Tovey frygtede. at BISMARCK
stadig havde sin maksimumsfart og
ville være i stand til at ryste forfol 
gerne af sig ved at øge farte n. Han be
sluttede derfor at bruge VtCTORIOUS i
el forsøg på at red ucere BISMARCKS
fart. Den 24. kl. ca. 1430 detacherede
ha n derfor VICTORlOUS og krydse rne
GALATHEA. AURORA, KENYA og HER
MIONE under chefe n for 2. kry dser
eskadre, Rear -Admiral Curteis til al fo
retage el torpedoangre b med VICTORI
o uss Ily fra en posi tion 100 sø mil fra
BISMARCK. KJ. 2200 havde Curte is nå
et en posi tio n, hvor fra han fandt det
forsvarl igt at starte angrebet. og de 9
Swordfi sh fly under kommando af
Lieu tenant-Commander Esmonde blev
sendt af sted. Flyene fik kl. ca. 1130
kontakt med NORFOLK. der dirigerede
dem mod BISMARCK. og kort efter så
Ilye nes observatører på deres radar
skærme ekkoe t fra et skib, som de an
tog for at være BISMARCK, hvorfor de
gik i ungrebspos ition. Til deres skuf
felse opdagede de, at de t ikke var BiS
MARCK, men den ameri kan ske Coast
Guard Cutter MODOC. Flyene vendte
tilbage til NORFOLK og blev endnu en
gang ledt på rette vej. hvorefter angre
bet på BISMARCK blev gennemført.
Fejl tagelsen med MODOC betød, at
overraskelsesmomentet gik tabt. og at
flyen e blev mødt af en meg et kraftig
ild fra BISMARCKS ant iluftskyts. Intet
Ily blev dog beskadiget . men der opnå
edes kun en torpedotræffer. som ramte

lU , ø" """'''''.H __
1/' _ _ A., IIh.. .. s. .. ....~,

, R ; •

BISMARCKs sidepanser uden at forvo l
de egentlig skade på skibet. De vold
somme manøvrer for at undgå torpedo
erne medførte dog , at BISMARCK igen
tog vand ind ge nnem de kun nødtørf
tigt dækkede huller i forskibet. og den
ne følgeskade betød. at den ikke kunne
udnytt e sin høje fart fuldt ud. Tovey
modt og imidlertid ikke nogen under
retnin g om, at BlsrvlARCKs fart var re
duceret (6 1).

Tovey regnede med, at han kunne op
nå kontakt med BISMARCK de n 25. om
morgenen. hvi s Wa ke- Walkers kryd
sere kunne holde kont akten og fort sat
sende Ijenderneldinger, og hvis BIS
MARCK fortsa tte på den sydlige kurs .
Del meddelte han i et signa l kort før
kl. 2200. Brænd stofpro blem erne var
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nu også ved at melde sig for Tovey,
idet han om eftermiddagen havde
modtaget meddelelse fra REPULSE om,
at den ikke ville være i stand til at
fortsætte forfølgelsen længere end til
den 25 , ved middagstid.

SUFFOLK mister kontakten .

LUtjens var i el signal fra " Gru ppe
West" blevet underrettet om, at Force
H med sit hangarskib befandt sig i det
østlige Atlanterhav, og han viste nu, at
der også var et hangarskib inden for
angrebsafstand. De briti ske krydseres
fortsatte kontakt betød derfor en stor
risiko for yderligere angreb fra han
garskibsbaserede Ily, Hvis han skulle
undslippe og nå en fransk havn, måtte
han på en eller anden måde frigøre sig
for krydsernes radarovervågning , Del
lykkedes, idet SUFFOLK den 25 , maj kl.
0306 mistede kontakten, SUFFOLK hav
de skygget fra den maksimale radaraf
stand, men havde af hensyn til faren
for angreb fra ubåde "zig-zagget" mod
øst, således at den mi stede kontakten
med BISMARCK på vej ud efter, for
igen at få konlakt på vej tilbage, LUt
jens foretog i en sådan situation et
kraftigt drej til styrbord (vest) med det
resultat, at SUFFOLK ikke som ventet
fik kontakt igen, Lidt efter kl. 5 måtte
chefen for SUFFOLK sende et signal
om, at man havde mistet kontakten,
Toveys gruppe befandt sig på dette
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tidspunkt kun 100 sømi l mod sydost,
men håbet om kontakt med BtSMARCK
i løbet af formiddagen den 25, måtte
opgives, SUFFOLK begyndte straks at
søge mod vest, men søgning i denne
retning var forgæves , fordi BISMARCK
efter sil drej mod vest var endt med at
gå på sydøstlig kurs, hvorved den pas
serede ca. 30 sømi I agten om Wake
Walkers skibe med direkte kurs mod
Brest (62),

De britiske kodeeksperter var på dette
tidspunkt Ilere dage om at dechifrere
den tyske fl ådes "enigma-signaler,
hvorfor hverken T ovey eller Admirali
tetet var klar over, at LUtjens allerede
havde besluttet at søge fransk havn,
Spørgsmålet for dem var derfor, hvad
LUtje ns havde til hensigt. Efter Toveys
opfattelse var der 3 mu ligheder:

I) Han kunne bunkre fra et af sine
torsyningsskibe. enten og mest
sandsynligt i Davis Strædet eller i
farvandene om kring Azorerne eller
De kanariske Øer, for derefter at
angribe den britiske skibsfart, eller

2) Han kunne søge en fransk ell er
sp ansk havn for al reparere, og

3) Han kunne søge tilbage ti l Tysk
land for at reparere,

Den første mulighed var efter Toveys
opfattelse klart den farligste, fordi den
betød en øjeblikkelig fare for de bri 
tiske forsynings linier, hvorimod de 2



andre muli gheder ikke indebar nogen
umiddelb ar fare . Da han ikke havde
mulighed for at afsøge alle de sektorer,
hvor BtSMARCK kunne være. besluttede
han at lade den I. mulig hed være
grundlag for den fortsalte søg ning.
Sektoren fra SSV til VSV var allerede
dækket af Wake-Walkers kryd sere.
VICTORlOUS fik ordre til at iværksætte
flyrekogno serin g af sektoren fra VNV
til N (63), medens han selv med KING
GEORGE V gik over på en mere vesllig
kurs. REPULSE blev samtidigt detache
ret for at bunkre på New Foundland ,

De sektorer, de r ikke blev dækket af
Toveys styrker var dog ikke helt
udækkede. RODNEY var, da BISMARCKs
position blev meldt sidste gang, på
sydves tlig kurs cu, 350 sømil sydøst
for denne posit ion. Chefen, Capt ain
Dalrymple-Hamilton fandt. at ROD
NEYS position var ideel til at afskære
BISMARCK fra at nå en frans k Atlanter
havshavn. og han besluttede derfor at
krydse i dette område indtil videre. RA
MILLIES befandt sig ca. 400 sømil syd
for BISMARC KS sids t opgivne position
på nordv estlig kurs, medens krydseren
EDINBURGH var 300 sømi l sydøs t for
RAM tLLlES med kurs mod BISMARCKS
sidst meldte position. Kl. 13 var Force
H 310 sømil vest for Kap Finisterre og
de rmed i en god position til at afskære
BISMARCK, hvis den søgte mod en
fransk havn elle r spansk havn.

Nu skete der imidl ert id noget, der en
overgang skabte forvirring i eftersøg
ningen af BISMARCK. LUtjens, der
øjensynligt ikke var klar over, at han
var undsluppet den briti ske radarover
våg ning. og som derfor ikke så nogen
grund til at iagtt age rad iota vshed .
sendte om morgenen den 25 . et meget
langt sig nal. der blev pejl et af de bri
tiske radiopej lstationer. Pejlin gerne vi
ste, at BI SMARCK var ganske langt øst
for den sidst rapporlerede position.
Uheldigvis videresendte Admiralitetet
ikke den plottede position. men kun
pejlingerne, og ved afsætnin gen i flag
sk ibe ts plot blev der begået en utroli g
fejl, der kunn e have ført til. at BIS
MARCK havde nået Brest. Plotningen
blev foretaget på et tradi tionelt Mer
cato r-kort i stedet for et af de særlige
kort. der på grund af rad iobølgernes
bevægelse i storcirkler langs jord
overfladen skulle benyttes ved plot
ning af radiopejlinger. Fejl en resulte
rede i, at flagskibets plot viste en posi
tion , der var ca. 100 sømil nordligere
end BISM ARCKS virkelige position på
pejlingstid spunktet (64) . På grundlag
af plotte t kom Tovey til det resultat, at
BISMARCK forsøgte at bryde tilbage til
Norskehavet gennem passagen mellem
Island og Færøerne . Han ændrede der 
for kurs til nordøst og beordre de med
et sig nal kl. ca. II de øvrige enheder i
HOME FLEET til at korrigere deres
søgning i overenss tem melse hermed.
Admiralitetet var derimod på grundlag
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af sit plot kommet til det resultat, at
BISMARCK var på vej til fransk havn,
og underrettede ved signal kl. ca . l I
så vel RODNEY som Force H herom.
Admiral Somerville ændrede herefter
kurs til nord til vest og beordrede ARK
ROY AL til at forb erede omfattende Ily
rekognoscering. I eftermiddagens løb
iværksatte RAFs Coastal Com mand
med Catalina Ily rekognosering af de
områder, hvor BI SMARCK sandsyn
ligvis måtte være. Disse rekognosce
ringer var imidlertid forgæves. ROD
NEY ændrede uan set Ad mirali tetets
signal om at gå ud fra. at BISMARCK

var på vej til fransk havn, alligevel
kurs mod nordøst i overen sstemmelse
med Toveys signal. KI. 1428 beord
rede Admiralitetet af uforklarlige år
sager RODNEY til at handle i ov erens
stemmelse med Tovey s signal , hvad
den alt så allere de gjorde. Signalet kl.
1428 blev annulleret kl. 1805 . Admi
ralitetet s signal kl. 1428 til RODNEY
blev imidlertid op fanget i KING GEOR
GEV og bestyrkede Tovey i opfattelsen
af, at BISM ARCK ville bryde tilbage
gennem Island-Færø passagen . Sidst
på eftermiddagen havde man dog i
Ilagskibet opdaget fejl en i plottet, og
kl. 1810 ændredes kur sen til østsydøst.
Admiralitetet var nu ble vet sikker i sin
sag og sendte kl. 1924 et signal tiI alle
skibe om , at BtSMARCK var på vej til
en havn i Vestfrankrig. De mange ti
mer. hvor Tovey havde fulgt det for
kerte spor, betød imidlertid, at BIS-
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MARCK nu var 150 sø mil foran ham.
se lvom den endnu man glede 1.000 sø
mil i at nå sit bestemmelsessted. Mu
lighederne for at hævne HOOD og gen
skabe Roy al Navy 's prestige var nu
spinkle. De eneste skibe. der havde
prakti sk mulighed for at ned kæmpe
BISMA RCK i en artillerikamp var KING
GEORGE V og RODNEY (65), men de
var så langt væk. at de næppe kunne
indhente BISMARCK, før den kom un
der det tys ke luftvåbens skærmende
paraply. Kun hvis den s fart kunne re
duceres væsentligt ved et angreb af
ARK ROY ALS torpedo!ly, vill e det være
muligt at indhente den i tide; men først
måtte den find es.

Kontakten retableret.

I RAF Coastal Commands hoved
kvarter drøftedes situationen den 25.
om aftenen med henblik på tilrettelæg
gelsen af Catalina !lyenes rekog
nosceringsflyvninger næste morgen.
Der var enighed om, at BISMARCK var
på vej til en fran sk havn. form entlig
Bre st eller St. Nazaire. Chefen for
Coastal Command. Air Chief Marshal
Sir Frederick Bowhill , der oprindeligt
havde været søofficer, var sikke r på, at
den af navigatoriske grunde ikke ville
søg e direkte mod Brest, men i stedet
søge landkending ved Kap Finisterre,
og han insisterede på. at der ved udar
bejdelse af Ilyveplanen for det Ily, der



skulle afsøge del syd ligs te område.
blev taget højde for denne mulighed.
hvilk et blev godkendt af Admiralitetet
(66).

Også Admiral Somervill e besluttede at
foretage rekognoseringsflyvningerden
26 . om morgenen. Det var planen. at
de skulle starte tid ligt om morgenen .
og den første flyvning skulle foretage s
ud fra den forudsætning. at BISMARCKS
fart var 2 1 - 25 knob. Hvi s de t ikke
ga v resultat. skulle man i de n næste
flyvnin g, der sku lle starte ved mid
dagstid. gå ud fra en fart på 21 - 18
knob. og hvis der stadig ikke var resul
lat. sk ulle man i den 3. Flyvning gå ud
fra en fart på 18 - 15 knob .

l nattens løb øgedes vinden til storm
styrke. og Force H rnåue Ilere gange
reducere farten for al forhindre skade r
på skibe ne. ARKROYALS flyvedæk hæ
vede og sænkede sig meget vold somt.
Man målte på ag terdækket med seks
tan t udsving på op til 20 meter. Søen
var så vo lds om. al man i fred st id ikke
vi lle have drømt øm al gennemføre
Ilyvni nger. Alligeve l lykkedes del at få
de IOS wordfish tly. der skulle deltag e
i den førs te fl yvni ng , af sted kl . 0830.

Det blev im idlertid ikke ARK ROYALs
tly. der fandt BtSMARCK igen . men et
af Coastal Commands Catalina Ily.
ZI209 under kommando af Flying
Officer Dennis Brigg med En sign

Leon ard Srnith, U.S . Navy som Co
Pilot (67) . KJ. 103 0 se ndte Briggs sig
nal o m observat ion af et s lagskib. idet
han samtidigt opgav egen position.
pejli ng og afs tand til slags kibel og det
les kurs. der var sydøs t til øst. Positi
onen sa mmen ho ldt med positionen i
sidste fjendemelding fra SUFFOLK vi
s te. at Bowhill havde haft ret. BtS
MARCK var ikke styre t direkte mod
Brest, men mod Kap Finisterre. Brigg s
b lev udsat for en meget vo ldsom ar til
leriild og søgte ly i skydæ kke t. hvor
ved han mistede kontakten igen . Det
fik dog ikke betydn ing , fordi
Sword fish Ily fra ARK ROYAL fik
ko makt en hal v time efter. al Zl209
havde mistet den. og i de følgende ti
mer holdtes BtSMARCK under ko nstant
ob servation af ARK ROYALS Ily . End
videre beordrede Samerville krydseren
SHEFFIELD til at soge komakt og skyg
ge BtSMARCK.

BISMARCK, der var 690 sømil fra Brest,
da kontakten blev retableret . var ca.
135 sømil syd for KtNG GEORGE v, 125
sømil syd til vest for RO DNEY og 112
sø mil vestnordves t for RENOWN. Dens
fart blev plottet til 20 knob . Det betød .
at de n vill e komme un der det tyske
luftvåbens bes kytte nde ving er om
morgen en den 27 .. hv orefter jaglen
mått e stoppes. Hverken KI NG GEORGE
Veller RODNEY havde lilstrækkel ig fart
til al ind hen le BISMARCK i tide . Denne
mulighed havde kun Force H. men
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Catalina Mk I (PBY-5) Zfra Constal Commands eskadrille 209. Ført afFlight Ojjicer Dennis
Briggs lokaliserede det BISMARCK den 26. maj.

Admiralitetet havde i et signal meddelt
Somerville, at RENOWN kun måtte ind
lade sig i kamp med BISMARCK, så
fremt denne allerede var i kamp med
KING GEORGE V og RODNEY. Hvis de 2
britiske slagskibe skulle kunne indhen
te BISMARCK i tide, var det nødvendigt,
at dens fart blev reduceret. Det bedste
håb om at opnå det knyttede sig til
ARK ROYALs torpedofly. En anden mu
lighed var Captain Philip Vians 4. de
stroyerflotille, der bestod af flotille
båden COSSACK, den polske PIORUN,
MAORI, ZULU og SIKH (68). Vian var af
Admiralitetet blevet beordret til at for
lade sin konvoj for at virke som de
stroyereskorte for KING GEORGE V,

hvis oprindelige destroyereskorte var
blevet detacheret for at bunkre. Da Vi
an opfangede Zl209s fjendernelding,
ændrede han uden ordre straks kurs
mod BISMARCK for at medvirke til at
skygge det genfundne tyske slagskib
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og eventuelt udføre torpedoangreb
mod det (69). Destroyere af TRIBAL
klassens væsentligste armering var
imidlertid et kraftigt artilleri, hvorimod
de kun var bevæbnet med 4 torpedorør
uden reservetorpedoer. For at have en
rimelig mulighed for at opnå træffere
måtte man påregne at affyre alle 4 tor
pedoer på en gang i en vifte, og under
de herskende vejrforhold var det meget
tvivlsomt, om et torpedoangreb af de
stroyerne ville få det ønskede resultat.

KJ. 1450 startede 10 Swordfish fly fra
ARK ROYAL for at udføre et torpe
doangreb på BISMARCK. Ca. en time
senere så flyenes observatører på deres
radar ekkoet fra et skib, som man an
tog for at være BISMARCK, og flyene
startede lorpedoangrebet. Først efter at
have kastet de fleste torpedoer, blev
man klar over, at del var SHEFFlELD,
som man forsøgte at sænke. Baggrun-



HaJl.t:tJrskibel l\RKRm:M.. hvis IOrp('dop y scorede den træffer. der af.fdonle BlSMARCJ..·s skæbne.

den for denne alvorlige fejltage lse var,
at det signal, hvormed Somerville hav
de detacheret SHEFFIELD, var blevet
sendt visue lt, medens de r over radio
kun var sendt et signal til Admiralitet
med ARK ROYAL som efterretnings
adressat På grund af mere hastende
operative signaler. var efterretningssig
nalet ikke blevet dec hifreret , inden
Ilyene startede , og piloterne havde fået
besked på, at der ikke var egne skibe i
området Da Captain Maund i ARK
ROY AL så signalet, var han med det

samme klar over den alvorlige situati 
on, og han sendte straks i klart sprog et
signal til Ilyene om at være op mærk
somme på SHEFFIEtD, men for sent
Ti l alt held eksploderede nog le af tor
pedoerne, der var forsynet med DU
PLEX magnetpistoler. ved anslag mod
vandoverfladen. og Captain Larcom i
SHEFFIEt D undgik de reste rende ved
dygtig manøvrering (70). Admiral To
vey modt og et signal fra Admiral So
mervi lle om, at man ikke under an
grebet havde opnået træffere, men So-
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Fairey Swonlfish torpedofly. Dl'IIIlCkmgsannne og tilsyneludende antikverede I.'Pl' lmvdc frem
ragende fl vvregcnskaber og netop dens luve fa rt gjorde den særdeles velegnet tii hnngarskibs
ope ration specielt om nonen og i l!titdt vejr. Sk()1/! ('II af løser vur klar atterede ved krigsudbrud
det,!o ,.bh'l' Swordf ish i produktion helt frem til december 19././.

nierville meddelte ikk e, al målet ha vde
været SHEFFIELD. Han meddelte i øv 
rigt , at et nyt angreb vi lle bl ive startet
kl. 19.

KI. 191 5 startede 15 Swordfish ny
under kommando af chefen for 8 18.
eskadrille , Lieuten ant-Comrnander T .
P. Coode. Belæ rt a f e rfaringerne fra
angrebe t pli SHEFFlELD, var torped oer
ne nu forsy net med almi nde lige kon
taktpi stoler . I mellemtiden havde
SHEFFlELD opnåe t ko ntakt med BtS
MARCK, hvorfor flyen e blev beordret

98

til at kontakt e SHEFFtELD, der skulle
dirigere dem mod BISMARCK. KI. 2035
fik man ko ntak t med SflEFFlELD. der
med signalla mpe meddelte pejl ing og
afstand til B IS~IARCK . Det var Coodes
hens igt at foretage et koordineret an
greb, hvorfor styrken var delt i 6 sekti
o ner. O ver BISMARCK lå imidlert id et
tykt og lavthængende skydække, og da
flyene blev mødt af vo ldso m arti lleri
ild fra BISM ARCK, søgte de ind i delt e .
Det var herefter ikke mul igt at ge n
nemføre det planlagte koo rd ine rede
ang reb. hvorfor de enke lte sektioner



måtte angribe hver for sig. Angrebet
varede i alt 45 minutter. Coode angreb
først sammen med yderligere 3 fly.
Der opnåedes ingen træffere, og da
han troede, at de øvrige maskiner hav
de mistet kontakten, sendte han et sig
nal om, at der ikke var opnået træffere
under angrebet. Signalet medførte na
turligvis skuffelse hos Tovey, som kl.
2035 havde meddelt Somerville, at
han, med mindre BISMARCKS fart blev
reduceret, var nødt til at vende om
med KtNG GEORGE V til midnat på
grund af oliemangel, medens RODNEY,
der nu havde sluttet sig til flagskibet,
måtte vende om den 27. maj kl. 0800.

De øvrige Ily havde dog alle gennem
ført angrebet, og efter en omhyggelig
de-briefing i ARK ROYAt. vurderede
man , at der var opnået 2 træffere, den
ene midskibs og den anden på styr
bords låring. Dette skøn, som man LIn

derrettede Tovey om, var korrekt.
Træfferen midtskibs havde dog ikke
forvoldt skade på BtSMARCK, fordi den
var eksploderet mod sidepansret (71) ,
men den anden træffer var en helt an
den sag.

BISMARCK lammet.

Kort før flyangrebet var forbi , kom
SHEFFtELD under beskydning fra BiS
MARCKs 38 cm. kanoner. Captain Lar
com beordrede udlægning af røg og

øgede farten samtidigt med, at han fo
retog et kraftigt drej. Salverne fra BtS
MARCK ramte ikke, men splinter fra
granater ødelagde radaren, således at
SHEFFIELD herefter kun kunne skygge
ved visuel observation. Da man var
kommet fri af beskydningen, kunne
man se, at BtSMARCK havde ændret
kurs, og at den nu styrede mod nord.
Larcom sendte straks et signal om, at
kursen nu var 340 grader. Da Tovey
modtog signalet, troede han, at det be
roede på en fejltagelse , og han bemær
kede til sin stab. at Larcorn åbenbart
havde regnet 180 grader galt (72), men
kort efter indløb et signal fra det fly,
der skyggede BtSMARCK, om, at kursen
var stik nord. De følgende signaler fra
SHEFFtELD og del skyggende fly viste
med sikkerhed, at BISMARCK faktisk
styrede i nordlig retning. Det var klart
for Tovey og hans stab , at det måtte
skyldes, at dens ror var beskadiget, og
at skibet ikke længere var under kon
lrol. Tovey ændrede straks kurs til syd
direkte mod BISMARCKS position. Uan
set, hvad årsagen til BISMARCKS kurs
ændring var, så nærmede de britiske
ski be og BISMARCK sig nu hinanden
med relativ stor fart.

Torpedotræfferen på BISMARCKS styr
bords låring havde sprængt dens Akil
lessene. Styremaskinen var ødelagt. Da
torpedoen traf, lå BISMARCK i et drej til
bagbord, og rorene var blevet blokeret
i den stilling, som de havde under det-
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Krydseren SHEFF/ELD indgik, ligesom ARK RorAL, i Force H. Skibet sp illede en betyd eli g rolle i

(Ide/ægge /sen afBISMARCK, mefl I'ar lUrr blevet sænket af egne torpedofly. At f lybesætningerne
kunn e forveksle SHEFFIELDs meget "engelske" profil sned BISMARCK, siger noget 0111 det pres de

har I'æret unde r.

te drej. Haveritjenesten søgte at frigøre
de blokerede ror, men det viste sig at
være umuligt (73). Chefen, Kapiran
zur See Lindernann forsøgte at styre
skibet med skruerne, men det viste sig
også at være umuligt, fordi de bloke
rede ror fik skibet til at dreje op i vin
den altså mod nordvest og med kurs
mod Tovey s skibe.

Lutjens synes at have opgivet mulig
heden for at undslippe ret hurtigt, idet
han kl. 2140 sendte et signal om, at
skibet ikke var manøvredygtigt, men at
man ville kæmpe til sidste granat. Kl.
2358 sendte han et signal med nogen
lunde det samme indhold og umiddel
bart efter et, hvori han meddelte, at
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skibets artilleri og maskineri stadig var
intakt, men at man ikke kunne styre
med maskinerne (74). At Lutjens hav
de opgivet håbet om at redde BIS

MARCK ses også af, at han nu søgte at
få skibets krigsdagbog sendt i land. Kl.
0500 den 27. forsøgte man med hen
blik herpå at få et af flyene startet. Ka
tapulten virkede imidlertid ikke, fordi
en granatsplint havde punkteret en
trykluftsledning. Kl. 071O sendte han
sit sidste signal , hvori han anmodede
om, at krigsdagbogen måtte blive hen
let af en ubåd . Den ubåd, der blev be
ordret til at udføre opgaven, nåede ik
ke frem i tide (75).



BISMARCKs dødskamp.

Lidt for kJ. 22 fik Vian 's destroyere
kontakt med SHEFFIELD. og kl. 2238
tik de kontakt med BIS~tARCK. således
at de kunne overtage skygningen i ste

de t fo r SHEFFIELD. hvis radar va r ble

vel besk adiget. og for ARK ROYALs Ily.
der I1lI var kaldt til buge . DCI va r den
po lske PtORUN. der fø rst fik kontakt.
og den blev taget under beskydning af
både BISMARCKS hov ed ann ering og

dens sekundære armering. Den polske
destroyer lod sig dog ikke imponere af
det . men optog den ul ige ka mp . indtil
de n efter e n ha lv rim es fo rlob tra k s ig
uskadt tilbage. Vi an ko nstaterede, at

BIS~IARCK kun sej lede med lav fan. og

han var s ikke r 1'11. at KING GEORGE V

og RODNEY ville få kontakt tid ligt om
morgenen den 27. forudsat. al man i
nuucns lob holdt konta kten . Han be

s luttede derfor. aL hans vigtigste opga
ve va r at fas tho lde ko ntak ten me d BtS

~ tAR CK. side des at han kunne sikre , al
Tove)' fik kontakt næste morgen. Men
han besluttede også. at han ville forsø

ge a t sænke BISMARCK ved torpedoen
g reb i na tte ns lob. hvis dCI kunne sk e
uden al udsætte destroyerne for alvor

lige tab (76). Destroyerne foretog der
for i nattens løb en række ukoordine
rede to rpedoangreb. men opnåede

næ ppe noge n træffere. Under d isse an
greb kunne man konstatere. al 815

~ 1r\RCKS artilleri stadig var særdeles
effektiv t. hvilket Vian meddelt e Tovey

kl. 0355 . og del var e n ubehagel ig
overraskelse. al morke l ikke gav nogen
beskytte lse. fordi BIS~IARCKS ild var
radarstyret (77 ). På grund af dcn præ

ci se skydning mistede destroyerne i
nattens lob kontakten flere gange. når

de måtte træ kke s ig uden for række
vidde. men ved daggry var kontakten
genetableret.

Tovey besluttede. at han ved daggry
ville angribe BISMARCK fra vest. og
han drej ede derfor mod ost og senere

mod no rd for at ko m me rundt o m det
tyske ski b. På baggrund a f Vian 's mel 
di nger om BISMARCKs e ffekt ive art il
leri be slu ttede han al ve nte med an

grebet. indt il de r va r fuldt dagslys. To
ve y. de r ikke under den forest ående

ka mp e nskede fej ltage lser. so m f.eks.

a ngre bet på S HEFFIELD. se nd te et sig
nal til Somervil1e om. al RENOWN og

ARK ROYAL sk ulle holde s ig syd for
BIS MA RCK og mindst 20 sømi l væk .
0 111 morgenen den 27. maj var vejret

dårligt med kra ftig vind og dårlig sigt
barhed. A fte ne n for var det bl e vet be
s te mt. al Ily fra ARK ROYAL skulle ud 
føre Cl lorpedoangreb 0 111 morgenen.

men So nterville var på grund af dårlig

sig tbarhed og usikkerhed om de bri ti

ske skibes nøj agtige posit ioner bange
for. at der kunne ske fejltagelser. Han
foreslog derfor kl. 0 637 . al angrebet
bIc v aflyst. hvil ke t T ove)' va r e nig i
(78).
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Kort fllr daggry medd elte Tove y che
fen for RODNEY. al han under den
ko mme nde kam p kunne rnanovrere
frit. hvis munovrerne generelt korres
pondered e med flagskibets. Det var
Toveys menin g, at han. når kontakt var
opn ået. hurt igst muligt ville ko mme
ind på en afstand af ca . 1-l.000 m..
hvorefter han ville dreje. så alle kano
ner kunne bære. Man måtte imidlertid
torst opnå ko ntakt med BtS~IARCK.

Krydseren NORFOLK. der hele natten
var ha sIC l syd på med fuld kraft for at
del lage i kampen. så kl. 08 15 e l s lag
skib 1':18 sorn ils afstand. Først troed e
ma n. at et var RODNEY. me n blev hur
ligt klar over. at de t var BISMARCK .
Captain Phi llips lo re log straks e l drej
for al komme uden for ræ kkev idde af
BISMARCKS artille ri. og NORFOLK kun
ne nu se de briti ske slagskibe på lang
a fsta nd. På gru nd lag af NORFOLKS
meldinger ændrede Tovey kurs. og kl.
0 8-l3 obse rveredes BISMARCK. KJ.
0 8-l7 åbnede RODNEY ild og et minut
se ne re KI NG GEORGE v. KJ. 0854 åb 
ned e også NORFOLK ild. BISMARCK be

sv arede ilden mod RODNEY. og de for
ste salver lå godt. selv 0111 den ikke op
nåede træffere. bl .a. fordi Dal rymple
Hamilian i RODNEY. i stede l for som
flagskibe t at sej le direkte mod BiS
MARCK, æn drede kurs. så a lle ha ns ka
none r kunne bære. Efterhånde n so m
afs ta nde n formindsked es. b lev ilden
fra BISf\lARCK uregelmæssig og upræ
ci s. Årsagen var ikke mindst, at dens
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vigtigste artil lericentral pfl et tidligt
tid spun kt var bicvel ødelagt. Den kral
lige be skydn ing fra 3 skibe medførte
hurtigt store Ildel æggeiser på BIS
I\IARCK. og de blev endnu væ rre , da

det-l. skib. de n svæ re krydser DORSET
SHIRE. de r nu var kommet til stede . åb
nede ild kJ. OYO-l. BIS~IARCK forvand
ledes i løb et af de n næ ste halve time.
hvor dCI blev be sk udi 1':1 meget kort
afstand . til et fuldslæn digt vrag. og kl.
093 1 affyrede de t s in s ids te sa lve. De
britiske skibe fo rtsatte beskydn ingen
endnu nogen lid. men BIS~ IARCK holdt
s ig stadig fl yden de . Såvel RODNEY
som NORDFOLK affyrede deres torpe
doe r mod vrage t ude n resultat. To vey
blev nu på gru nd af o liema ng len nodt
til at træ kke KING GEORGE V og ROD
NEY ud af kam pen. og han sendte de r
for et signul 0 111 , al skibe. de r endnu
ha vde torpe doer. skulle torped ere BtS
MARCK. Kun DORSETSHIREhavde to r
pedoer tilbag e, og de n affyrede fra kort
afstand 2 torpedoer mod BISMARCKs
styrbords side og kort efter l mod den s
bagb ords s ide . BISM ARCK, der havde
kra ft ig slags ide til bagb ord. begyndte
nu at synke med agterenden først og

kl. 10 36 kæ ntrede den . hvoreft er den
hurt igt torsvandt i A tlanterha ve ts bøl
ger. men stadig med flaget vajende
(79). Operat ion " Rhc iniibung" var a f
s lutte t (80).



Afslutning .

Inden den afs luuen dc kam p sendte
Ad mira l Tovey følgende signal til sit
flagskib:

'"To K.G.V.
T he s inking ol' th e I1 IS~ IARCK may
have a n elTect on th e wur as a wh ole
out ol' a ll proportion to th e loss to
the cnemy ol' on e bartleship. May
God be with you and grant you
vict ory" (8 1)

Tovey fik ret. Det var ikke kun BtS
~I ARCK. der blev skudt i sænk den 27.
maj 19-1 1. men også Grossad miral
Raede rs strategi om al bruge de lunge
tyske overfladeenheder i en ødelæg
gende krydserkrig mod de britiske for
bindelseslinier over Atlanterhavet.
Sænkningen af BtSMARCK betød . at de
resterende tunge tyske enheder blev
trukket hjem til Tysk land fra de fr[1I1
ske atlanterhavshavne (82) for senere
at blive brugt i Øs tersoen. i forsvaret
af Nordnorge og som en trussel mod
de allierede forsyningskonvojer til det
nordlige Rusland (83).

Se lvom der under jagten på BISMARCK
blev begået nær mest utrolige fej l fra
britisk side. var iværksæ ttelsen af de
bri tiske forholdsreg ler for al sta ndse
BtSMARCK en demonstration af det ef
fektive samarbejde me llem Royal Na
vy 's forskellige en heder. I Tovey 's

rappor t hedder det således :

" Althou gh il was no more than I ex
pected, th e co-nperu tion, skilt and
understanding displayed by all for
ces during thi s pro longed chase gave
rne Ilte ulmost sut isfuction, F lag and
Com ma nd ing O ffi cers ol' detacherl
units in varlably took Ilte action I
would ha ve wish ed, before or with
ou t re cei ving instructions from me,
T he conduet ol' a ll offi cers and men
ol' th e Flee t wh ich I have the honour
to command wus in accordance with
the tradi tion ol' th e service" (8-1)

Særlig op mærkso mhed fortjener Fleet
Air Arm 's deltagelse j jagten, idel del
tes indsats på mange måder var afgø
rende for det heldige resul tat. Admi
ralitetet anerkendte denne indsats i et
sig nal den 27, maj . hvo ri det hedder:

"From inform ation at present avail
uhl e to their Lordships there can be
1\0 doubt that had il nol been for the
gallunt skill and devotion to dutYol'
the Fle et Air Ar m in both VI CTORI·
OUS a nd ARK ROYAL our object
might not have heen achieved" (85)

Operationerne viste med al ønskelig
tydel ighed. hvor vigt igt de t var blevet
at dispon ere over maritime nystyrker.
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412. Det varsamme Captain Vian, der
i februar 1940 med COSSACK bordede
GRAFSPEE'S forsy ni ngsskib ALT f\.IARK

i Jossingljorden i Norge. hvorhan be
friede de brit iske fanger.

70) Barnen pag. 307, Sehofield pag. 53 f.,
Grenfell pag . 142 1'1'.. Roskill l pag .
41 3 , RoskilI II pag. 136 og Bro wn
pag. 33 f..

7 1) Bren neeke pag . 165 og 169 f., Seho 
field pag . 55 f., Mullenheini pag . 178
rr., James pag . 112 .Gren fell pag . 15 1
fr. og Brow n pag . 34.

72) Gre nfcll pag . 154 ff.. Sehofie ld pag.
55 f.. Burnen pag. 309 r.

73) Bren neekc pag . 165 ff.. Sehofie ld pag.
55 f.. Bekk er pag . 276 , Mullen hei ni
pag . 179 ff. og Barne tt pag. 309.

74) Broome pag. 143 og 144, Mullenheim
pag . 184 fr.
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75) Broome pag. 146. Mullenheim pag.
205 ff. og 20X rr, Brennecke pag.
178.

76) Grenfe ll pag . 163 rr., Barnen pag. 309
I.. Roski ll 1 pag. 414. Mullenheim
pag . 190 ff.

77 ) G ren fell pag. 165. Roskill l pag. 414,
Broorne pag. 145. Mullenheim pag.
19 1 ff.

78 ) Broo me pag. 145. Gre nfe lI pag . 176.
79 ) Se om den afslut tende kamp Mullen 

hei m pag . 226 ff.. Gre nfe ll pag. 176
rr., Barneu pag . 3 11 ff.. Schofield
pag . 6 1 ff.. Broorne pag . 146.Det har
været diskuteret. om BIS MARCK blev
sæ nke t af DORSETSHIRE 's torpedoer.
eller om besætningen selv sænkede
den. Det sidste hævdes fra tysk side.
j f. Brennecke pag. 214 ff. Der blev
kun redd et I IO ma nd af den 2.200
mund store besætning. De tleste blev
reddel a r DORSETSHIRE, der imidlertid
afb rød redningsarbejdet på grund af
formodet tilstedeværelse uftysk ubåd.
jr. Mull enheim pag.261 ff.

80) PRINZ EUGEN"s detachering blev uden
betydning. idet den hurtigt udviklede
en alvorlig maskinskade, som tvang
chefen til at Slige fransk havn. Den
anløb Brest allerede den I. juni, j f.
Busch pag . 108 r. og Sc hofie ld pag.
71.

8 1) Barnell pag . 3 1I.
82) SCHARNHORST, GNEtSENAU og PRINZ

EUGEN. der alle lå i Brest. brod lilbage
til Tyskland gennem Doverstrædel
den 1211 3 februa r 1942. j f. RoskiI I II
pag. 196 ff.

83) Hiller ønskede ikke efter label af BIS
il. 1ARCKat risikereyderligere prestige
tab ved tab af andre tung e enheder. og
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han forlangte enhederne overført til
Nordnorge. idet det var hans opfat
telse. at de allierede snart ville iværk
sæ tte cl angreb her. j r. Bekke r pag.
236 ff., Lidde ll Hart pag. 396, Raeder
pag. 358 ff. og Bamell pag. 3 16. Del
betod reelt afslutningen på brug af ty
ske overfladeenheder til "krydser
krig". selvom et mindre antal tyske
"hj ælpekrydsere" fortsalle endnu no
gen tid. De blev dog hurtigt stækket.
ide l Roya l Navy i den må ned. der
fulgte sænkningen af BISMARCK. u
skade liggjorde 9 af deres forsynings
skibe. Jf. Muggemhaler pag. 126.
Rucder målte derfor medgive Tove)'.
al sænkningen af BISil.1 ARCKfik varige
folger for sokrigens udvikling i resten
af krigen. jf. Rucder pag. 358.

84) Barnell pag. 3 14. Se om enhedernes
samarbejde også Norton pag. 49. 62.
114, 169 og In .

85) Broomc pag. 147. Se om de maritime
fl y's betydning også Norton pag. 62
og Ti ll pag . 177 og 179 f.

Redaktionen har l11 odta2et f(jhlcndc:

Nr. 3 2000 bringer en interessant artikel
0 111 Blsr\'lARCKs udbrud. Der er imidlertid
anledning til en præcisering. se side 62.
Efter min bedste overbevisning er Goten 
hafen (den i art iklen anvendte staveform
har el "h" for rneget) IKKE Danzig, men
derimod det nordli gere beliggende Gdin
gen (Gdy niu på polsk ). Der er tale om to
forskellige havnebyer; imellem ligger iov
rigtendnu en by. nemlig. Sopot.

Kai W illadsen



Indsamling og dokumentation i forbindelse med
uddybning af Flådens Leje, foråret 2000

Rapport af sil/d. mag. Jakob Seerup

I det lid lige forår 2000 blev der rette t
henvendelse til Orlog smusee l om, at
der ved uddyb ni ngsarbejder i Flådens
Lej e blev fundet en del genstande ,
hvoraf en de l mu ligvis kunne have in
teresse for Orlogsmuseet. Museet tak
ked e for henvendel sen og aftalte, al en
med arbejder fra museet kunne være
o m bord på prammen. for at ind samle
genstande, de r eventu elt ville dukke op
fra mudderet,

Der blev udd ybet i det område , hvor
der indti l for få år siden lå fire an løbs
bro er for motortorpedob åde og ubåde.
Her har der liggel mange forskellige
farløjer i tidens løb. og de l var i høj
grad tænkeligt, at der var blevet tabt
spændende ting og sager ud over
skibss ide n i årenes løb, som nu kunne
komme op ti l o verfl ade n igen . Nogel,
der især vakte museets interesse. var
muli gheden for at finde håndvåben .
de r var blevel smidt over bord fra de
fo rske llige fartøjer om morgenen d.
29. august 1943. da den lysk e bes æt
telsesmagt bemægtigede sig den dan
ske FIM es fartøjer. Sådanne våben er
i en årrække blevet opsamle t af Søvær-

nets eg ne dykkere. men ingen er blevet
all everet tilmuseel.

En losseplads under vandet .

En tidlig martsmorgen indfandt under
legnede sig efter aftale med pramme
ster Svend Åge o m bord på uddyb
ning sfartojet ALBERT af Århus . Ud
dybninge n fore gik ved, al en gravko
om bord på ALBERT med grabbe n op
gravede det nederste lag af bunden.
som de refter ble v dynget over i en
mudderp ram . Nå r mudderprammen
var fyldt , blev den slæbt ud og tøm t på
en grund ud for Københav n. der hed
der " Lappen".
Iført olietøj og behørig red ningsve st
blev jeg udstyret med en bådshage.
Med bådshagen kunne jeg rode rundt i
det opdy ngede mudder og opfiske
eventuelle gen stand e. Del kunne ikke
lade sig gø re at udføre arbejdet mere
syste rnatisk. 70.000 kub ikmete r ma te
ria le. skulle fjernes fra hav nebunden.
så del var ikke muli gt al sortere bare
en smule af maleri alet fi nere end del.
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Prammen. der blev brugt til gravearbejdet i Flådens Leje. Mudderet med det spændende indhold
blev dynget OI'er i en anden pram , der alles bagved. Foto: Frank Allan RaSIllIf.l'SCIl.

Det slimede mudder gjorde det meget
svært at genkende enkelte mindre gen
stande . Alting var sort og ildelugten
de. De større genstande var til gen
gæld lette at få øje på. Op af det plum
rede vand blev der hevet den ene slan
ge efter den anden. De var øjensynlig
blevet tabt ud over skibssiden i for
bindelse med tankning og lignende 
eller måske blot kasseret på en nem
måde. På et tidspunkt dukkede der li
gefrem et helt camouflagenet op! En
anden hyppigt forekommende gen
stand var hvide plastictallerkener med
Søværnets stempel i bunden . Det har
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nok været lettere at smide dem over
bord end at vaske dem op. Men den
helt klare topscorer blandt genstandene
på havnebunden var de utallige ølfla
sker.
Også malerbøtter og - pensler var der
masser af, tabt under arbejdet med at
vedligeholde fartøjerne. Efterhånden
som arbejdet skred frem, tegnede der
sig et billede af Flådens Leje som en
veritabel undervandslosseplads.



Et patronttvlster er hamret ned i mundingen pli karabinen. Den er blel'et kastet i vandet på de"
dram atiske augustmorgen i 19-13. da den danske flåde sumkede sig selv. Foto: Jakob Seerup.

En granat og to geværer.

En dag fiskede en af pramarbejderne
selv en riffel op af mudderet. Geværet
manglede kolben og var temmelig til
groet, men ellers var det i fin stand.
Det var ikke svært at se, at det var en
riffel af mærket Remington. [ 1943 har
den type våben været helt forældet.
Derfor var det første gæt, at geværet
var blevet tabt helt tilbage i forrige år
hundrede. Men nærmere undersøgelser

har vist, at man faktisk anvendte så
danne våben ved vagttjeneste i 1940'
erne, hvor de mest var symbolske.
To dage senere kom et endnu mere
interessant våben op af mudderet , det
var en Mauserkarabin, hvor kolben
manglede. På kammeret kunne sta
diglæses et kronet "HV"-stempel (Hol
mens Vagt?) og årstallet 194 1. l mun
dingen på løbet var hamret et patron
hylster, så skydevåbnet ikke kunne
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Iler er den centrale dl'! /!I'kurubincn med uftnrkkvr. kummer og bundstykke. På kummeret kun
endnu læses de originalt' stemplerfru 19-11. Foto: Jakob Scerup.

anvendes igen. se lv hvis det var blevet
funde t ved de dykninger. som tyskerne
foretog efter overtage lsen af Holmen i
1943 .
Det må siges . at d isse to beg roede
håndv åbe n som museumsgenstande er
endog særde les vel eg nede til at illu 
s trere de dramali ske for ho ld omkri ng
den 29. august 1943, hvor lyskerne tog
den danske fl åde.
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En ueksploderet -Umm granat Vat end
nu et interessan t fund fra muddere t.
MP'erne på Flådeslationen blev til
ka ldt. og alle tog del ko ldt og ro ligt.
Folkene på Sø mineværkstedet uska
deliggjorde gra naten på få minutter, så
genslanden kunne hjembri nges til mu
see t. Granaten. som j øvrigt faktisk var
i spræ ngfarlig stand på trod s af de

mange 'Ir i mudderet. var af dansk fa
brikat fra 1904. No rmall ville man ik-



ke kunne ti nde sådanne granater i
uek sploderet tilstand . men dett e eks
em plar var en " forsager". der var ble
vet klemt på en e ller anden måde. og
de refter blot smidt over bord. Denne
måde at skaffe sig af med et farl igt
eksplos iv vidner om en vis grad af
skødesloshed .

Lige så bemærkelsesværdigt SOI11 den
store forekomst af moderne affa ld. var
fravæ ret af ældre mate riale. Man kun
ne ellers have forve ntet. at der ville
dukke liere skibsdele op. For eksem
pel jom fruer og taljeblokke fra rignin
gen. Og så ældre værktøj kunne man
tænke sig. Men del er meget muligt. at
sådant materiale er bleve t fjernet i for
binde lse med tidligere opmudri nge r af
Flådens Leje. Det er en historisk
kendsgern ing. at de stadigt større far
tojer og en stadig tilstrømning af se
dim enter ge nnem tiderne ha r gjort det
nødvendigt at uddybe Flådens Leje
jævnligt. Derved ka n mange ældre
ge nstande være bleve t opfisket.
Der blev dog fundet et stykke værktøj .
der relaterede til ældre tid . Det var en
isøkse af ganske stor større lse. der
kom op. Efter udseendet at dømme er
den fra ISOO-tallet eller ældre. Det har
været et af de forhold . som man har
m åttet leve med . at genstande af og til
er tabt under arbejdet. Man kan kun
gisn e om. hvor ko ldt det har været at
stå og hugge furtojeme fri af isen .
Ærgrelsen ved såda nt surt arbejd e er

nok kun blevet storre ved uheldet og
de efterfølgende reprimander for skø
des løshed ...

Affald og virksomhedskultur.

Man kan mene. at det er en unde rlig
opgave forOrlogsmuseet at påtage sig
at rode i skra ld på denne måde . Men
man må tværtimod sige, at den store
mængde af affald giver et sjældent og
utraditionel t indb lik i Holmens og Or
logsværft ets virksomhedskultur. som
det blandt andet er museets opga ve at
dokumentere .
En fore løbig konklu sion må være . at
det har været let og fristende at smide
ting over bord og i stedet rekvirere nyt
fra Mate rielkommandoen. De t skal ik
ke forstås sådan. at Søværnet har været
mere grisede end så mange andre i re
sten af samfundet. Mange havne rundt
om i landet lider under lignende foru
renin g. Men de ansatte og tjenestegø
rende på Holm en har åbenbart heller
ikke skilt sig ud fra resten af samfun
det ved at være mere renlige eller per
tentlige. Til gengæl d har affald slagene
givet begivenhederne d. 29. august
1943 fornyet aktua litet og gjo rt dem
nærværende på en dramatisk måde.

I I I



Naziflag på Holmen

Gennem år og dag erhverver Ortcg smu se
et mange interessante genstande med til
knytning til flådens historie. Del er ikke
altid disse genstande har værdi i sig selv,
men i stedet er vedhæftet en historiskhæn
delse , der giver genstanden en særlig mu
seal værdi. Således modtog museet i juni
måned et lille tysk flag fra Den 2. Ver
de nskrig med sort hagekors og den tyske
ørn i øverste hjørne nærme st liget. Flaget
var på liget påstemplet flagets fabr ikat
Koochlin, Baum gar tner u.Cie.A'G . Lor
rach. På samme ligs anden side påtrykt
R.D llg 50 x 85 cm , hvilket er tydet som
Reichsd iensLflagge med dimensioner. Den
ne type flag blev i Det tredie Rige brug t på
statslige ikke militære byg ninger og skibe.

Flaget er blevet sendt til Søværnets Ope ra
tive Kommando i Århus, der har sendt de t
videre til Orlogsmuseet.
Historien bag flaget er ifølge giverens ved
lagte bere tning følge nde :

l krigens sidste dage tjenstgjorde giveren s
farbror som ung mand som CBV -er. Den
5. maj blev han beordret til Holmen , hvor
de tyske mari nesoldater havde hejst nazi
Ilagel og sa t det fast oppe ved flagkn op
pen med kap pet flagline,
Flage t skulle give tvis ned, og en frivillig
blev opfordre t til at kravle op i flagsran
gen. G ivere ns farbror meldte sig, kla trede
op i flagstange n og fik flaget med sig ned .
Vel nedkommen spurgte han befaling s
mande n, hvad han skulle gøre med flaget
og fik svaret, at det sk ulle han bare sm ide
væk.

Giverens farbror beholdt i stedet flage t og
gemte det derhjemme so m et trofæ.
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Nog le år efter kom han en dag hjem fra ar
bejde og opdagede til sin store forskræk
kelse , at hans børn havde fund et det frem
af gemmerne og rend te og legede med det.
Han blev rædselsslagen og fik det hurtigt
inddraget. Egen tlig ville han brænde det,
men hans brorsøn kom forbi og lovede at
passe på det og gemme det hjemme hos sig
selv på et sikkert sted .

Manden, der bjærgede flager, er nu død og
hans brorsøn, flagets giver, har haft de t i
50 år. Han syntes, at delle "historiske min
de" skulle tilhøre Søværnets historiske
samlinger, og flaget er derfor nu havnet på
Orlogsmu seet, der er taknemmelig for ga
ven med denne gode baggrundshistorie.

Spørgsmålet er, hvor det tyske flag egent
lig har være t hejst på Holmen . Var de r en
flagstang ved Orlogsværftets administra
tionsbygning eller var det ved Søofficers
skolen på Nyholrn? Det må være sket der ,
hvor administration eller militær indkvar
tering har fimdet sted.

Ole Lisberg Jensen



l\IEDDELELS ER FRAORLOGSl\IUSEETS VENNER!
l\IARINEHISTORISK SELSKAB

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 11.10.2111111 kl. 19.311
i Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet SS. 37 deltagere.

l . Formanden. ko rnmande r Per Wesse l-Tol vig bod forsam lingens del tagere hjcrt ligt velko m
men og foreslog kom mandorkuptajn Arne Holm som generalforsamlingens diri gent. For
singel blev godkendt og Arne Holm valgt med akklamation.

2 Dirigenten takkede for valge l og konstate rede forsamlingen lovligt indvarslet. idet de r alle
rede i majnummeret a f Marinehi storisk Tidsskrif t var indkaldelse med dagsorden og forslag
til ændri ng af vedtægterne.
Dirigenten bad derefter formanden kort ridse forudsætningerne for ændringsfor slag et op .
Per \Vessel-Tolvig fortalte. at e l af Marinehistorisk Selskabs formål var at udgive marinehi
stor isk litteratur, hvilket var ske t lobende siden selskabets stiftelse i 1951. Ved fusionen
mellem Orlogsmuseets Venner og Mari nehistorisk Selskab i 1995. blev der dunnet e n ege n
institution. Forlage t Marinehistori ske Skrifter. for at tage sig af bogprodukt ionen. Forlaget
fik en egen bestyrelse, Lier blev valgt hvert år på selskabets genera lforsam ling, men havd e
ie vrigt sin ege n økonomi, baseret på fondsmid ler og indk omst fra bogsalget. I de forgangne
ar havde forlaget udgivet en eller Io bøg er årligt.
Der havde efterhånden udviklet sig en praksis. hvor forlaget ansogtc om fondsm idler . og Or
legsmu seet ordnede det praktiske med betaling af trykkeri regninge r. distribution og lager
holdning af bogerne. hvorved forlaget havde overfo rt fondsmid lerne til Orlogsmu seet . Her
ved anså man. at bogproduk tionen var blevet en del af museets virksomhed. hvorfor der var
baggrund for at betrag te de indkomn e fondsmidler som beregningsg rundlag for statstilskud
iflg. museum sloven s § I2. hvilket p.t. udgor ca. 37% af beteb et p.\ komme nde års regnskab.
Disse midler udgjorde ca. 45.000 kr . :"u ligt til museet.
Orlogsmusee ts bestyre bie havde diskuteret fo rlagets situation, og på revi sor Bent Nicolaj 
sens anbefa ling fundet. at det ville være form åls tjent ligt at nytte for laget til Orlogsmu seet
for denned at gør e det regnskabsmæssige forlob tyde ligere.
Ændringen i vedtægterne går således ud på at nedlægge forlaget Marinehisto riske Skrifter
med henblik på at over føre og fortsætt e virksomh eden til Or togsm usccrs regi. Hjemmel for
nedlæggelse fandtes i rorlagets vedtægter *3.
P;"I denne bagg rund foreslog bestyrelse n dermed forlaget ned lagt.
Samtidig foreslog bestyrelsen en del mindre rettelser af vedtægterne vedr. bl.a, kontingent .
forhold. fore sl ået på sids te ge neralforsamling.

3. Dirigenten mente. at man ifulgc vedtægterne kunne nedlægge forlaget. I~len stillede sig tviv
lenden overfor forslaget om ændringsfo rslag. der var foresitlet på sidste generulforsa mling.
idet han I1lCJl[ C. at disse skulle henfores til ufger elsc på en ord inær generalfor samling .
Forsam lingen var en ig heri . og der blev herefter hold t afstemning ved håndsoprækning om
forslag et at nedlægge forlaget . 35 var for ncd lægning. 1. stem te ikke. Dirigenten konstate re
de. al der var alminde lig enighed om del fremlagte forslag. Man kunne hereft er unse forlage t
Marinehi storiske Skrifter nedlagt med henb lik på overførse l ti l Or logs rnuseer .
Dirigenten takke de forsamlingen for god ro og orden og ufstuttcdc Lien ekstraordin ære gene
ralforsaml ing.

Arne Holm . dirigen t Ole Lisberg Jensen . refe rent
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

.Julearrangement

Fredag den I. december kl. 19.00 løber Modelbyggerlaugets tradi tionelle julearrang e
men t af stabelen. Ganske vist skrev vi sids te lir. al del var del sids te møde i del gamle år
tusind. men da man jo ikke rigtig kan blive enig 0 111 årtusindet rinder ud med udgangen
af 1999 e ller med udgangen af 2000, vil vi ogsfl i år gø re noget sær lig t lid a f julearran
ge mentct, og vi opfordre a lle til at komme og være med . Hyggeaftenen for medlemmer
ne og dere s p årørend e vil blandt andet byde pr,ande spil om fire store ænder med tilhø
rende rækkeg ev inster og sidegevins ter, ringloueri . ga vebytning og ud træk ning af årtu
sindets gevinst. Der vil blive serveret Modelbyggerlaugets berømte juleg løgg. æbleski
ver. kaffe og småkage r. ligesom der vil kunne købes (11 og vand.
Vi har i årets lob fået mange nye medlemm er. og vi håber at se disse samt alle de kend te
ansigter. Sidste år var tier rekord stort fremmod e. men lad os gøre de t endnu bedre i år.
Entre ved arrangem en tet er 35 kr. pr. person. spilleplader og lotteri til rimelige priser. og:
husk at hver deltager medbringer en indpakket gave til max . 30 kr.

Bogudgivelser og tegninger

Vi erindrer om laugets udgivelser af bøger og tegninger.
Som noget helt nyt har vi optrykt et sæt tegninger til skonnerten "HMS BIRBICE".
Ska nnene n er bygget i USA i 1789. men blev erobret af englænderne og indgik i den
enge lske flåde fra 17H9 til 1796.
Dens hoveddimensioner er: Læ ngde over dæk 7219!1 . bredd e 20'6u

• last i lan 100.
Bevæ bningen var 2 stk. -i-p undigc kanone r og 4 stk. 1
pundige svingbasser.

Fartøjet repræsenterer uny pen på en Baltimere-skonnert. og tegningssættet skal ses som
en opfølgning på tegningerne i "Byggevejled ning til en orlogsskonncrt". som viser den
fuldt udviklede Bulrirnore-skonnert . "Byggevej ledningen" indeholder anvisning på
skrogbygning og rigningssætning. og disse vejledninger kan direkte bruges til bygningen
"fBIRBICE.

Tidli gere er udgivet:
BIRBICE tegnin gssæt pris 50 kr .
Lærebog i træskibsbygning til 75 kr.
Modelbyggerh åndbog nr. I til 50 kr.
Byggevej ledning til en orlogsskonnert til 75 kr.

Bøge rne kan bestille s hos Pe r Jessen tlf. 45 8 1 69 15.
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T irs dags træf

Vi ska l erin dre om vore tirsdagsmøder. hvor du kan komme og diskutere modell er og få
did og vejledning. hvi s du lobe r ind i problem er. Der er altid erfarne modelb yggere til
sted e, som kan svare på dine spørgs mål . Du er ogs å velkommen til at de ltage j under
visningen i skibs teknisk teg ning. so m er starte t for at give modelbyggere det nodvcndige
kend skab til de tegnemetoder. skibsbyggere igennem tiderne har benyttet sig af. Møderne
holdes hver tirsdag fra okto ber til midt i april. Vi samles i Or logsm usee ts sko lestue mel
lem kJ. 19.00 og 2 1.30.

l\lodelbygger laugets montre

Lauger har sin egen store montre på Orlogsrnuseets 1. etage. og vi tilstræber a l foretage
udskiftning af udstillingen hvert hal ve år. l lobct af november måned vil den nye udstil 
ling komme på plads. Denne gang vil tema et være "Jagt en på Bismarck". Den spænden
de jagt er anskueliggjort ved hjælp af kort. plan cher, fotografier og mode ller. Ved hj ælp
af mode ller i skalaforholdet 1:700, venligsl ud lånt af Erik Erhardsen. har vi sog t al vise
en meget stor del af de mange krigssk ibe, som deltog i j agten . Udsti llingen omfatter også
en de l mode ller af de fl y , som var så afgørende for jagtens udfa ld.

Midde lspant

En af laugets arbejdsgrupper har i nogle år været igang med at byg ge et midd el spant af
en kanonc hal up. Ideen til spa ntet opstod. da diorarnaet af "træ fningen ved Dragør 1808"
i skala I:200 blev bygget. og Iwar e n undersogeise af bådene s kon struktion viste, at det
egentlig. se lvom det var e t rofartoj , var en meget solid konstruktion med ret store træ
dimensio ner. Midde lspantet er 4,70 m bredt og 2 m højt og klæd ningen er :!Yl tom me
tyk. Vi ville gerne anskuel iggere dette for museet s besogence. og da en rekonstruktion
af et helt fartøj var umuli gt. valgte vi at vise :!O cm af den rnidsterste del af fartøjet. Ar
bejd et er nu afsluuct , og i vinterens løb vil spantet blive opst illet på Orlogsmuseet.

Uds tillinge r

Modelbyggcrlaugets udstilling på Herlev Kommunes Kulturcenler "Gamme lgård" fra 30 .
september til 29. ok tober er nu afsluue t. Det blev cn meget sm uk udstilling i de dejl ige
loka ler på Garnm elg ård. og heldigvis blev udstilli ngen også meget fint besøgt , fakti sk
det hoj estc besog sta l Ga mmelgård nogensinde har haft . Også de Io foredragsaftene r var
ve lbesøg te, og spørgelys ten hos publikum var overvæ ldende.
Mange af de udstillede mode ller var selvfølgelig gengangere fra "Mode lsk ib 2000" -ud
stillingen. men hvor der næsten var for mange mod e ller med på O rlogs rnuscct, lokalet
taget i betragtning. kom det noget mindre anta l mode ller bedre til deres ret p;:l Gammel-
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gård. Det skal også nævnes at Billing Boats udstillin g af byggesætmodeller var både flot
og impo nerende.
Bestyre lsen lakker endnu en gang de mange medlemmer, som sti llede deres modeller til
rådighed for de to udstillinger.

Ny medlemslist e

År 2000 har givet lauger en stor tilgang af nye medl emmer, det er der for nødvendigt at
udsende en ny medlemsliste, dette vil ske j begyndel sen af januar måned 2001 . Hvis du
ønske r at ændre nogle af de oplys ninger , som lindes j den gamle liste, kan dette gøre s
ved at kon takte Per Jessen inden den 15. dece mber.

Forårsudflugt

Modelbygger lauget arrangerer en endagsudflugt søndag den 18. marts 200 I til Overfart s
museet , Korsør Slot og med besøg på Mar inestation Korsør. På hjemturen aflægges be
søg i Vikingeskibsrnusect i Roskilde. Arrangementet er endn u ikke endeligt fastlagt, men
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har du lyst til at delt age sti afsæt dagen og giv eve ntuelt allerede nu besked om din delta
ge lse. Nærmere meddelelse om arrangementet følger i februarnummeret af Marineh isto
risk Tidsskrift.

Slaget på Reden

Lauger har igennem lang tid forsøgt at finde en måde at markere 200-året for Slage t på
Reden 180 l , men det er ikke lykkedes. Fordi vi ikke synes det vil være passend e at
lauget forbigår denne markante dag i dansk marinehi storie uden festivitas, arrange rer vi
en mindetur til Holm en, søndag den I. april 200 I. Vi tænker os at delta gerne mødes ved
indgangen til Marinestation en (ved Marin ens Bibliotek) kl. 10.00, og ener en rund gang
på Nyholm med besigtigelse ar dc mange marinefart ejer fra ind- og udland, som vil være
p,l besøg, spadserer vi til museet, hvor den medbragte mad med tilbehør nydes i cufete
riuet, Efte r spisninge n forev ises Orlogsmu seets nye video film om Slaget på Reden.
Nærmere meddelelser om turen i februarnummeret af Marinehi storisk Tidsskrift.

Dioramaet Holmen 1968

Arbejdet med byg ningen af dieramaet "Holmen 1968'1i skalaforholde t l :250 er nu igang,
og e t byggehol d PLl 6 deltagere er begyndt på det store proj ekt. Detaljerin gsgraden og
materi alevalg er ved at blive fastlagt, og prøvemodeller er ved at blive udført . Bygge
holdets deltagere har være t på besigtigelse på Holm en for at fotog rafere, hvad der er
tilbage af mimler fra værfte t, inden alt bliver fjern et for at give plad s til boligbyggeri ,
operahus m.m. Diorarnnet er fyldt med huse, træer og figur er, men også et stort antal af
marin ens skibe har man planer om at bygge. Har du lyst til at være med til den spænden
de opgave, kan du aflægge byggegrup pen et besøg en tirsdag aften på Orlogsmuseet mel
lem kl. 19.00 og 21.30 eller ringe li! Poul Beck, tlf. 43 90 33 29.

Auktion

Modelbyggerlauget har i den senere tid modtaget forske llige effekter fra nuværende og
tidligere medlemm er. Det drejer sig om forskelli ge halvfabrikata, fitt ings, træ, bøger, en
kompresso r m.m, Vi afh older derfo r en auktion i forbinde lse med mødet tirsdag den 4.
j anuar :200 I. Har du effekter , du mener kunne komme andre til god e og give en skæ rv
i Iauge ts kasse, hører vi ge rne fra dig, kontakt Per Jessen , tlf. 45 8 I 69 15.
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FRA ORLOGSMUSEETS BILLEDARKIV...

Løsningen på opgavebilledet i Mannehistorisk Tidsskrift nr. 3/2000 (desværre er der
ingen vinder denne gang):
Billedet viser en såkaldt brikkcbos se. der stammer fra Orlogs værfte ts Opstillingsværk
sted også kaldet Nyt Maskinværksted. Hvornår denne specie lle form for mødekontrol
første gang blev brugt vides ikke med sikkerhed. men vi ved at de også blev brugt i
ISOO-tallet og den viste bøsse stammer fonnentlig fradenne periode.
Ved indgangen til Orlogsværftet ved Værftsbrovagten fik hverarbejder udleveret en så
kaldt "Brikke" før arbejdstids begyndel se. Hver dag havde sin brik, hvilket vil sige at
dens ydre form altid varierede. Nogle dage kunne den være rund andre dage firkantet,
således at man ikke på forhånd kunne vide hvilken form for brikke, der ville brive brugt.
Denned mindskedes muligheden for snyderi.
Hvis man mødte rettidigt afleverede man sin brikke på værkstedet i den opstillede bøsse,
mærke t klokken 7.00. Klokken præcis 7.01 skiftedes bøssen med en ny, mærket 7.30.
Alle der mødte i værkstedet efter delte tidspunkt blev opført i en protokol som værende
kommeten halv lime forsent og mistede denned en halv times løn og så fremdeles. Alle
brikkerhavde et nummer(arbejdsnummer) som varpersonligt.
En brikkebosse var altså datidens svar på nutidens avancerede elektroniske tidskontrol .

Vi vil gerne have al vide, hvad det er for en genstand (skydevåben), der er vist på
billedet, som det ikke umiddelbart er lykkedes sagkundskaben at identificere. Billedet
er taget ca. 1915 og er fundet imarinetlyver F.W.H. Laubs arkiv vedr. tjenesten som
marinenyver 1913-1 8.
Svar til Orlogsmuseet senest 2. januar 2001.



24.

21.
22.

25.
26.
27.
28.

MARINEHISTORISKE SKRIFTER.

MARINEHISTORISKE SKRIFTER har nu udsendt sit skrift nr. 28. og vi indbyder derfor
medlemmerne til tegning af abonnem ent.

Ved at udfylde nedenstående blanket kan De dels bestille del nye skrift og del s tegn e
abonnement for de kommende skrifter. hvilket sikrer Dem, at De får skrifterne tilsendt
straks, når de udk ommer.
Desuden kan De køb e de hidtil udsendte skrifter, som der endnu er ekse mplarer af til
særde les lave priser:

I. Jergen H. Barfod: Slaget i Koge Bugt den I. juli 1677 ( 1952). Udsol gt *
3. Georg Norregaard: Freguuen Fal ster ved Marokko 1753 ( 1956 ). 17 kr.
4. Gunnar Ol sen. Erik Harremces. G. Hannens de Lieluenberg og R. Steen Steensen-

De dan ske stræder og Øresund stold en ( 1958 ). :W kr.
8. G.Hannens de Licht cnb crg: Larssen fra 64 (1964 ). 20 kr.

14. Jergen H. Barfod: Niels Jucl. A Dunish Admiral of thc 17th Century ( 1977) . 20 kr.
16. Ole L. Frantzcn: Truslen fru Øs t. Dan sk-norsk flådepolitik 1769-18 07 (19 80 ).30 kr.
17. Fregatt en Bellena's togt til Syda merika 1840-41.

Skibslæ gen J.H . Lorchs dagbo g (1980). 20 kr.
19. Han s Chr. Bjerg (udg. ): Lex Rcchnitzcr . Opt egnelser af viceadmiral H. Wenck.

kont readmira l H. Rechnitzer og kommandør A.G. Topsøe-Jensen.
Om tilblivelsen af Lo v om Søværnet 1932 ( 1985) . 68 kr.
O le L. Fraritzen (rcd.) : Lini eskibel Hol sten 1772-1814 ( 1988) . 60 kr.
Jørgen H. Burfod. Flådens F~)dsel (1990). 200 kr.
Per Wessel -Tolvig (rcd. ): Flådens opr ør ( 1993) . 48 kr.
Poul Erik Ped ersen : Signalering til søs ( 1995). Flags ignalering i den danske
orl ogsfl ådc i peri oden 1720-1800 . 98 kr.
Jørgen H. Barfod: Chri stian 3.s lUde ( 1995) . 220 kr.
Niels M. Probst : Chri slian 4.s flåd e (1996) . 220 kr.
Jør gen H. Barfod: "Niels Juels Flåde " ( 1997) . 120 kr.
Gunnar Ols en og Svenn Storgaard: Flåd ens skibe og fart øjer 1945-1995 ( 1998) . 149 kr.

EvI. forsendelsesomkostninger skal tillægges.

* Et genoptryk er udarbejdet af Køge Mann eforening og kan købes af sclskaber for 15 kr.

------------ kli P ------------------------------------------------------------------------ kIip --------
(udfyldes venli gst med blokbogstaver)

Unde rtegnede :

Adresse:

Sæt kryds .

Sæt kryds .

Tegner herm ed abonnement på Marinehistoriske Skrifter
fra og med skrift nr. 28. "Flådens skibe og fartøjer 1945-1995 ".

Bestiller skrift nr.: .

(underskrift)

Indsendes til Orlogsmu seet, Overgaden oven Vand et 58. 1415 Kbh. K.
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MEDDELELSER FRA ORLOGSMUSEETS VENNER!
MARINEHISTORISK SELSKAB

Resterende arrangementer i sæsonen 2000-2001:

Onsdag den 7. februar 2UUI.
Foredrag. Lars Stevnsbor g. Sovæ rnets meda lje r med henblik på Holmens
Hæderstegns jubilæum.

Onsd ag den 7. marts 2UUI.
Foredrag. Frank Allan Rasmussen: Spa rsenalet og det s europæ iske for

billeder.

Onsdag den 18. april 2001.
Generalforsamling. Video om Slagel på Reden vises. og Ole Fehlbæk
orie nte rer i tilknytning til visningen.

Alle onsdagsmøderne begynder k1. 19.30 og foregå r i O rlog SI1lUSCCl bort
set fra genera lforsamlinge n. der afhold es i Søofficersfo reningen.

Efter onsdagsmøderne vil der være mul ighed for at få :2 stk. smørrebrod
med ol og kaffe for iah 60 kr. T ilmeldin g hertil skal ske senest mandagen
for mødet til : Orlogsmuscct tlf. 32 54 63 63.

~IARINEHlSTORISK SELSKAB FEJRER 50 ÅRS FODSELS
DAG PÅ SOVÆ RNETS OFFICERSSKOLE PÅ NYIIOLM

Le rdag den 3. marts 200 I kl. 11.00 - en. 18.00
med efterfolgende festmiddag.

Selskabet blev stiftet i 1951 og i den anledning vil der blive arrangeret et
dagsprogram med 5 mari nehi storiske foredrag saml frokos t og rundvis
ning på Nyholm. Arrange mentet afsluttes med festmiddag.
Dagens arrangement er gratis for medlemmer af Orlogsmu scets Vcnnerl
Marinehistorisk Selskab. Festmiddagen om aftenen koster :200 kr. pr. per
son.

Der vil i s lutningen af ja nuar 200 l blive udsend t
invit at ioner til mcdlcmmcme.


