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2` Eskadre på neutralitetsvagt i Store Bælt den 4. november 1917. En betragtelig 
styrke. Fra venstre er det krydserne Hejmdal, Gejser og panserskibene Herluf 
Trolle, Olfert Fischer og Skjold. (FBDF)

af Tom Wismann

Dette er den groteske historie om den 
danske Flåde, der modtog flere nye 
skibe inden for en periode på kun godt 
3 år fra april 1940 til august 1943 end 
i de foregående 20 år. Det var vel at 
mærke i en periode, hvor landet var 
besat af en fremmed magt - Tyskland. 

Den 9. april 1940 blev Danmark be-
sat af Tyskland. Hermed blev der 
indledt en periode i Danmarks histo-
rie, der med en let omskrivning af 
Winston Churchills berømte ord i det 
engelske Underhus den18. juni 1940, 
umiddelbart efter Frankrigs fald og 
evakueringen fra Dunkerque: 
Let us therefore brace ourselves to our 
duties, and so bear ourselves that, if the 
British Empire and its Commonwealth last 
for a thousand years, men will still say, 
”This was their finest hour”  kan blive til: 

Selv om Danmark vil bestå i endnu 
1000 år, så vil denne periode ikke være 
vores mest glorværdige.

Indledning
Under Første Verdenskrig havde Dan-
mark vist vilje og evne til at indkalde 
en betragtelig sikringsstyrke, og opret-
holdt under hele krigen et troværdigt 
neutralitetsforsvar. 
Københavns sø- og landbefæstning blev 
i 1914 sat på nærlig krigsfod. I 1916 
blev der påbegyndt en feltbefæstet 
stilling, Tunestillingen, fra Mosede til 
Roskilde fjord. Den skulle give en vis 
dybde i landforsvaret af hovedstaden.

Flåden var under hele krigen krigs-
bemandet, og alt hvad der kunne sejle 
var på havet. Flåden brugte under 
krigen fire gange så meget kul pr. år, 
som havde været tilfældet under freds-
forhold. Forbruget voksede fra 12.000 t/år

Flådens nybygningsprogram under besættelsen
1940 - 43
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Søsætning af panserskibet Niels Iuel den 3. juli 1918. Panserskibet blev aldrig 
færdigbygget som panserskib, da den danske regering efter fredsslutningen var 
af den opfattelse, at der ville komme en universel afrustning. Der var derfor øn-
sker om at Niels Iuel ikke blev færdig bygget. I hvertfald ikke som et “truende” 
krigsskib, men måske som færge! Eller ophugning! Det endte som et mærkværdigt 
skib med 10 stk. 15 cm kanoner, der hverken var krydser eller panserskib.(FBDF)  

til 46.000 t/år. 
Ud over at vedligeholde den udrustede 
flåde magtede Orlogsværftet også un-
der krigen, på trods af de problema-
tiske forsyningsforhold, at nybygge og 
idriftsætte fem ubåde, otte torpedo-
både, to minekraner, 20 flyvebåde samt 
have under bygning et panserskib, tre 
ubåde, to torpedobåde, otte flyvebåde.

Da Første Verdenskrig sluttede i 1918 
bestod Flåden af:

4 panserskibe,
3 krydsere,
31 torpedobåde,
13 undervandsbåde,
8 mineskibe og kraner,
25 patruljebåde, kanonbåde og inspek-
tionsskibe. 

Krigen der ville stoppe alle krige!
Aldrig så snart var Første Verdenskrig 
afsluttet den 11. november 1918, før 
danske politikkere ivrigt gik i gang med
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at høste, det der i vore dage kaldes 
”fredsdividenden”, og som stadig i 
2015 ivrigt høstes. 
De håbløst naive/uansvarlige politik-
kere var overbevist om/satsede på, at 
den forfærdelige Første Verdenskrig, 
hvor millioner af soldater var døde i 
mudder, kulde, storm, sol og blæst, 
for fjendens dræbende ild og af syg-
domme, ville gøre en ende på alle 
krige. Desværre var det langt fra til-
fældet. Sådan er den menneskelige 
natur ikke, og tiden efter Første Ver-
denskrig har desværre dagligt vist 
bestialsk optræden mange steder i 
verden. En optræden der næsten kan 
få Første Verdenskrigs myrderier med 
maskingevær og kanoner til at virke 
helt ”civiliserede”!

Besparelser op gennem 1920´erne 
og 1930´erne. 
Ved forsvarsordningen af 1922 blev 
bevillingen til Flåden beskåret med 
25 %. Det skortede bestemt ikke på 
advarsler fra faglig side om det ufor-
svarlige i den førte politik, men 
faglige og saglige argumenter bed 
ikke på politikkerne. Både Social-
demokratiet og De Radikale arbejdede 
for fuld afrustning – og en stor del af 
befolkningen stemte på disse partier. 
Selv hos de borgerlige partier var der 
intet fodslav om forsvarspolitikken.
Socialdemokratiet gik oprindeligt ind 
for total afrustning, hvor hær og 
flåde blev afløst af en politistyrke til 

grænseovervågning og lignende. Siden 
tilsluttede det sig De Radikales krav om 
nedrustning, hvor værnene nok blev 
opretholdt, men i betragteligt nedskåret 
form. Da de to partier dannede regering 
i 1929, var de afskåret fra at føre dette 
forslag igennem, da de ikke havde flertal 
i Landstinget, men i 1932 lykkedes 
det dog ved et forlig med Venstre, at 
nå frem til en betydelig nedskæring af 
hæren og flåden. Da regeringen havde 
vundet flertal i begge ting i 1937 fik den 
vedtaget nye forsvarslove. Baggrunden 
for, at nedrustningsforslaget på dette 
tidspunkt blev opgivet, var Hitlers magt 
-overtagelse i Tyskland i 1933, og den 
påfølgende tyske oprustning.

Forsvarsordningen af 1922
Heri blev angivet at Flåden skulle 
bestå af:
6 orlogsskibe (kystpanserskibe)
24 torpedo-og undervandsbåde
2 mineskibe
Desuden et antal skibe i reserven og en 
krydser til oversøisk fart.

Det i loven angivne antal enheder blev 
aldrig opfyldt, da bevillingerne ikke 
nåede i nærheden af, at gøre det muligt. 
Materielangivelserne var derfor ikke 
det papir værd de var skrevet på! 

Forsvarsordningen af 1932
Under regeringen Staunings anden 
regeringsperiode i 1932, gennemførtes 
der for alvor ødelæggende besparelser, i 
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Ubåden Havfruen hejste kommando den 6. maj 1939, som den anden i en klasse 
på fire. Der var tale om en kystubåd med et deplacement 335 t i overfladen. Ubåden 
havde en maksimal fart på 15,3 knob i overfladen og 7,2 knob neddykket. Bevæb-
ningen bestod af 5 stk. 45 cm torpedorør og i alt ni torpedoer. Endvidere havde 
båden to 40 mm luftværnskanoner og to 8 mm rekylgeværer. En rigtig god ubåd til 
danske farvande. En femte enhed blev bestilt 1/4-1940. (FBDF) 

øvrigt benævnt ”sanering” af forsvaret. 
For Flådens vedkommende blev det 
for meget for den i 1931 udnævnte og 
meget energiske viceadmiral Wenck. 
Han fandt regeringens forslag så 
uforsvarligt, at han valgte at træde 
tilbage, da han ikke kunne lægge navn 
til de forhold regeringen bød Flåden.

Noget havde regeringen lært i perioden 
fra Forsvarsordningen af 1922 til 
Forsvarsordningen af 1932, og det 
var ikke at angive præcise styrkemål. 
I stedet blev angivet at Flåden skulle 
bestå af:
De endnu eksisterende artilleriskibe 
(det var to Niels Iuel og Peder Skram 
– langt fra de seks der var angivet i 1922

ordningen.
Torpedo- og undervandsbåde (intet an-
tal angivet).
Skibs- og fartøjsmateriel til minespær-
ringer (intet antal angivet).
Værkstedsskib for undervandsbåde 
(dette må opfattes som eet).
Skibe til særlige formål som kaserne-
skibe, depotskibe, inspektionsskibe, 
opmålingsskibe, øvelseskuttere og et 
skib til Kongens brug.

Alt i alt en for regeringen fuldstændig 
uforpligtende opremsning.

I de følgende år kunne bevillingerne 
overhovedet ikke sikre, at blot den 
styrke der var tilstede i 1932 kunne op-
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Minelæggeren Lindormen. Indgået i flådens tal i november 1940 syv 
måneder efter den tyske besættelse af Danmark. Hvad skulle Danmark 
med en minelægger når fjenden stod i landet? (FBDF)

retholdes, hvilket i praksis heller ikke 
var regeringens politik.

Forsvarsordningen af 1937
Ved Forsvarsordningen af 1937 blev 
der heller ikke angivet noget styrkemål 
for Flåden, ligesom der ej heller i loven 
var angivet nogen formålsparagraf for 
Flåden. 
Der blev dog efter nogen skelen til 
udviklingen i Tyskland efter at Hitler 
var kommet til magten i 1933, og en 
del andres landes, herunder Englands, 
erkendelse af at Første Verdenskrig 
måske ikke alligevel ville være krigen, 
der endte alle krige, bevilliget penge til 
et begrænset nybygningsprogram.
Der var tale om fire ubåde af H-klassen 

hvilket var en betydelig styrkelse af Flåden, 
og seks minestrygere af Søløven-klassen. 
Endvidere blev der projekteret et stort 
mineskib Lindormen, to mindre Lougen 
og Laaland  og to store torpedobåde 
benævnt Tb 1940 (færdigbygget efter 
krigen som kystjagerne Huitfeldt og 
Willemoes).

Tilgang til Flåden i perioden 1920 – 
1940
Som det kan ses af omstående var 
tilgangen af nye enheder til Flåden i 
perioden 1920 – 40 yderst begrænset. 
På 20 år tilgik i alt 23 enheder, heraf 16 
egentlige krigsskibe. 
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Inspektionsskibet Fylla (1920)
Ubådene Daphne & Dryaden (1927)
Værkstedsskibet Henrik Gerner (1928)
Fortmotorfartøjet Kongedybet (1928)
Inspektionsskibet Hvidbjørnen  (1929)
6 torpedobåde af Dragen og Glenten-
kl. (1931-35)
Kongeskibet Dannebrog (1932)
Inspektionsskibet Ingolf (1934)
Opmålingsskibet Hejmdal (1935)
Inspektionskutteren Ternen (1937)
3 undervandsbåde af H-kl. (1938-39)
3 minestrygere af Søløven-kl. (1939-40)
Opmålingsskibet Freja (1939)

Flåden ved begyndelsen af Anden 
Verdenskrig august 1939
Da Tyskland angreb Polen den 1. sep-
tember 1939 og England og Frankrig 
to dage senere erklærede Tyskland krig 
pga. tidligere stillede garantier overfor 
Polen, var det i forhold til august 1914 
en stærk decimeret Flåde Danmark 
rådede over. Holdningen i befolkningen 
havde også i mellemkrigsårene ændret 
sig fra holdningen i august 1914. Det er 
min påstand, at langt den overvejende 
del af befolkningen ikke var indstillet 
på, at Danmark skulle sætte sig mili-
tært til modværge. Det var i og for 
sig en naturlig følge af 20 års kon-
stante nedskæringer på Forsvaret. 
Politikkerne havde naturligvis en 
stor del af ansvaret, men det havde 
befolkningen også. Det var et flertal af 
”hr. og fru Danmark” der gang på gang 
ved valgene op igennem 1920´erne og 

1930´erne - igen og igen havde bragt 
partier til magten, der klart havde til 
hensigt at reducere eller helst helt 
fjerne Danmarks militære forsvar.

I august 1939 rådede Danmark derfor 
kun over beskedne sømilitære styrker 
bestående af:

2 artilleri/panserskibe
1 minelægger og 2 minekraner
6 nyere torpedobåde
6 små forældede torpedobåde  
9 undervandsbåde
3 moderne minestrygere
3 ældre små minestrygere (tidligere 
torpedobåde)
7 inspektions, opmålings- og værksteds-
skibe
56 uarmerede kuttere (tidligere fiske-
kuttere)

Et par stemnings angivelser fra 
1940-42
Statsminister Stauning udtalte i sin 
nytårstale 1/1 1940:
”Vi kunne på grund af Landets 
karakter ikke skabe et forsvarsvæsen 
som andre lande selv om viljen havde 
været tilstede....”.
”For det danske folk er der kun 
een vej farbar. Vi må fortsætte på 
neutralitetens vej, og vi må håbe på 
holdbarheden af de løfter og aftaler, 
som gælder for os”.

Talen gav anledning til livlig diskus-
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Der var oprindeligt bevilliget to store torpedobåde af Tb 40-kl. ved Forsvarsord-
ningen af 1937. Dette blev forøget med yderligere to, da selv regeringen i foråret 
1940 kunne høre ”Fenrisulven glamme”. De to første både var på dette tidspunkt 
end ikke påbegyndt. Anskaffelse af forsvarsmateriel tager tid. (Rigsarkivet) 

sion i pressen der resulterede i en beslut-
ning i folketinget den 19. januar 1940:
”Folketinget beslutter at udtale, at 
man fra alle Sider i det danske Folk 
er enig om, at Landets Neutralitet skal 
opretholdes, og at de Midler, der raades 
over, om fornødent skal anvendes for 
at hævde og værne Rigets Fred og 
Uafhængighed, og tilsiger Ministeriet 
sin Støtte i Arbejdet herfor”.

I foråret 1940 var der pludseligt (efter 
næsten 20 års konstante nedskæringer) i 
regeringspartierne, som en reaktion på den 
herskende krig enighed om bygning af:
1 ubåd af H-klassen
1 inspektionsskib
2 torpedobåde Tb40, udover de i 1937 
loven vedtagne
2 minefartøjer (Lougen og Laaland)
10 umagnetiske minestrygere (MS-klassen)

Under hensyntagen til det rimeligt gode 
forhold imellem Danmark og Tyskland, 
da Danmark i  juni 1939  havde  sagt  ja 

tak til et tilbud fra Tyskland om at indgå 
i en Ikke-angrebspagt med samme, 
gav den tyske marineattaché den 5. 
april 1940 skriftligt Marineministeriet 
underretning om materielleverancer 
fra Tyskland til bygning af:
3 minefartøjer, 4 torpedobåde, 1 under-
vandsbåd, 1 inspektionsskib, 3 motortor-
pedobåde og 1 fyrinspektionsskib.
De andre nordiske lande havde sagt 
nej tak til det ”fine” tilbud om en Ikke- 
angrebspagt. Aftalen så for dem ud 
som et tysk propagandanummer, der 
skulle fremhæve Tysklands fredelige 
hensigter. 

Udenrigsminister Erik Scavenius ud-
talte den 8. juli 1940, altså tre måneder 
efter besættelsen:
”Ved de store tyske sejre, der har slået 
verden med forbavselse og beundring, 
er en ny tid oprundet i Europa, der 
vil medføre en nyordning i politisk og 
økonomisk henseende under Tysklands 
førerskab”.
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Mindehøjtidelighed i Odd Fellow Palæet  den 8. juni 1942 for chefen for Frikorps 
Danmark oberstürmbannführer (oberstløjtnant) C.F. von Schalburg. Han faldt i Rus-
land i tysk tjeneste i spidsen for sine mænd. Højtideligheden blev bivånet af i stribevis 
af danske og tyske honoratiores. Hele den danske politiske elite med statsministeren 
i spidsen deltog i højtideligheden. Endvidere deltog prins Harald og prinsesse He-
lena, samt repræsentanter for alle 3 værn og fra Livgarden.

I marts 1941 kom 400 danske Finlands 
frivillige tilbage til Danmark efter at 
have kæmpet som frivillige i den fin-
ske hær mod Sovjetunionen.
En del af disse ønskede at fortsætte 
kampen mod kommunismen. Godsejer 
Axel Juul, leder af DNSAPs SA afdel-
ing, skrev til krigsminister Brorsen fra 
partiet Venstre for at få klare linjer. 
Juul modtog som svar krigsministeriets 

cirkulære af 8. juli 1941 samt et privat 
brev fra ministeren. I dette skrev 
ministeren: 
”at det ikke alene var helt korrekt at de 
pågældende meldte sig, men at det var 
ønskværdigt, at et så stort antal som 
muligt meldte sig,  idet man derved 
undgik en tvangsudskrivning af et kon-
tingent danske soldater til kampen 
mod kommunismen”.
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Ubåden Havhesten søsættes fra Dok-
øen den 1. juli 1940. (FBDF)

I begyndelsen af 1942 sås en spirende 
dansk modstandsbevægelse, men mod-
standskampen havde stadig bestemt 
ikke regeringens støtte. 
Den 2. september udtalte statsminister 
Buhl (Socialdemokratiet) at regeringen 
aktivt vil bekæmpe enhver form for 
sabotage: 
”Vær med til at gøre det klart for alle, 
og navnlig for de unge, at den som 
begår sabotage eller hjælper med dertil 
eller som over for myndighederne 
tilbageholder viden om sabotageplaner 
eller undlader at medvirke til opklar-
ing af sabotage, handler mod sit fædre-
lands interesse”.
(Det var samme Vilhelm Buhl der blev 
statsminister i befrielsesregeringen i 
maj 1945)

Status for nybygninger ved besæt-
telsen den 9.april 1940
Da Tyskland besatte Danmark i det 
der mest rigtigt kan kaldes en freds-
tidsbesættelse, da der fra Dansk side 
ikke udøvedes nogen alvorlig ment 
militær modstand. Der var efter rege-
ringens bestemmelse ikke indkaldt 
nogen sikringsstyrke, og de 300 uddan-
nede soldater der fandtes ved grænsen 
i Sønderjylland var af Forsvarsminister 
Alsing Andersen (socialdemokratiet), 
så sent som kl. ca. 2230 den 8. april 
blevet nægtet at rykke ud fra deres 
kaserner for at gå i stilling/grave huller, 
så de på nogenlunde effektiv måde 
kunne møde/forsvare sig mod et tysk

angreb. Forsvarsministeren havde udtalt 
at ”der intet måtte foretages der kunne 
udæske en Danmark venligtsindet 
nation”. Med dette mente han Tysk-
land! På trods af at det i løbet af den 
8. april var konstateret, at der syd for 
grænsen ved Kruså var opmarcheret en 
15 km lang tysk vognkolonne!

Den 9. april var følgende skibe under 
bygning på Holmen:
Mineskibet Lindormen og under-
vandsbåden Havhesten. De færdigbyg-
gedes og indgik i Flåden henholdsvis i 
november 1940 og september 1942.

Efter besættelsen gennemførtes/påbe-
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Minekabelbåd MK 2 (senere benævnt MK 4) under bygning på Holbæk Skibs- og 
bådebyggeri i efteråret 1940. (FBDF)

gyndtes bygning af følgende enheder:
1) Minekabelbådene MK 3 og 4, påbegyndt 
1940 på Holbæk Skibs- og bådebyggeri og
indgik i marts-november 1941.
2) Minestrygerne MS1-10, bygget på 
Holbæk Skibs- og bådebyggeri i 1941, 
alle indgik i 1941.
3)   Mineskibene Lougen og Laaland 
påbegyndes i august 1940 og indgik i 
august 1941.
4) Tre minestrygere af Søløven-
klassen påbegyndes den 1. juli 1941, 
og indgik juli-november 1942.
5) Torpedobådene (Tb 40) Najaden 
og Nymfen påbegyndes juli 1942 
og søsattes i marts og juni 1943. De 
færdigbygges først efter krigen.
6) 3 Tb 41, senere Krieger- klassen, 
påbegyndt henholdsvis den 21. august 
1943 (to stk.) og 14. september 1943.

Materialerne til disse seks både blev som 
lovet leveret af Tyskland uden beregning. 
Regeringen havde efter tysk ønske/krav 
i februar 1941 udleveret seks danske 
torpedobåde til besættelsesmagten, og 
materialerne var kompensation for dette.
Torpedobådene skulle indgå som torpe-
dofangboote i den tyske marine ved 
uddannelsen af ubådsbesætninger i Øster-
søen. Hvor mange allierede liv disse seks 
både har på samvittigheden tror jeg ikke, 
der er mange danske der ynder at tænke 
for meget på. Det at Danmark kom så 
forholdsvis billigt igennem krigen, skyldtes 
vores mere end venlige samarbejdspolitik. 
Det var godt for den danske befolkning, 
men utrætteligt dansk arbejde i industri 
og landbrug, samt ved militære byggerier 
under hele krigen kostede indirekte mange 
døde allierede soldater og civile. 
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Minestrygeren Søhesten på stabelen 
og klar til søsætning den 30. april 1942. 
Det gjaldt om at få beddingerne fri-
gjort, så man kunne komme igang med 
at bygge nye torpedobåde til Flåden.

Ud fra foranstående kan ses, at der 
således tilgik/var under bygning 24 nye 
enheder på kun lidt over tre år, mens 
landet var besat. Af disse 24 enheder er 
det lettest at forstå, at der blev bygget 
minestrygere. Danmark skulle efter 
dansk-tysk aftale foretage minestryg-
ning øst-vest i de danske farvande for 
at sikre færgeforbindelserne. Tyskerne 
tog sig af at stryge nord-syd. Dette 
gjorde at danskere gennem hele krigen 
kunne færdes på tværs af landet for, at 
passe deres arbejde og foretage private 
ærinder. Det var bestemt også i tysk 
interesse at farvandene øst-vest blev 
strøgne med dansk materiel og med 
danske besætninger. Tyskerne havde jo 
rigeligt at bruge deres egne enheder og 
besætninger til.
Men hvorfor skulle der bygges en 
ubåd, mineskibe, minekabelbåde og 
torpedobåde?

Tempoet i byggeriet
For at konstatere om bygning af 
Flådens skibe foregik hurtigere eller 
langsommere i fredstid end under 
besættelsen, har jeg kigget på 
byggetider for to skibsklasser. Grunden 
til dette er, at det er interessant at 
konstatere om byggeriet foregik lang-
sommere under Besættelsen, hvor det 
må formodes at være vanskeligere at 
skaffe materialer. Endvidere var der 
en betydelig og dokumenteret risiko 
for, at Tyskland på den ene eller anden 
måde ville kræve danske krigsskibe 

udleveret, eller eventuelt sætte sig i 
besiddelse af dem med magt til brug i 
Kriegsmarine. 
Udlevering var der som nævnt et 
tidligere eksempel på, da den danske 
regering i februar 1941 beordrede 
Flåden til, at udlevere de seks danske 
torpedobåde af Dragen/Glenten klassen 
til Kriegsmarine. Efterhånden som 
krigen skred frem kom tyskerne mere 
og mere til at mangle skibsmateriel, 
hvilket bl.a. ses  af, at en stor del  af de 
skibe der faldt i tyskernes den 29. 
august 1943, blev taget i brug af 
Kriegsmarine. Endvidere blev en del af 
de sænkede enheder på Holmen hævet, 
sat i stand og hejste kommando under 
tysk flag.  
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Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det! Danmark er besat, men al-
ligevel foregår Søhestens søsætning med fuld honnør, flag på kranbanerne og 
mange honoratiores. Fuldstændig som i fredstid. (FBDF)

Så er Søhesten på vej ud i sit rette element. Den indgik i Flådens tal den 26. 
september 1942. Den 29. august 1943 blev den i Kalundborg erobret af tyskerne, 
i uskadt stand og uden kamp. Den tjente resten af krigen i Kriegsmarine, og blev 
genfundet i Brunsbüttel ved krigens slutning.(FBDF) 



Kølstrakt Løbet af 
stabelen

Indgået i 
flåden

Dage fra 
kølstræk-
ning til 
søsætning

Dage fra 
kølstræk-
ning til ind- 
gået i flåden

Søridderen 1/7 1941 11/4 1942 27/2 1942 213 431
Søhesten 1/7 1941 30/4 1942 26/9 1942 287 491
Søhunden 1/7 1941 16/5 1942 17/111942 218 371

Middel 239 431

Kølstrakt Løbet af 
stabelen

Indgået i 
flåden

Dage fra 
kølstræk-
ning til 
søsætning

Dage fra 
kølstræk-
ning til 
indgået i 
flåden

Søløven 3/5 1938 3/12 1938 10/7 1939 213 431
Søbjørnen 3/5 1938 16/2 1939 8/9 1939 287 491
Søulven 13/12 1938 18/7 1939 20/1 1940 218 371

Middel 239 431
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De tre første minestrygere af Søløven-klassen blev bygget efter følgende terminer:

De tre sidste minestrygere af Søløven klassen blev bygget efter følgende terminer:

Jeg har derfor prøvet at kigge på de 
faktiske byggetider for to klasser af 
skibe for at konstatere, hvordan det 
faktisk forholdt sig.
Jeg har kigget nærmere på de seks 
minestrygere  af  Søløven-klassen  og de
to torpedobåde Tb 40 Najaden og 
Nymfen, der blev påbegyndt under 
besættelsen og færdiggjort efter denne
med navnene Huitfeldt og Wille-
moes. 
De seks minestrygere er perfekte til at 
lave en sammenligning af, da tre af disse 

blev bygget inden krigen altså under 
fredsforhold i perioden 1938-1940, og 
de tre sidste under besættelsen fra 1941-
42. Ved bygning af de tre første må det 
forventes, at leverance af byggematerialer 
var på et normalt niveau, hvilket måske 
ikke var tilfældet ved bygning af de tre 
sidste, der blev bygget under krigen hvor 
Danmark var besat. 



Kølstrakt Løbet af 
stabelen

Indgået i 
flåden

Dage fra 
kølstræk-
ning til 
søsætning

Dage fra 
kølstræk-
ning til 
indgået i 
flåden

Dragen 15/5 1929 8/11 1929 6/8 1930 177 448
Glenten 15/9 1932 6/1 1933 1/7 1934 113 541

Middel 145 495

Kølstrakt Løbet af 
stabelen

Indgået i 
flåden

Dage fra 
kølstræk-
ning til 
søsætning

Dage fra 
kølstræk-
ning til 
indgået i 
flåden

Najaden 3/7 1942 17/3 1943 1947 257 Ikke relevant.
Nymfen 3/7 1942 22/6 1943 1947 354 Ikke relevant.

Middel 306
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Dragen/Glenten - dage fra kølstrækning til indgået i flåden.  Deplacement let: 270 t.

Najaden/Nymfen - dage fra kølstrækning til indgået i flåden.  Deplacement let: 701 t.

Som det ses af omstående var bygge-
tiderne for de to serier af minestrygerne 
fuldstændig ens. Der er altså intet belæg 
for at tro at byggeri på Orlogsværftet 
under krigen foregik med nedsat has-
tighed.

Med hensyn til sammenligning af 
byggetider for mere komplicerede 
enheder som torpedobåde er det lidt 
mere problematisk, da der ikke blev 
færdig bygget torpedobåde under be-
sættelsen. 
Jeg har derfor været nødsaget til at 
kigge på byggetider for to torpedobåde 

Dragen og Glenten bygget fra 1929 
til 1934, og de to betydeligt større Tb40 
Najaden og Nymfen der ikke blev 
færdigbygget under besættelsen. De 
blev dog søsat og de væsentligste dele 
af maskineriet var installeret. Najaden 
og Nymfen var tæt på tre gange så 
store som Dragen og Glenten.
Steen Steensen nævner i sin bog 
”Flådens Skibe” fra 1950 mht. byg-
ningen af Najaden og Nymfen at: 
”For atter at faa beddingerne gjort 
klar til andre nybygninger forcerede 
man nu arbejdet ….”. 
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Najaden klar til at løbe af. Arbejdet var 
blevet forceret, så beddingerne kunne 
frigives til bygning af 6 torpedobåde af 
Tb 41-kl., som tyskerne havde leveret ma-
terialer til - som beregning for de seks i 
1941 udleverede torpedobåde. (FBDF)

Søsætningen af Najaden den 17. marts 
1943. Torpedobåden var en del af for-
svarsordningen af 1937, hvor den var 
bevilliget som et dansk svar på Tysklands 
oprustning. Uden at være uvenlig kan 
man godt sige, at den kom et par om-
bæringer for sent. (FBDF)
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Nymfen ved Dokøen efter sin stabelafløbning den 22. juni 1943. (FBDF)

Nymfen (tv) og Najaden (th) henlagt i Sømingraven på Holmen efter den 29. 
august 1943. Najaden havde i tiden fra sin søsætning i marts 1943 til den 29. au-
gust bl.a. nået at fået monteret sin skorsten. Det vurderes, at kedler og turbiner 
også var monteret på dette tidspunkt. De to torpedeobåde blev ikke sænket den 
29. august, men tegninger og visse vigtige dele blev gemt. (FBDF)
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Viceadmiral Vedel var den drivende 
kraft i, at Flådens chefer var orien-
teret om viceadmiralens holdning 
- den danske Flåde skulle ikke falde 
ubeskadieget i tyskernes hænder. Af-
hængigt af situationen skulle skibene 
søge til Sverige eller sænke sig selv.
Beslutningen om at sænke skibene 
på Holmen var viceadmiralens - det 
politiske system var fuldstændig fedtet 
ind i samarbejdspolitikken. 

Hvis byggetiderne fra kølstrækning til 
søsætning sammenlignes for Dragen/
Glenten og Najaden/Nymfen ses, at 
byggetiden til søsætning for de to sidste 
var ca. det dobbelte af de to første, men 
de var også næsten tre gange så store.
Ovenstående gør at Steen Steensens be-
mærkning om at byggeriet blev forceret 
synes helt korrekt, da tre gange så store 
skrog blev bygget på kun den dobbelte 
tid af Dragen/Glenten.

Der skulle efterfølgende bygges seks 
nye små torpedobåde af Tb41-klassen, 
som skulle være erstatning for de seks 
både som Regeringen i 1941 havde ud-
leveret til Tyskland. En del af aftalen 
var at tyskerne uden beregning skulle 
levere materialer til bygning af seks 
nye torpedobåde – og den aftale holdt 
tyskerne. Hvad der så ville være sket med 
bådene hvis de var blevet færdigbygget 
vides ikke. Det kan være at regeringen 
ikke havde været så medgørlig i 1945 
som i 1941 – der var jo sket væsentlige 
ændringer mht. krigslykken.

Byggeri efter Flådens sænkning den 
29. august 1943
Af uforståelige grunde blev bygningen af 
de tre første Tb41 fortsat/startet efter, at 
mange af Flådens skibe på viceadmiral 
Vedels ordre (bemærk at det ikke var 
efter regeringens ordre, men alene 
viceadmiralens ordre)  var blevet sæn-
ket på Holmen den 29. august.
De to første blev kølstrakt den 21. au-

gust 1943 og den tredje så sent som den 
14. september 1943. Da tyskerne havde 
leveret materialerne, så Orlogsværftet 
sig selv efter Flådens sænkning nød-
saget til, at fortsætte byggeriet! Det 
stoppede først i efteråret 1943. I 
sandhed en grotesk situation.    
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De tre byggebeddinger på Dokøen set mellem den 8.-29. oktober 1943. På bed-
dingerne er de tre første Tb 41 ved at tage form, bygget af materialer leveret af 
tyskerne. Til venstre øverst i billedet anes ubåden Havfruen sat på land efter, at 
den var blevet hævet af tyskerne. (FBDF)

Udsnit af ovenstående foto. Når der tænkes på, at Danmark var i en mere end 
usikker situation efter  samarbejdspolitikkens sammenbrud, er det utroligt som 
byggeriet er skredet frem på ganske kort tid. De tre Tb 41 blev først kølstrakt den 
21. juli (to) og den sidste den 14. september. (FBDF)
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Mod og mandshjerte
I sommeren 1943 førte den danske 
regering stadig en mildest talt venlig 
samarbejdspolitik over for den tyske 
besættelsesmagt. Hele Danmark, indu-
stri, landbrug og fiskeri, arbejdede 
direkte eller indirekte for Tyskland. 
Danmark leverede landbrugsprodukter 
til Tyskland, der kunne brødføde ca. 
8,5 millioner civile eller soldater. Tyske 
fæstnings- og andre militære byggerier 
som lufthavne blev for en stor del udført 
af danske arbejdere og for danske penge. 
At Danmark under militær besættelse 
af en fremmed magt, stadig til en vis 
grænse kunne opretholde både en 
hær og en flåde, siger noget om hvor 
udpræget samarbejdet var.

En lille (meget lille) men velmotiveret 
modstandsbevægelse var langsomt fra 
1941-42 begyndt at vokse frem. 
Antallet af illegalt organiserede er 
vanskeligt at gøre op, men forskellige 
kilder nævner antallet 10-20.000 ved 
årsskiftet 1944/45, og 50-80.000 ved 
befrielsen i maj 1945. Det gik stærkt 
til sidst.

Da de tyske krav i august 1943 blev 
skærpet bl.a. ved krav om indførelse 
af dødsstraf for sabotage, kunne rege-
ringen ikke længere imødekomme 
kravene. Det at regeringen på dette 
tidspunkt sagde nej kan måske være 
påvirket af folkestrejkerne i Danmark, 
men utvivlsomt også af manglende 

tysk succes på mange slagmarker, som 
Afrika, Atlanterhavet og nederlaget 
ved Stalingrad. 
Regeringen havde dog stadig ikke så 
meget rygrad, så den ville beordre den 
danske Hær og Flåde til at ødelægge 
sit materiel. Hvis det faldt i tyskernes 
hænder, kunne det være årsag til 
utallige allierede soldater og civiles 
død eller lemlæstelse.
Den eneste ”forkølede” ordre regering-
en/forsvarsminister Brorsen (Venstre) 
kunne få sig selv til at udstede var 
en ordre til Flådens ledelse om: 
”Besættelse af skibene på Holmen må 
efter regeringens bestemmelser ikke 
imødegås med magt”. 

Viceadmiral Vedel havde i længere tid 
forudset en sådan situation, hvor det 
kunne tænkes at tyskerne med magt 
ville bemægtige sig Danmarks Flåde. 
Han beordrede derfor den 29. august kl. 
0400 om morgenen, da han fik melding 
om at tyske styrker var ved at rykke ind 
på Holmen, den danske Flåde sænket. Et 
meget drastisk skridt, der i hvert fald ikke 
var til at misforstå blandt de allierede. 
Viceadmiralens og Flådens folk var af 
den klare opfattelse, at Flåden ikke skulle  
falde i tyskernes hænder, og derved styrke 
Tysklands militære formåen over for de 
allierede.
En regeringsordre til Hæren om f.eks. 
at stikke ild til alle hærens depoter 
og kaserner ville have været et andet 
klart signal til de allierede om, hvor 
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Danmark NU stod. En sådan ordre 
kom ikke.
Selv om nedenstående intet har med 
Flådens nybygningsprogram under 
besættelsen at gøre synes jeg, at 
angivelserne af det hærmateriel der 
faldt i tyskernes hænder efter den 29. 
august 1943 giver stof til eftertanke. 
Krig kæmpes ikke alene med våben, 
det kræver også meget andet grej, og 
ikke mindst fasthed, udholdenhed samt 
mod og mandshjerte. 
Hvordan havde verden set ud i dag, 
hvis Stauning og Munch i foråret 1940 
havde været henholdsvis Premier- og 
udenrigsminister i England - i stedet 
for Churchill og Lord Halifax?   

Oversigt over en del af tyskerne tagne 
danske hærmateriel, august 1943:

1) Geværer og karabiner 116.000
2) Maskinpistoler 1.400
3) Maskingeværer 4.725
4) 20 mm kanoner 258
5) 37 mm kanoner 72
6) 81 mm morterer 132
7) 75 mm feltkanoner 143
8) Svære feltkanoner 37
9) 75 mm luftværns-
     kanoner  36
10) Cykler  3.000
11) Biler  1.000
12) Motorcykler 500
13) 8 mm patroner 60.000.000 
 
14) Artillerigranater 750.000

15) Flyverbomber 10.000
16) Håndgranater og
      geværgranater 100.000
17) Uniformer  130.000
18) Kapper  130.000
19) Drejlstøj  100.000
20) Støvler  135.000
21) Gasmasker  155.000
22) Uldtæpper  100.000
23) Hertil en stor mængde klædevarer,
      lagener, håndklæder, skrive-
         maskiner, telte, 63 fly og flymotorer, 
      radio og telefonmateriel, heste, 
      seletøj, trainvogne, kogekasser, 
      kostforplejningsinventar, sanitets-
      materiel, konserves mm.

____________
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Et sørgeligt syn at se ubåden Havfruen hænge i en tysk kranstrop i efteråret 
1943, efter at være blevet sænket på Holmen den 29. august 1943. De tre ubåde 
Havmanden, Havfruen og Havkalen kunne have været den Danske Flådes mest 
slagkraftige våben den 9. april 1940.
Man kan vel næppe sige at Havfruen havde sit på det tørre, selv om det ser sådan ud.

Ubåd på afveje
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Grundskole på Middelgrundsfort. Her fik rekrutterne deres første militære ud-
dannelse. (J. C. Ankergren 1940-41)

Vicetoldinspektør
Erik J. Nielsen

Jeg blev født den l. juni 1924 i Ræve-
gade i Nyboder. Min far var dengang 
overmatros. Jeg kom til at gå i Ny-
boder Skole. Mine to bedste kamme-
rater var Kaj fra Elsdyrsgade og Einar 
fra Tigergade.
Vi tilbragte det meste af vores fritid på 
Langelinie og i havne området, hvor vi 

interesseret fulgte med i livet ombord 
på skibene og på kajerne. Dengang var 
alle kajer tæt besat med store og små
skibe, som lossede og lastede. Vi var 
fast besluttet pa, at vi ville til søs, når 
vi blev gamle nok til det. Mine forræl-
dre så gerne, at jeg overgik til mellem- 
og realklasserne, men det var jeg ikke 
interesseret i. Jeg ville ud at sejle. Min 
far var pa det tidspunkt væk hjemmefra 
i lange  perioder (han var i Søværnet) 

Min tid i Søværnet
1941 - 1950
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og kunne  ikke  sætte trumf på. Så jeg 
forlod skolen efter 7. klasse som 14 
årig. Det følgende forår i 1939 kom 
jeg pa Sømandshøjskolen i Svendborg. 
Her lærte vi om kompasset, søvejs-
reglerne, splejsning, sejlsyning, roning 
og andre ting. 
Efter tre måneder sørgede skolen for, 
at eleverne fik hyre. Jeg blev forhyret 
med motorgaleasen Stella af Ommel 
som kok og jungmand.
Besætningen bestod af skipperen, en 
bedstemand, en jungmand og mig. 
Desuden skipperens kone, som vejled-
te mig med hensyn til madlavnin gen, 
som jeg intet kendskab havde til. Da vi 
d. 3. september var pa vej til Randers 
med en last tre fra Kotka i Finland, un-
drede skipperen sig over, at alle fyrene 
langs den svenske kyst var slukkede.
Det viste sig, at verdenskrigen var brudt 
ud. Da vi et par dage se nere ankom til 
Randers, lå der et brev til skipperen fra 
mine for ældre med anmodning om, at 
jeg blev afmønstret og sendt hjem.
Min far forsøgte uden held at skaffe 
mig en læreplads på Orlogsværftet. Så 
jeg havde forskellige småjobs til jeg 
i 1941 kunne søge ind som mathelev. 
Der skulle bruges 208 elever, men efter 
sigende var der flere tusinde ansøgere. 
Til trods for min korte skoletid og en 
bygningsfejl på højre øje blev jeg an-
taget tillige med flere andre, som var 
sønner af folk i Søværnet. En form for 
nepotisme?
Den 7. Juli 1941 mødte de nye elever 

ved Personelkontoret pa Holmen. 
Her blev vi registreret og fik udleveret 
uniformsdele på beklædningsmagasi-
net og køjetøj fra magasinet ved Tak-
kelloftsgraven.
Derefter blev vi sejlet til Middelgrunds-
fortet, hvor vi de næste tre måneder 
blev heglet igennem med alt Søvær-
net vedrørende. Efter et par uger blev 
der givet landlov. Dog skulle vi kende 
alle grads tegn for hær og flåde og 
vide, hvem man havde hilsepligt for. 
Hilsepligten gjaldt ogsa for tyske be-
falingsmænd, og det var ikke popu- 
lært. Vi gjorde alt for at undgå det. 
Hvis man forude så en tysker, kunne 
man gå ind i en trappeopgang eller en 
forretning og opholde sig der, til tysk-
eren havde passeret.
Ved slutningen af de tre måneder på 
Middelgrundsfortet kunne vi fremsætte 
ønske om, hvilket korps vi ville tilhøre. 
Ønsket blev så vidt muligt efterkom-
met. Jeg valgte matroskorpset. Så blev 
vi øverført til Holmen og indlogeret 
på artilleriskibet Niels Iuel, som lå 
ved Bradbænken. Her fortsatte under-
visningen. Dels fælles undervisning 
med eksercits, gymnastik, skydning 
på Amager Fælled m.m. Desuden spe-
cialundervisning indenfor de enkelte 
korps. For matrosernes vedkommende 
var det sømandsskab i almindelighed 
med splejsning af tovværk og wire. 
Læreren var matroskvartermester K. 
Eisen. Han var dygtig til at undervise. 
Desuden lærte vi signalering, matros  
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Niels Iuel ved Bradbænken på Holmen i 1942. Der er påmalet store natio-
nalitetsflag på skibssiden. (FBDF)

korpsets speciale. Det omfattede flag- 
signalering med flådens signalflag, 
som adskilte sig fra de internationale 
flag. Endvidere semaforsignalering med 
håndflag samt morsesignalering med 
Aldislampe. Signalering interesserde 
mig meget, og jeg opnåede hurtigt 
det eftertragtede signalmærke, de to 
krydsede håndflag. Et mærke, jeg res-
ten af min karriere kunne smykke mig 
med pa venstre ærme. Mærket for god 
pistolskydning opnåede jeg også at få. 
Opholdet på Niels Iuel varede til mid-
ten af april 1942. Derefter blev vi over  
flyttet til artilleriskibet Peder Skram, 
for nu skulle vi endelig ud at sejle. 
Foruden den værnepligtige besætning 
var vi et par hun drede elever, som der 
skulle skaffes plads til. Så vi fik anvist 
køjeplads de særeste steder. Sammen 
med tre andre kom jeg til at logere i 

forreste 24 cm. kanontarn i skakten, som
førte ned til ammunitionsmagasinerne. 
Det var en bidende kold oplevelse. 
Efter en vinter med 30 frostgrader var 
skibet nærmest som en dybfryser. Men 
vi kom da afsted, og nu skulle teori 
omsættes til praksis.
Det blev skydning med kanoner, far-
tøjsøvelser, vagttjeneste med tørn ved 
roret og opøvelse i de forskellige rul-
ler m.m. Vi sejlede i Isefjorden, Stor-
strømmen, Smålandsfarvandet og Guld-
borgsund. Vi kom ikke længere vest 
på. Jeg formoder, at der har været et 
tysk forbud mod det. Togtet varede til 
d. 2. oktober. Efter en uges ophold på
Søværnets Kaserne blev eleverne fordelt 
pa to ældre fartøjer, inspek tionsskibet 
Beskytteren og mineskibet Lossen. 
Jeg kom pa Lossen. Vi tilbragte det 
meste af tiden i Isefjorden, hvor under-
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Til højre i billedet ses agterskibet af Lossen efter at den var blevet sænket på 
Holmen den 29. august, sammen med 27 andre af Flådens skibe. (FBDF)

visningen fortsatte. Måske mere in-
tenst end tidligere. Kvartermester Kai 
Eisen var en ihærdig og dygtig lærer. 
Desværre viste det sig senere, at han 
havde samarbejdet med besættelses-
magten, og han blev afskediget.
Togtet med Lossen varede til marts 
1943. Efter ophold pa kasernen og fe-
rie fik jeg en kort udkommando med en 
ældre torpedobad Hajen, som med sta-
tion i Næstved foretog minestrygning i 
Smålandsfarvandet.
Den 6. juli mønstrede jeg på den ny-
byggede minestryger M5 Søhesten. 
Vi fik station i Kalundborg og foretog 
strygning med flydemagnet i skibs-
ruten mellem Kalundborg Fjord og

Samsø. Ingen af den menige besætning 
blev informeret om den skærpede situ-
ation i landet med folke strejker, ud-
gangsforbud og henrettelser. Om 1ør-
dagen den 28. august blev der beordret 
søkrigsvagt. Vi antog det for at være en 
øvelse.
Men en af mine kammerater, som stod 
til rors, da vi sejlede mod fjorden, 
hørte en af officererne sige til en an-
den: “Hvis vi ikke forsvinder nu, bliver 
det for sent”. Hvad han mente med det, 
forstod vi ikke. Vi vidste jo intet om siua-
tionen i landet. Da vi anløb Kalundborg, 
blev den skærpede vagt opretholdt, og 
der blev følgelig ikke givet landlov. Ud 
på natten overgik vi til normal vagt i 
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Søhesten og to 
MS-både i Maskin-
graven på Holmen 
i september 1943. 
Hvad der er lige så 
interessant er “ap-
paratet” der ligger 
på kajen til højre. 
Det er en dansk fly-
demagnet opfundet 
af orlogskaptajn H. 
J. Bahnsen.
Søværnet havde ud-
taget patent på sys-
temet, der blev pro-
duceret i stort tal på 
Helsingør Værft.
Der blev givet til-
ladelse til at tyskerne 
også kunne bruge 
systemet. (FBDF)

havn med en vagtassistent og en or-
donnans pa dækket og en skildvagt på 
kajen. Alle andre skyndte sig til køjs. 
Kl. 0430 blev vi vækket af høje råb på 
tysk med trusler om skydning, hvis vi 
ikke kom pa dækket omgående. Da vi 
kom op, så vi tyskere overalt. Vi blev 
gennet ind på kajen, hvor officererne 
allerede stod med chefen, orlogskapta-
jn Thobo Larsen, på højre fløj. Det var 
pa det tidspunkt ved at blive lyst. Vi 
blev ført hen for enden af kajen, hvor 
et større antal mo torbåde, bemandet 
med tyske marinere, lå fortøjet. Vi blev 
fordelt i bådene under bevogtning 

og sejlet ud i fjorden. Et stykke ude 
så vi et stort tysk handelsskib, som lå 
opankret på tværs af sejlrenden. Jeg 
husker ikke skibets navn. Kun at det 
var hjemskrevet i Osna brück. Det var 
armeret med kanoner og antiluftskyts 
og bemandet med folk fra den tyske 
marine. Om bord blev Søhestens 
menige besætning anbragt i et rum 
nede i skibet. Koøjernes blændklapper 
blev skruet fast til, så vi ikke kunne se 
ud, og der var bevæbnede vagter ved 
døren. Vi fik ingen information om, 
hvad der videre skulle ske. Men vi fik 
forplejning af samme art og på samme 
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tid som den tyske besætning. Vi var 
overbevist om, at næste station ville 
være en tysk fangelejr. Da vi to dage 
senere blev ført op på dækket, så vi til 
vor overraskelse, at skibet lå fortøjet 
ved Langeliniekajen med Søhesten og 
en MS-båd pa siden. Vi blev sendt om 
bord på Søhesten for at pakke vores 
sager sammen. Det foregik under nøje 
overvågning. Jeg måtte sige farvel til 
min sejlhandske, som jeg havde haft 
siden min tid på Sømandshøjskolen. 
Den tyske officer fastholdt, at den til-
hørte Marinen. Vi blev sejlet over til 
Holmen og anbragt i Spanteloftsbyg-
ningen. Herfra kunne vi se de sænkede 
skibe og hørte fra andre interesseret, 
hvad der var sket rundt omkring. Vi fra 
Søhesten var rasen de og flove over, 
at vor chef ikke havde forsøgt at sejle 
til Sverige eller at sænke skibet. Han 
havde efter vor mening foræret fjenden 
en nybygget minestryger i perfekt 
stand. I protest fjernede vi navnebåndet 
fra vore huer . Vi havde ikke set noget 
til vore befalingsmænd siden episoden 
i Kalundborg. Officerer, kvartermestre 
og underkvartermestre blev bevogtet 
separat. Under interneringen på Hol-
men, så vi heller ikke noget til dem. 
Efter krigen blev orlogskaptajn Thobo 
Larsen chef for Flakfortet. Formentlig 
som en belønning for hans fremragen-
de indsats d. 29.august.
Efter halvanden måneds internering 
blev vi sat fri efter at have underskre-
vet en erklæring om ikke at foretage 

sig noget, som kunne skade den tyske 
værnemagt. Da dagen kom, havde vi 
proppet vore køjesække med alt, hvad 
vi kunne finde af brugelige ting. Det 
var for trinsvis uldtæpper. Mærkeligt 
nok blev vi ikke visiteret, da vi pas-  
serede Værftsbrovagten på vej hjem. I 
den følgende tid kunne man se mange 
af Nyboders kvinder iført frakke eller 
nederdel, som tydeligvis var syet af 
Søværnets uldtæpper. Jeg var nu ble-
vet matrosmath og blev af Personel-
kontoret anvist arbejde i Invalidefor-
sikringsretten, som havde til huse i 
Amaliegade. Her gik jeg til hånde i sags  
arkiverne. Herfra oplevede jeg på nært 
hold tyskernes forsøg på at overmande 
politiets vagtstyrke på Amalienborg d. 
19. september 1944. Det lykkedes som 
bekendt ikke, og tyskerne mistede en 
snes mand ved den lejlighed.Det var-
ede ikke længe, før der i Nyboder blev 
dannet modstandsgrupper. Jeg fulgtes 
meget med underkvartermester K. Ha-
slund. Vores opgave var, at transpor-
tere våben fra et lager i Malmøgade 
til en lejlighed i Elsdyrsgade, hvorfra 
våbnene blev viderefordelt. Vi kunne som 
regel hænge riflen over skulderen med 
kolben opad. Når vi derefter tog en frak-
ke på, kunne det næsten ikke ses. Vi 
gik gennem Østre Anlæg mod Nyboder. 
Mødte vi  nogle tyskere,  stillede  vi os
med ryggen til og begyndte at fodre 
ænderne i voldgraven. Matrosmath II. 
Kjøller brugte en anden metode. Han 
anbragte  riflerne  med  kolben  nedad 
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Opmålingsskibet Hejmdal der var et af de skibe der var tilgået Flåden i mellem-
krigsårene. Skibet var bygget på Holmen 1934-35 og hejste kommando for første 
gang den 9. maj 1935. (FBDF) 

i en spand. Der kunne være tre ad 
gangen. Så surrede han bøgegrene og 
papir omkring, så det lignede et lille 
træ, han havde hentet på en plante-
skole. Det cyklede han afsted med, 
og det gik godt hver gang. Artilleri-
math Benny Jacobsen købte en rulle 
optændingsbrænde og erstattede nogle 
af træstykkerne med en rulle plastisk 
sprængstof . Det gik også godt til trods 
for de talrige razziaer, som tyskerne 
foretog rundt om på byens gader. Efter 
BBC-budskabet d. 4. maj samledes vi 
ud for Kadetskolen i Gernersgade og 
cyklede derfra ud til Galle & Jessens 
chokoladefabrik ved Vibenhus Rund-
del. Her samledes grupperne og fik til-
delt forskellige opgaver som anhold-

else af landssvigere, Hipo-folk, bevogt-
ning m.m.. Senere flyttede vi til den 
daværende Garderhusarkaserne på 
Østerbrogade. Først her blev vi klar 
over, at vi hørte under modstandsor-
ganisationen “Bopa”, som jo var kom-
munistisk ledet. I begyndelsen af juni 
vendte vi tilbage til tjenesten på Hol-
men. Jeg fik udkommando med opma-
lingsskibet Hejmdal, som i nogenlun-
de uskadt stand blev sejlet op fra Kiel 
af den tyske besætning. Efter en kort 
overhaling på værftet var skibet klar, 
og vi kunne som det første danske skib 
efter krigen sætte kurs mod Færøerne 
og Grønland. Vi blev venligt modtaget 
ved ankomsten til Thorshavn. Da jeg 
sammen med tre andre gik i land, 
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HMS Annan var en af to engelsk byggede fregatter af River-klassen, der blev 
købt af englænderne i efteråret 1945. I den danske Flåde fik den navnet Niels 
Ebbesen. (FBDF)

passerede vi en tobaksforretning, som 
bugnede af varer. Tobaksvarer var jo 
en rationeret mangelvare i Danmark, så 
vi gik ind og spurgte forsigtigt, om vi 
kunne fa lov at købe en pakke cigaretter 
til deling. Ekspeditricen lo og sagde, at 
vi kunne købe det hele, hvis vi havde 
råd. Jeg var mere uheldig, da jeg i en 
søekviperingsbutik så en af de karakte  
ristiske røde Færøhuer udstillet. Sådan 
en ville jeg gerne have med hjem som 
souvenir. Sa jeg gik ind, hilste pænt og 
spurgte:”Hvad koster sadan en nisse-
hue, som De har i vinduet?”. Jeg blev 
nærmest smidt ud af forretningen med 
besked om, at jeg skulle ikke komme 
her og tale nedsættende om deres na-
tionaldragt. Episoden gjorde mig ked

af det og fik mig til at træde varsomt 
resten af tiden på de smukke, grønne 
øer. Efter nogle dage i Thorshavn fort-
satte vi mod Grønland. Det var meget 
hårdt vejr indtil vi passerede Kap 
Farvel. I Davis Strædet var der nærm-
est havblik. Vi anløb samtlige byer og 
bopladser på vestkysten samt de ameri-
kanske baser i Grønnedal og Søndre 
Strømfjord, og nåede op til Upernavik. 
Vi blev festligt og venligt modtaget 
overalt. En oplevelse, jeg aldrig glem-
mer, var isbræen i fjorden ved Jakobs- 
havn. Her sad vi en hel eftermiddag 
og så, hvordan der ustandselig bræk-
ker små og store isstykker af bræen 
og driver ud mod Davis Strædet. Det 
var meget betagende. Jeg erindrer en 
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Minestrygeren ME 1042 der på engelsk var benævnt MMS (Motor MineSweeper). 
Den var en af 10 minestrygere, som Danmark lånte af Royal Navy i sommeren 1945. 
Der var seks af en lidt mindre type (165 t), og fire af en større type (255 t). ME 1942 
var af den store type. En del af disse skibe havde sejlet med danske besætninger un-
der krigen under dobbelt flag - Dannebrog og The White Ensign. (FBDF)

søndag i Egedesminde, hvor der i of-
ficersmessen var dækket op til frokost 
for kolonibesty reren og andre af by-
ens spidser. Vi lå for anker i havnen. 
Det var blikstille, og vandet var som 
et spejl med nogle få mindre isskosser, 
som langsomt drev forbi. Pludselig 
krængede Hejmdal voldsomt over. 
Alle 1øse genstande havnede i bagbord 
side, og i officersmessen skred den fine 
opdækning af bordet og blev knust på 
dørken. Det viste sig, at en af skos-
serne havde kælvet og derunder haft 
fat i skibets kø1, hvilket  medførte den 
voldsomme krængning. Pa vejen hjem 

oplevede vi vinterens første snevejr ud 
for Ivigtut. Vi havde hårdt vejr på vej 
mod Færøerne, hvor vi anløb Klaksvig, 
Vaag og Thorshavn. Vi nåede Køben-
havn dagen før mine forældres sølv-
bryllup d. 2. oktober. Det var jo heldigt. 
Måneden efter drog jeg sammen med 
andre besætningsmedlemmer til New-
castle med DFDS. Derfra kørte vi med 
tog til Sheerness on Sea, hvor vi skulle 
bemande HMS Annan, en fregat, som 
fosvaret havde købt. Den blev senere 
omdøbt til Niels Ebbesen. Efter en 
månedstid i Sheerness med klargøring 
af fregatten sejlede vi hjem.
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I midten af december fik jeg udkomman-
do med minestrygeren MMS 1042. 
Det var en af de 10 fartøjer, vi havde 
lånt af Royal Navy. Den var bygget af 
træ og havde en samlet besætning på ca. 
20. Strygegrejet bestod af et flydekabel 
til magnetminer og en hammerbox til 
påvirkning af akustiske miner. Chefen 
og næstkommanderende var begge of-
ficerer af reserven. Regnskabsføreren, 
en underkvartermester, over lod tilsyn-
et med arbejdet på dækket til mig. Det 
var ikke noget problem, for den værne-
pligtige besætning opførte sig særdeles 
eksemplarisk. Udover dette stod jeg 
for udlevering af proviant og for sig-
naleringen. Vi foretog strygning ud 
for Djursland og i en periode fra Thy-
borøn og 20 sømil vestpå. I weekend-
erne besøgte vi forskellige havnebyer i 
Limfjorden. Ved et besøg i Skive havde 
Marinefore ningen arrangeret en festaf-
ten i nogle lokaler inde i byen. Man 
havde ogsa inviteret pigerne fra Skive 
Dameroklub. Da musikken spillede op 
til dans, sad jeg ved et bord sammen 
med et par kammerater. Jeg var ikke 
god til at danse og nøjedes med at se 
på. Men så kom havnefogeden og tog 
mig i armen og puffede mig i favnen pa 
en ung pige. Hun kunne danse, så det 
gik meget godt. Vi fattede sympati for 
hinanden, begyndte at skrive sammen 
og blev senere forlovet og gift. Vi var 
gift i næsten 50 år til min kone døde. 
I oktober 1946 forlod jeg ME 1042 og 
begyndte på underkvartermestersko-

len. Et halvt år efter blev jeg ukvtm.II 
nr. 54 med eksamenskarakter 8,30. De 
næste fire måneder tilbragte holdet i 
Arresødallejren, hvor vi blev delings-
førere for nyindkaldte værnepligtige. 
Det var noget af en opgave pludseligt 
at stå overfor 30 unge mænd fra for-
skellige egne af lan det og med for-
skellig baggrund. Det gik nu meget 
godt. Vi var i god fysisk form fra 
Ukvtm. skolen, hvor vi havde en times 
gymnastik hver morgen. Det satte os 
i stand til under eksercits og 1øb og 
strabadser ne pa feltbanen at gøre de 
indkaldte egnede til fortsat tjeneste i 
Søværnet. Efter to skoler i Arresødal 
var jeg en tid med opmalings skibet 
Freja pa opmaling i Lejre Vig i bun-
den af Roskilde Fjord.
Derefter en tur omkring marineka-
sernen i Frederikshavn. I december 
havde jeg ferie i forbindelse med mit 
bryllup. Så blev det den nybyggede tor-
pedobad T 16 Krieger. I 1øbet af som-
meren ledsagede vi og torpedobåden 
Krabbe kongeskibet Dannebrog med 
regentparret ombord til Stockholm. 
Det var interessant at vandre rundt i 
den svenske hovedstad. Butikkerne 
bugnede af varer, som vi i Danmark 
endnu ikke havde råd til at importere. 
Bl.a. fik jeg Nylonstrømper med hjem 
til min kone. Det var en nyhed her. Se-
nere besøgte vi Göteborg og Oslo.
I midten af september 1948 skiftede 
jeg til T 11 Bille, og månederne gik 
med sejlads og øvelser. Den 1. februar 
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Torpedobåden Krieger der lagde navn til klassen. Den bestod af seks både, 
hvoraf de tre blev påbegyndt i august/september 1943. Bådene blev først fær-
digbyggede efter Anden Verdenskrigs slutning. Krieger hejste som den første 
kommando den 17. marts 1948. (FBDF) 

1949 blev jeg ukvtm. I.
På det tidspunkt var jeg begyndt at 
spekulere over fremtiden. Jeg ville 
gerne se mere til min kone og deltage 
i vore kommende børns opvækst. Jeg 
tænkte på, hvor lidt min bror og jeg 
havde set til vores far i vore drengeår. 
Da jeg en dag var på vej hjem og pas-
serede Toldboden, traf jeg en tidligere 
underkvartermester, som nu var told-
betjent. Han var tilfreds med sit arbej-
de  og  forholdene  i  Toldvæsenet. Det 

fik mig til at gå hjem og skrive en an-
søgning. Jeg var heldig at få ansættelse 
samtidig med, at min kontrakt med 
Søvrernet udløb.
Jeg sejlede fortsat med Bille til jeg d. 
31. januar 1950 for sidste gang forlod 
Holmen som underkvartermester. Den 
næste dag begyndte jeg en ny karriere 
i Toldvæsenet. Det blev til 37 år. Jeg 
gik på pension som vicetoldinspektør 
i 1987.
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Minestrygeren Hajen som Erik Pedersen sejlede med i foråret 1943. Hajen 
var den tidligere torpedobåd af Springeren-klassen, bygget i 1916 med navnet 
Søløven. I 1943 var den udrustet som minestryger. På siden patruljekutteren P 
5. Uarmerede tidligere fiskekuttere havde Flåden mange af. (FBDF) 
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Boganmeldelser
”Krigen på havet 1864 – omkring 
Jylland” af Benno Blæsild. Udgivet 
den 9. oktober 2014 på Forlaget 
Hovedland. 203 sider, rigt illustreret. 
Pris: Kr. 249.

Forfatteren er cand. mag et art. og 
direktør for Fregatten Jylland i Ebeltoft. 
Bogens emne og udgivelsestidspunkt 
er godt valgt, thi kendskabet til sø-
krigen under Den anden slesvigske 
Krig er generelt meget begrænset. Her 
ved 150-års jubilæet for Danmarks 
glorværdige, men knap så succesrige 
kampe på land, har det været en 
positiv oplevelse at se denne bog 
udgivet. Søkrigen var en væsentlig del 
af krigen mod tyskerne/preusserne/
østrigerne, ligesom den havde været 
under den forrige krig, men også her er 
det generelle kendskab formentlig ret 
begrænset. Blokaden af de tyske havne 
kunne reducere eller lamme den tyske 
krigsindsats.
Hovedaktiviteterne i bogen foregår 
i Nordsøen, men bogens start er om-
kring træfningen ved Rügen den 17. 
marts 1864. Snart skal flådens større 
skibe imidlertid forlægge rundt om 
Skagen for at tage hånd om den 
trussel, som man er vidende om i 
Danmark: Ankomsten af en østrigsk 
flådestyrke. Læseren introduceres til 
hovedpersonerne i såvel den danske 
som den østrigske flåde.

Desuden giver forfatteren en ud-
mærket orientering om den tekniske 
udvikling frem til 1864, herunder 
skibsbygning, fremdrivningsmaskineri 
og ikke mindst brugen af søartilleri. 
Der er også en udmærket beskrivelse 
af lægernes arbejdsforhold under kam-
pene, og beskrivelserne tegner et godt 
billede af deres muligheder og navnlig 
af deres begrænsninger. Mange danske 
læsere har måske overset, at øen 
Helgoland på dette tidspunkt var en 
britisk ø, så læseren bliver derfor også 
introduceret til Captain, Sir Francis 
Leopold McClintock, Royal Navy, 
som var skibschef på HMS Aurora, 
en skruefregat bygget i 1863, som 
var ”vagtskib” ved Helgoland, og 
som observerede begge de stridende 
parter undervejs til træfningen ved 
Helgoland.
Krigen er rent tidsmæssigt sideløbende 
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med Den amerikanske Borgerkrig, og 
det er en af de første ”moderne krige”. 
Telegrafen er af stor betydning, men 
når læseren kommer til beskrivelsen af 
selve slaget, så udkæmpes det næsten 
som 300 år tidligere. Skibene har 
ganske vist fået dampkraft, men der 
skydes med bredsider, og mandskabet 
på begge sider lider voldsomme tab 
under beskydningerne, som er godt 
beskrevet.
Efter slaget ved Helgoland beskrives 
panserbatteriet Rolf Krakes kamp 
ved Als den 29. juni 1864, hvor 
skibschefen havde fået to opgaver, 
dels at forhindre en tysk overgang 
over Alssund, dels at evakuere hæren 
fra Als, såfremt en tysk landgang var 
lykkedes. Kommandoføringen var 
hæmmet af skibschefens manglende 
informationer om, hvornår man over-
gik fra den ene til den anden opgave, 
og flådens skibe modtog kun instrukser 
fra Marineministeriet i København. I 
praksis var der ikke noget samarbejde 
med hærens styrker, som tilsvarende 
også skulle indhente instrukser fra 
Krigsministeriet i København.
Endelig beskriver forfatteren situa-
tionen på vadehavsøerne, hvor kap-
tajnløjtnant O. C. Hammer befandt sig 
med en beskeden flådestyrke og 160 
soldater. Da flåden ikke kunne forsyne 
ham med det fornødne, så forsøgte han, 
efter mange forgæves henvendelser til 
flåden, om ikke hæren kunne hjælpe ham 
lidt. Marineministeriets irettesættelse 

af Hammer i den anledning endte med 
følgende ordlyd”…men at det ikke er 
Dem overladt at søge at forøge de Dem 
underlagte kræfter ved forlangender 
til Arméen. Når De har noget i så 
henseende at foreslå, vil De behage at 
henvende Dem her til Ministeriet”. 

Hammer var en enestående leder, 
som varetog de danske interesser på 
vadehavsøerne, men han kunne ikke i 
længden stå for det tysk/østrigske pres, 
og bortset fra Fanø måtte han overgive 
øerne den 19. juli 1864.
Af bogens slutning fremgår, at rege-
ringen i København ikke udnyttede 
det krigsmæssige potentiale, som den 
danske flåde udgjorde. Flåden var 
en potentiel nøgle til at opnå et mere 
gunstigt krigsforløb, set fra dansk 
synspunkt, men regeringen evnede 
ikke at inddrage søkrigen til landets 
fordel.
Bogen er forsynet med mange flotte 
og relevante illustrationer, blandt 
andet af de omfattende skader på det 
østrigske flagskib Schwarzenberg. 
Den er forsynet med et udmærket 
noteapparat, kildehenvisninger og 
illustrationshenvisninger. Kampene i 
1864 var i fotografiets barndom. Blandt 
illustrationerne er tillige fotodoku-
mentation fra prøveskydninger ved 
Oksbøl i 2014, hvor en kopi af et 
udsnit af en skibsside fra Jylland blev 
ramt af i alt fem skud fra en af datidens 
kanoner. Skaderne er omfattende – 



38

og ganske tankevækkende. Bogen 
er skæmmet af mange gentagelser af 
ligegyldige floskler om kampe til søs. 
Korrekturlæseren har tilsyneladende 
haft fri, mens sætternissen til gengæld 
har været på overarbejde.

Poul Grooss,
kommandør (pensioneret)

”Vi kæmpede til lands og til vands” 
af Hans Christian Bjerg og Ole 
L. Frantzen. Udgivet af Forlaget 
Hovedland den 23. oktober 2014. 197 
sider, rigt illustreret. Pris: Kr. 229.

Bogens undertitel er ”Fortællinger 
om danske krige i tusind år”, og det er 
sådan set forholdsvis nøjagtigt, for det 
første beskrevne slag er ved Svold i år 
1000. Trods mange kvalificerede gæt 
ved man stadig ikke, hvor Svold lå. 
Bogen er forsynet med særdeles gode 
kort, som hele tiden holder læseren 
ajour med det danske riges udstrækning 
på det pågældende tidspunkt. Den 
opmærksomme læser vil finde ud af 
ved selvsyn, at rigets udstrækning er 
blevet noget reduceret i de forløbne 
1.000 år – siden slaget ved Svold. 
Det er en særdeles god og læseværdig 
lille bog, som både rummer ”historie” 
og ”en god historie”, og den er 
skrevet af to af rigets bedste militære 
historikere. I de større krigsperioder 
giver forfatterne først en oversigt over 

perioden, og hvilke årsager den 

pågældende krig havde. Her angiver 
de hovedtrækkene, og senere følger 
korte beskrivelser af de enkelte slag. 
Hermed kan bogen både bruges som en 
kort opridsning af Danmarkshistorien 
og som opslagsværk. Oversigterne er 
også med til at uddybe de undertiden 
vanskelige situationer, som kongeriget 
har befundet sig i flere gange, hvor man 
i en presset situation har været nødt til 
at vælge side, og hvor disse valg har 
medført voldsomme og uforudsete 
konsekvenser.
Forfatterne har også inkluderet 
kamphandlinger, hvor danske tropper 
”har været lejet ud” til kampe i så fjerne 
områder som Ungarn og Irland. Her 
i 150-året for begivenhederne i 1864 
er det også godt at få repeteret begge 
de slesvigske krige og deres årsag. 
Efter Den anden Verdenskrig omtales 
Danmarks overgang fra Den kolde Krig 
til det internationale engagement, som 
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”Det dolda hotet – 12 forskare om 
ubåtar” (”Den skjulte trussel – 12 
forskere om ubåde”), redigeret af 
Andreas Linderoth. Bogen er udgivet 
af Marinmuseum Karlskrona den 27. 
november 2014 og kan kun købes via 
museet. 256 sider, illustreret. Pris 160 
svenske kr.

En række forskere fra Sverige, 
Danmark, Storbritannien og Tyskland 
har bidraget til denne populærviden-
skabelige og noget utraditionelle bog 
om ubåde. Den rummer 12 artikler 
med ubåde som hovedemne, men 
mange af artiklerne har en meget sjov 
tilgangsvinkel, ikke mindst fordi en 
del af forfatterne er kvinder. Deres syn 

har medført indsats på Balkan, i Irak, 
Afghanistan, Libyen og ved Afrikas 
Horn. Både ”Operation Bøllebank” 
og de voldsomme kampe ved Musa 
Qala i 2006 omtales i bogen, men 
her kunne læseren måske have ønsket 
sig en noget højere detaljeringsgrad i 
beretningerne. Bogen er forsynet med 
en fortegnelse over relevante museer 
og bøger samt et personregister.
Danmarks reduktion i løbet af de 
1.000 år tager forfatterne hånd om i 
afslutningen, hvor der konkluderes: 
”Danmark har eksisteret i tusind år. 
Kun i korte perioder har vi mistet 
vor selvstændighed. Vi har udkæmpet 
mange krige for at holde vore 
modstandere fra døren. Krigene har 
ganske vist medført tab af territorium, 
men det er lykkedes at bevare det 
danske riges selvstændighed. Det er 
en ikke ringe bedrift af en mindre stat, 
som i århundreder har været omgivet 
af glubske naboer”.

Poul Grooss,
kommandør (pensioneret)
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på denne ”mandeverden”, som det jo 
så absolut var i ubådenes første ca. 
100 år, er ganske unik og interessant. 
Bogen knytter sig ikke udelukkende til 
svensk ubådshistorie.
Svenskerne mistede i 1943 ubåden 
Ulven i et tysk minefelt udlagt på 
svensk territorialfarvand. Hele den 
historie bliver udmærket belyst via 
fortællingen om en maskinist, som 
omkom. Marinemuseet i Karlskrona 
har en del effekter fra forliset, ikke 
mindst fra det pågældende besæt-
ningsmedlem, og beretningen er godt 
fortalt.
Den danske marinehistoriker Søren 
Nørby har en velskrevet artikel om 
den første danske ubåd Dykkeren, 
dens rolle i neutralitetsforsvaret og 
den kollision i 1916, som kostede 
ubådschefen livet.
Svenske dykkere fandt i henholdsvis 
1998 og 2006 vragene af to sovjetiske 
ubåde, som var blevet sænket af finske 
ubåde i Ålandshavet i 1942. Hele 
denne del af Anden Verdenskrig, hvor 
finske ubåde blev udrustet til ubådsjagt 
på sovjetiske ubåde er formentlig 
ukendt for de fleste danskere.
Den følgende beskrivelse er af 
livet om bord i en svensk ubåd, og 
hvorledes tjenesten ombord igen-
nem tiderne er blevet forandret. 
Dernæst er der en meget grundig og 
veldokumenteret gennemgang af de 
tyske ubådsbesætningers uddannelse, 
kampmoral og effektivitet fra 1939 til 

1945.
Andreas Linderoth fra museet i 
Karlskrona skriver om livet ombord 
i en svensk ubåd i 1980’erne, og han 
kommer nogle af myterne om livet 
i en ubåd til livs. Forfatteren har 
fanget de voldsomme modsætninger: 
Ubådsbesætningerne skal være sær-
deles veluddannede, beredskabet er 
højt, men der sker normalt ikke noget 
som helst under sejladserne. Tjenesten 
er ofte kedelig og rutinepræget – men 
i en pludselig opstået nødsituation 
skal alle kunne stole på hinanden og 
arbejde rationelt og klogt for at få løst 
problemet.
Da den sovjetiske ubåd ”137” i 
oktober 1981 gik på grund midt 
inde i et forbudt øvelsesområde nær 
Karlskrona, var det en lokal fisker – 
og ikke marinen – som konstaterede 
krænkelsen af territorialfarvandet. Da 
den svenske statsminister nogle dage 
senere kunne meddele befolkningen, 
at ubåd ”137” medbragte kernevåben, 
så var store dele af den svenske 
befolkning klar over, at denne episode 
var mere alvorlig end tidligere 
”ubådsincidenter”. Forfatteren til 
denne artikel giver desuden sit bud 
på forskellen på mandlig og kvindelig 
sikkerhedspolitik samt lidt om ”helte-
rollerne” i denne besynderlige affære, 
og disse synspunkter behandles fortsat 
i den følgende artikel.
Dernæst beskrives den første tyske 
ubåd ”U1”, som indgik i Den 
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Ubåden Dykkeren som Søren Nørby har skrevet en artikel om i “Det Dolda Ho-
tet”. Billedet må være taget entet lige inden eller lige efter Første Verdenskrigs 
udbrud. Til højre ses det nybyggede Dragørfort der var klar i 1914-15. Der var 
undrvandsbådsstation i Dragør i efteråret 1914. (FBDF) 

kejserlige tyske Marine i 1906. Her 
beskrives alle de tekniske problemer 
og deres løsninger frem til den tyske 
ubådsindsættelse i Første Verdenskrig. 
Herefter følger en lidt mere diffus 
beskrivelse af sociologers, etnologers 
og andre godtfolks opfattelse af livet 
under havet samt ubådsmyter. Emnerne 
fordeler sig over musikken til ”Das 
Boot”, som er inspireret af de jagende 
destroyeres sonarudsendelser, kvinders 
rolle i ubådsfilm (hustruen derhjemme 
eller måske som spion), fascination af 
teknik, våben og undervandsmiljøet, 

kammeratskab blandt besætningerne, 
ubådschefens rolle og meget mere.
I den følgende artikel behandles sven-
ske overvejelser om brug af ubåde 
mellem 1885 og 1914. Artikelserien 
afsluttes med en fremragende artikel 
om den svenske maritime strategi 
i det 20. århundrede skrevet af den 
pensionerede svenske kommandør 
Lars Wedin fra Institut Francais 
d’analyse Stratégique.

Poul Grooss,
kommandør (pensioneret)
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Jakob Seerup har fundet dette enestående billede fra Orlogsmuseets arkiv. 
Nyholm set fra Kastellet. På bedding nr. 1 ses et stort todækket linieskib, 
sandsynligvis DANNEBROG, hvorfor billedet skal dateres til 1850. Er det kor-
rekt, er der tale om et af de ældste fotografier fra den danske flådes historie. Tak 
til Seerup for at finde billedet.

En juvel fra Orlogsmueets arkiv
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Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i selskabet Orlogsmuseets 
Venner/Marinehistorisk Selskab

Onsdag den 8. april 2015 kl. 19.30
i Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58.

I overensstemmelse med selskabets vedtægter § 5 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af selskabets beretning.
3. Forelæggelse af selskabets regnskab, herunder også fondsregnskaber.
4. Fremsatte forslag, herunder behandling af forslag til vedtægtsændringer.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Valg af formand. (Udgår i år, da formanden er valgt for 2 år i 2014). 
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af redaktør til Marinehistorisk Tidsskrift
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der blive vist historiske billeder og klip fra en 
række historiske film.

Der vil som sædvanligt blive serveret smørrebrød efter generalforsamlingen. 
Husk tilmelding til sekretæren, Trine Kjems på telefon 33 15 14 10 eller via 
e-mail: Trine@Kjems.com, senest mandagen inden mødet.

 

MEDDELELSER FRA ORLOGSMUSEETS VENNER/
MARINEHISTORISK SELSKAB



44

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug har til huse i den gamle arrest på Nyholm. Her 
mødes man hver tirsdag og bygger på de igangværende modeller. Det kan man 
læse mere om herunder.

PROGRAMMET FOR FORÅRET 2015 SER SÅLEDES UD:

Onsdag den 4. februar kl. 19.10 fortæller Ole Lisberg Jensen, Orlogsmuseets 
direktør 1984-2004, om orlogsbriggen Ørnens togt til Kolonierne 1847-49. Han 
har senest forsket i togtet, der viste sig at blive meget begivenhedsrigt.
I årene inden dette togt havde briggen bl.a. ratificeret en fredstraktat med den 
marokkanske pasha, grebet ind mod ulovlig slavehandel i Guinea og pågrebet 
af kong Adum og en tolk for drab på smådrenge (de to misdædere blev senere 
indsat i Kastellets fængsel).
I 1847 gik turen derpå med den nye chef, C.L.C. Irminger, til Vestindien 
i netop den periode, hvor von Scholten frigav slaverne. Togtet omfattede 
tilstedeværelse ved uroligheder i Venezuela, og i Vestindien spillede briggen en 
rolle i nedtoningen af det ulmende oprør efter von Scholtens emancipation af 
slaverne. Treårskrigen var brudt ud mellem Danmark og Preussen i marts, kun få 
måneder efter Christian VIII’s død. Det var en balancegang for Irminger at sende 
officerer hjem til Danmark, opretholde ro og orden i Vestindien og transportere 
von Scholten hjem fra kolonierne.
Det var i sandhed brændpunkternes tid, og det skal blive spændende at høre Ole 
Lisberg Jensen fortælle.
I 1999 kunne Peter Maack i øvrigt aflevere en fornem model af briggen til 
Orlogsmuseet. Den kan ses i samlingerne.

Onsdag den 4. marts kl. 19.30 fortæller iværksætteren og ildsjælen Peter 
Madsen, der både har bygget undervandsbåd og raketter, helt ekstraordinært om 
sine projekter. Han skriver om sig selv:
”Hvis man kan bygge en undervandsbåd, hvorfor skulle man så ikke kunne bygge 
en rumraket?
Helt fra barnsben af har Raketmadsen gerne ville flyve højt og udforske 
andre planeter. Men det var først efter, at han havde bygget den vellykkede 

MEDDELELSER  FRA  ORLOGSMUSEETS 
MODELBYGGERLAUG
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undervandsbåd, Nautilus, at han gav sig i kast med at bygge en rumraket. For 
måske kunne man overføre alt det, man havde lært ved at bygge en undervandsbåd 
til at bygge en rumraket? Sin egen slags!
Indtil videre har Raketmadsen bygget adskillelige prøveraketter på sit værksted 
på Refshaleøen øst for København, både med sejre og nederlag undervejs, men 
der er stadig et stykke vej igen, før han når sit ultimative mål: At bygge en 
rumraket der kan sende et menneske ud af jordens atmosfære.
Og som Peter selv fortæller, så ville meget nok være lettere, hvis han ikke fulgte 
sin passion, men han kan simpelthen ikke la’ vær’ med at være sin egen slags.”

Torsdag den 9. april 2015 kl. 19.30 afholdes laugets generalforsamling på 
Orlogsmuseet. Indkaldelsen og dagsordenen findes på disse sider og er desuden 
udsendt via laugets elektroniske nyhedsbrev. Generalforsamlingen efterfølges 
som vanligt af et af Poul H. Becks underholdende og interessante foredrag 
om et krigshistorisk emne, denne gang med helt særlig relation til den yderst 
skelsættende dato.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 9. april 2015 kl. 19.30

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling 
i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug torsdag den 9. april 2015 kl. 19.30 på 
Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, 1415 København K.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Bestyrelsens beretning til godkendelse
3.  Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4.  Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
5.  Behandling af indkomne forslag

Forslag til behandling under generalforsamlingens punkt 5 skal være 
bestyrelsen skriftligt eller pr. e-mail i hænde senest 14 dage før dato for 
generalforsamlingen.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant til bestyrelsen samt revisorer
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg for en toårig periode og modtager 
genvalg:
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Niels Buhl
Sven Holm-Jensen
Poul Henrik Westh
Suppleant: Bestyrelsen opstiller Steffen Pedersen for en etårig periode.
Revisorer: Henning Rasmussen er på valg for en toårig periode og modtager
genvalg.
Revisorsuppleant: Leif Beyer er på valg for en etårig periode og modtager 
genvalg.

7.  Eventuelt
(Emner, der behandles under punktet ”Eventuelt” kan ikke fremlægges til 
vedtagelse.)

Året rundt er der med få undtagelser åbent om tirsdagen i arresten på Nyholm 
(A.H. Vedels Plads 6, 1439 K) fra kl. 10.00 til ud på aftenen. Her kan man ofte 
møde op mod tyve aktive laugsmedlemmer, der er optaget af de løbede projekter, 
som alle er velkomne til at engagere sig i. Bl.a. følgende modeller er undervejs: 
Nyholms Mastekran i 1:16, kongebåden Svanen fra 1763 (1:36), fregatten Rolf 
Krake fra 1955 (1:48), korvetten Triton fra 1955 (1:50), en torpedo-missilbåd 
af Willemoes-klassen fra 1975 (1:50), fregatten Peder Skram fra 1966 (1:65) og 
torpedobåden Glenten fra 1933 (1:50).

Kommunikation
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug forsøger at følge med tiden og er derfor 
repræsenteret på internettet via en hjemmeside (www.modelbyggerlaug.dk), en 
interessegruppe på Facebook (Orlogsmuseets Modelbyggerlaug) samt en profil 
på Twitter (@Modelbyggerlaug). Alle interesserede er velkomne til at besøge 
hjemmesiden, melde sig til Facebook-gruppen og følge os på Twitter. Herudover 
udsendes et månedligt nyhedsbrev til alle interesserede.
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Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner har skiftet bank, og i den 
forbindelse fået nyt kontonummer. 

Indbetaling af kontingent skal derfor fremover ske til:

Reg. nr.: 8075,  Konto nr.: 0001468804 i Sydbank.
Husk ved kontingentindbetaling at skrive navn og medlemsnummer.

Foreningen vil meget gerne kunne kommunikere med medlemmerne pr. e-mail, så 
vi sparer penge til porto. Vi vil derfor opfordre alle til at sende deres mailadresse 
til: noerby@gmail.com

Du kan også følge Marineshistorisk Selskab på Facebook.

Med venlig hilsen

Søren Nørby
Kildeskovsvej 23

2820 Gentofte

Mobil : 20 6868 47

Oprop! fra kassereren
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Arrangementer sæsonen forår 2015
Alle foredrag og generalforsamling: Mødested Orlogsmuseet

25. februar 2015 kl. 1930
Skibsingeniør Lars Jordt

Ombygninger af krigsskibe - hvordan, hvorfor og hvorfor ikke

8. april 2015 kl. 1930
Generalforsamling efterfulgt af historiske film/fotos.

Efter onsdagsforedragene og generalforsamlingen er der mulighed for at få 2 stk.
smørrebrød med øl og kaffe for i alt 100 kr.

Tilmeldinger til foredragsaftener og generalforsamling til Trine@Kjems.com
eller telefon 3315-1410. Det skal præciseres, at tilmelding til spisning skal ske 

senest mandag kl. 1200, før det pågældende foredrag/generalforsamling.

Afsender
Tom Wismann
Degnelodden 5
3200 Helsinge


