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FORORD
Denne Skildring af Begivenhederne i vor Flaade den 29. August
1943 er blevet udarbejdet, medens mine Kammerater og jeg sad i
Officersinterneringslejrene i Skodsborg eller paa Holmen i September-Oktober 1943 og blev medtaget af mig ved min Flugt til
Sverige i Oktober 1943 med det Formaal for øje at blive udgivet
fra det neutrale Stockholm, hvorfra det var mit Haab, at den
kunde naa ud ogsaa til de Allierede og bringe Bud om, at den
aktive danske Modstand mod Tyskerne nu var i fuld Gang i
Danmark.
Selvfølgelig havde Begivenhederne været behandlet i Verdenspressen og i Tidsskriftartikler umiddelbart efter den 29. August,
men som Regel i mer eller mindre unøjagtig Form, saa jeg var af
den Opfattelse, at det vilde gavne Danmarks Sag netop paa Grund
af den relativt passive Rolle vort Land hidtil havde spillet under
Krigen, at der forelaa en fyldigere Skildring, der fremhævede og
understregede Flaadens Indsats i de kritiske Dage i August 1943.
Imidlertid anmodede man mig hjemmefra ad illegal Vej om
foreløbig at udsætte Offentliggørelsen for ikke derved at give
Tyskerne et Paaskud til at hævde, at danske Officerer foretog
politisk Agitation i Sverige og derved muligvis kunde skride til
at internere eller deportere danske Officerskammerater hjemme.
Da denne Mulighed ikke kunde udelukkes, blev Bogens Udgivelse
foreløbig standset, men kan nu udsendes fra et dansk Forlag,
efter at Danmark atter er frit.
Hvor stor Betydning Flaadens Sænkning virkelig spillede for
vort Lands »good-will« blandt de Allierede, gør man sig egentlig
først klart, naar man hører Vidnesbyrd derom fra Repræsentanter
fra de Allierede eller fra Landsmænd, der har levet iblandt dem.
Som et frisk Eksempel kan nævnes en saa betydelig Personlighed
som Professor Brinley Thomas fra det engelske »Political Intelli-

gence Departement«, som under Krigen ledede Englands Kontakt
med den danske Modstandsbevægelse og tilrettelagde alle Udsendelserne fra B. B. C. til Danmark.
Professoren udtalte ved sin Ankomst til Danmark, at Flaadens
Sænkning, Sabotagerne, Folkestrejken og de danske Søfolks Indsats var de Momenter, der efter hans Mening havde haft størst
Betydning udadtil i vor Frihedskamp.
Begivenhederne omkring den 29. August er skildret i sin Tid,
medens Oplevelserne endnu tegnede sig frisk og klart i Erindringen hos alle os, der var Vidne til, at den danske Flaade gik sin
Skæbne i Møde, og denne Form er i det store og hele stadig
bevaret, bortset fra, at Personers Navne og Citat af Ordrer m. v.,
der ikke egnede sig til Offentliggørelse under Krigen, nu er tilføjet Denne relativ korte Fremstilling af vore forskellige Orlogsskibes Skæbne tilstræber derfor kun at fremføre Kendsgerningerne
i store Linier, saaledes som enhver dansk kan være stolt af dem,
selvom visse Begivenheder muligvis kunde kræve nærmere Belysning og Undersøgelse, og selvom Skildringen af mangen rask
og dristig Daad, som vilde kunne fortjene Omtale, ikke er kommet
med i denne oprindelige Redegørelse.
Til Slut retter jeg en Tak til de af mine Kammerater, som i sin
Tid har ydet deres Bidrag til Beretningen.
København i Juli 1945.
F. Kjølsen.

..

I
Politisk Forhistorie.

Idet de politiske Begivenheder i sin Helhed i Danmark op til den
29. August 1943 ligger uden for denne Fremstillings Rammer, skal
der her kun kort nævnes følgende forudgaaende Kendsgerninger
i den politiske Krise, som blev indledet den 4. August 1943 med
de tyske Krav, der gik ud paa, at danske Sabotører skulde udleveres til tysk Domstol og tysk Straffemyndighed.. Den 9. August
nægtede den danske Regering at opfylde disse Krav, og det tyske
Riges Befuldmægtigede i Danmark, Dr. Best, viste sig da villig til
at stille Sagen i Bero, hvis blot Regeringen Scavenius vilde blive
siddende. Imidlertid havde Spændingen imellem det danske Folk
og de tyske Okkupationstropper ude i Landet givet sig voldsomme Udslag, foruden at de tyske Forsøg paa gennem lokale
Undtagelsestilstande at stoppe Uroen mislykkedes; tvært imod
steg Reaktionen i det danske Folk mod Tyskerne i et saa voldsomt Crescendo, at Regeringens og Rigsdagens Forsøg paa ved
en Proklamation at berolige Folket den 21. August fuldstændig
faldt til Jorden, ligesom Fagforeningernes m. fl.s Opraab heller
ikke blev hørt. Dr. Bests saakaldte »Forstaaelsespolitik« tørnede
under disse Begivenheder saa haardt sammen med de tyske mili tære Myndigheders Krav, at han den 24. August maatte rejse til
Berlin for at indhente Instrukser, hvilke væsentlig skal være blevet dikteret af den nysudnævnte Rigsindenrigsminister Himmler.
De tyske Krav blev formuleret i '1 Punkter, som blev bekendtgjort
i København Lørdag den 28. og gik ud paa, at den danske Regering selv skulde indføre Undtagelsestilstand, stille 10 Gidsler,
indføre Dødsstraf og tysk Pressecensur, beslaglægge Vaaben
privat Eje, betale 1 Million Kr. som Bod for Begivenhederne i
Odense og indføre Særdomstole.
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Dette nægtede Regeringen, hvorefter den tyske General v. Hanneken overtog Magten i Landet den 29. August om Morgenen ved
at sikre sig Kongens Person og ved at skride til Aktion mod den
danske Hær og Flaade for derpaa at erklære Undtagelsestilstand
i hele Landet under Henvisning til Haagerkonventionens Bestemmelser om Krigstilstand.
Efter dette indgav den danske Regering sin Demissionsbegæring
Mandag den 30. August, hvilken Kongen nægtede at modtage, da
Kongen ikke mere saa sig i Stand til at udføre sin Myndighed
som Regent.
Spørgsmaalet om vore Orlogsskibes Skæbne har jo selvsagt lige
siden 9. April 1940 beskæftiget enhver dansk Søofficer, og et var
vi alle klar over, at frivillig vilde vi ikke stryge vort Flag og lade
Flaaden gaa i Tyskernes Sold. - Allerede under den alvorlige
politiske Krise, som Tyskerne fremkaldte ved Kong Christians
Svartelegram til Rigskansler Hitlers Telegram i Anledning af
Kongens Fødselsdag, en Krise, der som bekendt indlededes i Slutningen af September 1942, og som kulminerede i den følgende Tid
og bl. a. førte til den tyske Gesandts Tilbagekaldelse og til Regeringen Scavenius' Dannelse, var der truffet visse Dispositioner til i
givet Tilfælde at sænke Skibene eller om muligt lade den afgaa til
Sverige. Da Spændingen fra denne Situation omend midlertidig
afklaredes, dog i Realiteten var latent, udstedte Chefen for Søværnskommandoen, Viceadmiral Vedel, i Forsommeren 1943 en
hemmelig skriftlig Ordre, som med Officer fordeltes til Skibscheferne, og som skulde danne Grundlaget for vore Orlogsskibes
Optræden i visse givne Situationer med nærmere Ordre om Forsvar, evt. Sænkning, eller Afgang til svensk Farvand, og hermed
tog Chefen for Søværnskommandoen sit Ansvar overfor alle Eventualiteter i saa høj Grad, som dette var muligt.

II
Kystilaadens Organisation og Kommcndoforhold,

Forinden selve de dramatiske Begivenheder i det danske Søværn
den 29. August omtales, er det nødvendigt for fuld Forstaaelse af
disse at give nogle ganske korte orienterende Oplysninger om
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Kommandoforhold ID. m. indenfor Søværnet og da i Særdeleshed
indenfor Kystflaaden.
Alt udrustet militært Flaademateriel med Undtagelse af Skoleskibene, der var paa Togt med Søkadetter, samt Kystbevogtningens
Fartøjer, der laa under Kystdefensionen, var direkte underlagt
Chefen for KystfJaaden, Kommandør PaulIpsen, hvis Kommandotegn vajede paa Undervandsbaadsdivisionens Logiskib »Hekla«
paa Flaadestationen i København, saa længe vort andet Panserskib, »Niels Juel«, var paa Togt. Af praktiske Grunde - Pladsforhold m. m. - var Chefen for Kystflaaden og hans Stab, som
bestod af Stabschefen Kommandørkaptajn Kjølsen og Adjudanten
Kaptajnløjtnant von Wylich-Muxoll samt et Sekretariat m. fl.,
underbragt om Bord i det gamle Panserskib »Peder Skram«, der
henlaa uden Kommando og Besætning paa Flaadestationen, »Holmen«, i København.
Kystflaadens Flaademateriel paa Holmen omfattede den 29. August 1943 følgende Myndigheder med hver sit underlagte Materiel:
Under Minestrygningscentralen, der senere vil blive omtalt i
korte Træk, laa Minestrygerne »Søbjørnen«, »Søulven«, de mindre
Minestrygere M. S. 4, M. S. 8, M. S. 10 samt 6 Minestrygningskuttere, alle under Kommando. Minestrygningscentralen lededes
af Orlogskaptajn O. Petersen.
Under Mineskibsdivisionen, hvis Chef var Kommandørkaptajn
E. Dahl, laa Mineskibene »Lindormen« og »Lossen« samt Minefartøjerne »Lougen« og »Laalan d«, som alle var under Kommando,
medens Minefartøjerne »Kvi ntus« og »Sixtus«, Minestrygeren »Søhunden« samt forskellige Motorkabelbaade og Varmebaade m. fl.
var oplagt uden Kommando.
Under Undetvtuuisbtuuisdivlsioneti med Orlogskaptajn Linde som
fg. Chef laa U-Baadene »Havmanden«, »Havkalen«, »Havhesten«,
»Daphne« og »Rota «, Værkstedsskibet »Henrik Gerner« og Logiskibet »Hekla« under Kommando, medens U-Baadene »Havfruen«,
der laa i Flydedok, »Bellona«, »Flora« og »Dryaden« samt Opmaalingsskibet »Heimdal«, der anvendtes som Logiskib, og 3 gamle
udrangerede U-Baade, af hvilke 2 laa som Oliedepoter i en afsides
Kanal, kaldet Tømmergraven, alle var oplagt.
Desuden var Skibsdivisionen midlertidig henlagt under U-Baadsdivisionen paa Grund af Personelmangel, saa længe »Niels Juel«
var udrustet, og denne Division bestod af følgende oplagte Skibe:
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Artilleriskibet »Peder Skram«, Inspektionsskibene »Islands Falk«
og »Beskytteren«, Opmaalingsskibet »Freja«, Kongeskibet »Dannebrog« samt nogle mindre Enheder.
Fra Kadetskoledelingen, der var paa Togt i sydfynske Farvande,
laa desuden midlertidigt paa Holmen de to Torpedobaade »Hvalrossene og »Makrelen«, ligesom de 2 ældre Torpedobaade »Nordkaperen« og »Sælen« fra Kystbevogtningen alle sorterede i denne
særlige Situation iflg. Søværnskommandoens Ordre midlertidigt
under Kystflaaden. - Med Hensyn til de Skibe, der under Chefen
for Kystflaadens Kommando laa rundt paa forskellige Stationer
uden for Holmen, skal disse blive omtalt senere. Desuden henvises
til Bilagene, hvor Oversigt findes over Flaadens samlede Enheders
Skæbne m. m.
Under Chefen for Kystflaaden sorterede desuden hele den danske Minestrygning i de indre danske Farvande, der udførtes af
vore 5 større nye Minestrygere, de saakaldte M-Baade, og 3 ældre
ombyggede Torpedobaade, de saakaldte S-Baade, der alle 8 havde
Navn, 10 mindre M-S Baade, der havde Nummer fra l til 10, og
38 Kuttere, de saakaldte P-Kuttere, ialt 56 mindre Enheder, der
under Chefen for Kystflaaden lededes af Minestrygningscentralen,
eller som den kaldtes: »M. C.«
Vedrørende Kommandoforholdene havde Søværnskommandoen
- d. v. s. den militære Del af Marineministeriet - som Kystflaaden var direkte underlagt, truffet den Bestemmelse, at alle
Ordrer vedrørende Beredskab, Alarmering o. s v. til de Enheder,
som var stationeret uden for København, skulde gives direkte fra
Søværnskommandoen og altsaa ikke gaa gennem Chefen for Kystflaaden. Desuden skulde alle Meldinger om Skibenes Bevægelser
ogsaa gives direkte til Søværnskommandoen af de respektive
Chefer, dels for i Tide at kunne indhente den nødvendige Tilladelse som beordret af de tyske maritime Myndigheder til Sejladsen, dels for at Marineministeriet kunne give Sejladsanvisning
omgaaende, naar pludselig Minefare opstod, eller meddele andre
eventuelle af Tyskerne trufne militære Dispositioner i Farvandene.
Med Hensyn til Kommandoforholdene specielt for de Skibe, der
den 28. og 29. August laa paa Holmen, havde Søværnskommandoen den 28. August i Anledning af den særlige Situation udgivet
Ordre om, at alle Enheder, der de Dage laa paa Holmen, uanset
tidligere UnderlæggeIsesforhold skulde handle som hørende under
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Kystflaaden, d. v. s. have deres Forholdsordrer fra Chefen for
Kystflaaden, medens alle Enheder udenfor Holmen skulde have
deres Ordrer direkte fra Søværnskommandoen.

III
Begivenhederne paa Holmen forinden Overfaldet.

Med Hensyn til de umiddelbart forudgaaende Begivenheder før
selve den tyske Indtrængen paa Holmen den 29. August om
Morgenen bør nævnes, at Chefen for Kystflaaden, Kommandør
Ipsen, den 21. August om Aftenen Kl. 22 blev hentet til Møde
i Marineministeriet, hvor Chefen for Kystdefensionen, Kontreadmiral Briand de Crevecoeur, Chefen for Flaadestationen, Kommandør Grandjean m. fl. ogsaa var til Stede. Viceadmiral Vedel
gav her Meddelelse om den politiske Situation og gav forskellige
Forholdsordre dels om Flaadestationens Forsvar og dels om, hvorledes Kystflaaden skulde forholde sig i Tilfælde af, at Skibene
blev udsat for Angreb.
Stabschefen i Kystflaaden blev samme Aften kaldt om Bord i
»Peder Skram«, hvorefter Kystflaaden foretog forskellige Sikringsdispositioner og bl. a beordrede en Minestryger »M S. 4« til om
Natten at tage Post i Hønsebroløbet - hvilket er Indløbet til
Flaadens Leje fra Havnen, omtrent over for Kvæsthusbroen - for
herfra at alarmere, hvis fremmede Fartøjer skulde trænge ind paa
Holmens Omraade.
Selve Flaadestationen - ogsaa kaldet Nyholm eller Holmen var under Kommando af Chefen for Flaadestationen, Kommandør
Grandjean, som havde Ansvaret for Bevogtningen af dette store
og vigtige Landomraade, der baade omfattede Flaadens Leje og det
civile Orlogsværft; derimod havde Chefen for Flaadestationen
ingen Kommando over de paa Flaadestationen liggende Skibe,
der alle hørte under Chefen for Kystflaaden eller direkte under
Søværnskommandoen. Til selve Bevogtningen af Flaadestationen
forelaa en særlig uddannet Marineinfanteristyrke, der besatte de
2 Adgange til Holmen fra Landsiden, nemlig den saakaldte Værftsbro fra Christianshavn og Kongebro fra Refshalevejen.
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Omkring Midnat den 21. August fik Kystflaaden Ordre fra Søværnskommandoen til at ligge paa kort Varsel og til at have
skærpet Beredskab, ligesom det samtidig meddeltes, at de udenfor
København liggende Enheder skulde have direkte Ordre fra Søværnskommandoen.
Den 28. August om Formiddagen afholdtes endnu et Møde for
de sømilitære Kommandomyndigheder i Marineministeriet, og
efter dette udsendtes Ordrer om at stoppe al Landlov. Om Eftermiddagen afholdt Chefen for Kystflaaden Møde i »Peder Skram«
for sine underlagte Chefer, og heri deltog foruden Stabens Personel Chefen for Mineskibsdivisionen og den fungerende Chef for
U-Baadsdivisionen. Her gjorde Chefen for Kystflaaden Rede for
Situationen og gav mundtlig Ordre til, at alle Enheder paa Holmen
skulde gøre klar til eventuel Afgang, dog uden at træffe iøjnefaldende Forberedelser, der for tidligt kunde røbe Planen, ligesom
et foreløbigt Direktiv for eventuel Sænkning af alle Enheder blev
drøftet. Samtidig blev der udstedt Ordre til Proviantering for en
Uge og til at supplere Beholdninger og Ammunition - thi i Følge
Tyskernes Bestemmelser maatte vore Skibe i Hovedsagen kun have
Luftværnsammunition om Bord. Da imidlertid alle Magasiner paa
Holmen lukkede den Dag før normal Tid, fordi der var givet
Ordre om, at alt Personel, der ikke var udkommanderet, skulde
gaa hjem Kl. 15,30, thi man ønskede ikke at have Personer i Uniform paa Gaden Kl. 16, hvor det tyske Ultimatum udløb, kunde
yderligere Ammunition og Proviant ikke tages om Bord efter dette
Tidspunkt.
Kl. 16 fik Kystflaaden den meget nedslaaende Meddelelse, at
Regeringen havde besluttet, at Angreb af regulære tyske Militærstyrker og Besættelsen af Flaadestationen og Kystflaadens Skibe
ikke maatte imødegaas med Magt. Denne Ordre var altsaa ikke
udgivet af Chefen for Søværnskommandoen, der havde forlangt,
at Forsvarsministeren personlig skulde signere denne Bestemmelse. Til denne Ordre knyttede Søværnskommandoen imidlertid
en Tilføjelse om, at Skibene efter Omstændighederne maatte
sænkes. Dette meddelte Chefen for Kystflaaden omgaaende til
sine underlagte Enheder paa Holmen med den Tilføjelse. at Skibene ved eventuel tysk Besættelse af Flaadestationen derfor af
ham enten vilde faa Ordre til at afgaa til svensk Søterritorium -:
idet Søvæmskommandoens Udtryk maatte sænkes og ikke skulde
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sænkes maatte antages at includere andre Udveje - eller de
vilde faa Ordre til Sænkning, men under ingen Omstændigheder
maatte Skibene overgives til den tyske Krigsmagt.
Staben redigerede derpaa nedenstaaende fortrolige Kystflaadeordre, som blev udgivet til alle Chefer paa Holmen ved en Officer
i Overensstemmelse med Søværnskommandoens Ordre om selv
direkte at ville alarmere de øvrige Enheder. Ordren lød som
følger:
Strengt For/roligt.
Maa kun læses af
Cheferne.
KystfJaade-Ordre af 2818 1943.

Eksemplarfordeling:
Kystflaaden
3 Stk. Udgivet Kl. 19,30
Overført
U. B.-Divisionen 10 Stk.
M.-Divisionen 10 Stk.
»Hvalrossen«
Minestrygnings»Makrelen«*)
centralen
6 Stk.
laU:
At overføre ialt : 29 Stk.

29 Stk.
1 Stk.
1 Stk.

31 Stk.

Følgende Bestemmelser fastsættes for Kystflaadens Enheder paa
Holmen, iberegnet »Hvalrossen« og »Makrelen«.
Søværnskommando-Ordre modtaget Kl. 16,00: »Besættelsen af
Skibe paa Holmen maa ikke imødegaas med Magt i Henhold til
Regeringens Bestemmelse.
Søværnskommandoen tilføjer: Skibene maa efter Omstændighederne sænkes.«
Generelt Direktiv.

1. Naar Chefen for Kystflaaden beordrer det, skal Skibene
sænkes: Om Dagen ved Flagsignal K N U (Sænk) fra »Hvalrossen«, Om Natten afgives samme Signal med Aldislampe til
»Hekla«.
0) Hertil kom senere .Sælen' og -Nordkaperen' .
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»Hekla« repeterer Signalerne til Mineskibsdivisionen (llLindormen«).
Med Henblik herpaa vil alle Foranstaltninger være at træffe
til, at saavidt muligt samtlige Kystflaadens Skibe skal sænkes
paa kort Varsel.
2. Følgende Skibe skal ligge klar til at aJgaa paa højest ll. Times
Varsel: »Lougen«, »Laaland« og efter Omstændighederne

»Lindormen«. U-Baadene: »Havhesten«, »Havkalen«, »Havmanden«, »Rota« og »Daphne«. Torpedobaadene: »Hvalrossen« og »Makrelen«, Minestrygerne: »Søbjørnen«, »Søulven«
og M S. 4
M S. 8.
Afgang finder Sted efter Chefen for Kystflaadens Ordre paa
Signal fra »Hvalrcssen«. Om Dagen: A E K (Afgaa) givet med
Signalflag. Om Natten: A E K (Afgaa) givet med Aldislampe.
Signalerne repeteres fra »Hekla«.
Skibene afgaar i Rækkefølge gennem Hønsebroløbet ud af
Havnen: 1) 5 U-Baade, 2) »Hvalrossen«, »Makrelen«, 3) llSØbjørnen«, »Søulven«, 4) M. S. 4, 5) eventuelt »Lindormen«,
6) »Lougen« og »Laalend« snarest fra Søminegraven.
Chefen for Kystflaaden med Stab afgaar med »Havkalen«,
der gaar først af U-Baadene.
I Skibene skal være gjort »klart Skib«, ubetinget blændet.
Redningsmidler bæres overalt.
Vaabnene maa kun anvendes i Tilfælde af Beskydning.
Saafremt ingen Ordre foreligger, søges svensk Territorium
efter Chefernes Bestemmelse.
Følgende Skibe skal sænkes paa Holmen: »Peder Skram«,
»Lossen«, eventuelt »Lindormen«, »Kvintus« og »Sixtus«,
»Havfruen«, »Dryaden«, Il Flora«, »Bellona«, »Henrik Gerner«,
»Søhunden« og M. S. 10.

+

3. Der gaas indtil videre Søvagt i hver Enhed

4. Intet Skib maa overgives til tysk Magt, uden at alle Besttæbelser for at sænke Skibet gennemføres.
P a u l I P s en.

~. Kjølsen.

Inden Mørkets Frembrud rekognoscerede Adjudanten i Kikkert
oppe fra Nyholms gamle historiske Kran, om der ogsaa laa tyske

Artilleriskibet .Peder Skram« sænket ved Nyholms Kran.
Paa Siden ligger en Varmebaad og de sænkede Torpedobaade »Hvalroaaene og .Makrelen«.

Værkstedsskihet 'Henrik Gerner« brændt.
I Forgrunden Ubaadene .Daphne« og • Havmanden« sænket.

Artilleriskibet .Peder Skram ••

Minefartøjerne øLaalandlC og »Lougen _ sænket og sprængt i Søminegraven.
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Orlogsmænd udenfor Indløbene til Københavns Havn, idet dette
var af Vigtighed at faa konstateret ved Bedømmelsen af Muligheden for Udbrud fra Havnen, men dette gjorde der paa dette
Tidspunkt ikke.
Da Chefen for Kystflaaden var klar over, at Regeringens Ordre
om, at Flaadestationen ikke maatte forsvares, i væsentlig Grad
vilde formindske Mulighederne for at udføre Kystflaadens Hensigter, henvendte Stabschefen for Kystflaaden sig om Aftenen til
Flaadestationen for at foranledige, at den meget vigtige Melding
til Kystflaaden om Indtrængen paa Flaadestationen ikke alene
. blev meldt pr. Telefon, men ogsaa blev sikret ved Motorerdonnans, endvidere blev det aftalt med Chefen for Søværnets Kaserne, Kommandør B. Andersen, at Tyskerne ved passive Spærringer paa Vejene, samt ved at Broer over Kanalerne blev aabnet,
blev saa meget forsinket, at Kystflaaden kunde faa den fornødne
Tid til at udføre sine Planer.
I Løbet af Natten til Søndag den 29. August indløb forskellige
Meddelelser, som alle tydede paa, at et tysk Kup var umiddelbart
forestaaende; saaledes blev den tyske Besætning til Luftværnsskytset paa Middelgrundsfortet inddraget, Telefon- og Telegrafforbindelse blev afbrudt fra Danmark til Sverige, en dansk Minestryger, der var paa Vej til København, blev stoppet af tyske
Jagere i Drogden, foruden at tyske Tropper og Krigsmateriel i
stor Udstrækning i det forløbne Døgn var observeret i København.
Overalt i Kystflaadens Enheder arbejdede derfor alle Mand hele
denne skæbnesvangre Nat paa at kunne udføre Ordren om at
sprænge Skibene i Luften, hvilket skulde bringes til Udførelse
ved, at et Sprænglegeme forsynet med et Urværk, der var indstillet til at sprænges 10 Minutter efter, at en Kontakt blev sluttet,
blev anbragt i Skibenes Bund paa et hensigtsmæssigt Sted, ligesom
Maskinbesætningerne overalt arbejdede paa at gøre alt klart til
Afgang, hvis Ordren om Afgang skulde foreligge. I de udrustede
Skibe gik alle Besætninger desuden Søvagt, d. v. s. var klar til
Afgang paa et Øjebliks Varsel med vagthavende Officer paa
Broen og Folkene fordelt paa deres Poster, medens Chefen for
Kystflaaden og hans Stab om Bord i det iøvrigt ikke udrustede
gamle Panserskib »Peder Skram« paa andet Døgn arbejdede med,
at Ordrer blev udarbejdet, og Meddelelser blev modtaget og fordelt til de respektive Enheder.
Da Danmarks Flaade blev sænket.
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IV
Flaadens Sænkning paa Holmen.

Søndag den 29. August paa Hundevagten, d. v. s. Tiden fra Kl. O
til Kl. 4, da Vejret var overtrukket og regnfuldt med en stiv
sydlig Brise, observerede de vagthavende Officerer fra Skibene
paa Holmen næsten uafbrudt Projektørlys i Københavns Yderhavn, og endelig Kl. 3,56, omtrent samtidig med at en Del Skyderi
og Detonationer hørtes ovre fra Byen, kom Alarmmeldingen fra
Hovedvagten paa Flaadestationen:
»Tyskerne er ved Værltsbroen«.

Chefen for Kystflaaden indberettede da øjeblikkelig, som hans
Ordre lød, dette til Chefen for Søværnskommandoen, Viceadmiral
Vedel, og meddelte, at Skibene i givet Tilfælde vilde blive sænket, dog vilde Afgang til Sverige ogsaa blive taget med i Betragtning, selvom Forholdene var yderst vanskelige herfor.
Kl. 3,59 kom den næste Melding, nemlig at 3 Biler, den forreste
med tyske Officerer, var kørt ind ved Værftsbroen, og samtidig,
at Tyskerne gik i Land fra Baade ved Bommens Vagt fra Toldboden og umiddelbart derefter, at de tyske Biler var standset ved
Broen Imellem Arsenaløen og Frederiksholm. Medens Meldingen
om Landgangen ved Bommens Vagt mærkværdigvis senere viste
sig at være forkert, var Standsningen ved Broen rigtig nok; thi
denne Bro, der førte over en af Kanalerne, var aabnet, og Tyskerne
var derfor - efter at de var kørt ind ad Værftsbroen - nu nødt
til at køre tilbage og ud af Værftet og via Refshaleøen og Kongebroen at benytte den anden østlige Indkørsel til Flaadestationen.
Dette gav Kystflaaden de fornødne kostbare Minutter til at træffe
sin afgørende Bestemmelse og til at udføre den Ordre, som Viceadmiral Vedel nu udtalte til Stabschefen for Kystflaaden, da denne
telefonisk afgav Melding om disse sidste Begivenheder, idet Chefen for Søværnskommandaen i Telefonen klart og tydeligt udtalte:
»Udiet Ordren»

Chefen for Kystflaaden gav derpaa Kl. 4,08 Ordre til, at Signalet
»Sænk« skulde afgives til alle paa Holmen værende Enheder.
Den afgørende Beslutning, som Chefen for Kystflaaden tog i
disse skæbnesvangre Minutter, nemlig at sænke Flaaden frem for
at forsøge et Udbrud af Havnen og søge til svensk Territorium,
blev taget af følgende Grunde:
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Vejret var for det første saa mørkt og regnfuldt, at det praktisk
talt vilde være umuligt for ca. 20 Enheder at manøvrere ud gennem Hønsebroløbet og videre gennem det smalle Løb ved Bommens Vagt inden for saa relativ kort Tid, at man med Rimelighed
kunde antage, at Tyskerne ikke vilde opdage dette. Dernæst raadede Tyskerne dels i Skibe, som laa ved Toldboden og ved Langeliniemolen, dels i Luftværnsbatterier opstillet paa Toldboden, i
Frihavnen og paa »Trekroner« ID.. m., over et saa stort Antal
12 cm, 10,5 cm og 75 mm Kanoner, at vore Skibe kun vilde have
minimale Chancer for ikke allerede i Havnen at blive sænket med
alle Besætninger med et Antal af ca. 1000 Mand, da de danske
Enheder kun havde Tilladelse til at have Ammunition til ganske
faa 75 mm Kanoner og let Antiluftskyts.
Endelig oplystes Yderhavnen ved det Tidspunkt, Aktionen paabegyndtes, med Lysgranater, foruden at Tyskerne som nævnt i
Løbet af Natten meget hyppigt afsøgte Havnen med Projektører.
Det var sandsynligt - hvad ogsaa senere blev bekræftet -, at
der var kørt Kampvogne op paa Langelinie, foruden at tyske
Projektørvogne var placeret paa Larsens Plads til Oplysning af
Hønsebroløbet, som alle vore Skibe maatte passere, idet det andet
nordlige Udløb, det saakaldte »Nyt-Løb «, ikke kunde aabnes, uden
at meget iøjnefaldende Forberedelser maatte træffes Dagen før
med at rigge det derværende Afmagnetiseringsapparat af, hvilket
kunde have røbet hele Planen for Tyskerne.
Desuden havde 3 tyske armerede Trawlere Kl. 2 taget Post ved
Kvæsthusbroen, d. v. s. lige ud for Hønsebroløbet, hvorfra dette
Løb samt den danske Minestryger M. S. 4, der laa paa Patrouille i
Løbet, blev belyst med Projektører.
Muligheden af at lade Skibene afgaa paa et tidligere Tidspunkt
fra Holmen og lægge sig i Farvandene kunde ej heller have været
udført, idet Tyskerne 48 Timer i Forvejen skulde underrettes for
at give Tilladelse til enhver Forflyttelse af danske Orlogsfartøjer.
Efter det afgørende Signal om Sænkning efter Kystflaadens
Ordre var afgivet fra Torpedobaaden »Hvalrossen«, som sammen
med »Makrelen« laa paa Siden af »Peder Skram«, forløb nogle
højst oprivende Minutter, thi Ordren var givet, og om faa Minutter vilde Danmarks Flaade ophøre at eksistere, men de tyske
Tropper var endnu ikke naaet til den nordlige Del af Flaadestationen, hvor Skibene laa, og Grunden hertil var, at den første
2"
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Automobilkolonne var blevet stoppet af Vejspærringerne og nu
kørte rundt paa Vejene for at søge efter Chefen for Flaadestationen, som de antagelig fejlagtigt mente ogsaa havde Kommandoen over Kystflaaden.
Fra Kasernen, hvortil Tyskerne efterhaanden naaede frem, henvistes der til Flaadestationens Kontor, men inden de Tildragelser,
som fandt Sted her i disse bevægede Morgentimer, udspilledes,
lød de første Detonationer fra de Skibe, hvori Sprængbomberne
var anbragt, samtidig med at U-Baadene, som ikke var forsynet
med Sprængbomber, sænkedes med aabentstaaende Luger, saaledes at de fyldtes med Vand og gik til Bunds, hvorved disse
Enheders meget saarbare elektriske Installationer, Dynamoer og
Maskiner, totalt ødelagdes af Vand De 10 Minutter, som skulde
udløbe, fra Kontakten til Sprængbomberne blev sluttet af de respektive Chefer og til Sprængningen fandt Sted, blev udnyttet til
at tage Besætningerne i Land og kaste Fortøjningerne los, saaledes at Skibene frit kunde synke.
I de store Minestrygere »Søbjørnen« og »Søløven« sattes Maskinerne desuden paa »Langsomt Bak«, inden Besætningerne og
til sidst Cheferne sprang i Land, hvorpaa Skibene uden Besætning
ombord alene bakkede ud i Lejet for der at synke paa saa dybt
Vand som muligt.
Sprængningerne og Sænkningerne fandt Sted paa omtrentlig
nedenstaaende Klokkeslet:
Kl. 4,12 U-Baadene: »Havkalen«, Chef Orlogskaptajn Linde,
»Daphne«, Chef Kaptajnløjtnant Konradsen, »Rota«, Chef a. i.
Søløjtnant I. P. Petersen, og »Bellona«, der ikke var under Kommando.
Kl. 4,13 Minefartøjerne: »Sixtus« og »Kvintus«, der var oplagt
og blev sænket af Officerer fra Mineskibsdivisionen ved Hjælp
af Mineuskadeliggørelsesbomber, hvis Ledninger førtes til et Batteri ombord i Varmebaaden »Skagerak«, hvorfra de og »Søhunden«s Sprængbomber antændtes paa en Gang.
Kl. 4,15 U-Baadene: »Havmenden«, Chef Kaptajnløjtnant Sølling,
»Havhesten«, Chef Orlogskaptajn Franck, og »Dryaden« og »Flora«.
Af disse sænkedes de to sidstnævnte af U-Baadsdivisionens Officerer, da disse Skibe ikke var under Kommando, ligesom »Havfruen«, der stod i Flydedok, sænkedes ved at aabne Flydedokkens
Ventiler.
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Kl. 4,20 Mineskibet »Lossen«, Chef Orlogskaptajn Clausen,
Minestrygerne »M S. 4«, Chef Søløjtnant R. H. Larsen, »M. S. 8«,
Chef Søløjtnant (R)-) K. T. Hansen, llM. S. 10«, Chef Søløjtnant M.
Petersen, Torpedobaadene »Hvalrossen«, Chef Kaptajnløjtnant
Grønbeck, og »Makrelen«, Chef Kaptajnløjtnant Ulrich.
Kl. 4,22 Minestrygerne »Søbjørnen«, Chef Orlogskaptajn E.
Rasmussen, »Søulven«, Chef Orlogskaptajn Jørgensen, og »Søhunden«, den sidste, der ikke var under Kommando, blev sænket
ved Mineskibsdivisionens Foranstaltning som ovenfor nævnt
Kl. 4,30 Minefartøjet »Lougen«, Chef Kaptajnløjtnant Hastrup.
Kl. 4,35 Mineskibet »Lindormen«, Chef Orlogskaptajn (R) R. Andersen, og Minefartøjet »Laaland«, Chef Kaptajnløjtnant Holdt
I U-Baadenes Værkstedsskib »Henrik Gerner«, Chef Kaptajnløjtnant Wern, virkede Sprængbomben ikke. hvorfor Skibet blev
overhældt med Benzin og stukket i Brand I Opmaalingsskibet
»Heimdal«, som laa som Logiskib paa Siden af U-Baadsmoderskibet
»Hekla«, fandtes ingen Sprængbombe, hvorfor Ammunitionsmagasinernes Søventiler aabnedes af Søløjtnant (R) Stærmose. samtidig
sænkedes »Peder Skram« under Ledelse af Kystflaademaskinmester, Marineingeniør Hinrichsen.
De to Torpedobaade »Sælen«, Chef Kaptajnløjtnant Markmann,
og »Nordkaperen«, Chef Kaptajnløjtnant Knudsen, der laa ved
Dokøens Vestkaj, forsøgte at bryde ud, da de havde opfanget
Radiomeddelelsen direkte fra Søværnskommandoen til de andre
Enheder uden for Holmen om at søge svensk Omraade, men allerede i Hønsebroløbet, hvor Minestrygeren »M S. 4« laa brændende, indsaa Cheferne hurtigt, at Udbrud var ugørligt og gik
derfor atter tilbage og sænkede Baadene ved Dokøens Vestkaj.
Chefen for Minestrygeren »M. S. 4«, Søløjtnant (R) Harry Larsen,
der laa paa Vagt ved Indløbet til Flaadens Leje, havde, da Ordren
om Sænkning forelaa, sat Ild paa sit Skib ved at overhælde det
med Olie og Petroleum og sluttet Kontakten til Sprængbomben.
Minestrygeren laa da som en lysende Fakkel og spærrede Hønsebroløbet, hvorfor de tyske Skibe, der laa ved Kvæsthusbroen,
aabnede Ild mod »M. S. 4«, og da Projektilerne herfra gik ret
igennem Skibet, beordrede Chefen alle Mand til - iført Redningsveste - at springe udenbords og samlet at svømme over til
°l Et (RI efter Graden betyder, at Vedkommende Eor Tjeneste i Reserven i ModsætniDg til Officerer I Linien.
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Toldbodsiden, hvor hele Besætningen blev optaget af D. F. D. S:s
Damper »1. C. Jacobsen« og behandlet paa det bedste. Herfra
observerede Søløjtnant Larsen, at 3 armerede tyske Trawlere forgæves søgte at trænge ind i Flaadens Leje, men de kunde ikke
passere Hønsebroløbet. da »M. S. 4« spærrede Indløbet, samtidig
med at de andre større Minestrygere laa brændende indenfor Indløbet til Lejet. Sprængstykker fra eksploderende Ammunitionsmagasiner herfra saarede flere Tyskere ombord i disse Skibe,
saaledes at Trawlerne maatte søge tilbage til Kvæsthusbroen og
sætte deres Saarede i Land.
Forsøg, som de tyske Skibe gjorde paa at slæbe »M. S. 4« bort,
mislykkedes, idet Minestrygeren nu sprang i Luften med Flaget
vajende, og først da kunde Tyskerne løbe ind i Flaadens Leje og
aabne Beskydningen mod de danske Besætninger, saaledes som
senere skal omtales.

For den, der har oplevet det gribende Syn at se ikke mindre
end 27 Enheder af den danske Flaade med vajende Flag og
Vimpler gaa til Grunde paa mindre end 1/2 Time hin regntunge,
mørke og skæbnesvangre Augustmorgen ude paa Holmen, vil
dette Indtryk aldrig udviskes. Glimtene og Drønene af Lysraketter,
Detonationer og Skud blandede sig med den hvislende Lyd af
udstrømmende Damp og korte Kommandoraab i Mørket. Midt ude
i Lejet laa de to store Minestrygere og brændte som Fakler,
idet de var overhældt med Olie og Benzin, den ene omtrent midt
i Lejet, den anden ovre ved Hønsebroen, ligesom det blafrende
Skær fra »Henrik Gemer«s Brand ved U-Baadsbroerne og Minefartøjet »Lougen«, der laa brændende i Søminegraven bag Spanteloftsbygningens lave Længe, lyste uhyggeligt op i hele dette dramatiske Sceneri.
Naar Ilden i de brændende Skibe efterhaanden naaede Kasser
med Haandvaabenammunition eller Lysraketter, sprængtes disse
enten med store Brag eller tændtes og futtede af til alle Sider,
ligesom ladte Luftværnskanoner automatisk affyredes, naar Ilden
naaede dem, og i den begyndende Morgendæmring, hvor Regnen
silede ned, saa man vort gamle Panserskib »Peder Skram« langsomt krænge over og lægge sig med Styrbords Slagside, efter-
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haanden som Skroget tog Grunden paa det læge Vand ved Kajen
under den gamle Mastekran.

Da Skibene var sænket eller sprængt. samledes Kystflaadens
Besætninger, tavse og dybt grebne af det betagende Skuespil. som
de lige havde overværet. men under mønstergyldig Holdning og
Disciplin, i den store Hal i Planbygningen nedenunder Mastekranen og afgav, efterhaanden som de mødte frem. Melding til
Chefen for Kystflaaden om udført Ordre.

V
Senere Begivenheder.

Medens Besætningerne forsamledes her. ankom en dansk Søløjtnant i Automobil fra Chefen for Flaadestationen og anmodede
Chefen for Kystflaaden om at komme til en Konference paa førstnævntes Kontor, som ligger omtrent midt paa Flaadestationen. Da
Opgaven med Flaadens Sænkning var fuldført, tog Kommandør
Ipsen af Sted med sin Stabschef, idet Kommandoen over Besætningerne blev overgivet til Chefen for Mineskibsdivisionen.
Chefen for Flaadestationen drøftede her de stedfundne Begivenheder med Chefen for Kystfleaden, hvorefter denne sidste benyttede Lejligheden til her fra telefonisk at afgive Melding til Søværnskommandoen om. at Flaaden var sænket, hvortil Viceadmiralen udtalte sin anerkendende Tak.
En tysk Officer ved Navn Korvettenkapitiin Petersen, som
hævdede at have Kommandoen over hele den tyske Styrke, der
angreb Holmen, kom nu til Stede i meget ophidset Tilstand og
beordrede Chefen for Kystflaaden med Stabschef til at følge ham
til det Sted, hvor de danske Besætninger fra Kystflaaden var
samlet.
Paa Vejen skulde den tyske Officer undersøge nogle Folk,
hvorfor Chefen for Kystflaaden fortsatte til Planbygningen, hvor
han staaende midt iblandt alle Kystflaadens hjemmeværende Besætninger udtalte følgende korte, fyndige og virkningsfulde Ord:
»Den danske Flaade er sænket med Ære. Leve den danske Pltuuiel«

hvorpaa alle Mand spontant svarede med 3 rungende Hurraraab.
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Samtidig med at dette skete, ankom de tyske Officerer med en
bevæbnet tysk Infanteristyrke, og den kommanderende tyske Officer, der øjensynligt blev nervøs over de danske Hurraraab, beordrede i den største Ophidselse de danske Besætninger til straks
at aflevere Resten af deres Haandvaaben og Officererne, undtagen
Chefen for Kystflaaden med Adjudant, der skulde forblive ved
Besætningerne, til at træde an udenfor Bygningen samtidig med,
at der blev truet med at afgive Ild ind i Planbygningen, der var
overfyldt af Kystflaadens Mandskab, hvis Ordren ikke øjeblikkelig
blev efterfulgt.
Da Haandvaabnene var afleveret, satte Tyskerne Vagt ved de
i Planbygningens Midte opsamlede Vaaben, samtidig med at 8 il
10 Mand med Karabiner til Stadighed truede de vaabenløse Besætninger i Planbygningen. Officererne - ialt 83 - fik Ordre til
under Stabschefens Ledelse at afgaa til Chefen for Flaadestationens
Kontor.
Det var paa dette Tidspunkt blevet Dagning.
Da Fortroppen af den afvæbnede Officerskolonne under March
var udfor Spanteloftsbygningens Nordende, aabnedes omtrent Kl.
5,20 Ild fra tysk Side med hurtigskydende Maskinskyts og Tracerprojektiler samt med Maskingeværer, tilsyneladende fra en eller
flere tyske Minestrygere, der løb nordpaa i Flaadens Leje, og som
beskød Torpedobands- og U-Baadsbroerne samt Pladsen og Terrænet i hele dets Udstrækning nord for Søofficersskolen med den
ud for Spanteloftsbygningen marcherende Officerskolonne.
Da Ilden blev rettet mod Officererne, søgte de Dækning, dels
ved at kaste sig ned paa Vejen eller ved at trænge ind i Spanteloftsbygningens nordlige Rum, hvortil Dørene sprængtes, dels ved
at søge Dækning i det gamle Færgested ved »Sixtus«-Voldenes
Sydende. Denne Gruppe blev desuden beskudt sydøst fra i Retning fra den af Tyskerne besatte Luftmarinestation, muligvis fra
Terrænet ved Søminegraven eller fra Kongeporten.
Under denne Beskydning saaredes bl. a Søløjtnant Prause, der
var Næstkommanderende i »Hvalrossen«, og en fra Kasernen tilkaldt Læge med Sygepasser blev ligeledes beskudt paa Vej fra
Kasernen til de Saarede, hvis Raab om Hjælp hørtes af alle i
Nærheden.
Da Beskydningen fra tysk Side fortsattes, søgte en stor Del af
de resterende Officerer ogsaa Ildlæ i Spanteloftsbygningen og
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passerede igennem denne fra Nord til Syd. Nogle søgte Dækning
i det derværende Marketenderi, og da Lyset her et Øjeblik blev

tændt ved en Fejltagelse, blev de beskudt med Geværer fra øst
mod Vest, hvorfor de igen søgte Dækning paa Gulvet; efter 5
Minutters Forløb stak tyske Soldater Geværer ind gennem Vinduet i Bygningens Vestside og beordrede Rummet rømmet, hvilket
skete ved at springe ud af Vinduerne. Under dette blev Søløjtnant
(R) Westergaard skudt paa ca 1/2 Meters Afstand og fik højre
Arm knust
Resten af Officererne blev nu under stærk Bevogtning ført til
Kongebrovagten trods Protester fra Stabschefen ved Kystflaaden,
der forgæves forsøgte at faa de stærkt ophidsede tyske Soldater,
der havde skudt ganske planløst, gjort begribeligt, at de danske
Officerer havde Ordre fra den tyske Højstkommanderende til at
begive sig til Chefen for Flaadestationens Kontor.
Medens ovenstaaende Begivenheder udspilledes, var Chefen for
Kystflaaden og den tyske kommanderende Officer, Korvettenkapitån Petersen blevet tilbage ved Kystflaadens Besætninger. Da
Ilden aabnedes fra tysk Side, troede denne, der gjorde et meget
nervøst Indtryk som Følge af de stedfundne Begivenheder, fejlagtigt, at det var fra dansk Side, at Beskydningen foregik, hvorfor han gav Ordre til, at de tyske Soldater straks skulde aabne
Ilden mod Arrestbygningen og Kasernen, fra hvilke Bygninger
han - formodentlig vildledt af de tyske Richochetter fra Murene - troede, at der blev skudt.
Under denne Beskydning faldt 2 Mand af Eksercerskolens Besætning, der stod opmarcheret uden Haandvaaben, som var kastet
i Havnen, ved Planbygningens Østside under Chefen Orlogskaptajn Emst's Kommando, ligesom 1 il. 2 tyske Soldater dræbtes, de
sidste af egen Ild.
Den tyske Officer beordrede nu Chefen for Kystflaaden til at
gaa frem til Arrestbygningen og Kasernen og varsko, at for hver
Tysker der blev dræbt, vilde 5 danske Orlogsgaster blive skudt.
Chefen for Kystflaaden maatte derfor gaa frem mod Arrestbygningen, truet med øjeblikkelig Skydning bagfra af 3 Mand med
Karabiner, hvis der blev skudt fra disse Bygninger, selvom han
oplyste, at dette ikke var Kystflaadens Kommandoomraade.
Det konstateredes derpaa, at alle de danske Arrestanter og Ar-
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restforvalteren var ubevæbnet, og at Vaaben overhovedet ikke
fandtes i Arresten.
Derefter visiteredes paa samme Vis Kasernens Østside og Rum i
Bagbygningen. Chefen for Kystflaaden fik her ved personlig Indgriben forhindret, at Tyskerne kastede Haandgranater ned i Beskyttelsesrummene i Volden, og det viste sig ogsaa, at vore Folk
var ubevæbnede, efterhaanden som de kom ud. Skydningen ophørte nu, og Chefen for Kystflaaden afgik sammen med nogle af
Kasernens Officerer til Chefen for Flaadestationens Kontor.
Ved den tidligere omtalte Gruppe Officerers Ankomst til Kongebrovagten Kl. ca. 6,00, fandtes her en Skare menige danske Orlogsgaster og en Del Officerer, bl. a. Chefen for Kystdefensionen,
Kontreadmiral Briand de Crevecoeur, med sin Stabschef, Kommandørkaptajn Frederiksen, som var under den skarpeste Bevogtning, idet der truedes med øjeblikkelig Skydning, hvis nogen
bevægede sig, eller hvis der taltes andet end Tysk, og med Ordre
til at indtage en ganske bestemt Stilling med Hænderne.
Efter ca. tre Kvarters Ventetid forlangte Stabschefen ved Kystflaaden at tale med en tysk Officer, idet han gjorde en tysk
Underofficer forstaaelig, at denne vilde komme til at bære det
fulde Ansvar, hvis de danske Officerer ikke indfandt sig hos
Chefen for Flaadestationen. Som Følge heraf kom Stabschefen i
telefonisk Forbindelse med Chefen for Flaadestationen og meddelte Grunden til Udeblivelsen, hvortil denne svarede, at hvis
Officererne ikke ankom nu, truede den tyske Officer paa Stedet
med at sætte Luftangreb ind mod Flaadestationen.
Endelig Kl. 7,00 ankom Kystflaadens Officerer til Chefen for
Flaadestationens Kontor under tysk Bevogtning.
Her indfandt Korvettenkapitån Petersen sig igen og holdt i
stærkt ophidset Tilstand en Tale til samtlige der forsamlede danske Officerer, hvori han bl. a. beskyldte dem for at have udvist
slet militær Disciplin, idet der var øvet Sabotage mod Skibene,
samt at Beskydningen var aabnet fra dansk Side, og endte sin
Tale med at udraabe, at det var noget »Schweinerei«, de danske
Officerer havde udført, hvorefter han forlod Lokalet og lod de
danske Officerer tilbage under skarp Bevogtning.
I Sandhedens Interesse maa det dog meddeles, at Chefen for
den tyske Marineledelse i Danmark, Viceadmiral Wurmbach,
senere gav de danske Officerer en Undskyldning og efter Sigende
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fratog »Korv ettenk apit ån « Petersen sin Kommando, efter at Kontreadmiral Briand de Crevecour paa samtlige danske Officerers
Vegne havde protesteret over for denne uværdige Opførsel.
Over hundrede Officerer opholdt sig derefter til hen paa Eftermiddagen i Chefen for Flaadestationens Kontor under skarp Bevogtning og overførtes derpaa til Søofficersskolen, hvorefter alle
de Officerer, der havde haft aktiv Kommando, interneredes der,
i »Hekla« og paa Kasernen som Krigsfanger. Senere deltes Officererne, saaledes at ca, Halvdelen kom til Internering paa Skodsborg Søbad og Resten forblev paa Holmen, medens andre
Befalingsmænd og Menige interneredes forskellige Steder i
Hovedstaden.
Efter Tilladelse forsøgte de danske Officerer at afhente deres
Tøj paa de Steder, hvor det var efterladt om Morgenen, og herved
konstateredes det, at store Mængder private Ejendele var taget af
de tyske Soldater. Herimod protesteredes paa det stærkeste overfor de tyske Officerer, og senere blev en detailleret Oversigt indsendt med Fortegnelse over alle private Ejendele, som enten var
gaaet ned med Skibene eller var ødelagt eller stjaalet af Tyskerne,
der var brudt ind overalt, hvor de kunde komme til det og havde
øvet Hærværk samt tilvendt sig ogsaa rent private Ejendele rundt
i Lukafer og Messer.
VI
Kystflaadens Enheder udenfor Holmen.

Foruden de allerede omtalte Skibe og Fartøjer paa Holmen
havde Kystflaaden indtil 28. August Ko mmandoen over følgende
Enheder, som befandt sig udenfor København paa Stationer rundt
i danske Farvande.
Paa Isefjorden laa Artilleriskibet »Niels Juel« og holdt Øvelser
med sin Besætning, og til Artilleriskibet var knyttet en Kutter
»P 37« som Tender.
I Kalundborg laa Minestrygerne »Søhesten« og »M S. 2« samt
Kutterne »P 6«, »P 26« og »P 27«.
I Korsør laa Minestrygerne »Søløven« og »Søridderen« samt de
noget mindre til Minestrygere omdannede ældre Torpedobaade
»Springeren« og »Haien« foruden Kutterne »P 2«, »P 9«, IIP 21«
og I>P 32«.
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I Skelskør laa den lille Minestryger »M S. 1«,
I Stubbekøbing laa Minestrygeren »Havørnen«,
I Nyborg: Minestrygeren »M. S. 6« og »M S. S« samt Kutterne
»P 4«, »P 7«, »P 21« og »P 34«.
I Rudkøbing: Minestrygeren »M S. 9«, Kutterne »P 14« og
»P 19«.
I Kattegats sydlige Del befandt sig den lille Minestryger
»M S. 7« og i Køge Bugt: »M. S. 3«.
Desuden var et Antal lejede Fiskerkuttere, som nødtørftigt var
omdannet til Minestrygere eller Bøjefartøjer, fordelt i Randers,
Vejle, Mariager, Horsens, Bogense, Faaborg, Svendborg, Bandholm, Nakskov, Nykøbing F., Masnedsund, Bogø, Køge, Næstved
og Hundested.
I det følgende vil hvert Skibs Skæbne blive behandlet i ovennævnte Rækkefølge, forsaavidt der er forefaldet Begivenheder af
Betydning.
Vort eneste udrustede Artilleriskib "Niels Juel«s Skæbne var
selvsagt af stor Betydning for Flaaden, og alle fulgte derfor de
Hændelser, der knyttede sig til dette Skib, med den største Spænding. Orlogsskibet var paa 3800 t og bevæbnet med 10 Stk. 1S cm
Kanoner foruden Antiluftskyts m. m. Chefen, Kommandørkaptajn
Westermann, havde i Sommermaanederne ligget paa Øvelsestogt
paa Isefjorden, det eneste Farvand, som Tyskerne havde tilladt
dertil.
Den 27. August modtog Artilleriskibet, som da laa ved Kaj i
Holbæk Havn, Ordre fra Søværnskommandoen til at ligge paa
kort Varsel og Meddelelse om, at Situationen skulde opfattes
omtrent som »skærpet Beredskab«, hvilket svarer til den 2. Grad
af de tre Former, som gjaldt for Beredskab i Søværnets Skibe,
nemlig henholdsvis »Skærpet Opmærksomhed«, »Skærpet Beredskab« og »Alarmberedskab«,
Den 28. August fik Chefen visse Informationer om den politiske
Situation i Landet ved at søge Forbindelse med Amtmanden i Holbæk m. fl., og Besætningen blev derfor holdt ombord og fik ikke
Landlov.
Søndag den 29. August modtog Skibet lidt efter Kl. 4 om Morgenen tre Ordrer fra Søværnskommandoen kort efter hinanden om
henholdsvis »Skærpet Beredskab«, »A1armberedskab« og derefter
»Søg svensk Territorium«, Disse tre Ordrer afsendtes fra en svag
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Radiosender, der ikke var den almindelige Flaaderadio i København, men var udsendt fra en i Tide ude i København anbragt
hemmelig Nødsender, da Søværnskommandoen havde forudset, at
Tyskerne straks vilde bemægtige sig Flaaderadiostationen paa
Orlogsværftet, hvad de ogsaa gjorde.
Der blev straks gjort »Klart Skib« i »Niels Juel«, og efter nogle
Vanskeligheder paa Grund af meget daarligt Vejr, 'lykkedes det
at komme fra Kajen, hvor Vinden stod lige paa, og ud gennem
den smalle, gravede Rende, der fører fra Holbæk ud til Isefjorden.
Allerede Kl. 6,10 observeredes fra »Niels Juel« det første tyske
Luftfartøj, der passerede lavt over Holbæk, og som utvivlsomt
har rapporteret Skibet. Paa Vej op gennem Isefjorden skaffede
Folkene ved deres Kanoner, og Stemningen blandt alle ombord
var fortrinlig. Ved Lynæs Sand observeredes tyske Orlogsskibe
nord paa i Kattegat paa ca, 18.000 m Afstand, hvilket senere viste
sig at være en Minekrydser og 2 Torpedobaade, hvorfor Batteriet
i »Niels Juel« blev gjort klar til Skud, og da 1. Artilleriofficer,
Orlogskaptajn Arendrup, gav Ordren til Batteriet: »Gør færdig«,
lød en Bifaldsmumlen fra hele Besætningen.
Seks tyske Luftfartøjer, henholdsvis Bombeluftfartøjer af Typen
l i 111 og Ju. 88 og Styrtbombere af Typen Ju. 87, observeredes
nu kredsende nord for Indløbet til Isefjorden.
Kl. 8,35, da »Niels Juel« passerede Hundested for nordgaaende,
blev der afgivet Signal fra Land om, at en tysk Minespærring var
udlagt nord for Isefjorden samt Meddelelse om, at »Niels Juel«
vilde faa en supplerende Ordre fra Søværnskommandoen.
Det havde først været Chefens Hensigt at staa ud af Isefjorden
øst paa langs Landet indenom den tyske Minespærring for derpaa
efter en Artillerikamp med de tyske Orlogsskibe at slaa sig igennem og derpaa søge til svensk Territorium, men efter Modtagelse
af ovenstaaende Signal besluttede Chefen sig til at afvente denne
Meddelelse, fordi han havde Ordre til, at Søværnskommandoens
Forholdsordre skulde indhentes i ethvert Tilfælde, hvortil kom
Chefens Ukendskab til den virkelige Situation, thi bortset fra
hvad han havde hørt fra uofficiel Kilde inden Afgangen fra Holbæk og de korte Ordrer fra Søværnskommandoen, vidste han intet
reelt om Forholdene. Chefen skønnede desuden, at Tyskerne allerede nu havde sat de militære Magtmidler ind, hvormed de vilde
forsøge at hindre »Niels Juel«s Afgang fra Isefjorden, hvorfor en
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kortere Ventetid næppe kunde skade paa det nuværende Tidspunkt.
Som Følge heraf mindskedes Farten, og Artilleriskibet holdt
gaaende ud for Hundested, da de tyske Luftfartøjer pludselig uden
noget som helst Varsel Kl. 8,55 foretog et Dykkeangreb mod
»Niels Juel« og afgav Salver med Rekylgevær og Maskinkanoner
samt kastede nogle Bomber, der faldt ca, 30 m 6 Streger agten
for tværs om Styrbord Bomberne var tidsindstillede og sprang ca.
5-10 Sekunder efter, at de havde taget Vandet.
Explosionerne herfra var saa kraftige, at Vand og Mudder blev
slaaet op i 50 m's Højde, og hele den elektriske Installation i
»Niels Juel« faldt ud, hvilket medførte fuldstændig Mørke om Læ,
foruden at Ildlederapparater, Meddelelsesmidler og Gyrokompas
m. m. blev sat ud af Funktion, ligesom Artillerikommandopladsen
i Mærset rystedes voldsomt. Angrebet blev besvaret af »Niels
Juel«s Luftværnsartilleri, og det observeredes fra Mærset, at i
alle Fald 1 af Luftfartøjerne blev ramt, ligesom det fra Land
observeredes, at flere tyske Luftfartøjer styrtede ned eller nødlandede ved Kysten.
Der var givet Ordre til, at naar første Skud i »Niels Juel« løsnedes, skulde Radiostationen ombord lade »Kong Christian« spille
i Højttaleranlægget, og da Antiluftskytset gav Ild, hørtes Nationalmelodien derfor over hele Skibet, hvilket bragte Stemningen
til yderligere at stige.
Kl. 9,35 førte de tyske Luftfartøjer deres andet Angreb ind og
beskød Skibet med 25 mm Maskinkanoner samt nedkastede denne
Gang svære Bomber, der ansloges til at være fra 250 kg eller
derover. Heraf faldt 2 kun 5 il 10 m fra Bagbords Skibsside,
hvilket bevirkede, at Skibet krængede saa voldsomt over, at
Øjenvidner fra Land beretter, at det saa ud, som om hele Skibet
løftedes ud af Vandet for derefter at dækkes af saa mægtige
Vandkaskader, at kun Skibets Stævn var synlig. Begge de krigsladte Torpedoer gik i Gang i Rørene ved Bombeexplosionerne,
hvorved deres Drivmaskiner brændte sammen, foruden at der var
stor Fare for Explosion, og Lyden af deres Skruer bevirkede, at
Folkene om Læ troede, at Vandet strømmede ind gennem en
mægtig Lækage; næsten alle Skibets vandtætte Skodder gav sig
og blev lække, Sidepansret om Bagbord forude blev trykket indefter, og i Maskinrummet sprang alle Dørkplademe ca, 1/2 m i
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Vejret og kunde ikke igen lægges paa Plads, da Skibssiden var
trykket ca. 5 cm ind. De 6 m. Stereomaalere (Afstandsmaalere)
knækkede, og saavel det primære Ildlederapparat som det sekundære blev sat ud af Funktion, da al Elektricitetstilførsel svigtede,
hvilket bl. a. medførte, at Ammunitionselevatorerne stoppede.
Telefoncentralen brækkede ned, og Ammunition med iskruede
Detonatorer væltede ned fra deres Hylder nede i Magasinerne,
medens Dampen hvæsende stod op af Sikkerhedsventilerne. Besætningen paa Dækket maatte kaste sig ned for ikke at blive ramt
af Sprængstykker og Træsplinter fra Dækket, men ved det ubeskyttede Antiluftskyts saaredes 5 Mand af Besætningen, nemlig 3
menige Orlogsgaster: Artillerielev J. Mortensen, Værnepligtig
Foldbjerg-Jeppesen og Værnepligtig O. Petersen samt Artillerikvartermester H. E. Andreasen, der blev haardt saaret af et Skud
i Maven, hvoraf han senere afgik ved Døden, og Matroskvartermester V. V. Jørgensen, der ramtes af et Sprængstykke i Ansigtet.
Men paa intet Tidspunkt mærkedes, at Besætningens Moral var
svækket, og alle ombord optraadte med Ro, Fatning og Kamplyst.
Efter det andet Bombeangreb modtog »Niels Juel« den tidligere
bebudede Meddelelse, der gik ud paa, at »Niels Juel« skulde ankre
paa Grund af at tyske Minefelter og stærke tyske Søstridskræfter
laa ud for Isefjorden, men da Chefen erfarede, at Ordren var
udfærdiget fra Hotel »Phønix« i København, hvor den tyske Marines Hovedkvarter laa, mente han sig berettiget til at handle, som
Situationen krævede, og da Skibet allerede nu som Følge af disse
Luftangreb var stærkt havareret og iøvrigt ikke kunde forvente
at naa svensk Søterritorium, nu da det var blevet lyst, uden egen
Luftdækning, som ikke fandtes, da Tyskerne havde forbudt alt
dansk Luftforsvar, besluttede Chefen sig til at staa tilbage til Isefjorden for her at løbe »Niels Juel« paa Grund i Nykøbing Fjord
og gøre Skibet militært uanvendeligt for Tyskerne, hvilket ogsaa
til Fulde lykkedes.
Kl. 10,48 løb Skibet derfor med fuld Fart op paa Grunden i
Fjorden udfor Sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland, men
da Sprængbomben ikke kunde bringes til Explosion, sandsynligvis
fordi den var ødelagt ved Rystelser fra Luftangrebene, fyldtes
Skibet med Vand, ved at Søventilerne knustes, samtidig med at
alt Luftværnsskyts, Ammunition og Haandvaaben samt de adskilte
Kiler til de 15 cm Kanoner blev kastet udenbords.
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Efter at de saarede var sat i Land, blev hele Besætningen kaldt
paa Dækket, hvor Chefen efter at have redegjort for sine Bevæggrunde, takkede alle Mand for deres modige og beslutsomme
Optræden og udtalte et »Gud bevare Kongen, Gud bevare Danmark«. Gentagne Gange blev Chefen under denne sin Tale mødt
med spontane Hyldesttilkendegivelser, og til sidst udbragte Besætningen et Leve for Chefen, hvorefter »Kong Christian« blev
afsunget af hele Besætningen.
Den næste Dag, Mandag den 30. August Kl. 5,20, løb to tyske
Torpedobaade op paa Siden af »Niels Juel«, hvorefter de tyske
Besætninger, bevæbnet med automatiske Pistoler og Haandgranater, besatte Skibet Chefen for »Niels Juel« modtog samtidig en
Skrivelse fra den tyske Viceadmiral Wurmbach i København, der
bl. a meddelte, at Chefen i Tilfælde af Sabotage vilde blive stillet
for en tysk Standret, og at Straffen herfor var Døden. Noget senere
kom der atter tyske Bombeluftfartøjer til Stede og affyrede Skud
mod Vandet tæt ved »Niels Juel«. Efter nogle Forhandlinger imellem Chefen for »Niels Juel« og den tyske Søofficer, lykkedes det
at gennemføre, at Officererne beholdt deres Sabler, og Kl. 7 blev
hele den danske Besætning mønstret til Parade for sidste Gang
paa »Niels Juel«s Agterdæk, hvorpaa Chefen efter at have gaaet
Fronten af lod Kommandostrygningen udføre under højtideligt
Ceremoniel, hvorefter Nationalsangen blev sunget.
Besætningen gik derefter fra Borde, en Del blev interneret paa
Sjællands Odde, medens Resten afgik til København.
At Chefen for »Niels Juel« har hævdet Flagets Ære under disse
meget vanskelige Omstændigheder, fremgaar saaledes til Fulde af
ovenstaaende; som Forholdene var, kunde han ikke have handlet
paa anden Maade, end han gjorde. To Erfaringer er imidlertid
interessante at bemærke af disse Begivenheder, nemlig for det
første, at de tyske Kampluftfartøjer altsaa ikke var i Stand til at
ramme et saa relativt lille Maal som »Niels Juel« og for det andet,
at et Skib, der er bygget under forrige Verdenskrig, ikke er stærkt
nok i sin indre Konstruktion til at modstaa Paavirkning fra moderne Sprængstoffer.

Kalundborgstyrken bestod af Minestrygeren »Søhesten«, Chef
Orlogskaptajn P. V. C. T. Larsen, og M. S. 22, Chef Søløjtnant

Minefartojet ILougenc sprængt og sænket i Sominegraven.
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Mineskibsdivisionens Bro med sænkede Skibe.

Minefarlojel .Laaland •.

Det tyske Luftbombardement af »Niels jue1H udfor Isefjorden den 29. August 1943.
(Fotografiet er taget fra det danske Fyrinspektionsskib »Absalon« i det Øjeblik, en Luftbombe eksploderer. Bemærk Vandsojlens Højde i Forhold til »Niels jue" ).

Torpedobaadene .Nordkaperen« og .Sælen« sænkede ved Dokøen .
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1. Brinch Lund, samt Kutterne P. 6, Fører Søløjtnant (R) 1. Andersen, P.26, Fører Søløjtnant I (R) Kanstrup, og P.27, Fører Søløjtnant I (R) Mikkelsen. Den 28. August om Formiddagen forelaa
Søværnskommandoens Ordre om »skærpet Beredskab«, og om
Eftermiddagen Meddelelsen om, at Landlov var inddraget, samt
at Søværnskommandoens Forholdsordre skulde indhentes i ethvert
Tilfælde, hvilke Ordrer var udgivet til samtlige Enheder udenfor
København. Siden da har Enhederne i Kalundborg ikke modtaget
nogen Ordre eller officiel Meddelelse fra København, muligvis
bar den i Nærheden liggende store officielle Radiostation forstyrret og vanskeliggjort Radio-Modtagelsen ombord, og en Telefonmeddelelse fra København den 29. ved 4-Tiden er aabenbart
blevet afbrudt af Tyskerne.
Kl. 5,00 Søndag Morgen blev »Søhesten« og de andre i Havnen
værende Fartøjer overraskende stormet og besat af tyske Styrker,
der var landsat i Havnen fra en stor tysk Hjælpekrydser, der om
Natten var gaaet ind paa Fjorden, og Besætningerne afgik som
Fanger til København.
I Korsør laa de nye Minestrygere »Søløven«, Chef Orlogskaptajn Munter, »Søridderen«, Chef Orlogskaptajn Groth, samt de til
Minestrygere omdannede ældre Torpedobaade »Springeren«, Chef
Kaptajnløjtnant Dam, og »Haien«, Chef Kaptajnløjtnant H. Valentiner, foruden Kutterne P.2, Fører Søløjtnant II (R) H. Jacobsen,
P.9, Fører Søløjtnant I (R) Mtihldorff, P. 21, Fører Søløjtnant I (R)
Tb. Hansen, og P. 32, Fører Søløjtnant I (R) Mogensen. At alle
disse Enheder laa i Korsør, skyldtes en Omgruppering af Minestrygerne, som netop fandt Sted i disse Dage.
Skibene laa fortøjet ved Vestkajen i Inderhavnen, saaledes at
»Søløven« laa alene, og »Haien« og »Springeren« laa fortøjet
agten for, uden paa »Søridderen«, medens Kutterne laa i en
Gruppe ved Broen.
I samme Havn blot paa den modsatte Side laa 2 tyske Invasionspramme, hver armeret med 2 Stk. 87 mm og 2 X 4 Stk. 37 mm
Antiluftskyts foruden Maskingeværer. Agten for disse laa nogle
mindre Forpostbaade og armerede tyske Trawlere, medens en halv
Snes tyske Fartøjer af forskellig Art laa uden for Havnen Natten
igennem.
Mod denne overlegne tyske Styrke havde de to nye danske
Minestrygere (å 350 ts.) hver 2 X 75 mm Kanoner og 2 X 20 mm
Da Danmarks Plaade blev sænket.
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Antiluftskyts samt 2 Maskingeværer, de 2 ældre Torpedobaade
(å 110 ts.) hver en ældre 57 mm Kanon og 1 X 20 mm Luftværnskanon. Derimod var P-Kutterne ikke bevæbnet, men havde kun
nogle faa Haandvaaben om Bord
Om Morgenen den 29. August Kl. 4, da Vejret var meget mørkt
og regnfuldt, affyrede Tyskerne pludselig en grøn Raket bag Pakhusene ved Kajen, samtidig med, at Lysbomber affyredes, og Projektører tændtes fra de tyske Skibe, fra Havnepladsen og fra
Taget paa Skurene ved Havnen, hvor de var opstillet om Natten,
og rettedes mod de danske Skibe. Paa samme Tid blev disse uden
noget Varsel overfaldet af tyske Styrker, der under høje Raab og
Skrig stormede frem fra deres Skjul bag Jernbanevogne og Havneskure og entrede Skibene, samtidig med at Tyskerne aabnede
Ilden med Kanoner, Haandgranater, Karabiner og Maskinpistoler.
De danske Poster besvarede Ilden saa godt, de kunde; Skildvagten
agter i »Søridderen« tømte sin Revolver imod den tyske Officer,
der stormede om Bord, og det erfaredes senere, at han, der ledede
Overfaldet, blev dræbt. Tyskerne fyrede overalt ned i Dækshusene
og Kahytsnedgangene, og da Torpedo-Underkvartermester Christian Thomsen i »Haien« skød den første Tysker, der sprang om
Bord, faldt han selv gennemboret af Salver fra de moderne tyske
Automatvaaben, hvorimod vore gamle Tromlerevolvere slet ikke
kunde staa sig, hvortil kom, at vore Orlogsgaster var fuldstændig
utrænede i moderne Nærkamp. Trods dette optraadte alle mønstergyldigt og gjorde, hvad der var muligt under saa vanskelige Forhold I »Haien« forskansede Besætningen sig i Torpedorummet og
forsøgte herfra at holde Tyskerne i Skak; da Overfyrbøder Præstekær vilde op fra Fyrpladsen, blev han to Gange slaaet i Hovedet
med et Gevær, hvorved han fik en Flænge i Tindingen og Hjernerystelse, medens Næstkommanderende, Søløjtnant I (R) A. Jørgensen, fik et Bajonetstik og faldt, efter at have skudt 2 Tyskere,
der styrtede sig over ham.
I »Springeren« blev Chefen, Kaptajnløjtnant Dam, ramt af en
tysk Kugle, saa han saaret faldt tilbage i Nedgangskappen, som
derved blokeredes, saa Næstkommanderende, der fulgte lige bag
ham, ikke kunde komme op, før han selv fik stukket en Maskinpistol i Ansigtet.
Det tyske Overfald, som havde alle Fordele paa sin Side, var
saa pludseligt og saa voldsomt, at Modstanden fra de Danskes
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Side blev slaaet ned efter 10 il 15 Minutters Kamp. Som Følge
heraf lykkedes det ikke at faa Materiellet ødelagt eller sluttet
Kontakterne til de Sprængbomber, som var anbragt interimistisk
Dagen før i »Søridderen«, »Haien« og »Springeren«; kun Chefen
for »Springeren« lykkedes det at faa ødelagt sine fortrolige Sager.
De danske Besætninger bragtes efterhaanden til en Baraklejr i
Land, og Enhederne førtes derefter af Tyskerne ud i Yderhavnen.
Foruden den tyske Øverstkommanderende faldt en halv Snes Tyskere, som førtes væk i Baarer, inden de danske Besætninger
havde forladt deres Skibe. Bortset fra at de menige Tyskere ogsaa
her optraadte meget brutalt, gjorde de tyske Officerer et meget
nervøst og oprevet Indtryk og søgte senere efter Overfaldet at
skjule deres Skamfuldhed bag en næsten indsmigrende Tone overfor de afvæbnede fangne danske Officerer.
Chefen for den i Skelskør stationerede Minestryger, M. S. 1.
Søløjtnant I Gad, blev Søndag Morgen urolig ved at anløbe
Korsør, som tidligere beordret, uden at kende mere til Situationen.
end han gjorde. hvorfor han i Stedet for anløb Skelskør. Her
modtog han visse Informationer om Situationen og løb derfor ud
og ankrede ved Agersø. hvor han lod Besætningen. forsynet med
Pensler og Tjærebøtter. springe udenbords og male hele Skibet
sort. Riggen og alt opstaaende fjernedes, og camoufleret som et
ubestemmeligt Fartøj ved Navn »Sara« stod M S. 1 til Søs og
stod helt Syd om Gjedser op paa Falsters Østside, hvor den takket være sin Camouflage undgik Opbringelse af en stor tysk
Minestryger og senere velbeholdent ankom til Trelleborg i Sverige
den 31. August.
I Stubbekøbing laa Minestrygeren »Havørnen« paa 110 ts. med
1 Stk. 57 mm og 1 Stk. 20 mm Masklnskyts, Chef Kaptajnløjtnant
Schultze, hvortil den var afgaaet den 28. August fra Næstved i
Anledning af Meldingen om skærpet Beredskab, hvorefter Chefen
ikke vilde ligge i den smalle Kanal til Næstved Efter at have
ligget med klart Skib og klar til øjeblikkelig Afgang lykkedes det
efter flere forgæves Telefonopringninger til København at faa
Forbindelse med Søværnets Kaserne den 29. Kl. 5,45, og da Chefen
fik oplyst, at Holmen var besat, stod »Havørnen« straks ud af
Stubbekøbing Havn og gik med fuld Fart østpaa og ud af Grønsund ad Hestehoved Dyb. Ud for Tolkedybet laa en stor tysk
Jager, som straks holdt ned mod »Havørnen«, og da Chefen med
3·
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Rette skønnede, at han kun havde Muligheder for at klare sig i
de snævre indre Farvande omkring Grønsund. stod han tilbage
vestpaa gennem Grønsund, over Farø-Jord og derefter østpaa mod
Bøgestrømmen. Den tyske Jager fulgte tøvende efter gennem
Tolkedybet, satte derefter Stopsignal og aabnede Ilden mod »Havørnen«. »Havørnen« søgte derpaa tilbage over Farø-Jord for derved at komme ud i dybere Vand, hvorfra der var Mulighed for
Torpedoskud imod Tyskeren, men da den tyske Jager imidlertid
under disse Manøvrer holdt inde med sin Skydning, der hidtil
havde været resultatløs, drejede »Havørnen« igen helt rundt og
stod østpaa for at manøvrere sig i Ildlæ af Farø og derved forsøge
at trække Jageren op i det snævre og vanskeligt navigable Farvand i Ulfsund Dette lykkedes; men da den tyske Jager efterhaanden ikke turde følge »Havømen« længere op i disse snævre
Farvande, forsvandt den i Retning af Stubbekøbing, hvorefter
»Havørnen« ankrede tæt under Land, saaledes at den øjeblikkelig kunde stikke Kæden fra sig og være klar til at gaa. Noget
senere Kl. 13,40 nærmede en Kutter P.8 sig under tysk Flag
bevæbnet med tyske Geværer og Maskingeværskytter langs Rælingen og med Parlamentærflag sat og opfordrede »Havørnen«
til at overgive sig. Dette afslog Chefen for »Havørnen« imidlertid,
og da den tyske Jager nu atter viste sig, skød »Havørnen« sin
Torpedo af, hvorpaa alt Skyts blev ødelagt, og de fortrolige Sager
brændt, hvorpaa Kaptajnløjtnant Schultze med fuld Kraft satte
»Havørnen« op paa Stenrevet ved Stammenakke. Derpaa sluttede
han Kontakten til den i Forvejen i Chefens Lukaf anbragte Sprængbombe, hvorpaa hele Besætningen raabte 3 Hurraer og sprang
udenbords for at svømme i Land under Beskydning fra Jageren
og fra Artilleri i Land, samt under Maskingeværild fra Kutteren.
Kl. 14,15 sprang »Havørnen« i Luften med vajende Flag og
Vimpel, medens Kaptajnløjtnant Schultze med hele sin Besætning
uskadt naaede Stranden og søgte op i Skovene, trods den heftige
Beskydning. Herfra søgte hele Besætningen i smaa Grupper ad
forskellige Veje til Fods til deres private Bopæl. Ogsaa fra »Havørnen« har Chefen bagefter kunnet fremhæve sin Besætnings
udmærkede Aand og Holdning under hele denne af »Havørnen«
saa vel udførte Aktion, og denne Afslutning paa »Havørnen«s
Saga tjener ogsaa ubetinget Skibets Besætning til Ære.
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I Nyborg Havn laa Minestrygeren M. S. 5, Chef Søløjtnant I (R)
Kinch, og M. S. 6, Chef Søløjtnant I Corfitzen, disse smaa Minestrygere er kun paa 70 ts. og har hver 1 Stk. 20 mm Luftværnskanoner og 2 Stk. 8 mm Maskingeværer; desuden laa her de ubevæbnede Kuttere P.4, Fører Søløjtnant I (R) A. Jørgensen, P.7,
Fører Søløjtnant I (R) Stamphøj, P. 22, Fører Søløjtnant I (R) Tengberg, og P. 34, Søløjtnant I (R) Thomsen.
Paa Grund af Situationen havde Søløjtnant Corfitzen, der var
den ældste Chef, udstillet Dobbeltposter og etableret særlig Telefonforbindelse i Land. Den 29. August Kl. 4,15 aabnede Tyskerne
fra Land uden Varsel Ild med Maskingeværer og Pistoler fra
2 Sider mod Skibene. Den ene Skildvagt fra · P. 7, Værnepligtig
N. B. Olsen, faldt straks med et Underlivsskud, den anden sprang
om Bord og varskoede Chefen i M. S. 6, der blev forhindret i at
komme paa Dækket, da det 20 mm Ammunitionsmagasin paa
Dækket i det samme blev ramt af et Skud og eksploderede.
I P. 4 kastede Tyskerne Haandgranater ned imod Føreren, samtidig med at de beordrede ham ud; det lykkedes dog .denne at
springe tilbage og slaa Døren til Lukafet i; men ved Eksplosionen
fik han Hjernerystelse foruden forskellige andre Læsioner. I
M. S. 5 kastede Tyskerne Haandgranater ned til Besætningen og
ned til Chefens Lukaf igennem Luftrøret. Som Følge heraf blev
Chefen, Søløjtnant Kinch, saaret af Splinter foruden ved Beskydning fra Tyskerne ind gennem Koøjet. Da Modstand var haabløs,
blev Besætningen afvæbnet, og Tyskerne overtog Skibene; da
Chefen for M S. 6 senere spurgte den tyske Officer, hvad Grunden
var til Overfaldet, svarede denne, at der var skudt paa Tyskerne
med Maskinpistoler, men da den danske Søofficer oplyste, at vi
slet ikke havde saadanne Vaaben, viste det sig ved en Undersøgelse, at det var Tyskerne selv, der ved at angribe fra 2 Sider i
Mørket havde beskudt hinanden. I Overfaldet deltog 1 armeret
Skib med ialt ca, 150 Mand foruden 1 krigsstærkt Kompagni,
hvoraf Tyskerne indrømmer at have mistet 7 Mand ved Overfaldet. Om Eftermiddagen blev de danske Besætninger interneret
paa Hotel Nyborg Strand, efter at de saarede var indlagt paa
Nyborg Sygehus.
I Rudkøbing laa Minestrygeren M. S. 9 med Chef Søløjtnant I
Clausen foruden Kutteren P. 14, Fører Søløjtnant I (R) Munch
og P. 19, Søløjtnant J. O. Frederiksen. Det lykkedes Søløjtnant
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Clausen. som havde faaet visse Oplysninger af Myndighederne
i Rudkøbing, at staa ud til Søs gennem det smalle Klørdyb og
Syd om Gjedser velbeholden at naa til Trelleborg den 30. August med M. S. 9. Derimod blev de to Kuttere taget af en tysk
Torpedobaad ved Langelands Sydspids.
I Mariager havde Minestrygeren M. S. 7, Chef Søløjtnant Barfoed
ligget indtil den 28. August, da Minestrygeren gik ud i Fjordens
Udløb ved Als Odde for, naar Vejret tillod det, efter Ordre at
afgaa Syd paa til Kalundborg. Her modtog Minestrygeren nogle
af de fra Søværnskommandoen udstedte Ordrer, ligesom de fra
Kystbevogtningen udsendte Radiosignaler blev modtaget den 29.
om Morgenen. Som Følge heraf gik Minestrygeren til Søs trods
daarligt Vejr for at søge svensk Territorium. Paa Grund af høj Sø
mistedes Minestrygermagneten. og til Trods for at flere tyske
Luftfartøjer observeredes, lykkedes det Søløjtnant Barfoed at naa
svensk Farvand, hvorpaa han stod Syd paa langs Landet og løb
ind til Landskrona den 29. August.
I Køge Bugt laa Minestrygeren M. S. 3, Chef Søløjtnant I Rolf
Andersen, til Ankers ca. 3 Sømil S. S. E. for Køge efter at være
blevet informeret om Situationen under et Ophold paa Holmen.
Den 29. August Kl. 5,30 blev M S. 3 besat af 2 store Minestrygere,
hver paa ca. 800 ts., som løb op paa hver Side af M S. 3, hvis
Chef indsaa det haabløse i Modstand.
Chefen førtes til København i en tysk Minestryger, og Besætningen blev interneret i Svæveflyverlejren i Køge.
Med Undtagelse af nogle enkelte detacherede Kuttere, der laa
i forskellige Havne paa Øerne og i Jylland, er hermed samtlige
Kystflaadens Skibe og Enheders Skæbne beskrevet, saaledes som
den formede sig hin begivenhedsrige 29. August. Tilbage er nu
at belyse de Begivenheder. som mødte andre af Søværnets Enheder og Kommandoomraader.

VII
Andre Skibes og Kommandomyndigheders Skæbner.
Skoledelingen for Kadetter.

Til Uddannelse for Kadetter var en Skoledeling udrustet under
Kommando af Kommandør Evers. der tillige var Chef for det til
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Inspektionsskib for vore Besiddelser i Nordatlanten byggede »Ingolf« paa 1180 ts. som kun var bevæbnet med 2 Stk. 12 cm Kanoner samt let Luftværnsskyts. Til denne Deling var ogsaa knyttet
Inspektionsskibet »Hvidbjørnen« under Kommando af Kommandørkaptajn Hempel-Jørgensen paa 1050 ts. med 2 Stk. 81 mm
Kanoner foruden let Luftværnsskyts. Desuden var de to allerede
omtalte Torpedobaade »Hvalrossen« og »Makrelen«, der var
detacheret til Holmen, samt de to smaa Øvelsessejlkuttere
»Svanen« og »Thyra« underlagt Delingen. Efter at Cheferne paa
»Jngolf« og »Hvidbjømen« var blevet orienteret om det tyske
Ultimatum til den danske Regering af den sømilitære Distriktschef, forlod de to Skibe efter Delingschefens Bestemmelse Svendborg Havn den 28. August Kl. 18,15 og ankrede paa Lunkebugten,
hvor Delingen laa om Natten. Da Indberetninger af Begivenhederne den 29. August for Skoledelingens Vedkommende hidtil
ikke har været tilgængelige, skal følgende Fremstilling herved
gengives med ganske faa Forkortelser. Beretningen er skrevet af
den daværende Næstkommanderende i »Hvidbjørnen«, Kaptajnløjtnant Seehusen.
»Søndag Morgen den 29. August havde jeg Dagvagt fra Kl. 4,00,
vi laa paa Lunkebugten. Alle var om Bord med Undtagelse af
Kadetterne af Klasse A og første Artilleriofficer, der Fredag Morgen var afgaaet med Torpedobaadene til Idrætsstævne i København. Alt var roligt, men der var skærpet Opmærksomhed hos
alle Poster - selv opholdt jeg mig paa Agterdækket.
Klokken et Par Minutter i 6 kom der en Jolle fra Land til
»Ingolf«, jeg troede først, den kom fra Kutterne, der laa nærmere
ved Valdemar Slot, men vagthavende Kadet sagde mig, den kom
fra Land. Kl. 6,00 blæstes Reveille i »Hvidbjørnen«, og umiddelbart derefter blæstes der klart Skib i »Ingolf«. Først troede jeg,
det var en Øvelse i Forbindelse med Udpurringen, men et Øjeblik
efter prajede Næstkommanderende i »Ingolf«: »Klart Skib« over
til os, hvorefter jeg satte Hornblæseren i Gang, gav Dampordre
og varskoede Chefen.
Ganske kort Tid efter passerede en P-Kutter os agter, og i
Forbifarten prajede Føreren noget over, jeg opfattede dog kun
noget om, at »der kæmpedes ved Ringe« og noget om »militært
Kup«, Chefen var nu kommet paa Dækket, han kaldtes over til.
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Delingschefen, hvorfor vi satte Motorbaaden ud, og Chefen sejlede
over til »Ingolf«. Medens Chefen var derovre, opfangede vor
Radiostation svage Svar fra en lille Sender paa »lngolf«s Opkalden af Flaaderadio. Da »lngo1f« ikke selv kunde faa dette Svar,
gik en Løjtnant over til »Ingolf« for mundtligt at meddele det.
Det blev imidlertid det sidste, vi hørte fra København.
Chefen kom tilbage og meddelte mig, at der var sket et tysk
Militærkup i Danmark, at der antagelig kæmpedes ved Ringe, og
at der ikke fra Distriktet i Svendborg kunde faas Forbindelse med
København. Vi skulde hive hjem til kort (det var gjort), være
klar til at gaa (det var vi) og iøvrigt vente paa yderligere Meddelelser fra Svendborg, hvortil Kutteren var returneret
Der blev udgivet Morgenmad til alle, idet kun Besætningerne
ved Antiluftskytset forblev paa Klartskibsposterne, og Kabyssen
varskoedes om at udgive Havregrød, som ellers kun Kadetterne
fik, til alle. »Thyra«s Jolle kom til »lngo1f«, »Svanen«s til os.
Den medbragte Kutternes fortrolige Grej, som vi tog om Bord,
hvorefter vi gav Proviant til dem for nogle Dage og gav to Revolvere og noget Ammunition til de to ombordværende.
Kl. ca. 1,45 kom Kutteren atter og gik paa Siden af »lngo1f«,
derefter kom den paa Siden af os, Føreren kom om Bord og meddelte, at en tysk Militærregering havde overtaget Magten i Danmark og beordret alt dansk Militær afvæbnet. Føreren vidste
ikke noget om, hvad Svendborg Garnison havde i Sinde, men
han mente, at Tyskerne havde forladt Byen i Biler ganske tidligt
om Morgenen.
»ln go1f« og vi hev nu hjem og gik paa Kølvandsorden (300 m
Afstand) ud af Lunkebugten. Under »lngolf«s Passage af os
prajede Delingschefen noget over - jeg kunde paa Bakken ikke
høre, hvad det var.
Vi stod rundt Turø-Rev og videre nordpaa til Kobberdybet,
som vi passerede, hvorefter vi holdt østpaa mod Omø. Da vi var
kommet rundt Revet, tog vi alle Mand op til Baksmønstring og
samlede Besætningen til Forkant af Baaddækket, hvor Chefen fra
Broens Agterkant informerede den om, hvad der var bragt i Erfaring. Chefen udtalte som sin Mening, at den overvejende Fare
laa i Muligheden af et Luftangreb, (mærkeligt nok saa vi for Resten ikke et eneste Luftfartøj hele Dagen), og at vi, saafremt vi
blev angrebet, maatte forsvare os, saa godt vi kunde. Vi maatte
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alle gøre vor Pligt og gøre Flaget Ære. Chefen sluttede med at
spørge, om alle var enige med ham deri, hvilket besvaredes med
et spontant og ualmindelig fuldtonende »Ja« fra Besætningen,
som iøvrigt baade nu og under hele Foretagendet viste en beslutsom og begejstret Holdning.
Jeg havde nu set alt klart om Bord og kunde melde Chefen efter Aftrædelsen fra Mønstringen og Fordelingen paa Klartskibsposterne - at Skibet var »klart«. Chefen gav mig Ordre til
at klargøre kunstig Taage, hvilket jeg gjorde, idet jeg dog først
lod Flaskerne nedtage fra Overbygningen og anbringe paa Agterdækket; paa Overbygningen mente jeg, de vilde genere den
agterste Kanon. Under denne Klargøring blev jeg kaldt op paa
Broen, hvor Chefen sammenkaldte Søofficererne til det i Instruks
for Skibschefen beordrede Skibsraad Chefen oplæste heri de fra
Søværnskommandoen medgivne fortrolige Ordrer, og vi diskuterede Situationen en Kende. Der var i øvrigt fuld Enighed i Opfattelsen af alle Spørgsmaal. Det besluttedes at klargøre Sprængningsbomben. Skibsraadet refereredes af Intendanten, og Chefen
har dette Referat. Straks efter Skibsraadet skulde Kobberdybet*)
passeres, hvorfor hele Besætningen af Hensyn til den lave Vanddybde beordredes til at iføre sig Redningsveste, som vi siden
beholdt paa,
Under Sejladsen mod Vengeance-Grunden midt i Store Bælt
observeredes mod øst en tysk Jager for nordgaaende. Da vi kom
nærmere, vendte den og holdt ned mod os - det var et Fartøj
paa ca. 600 t. Paa nært Hold af os satte Tyskeren Signal med
Ordre til at standse øjeblikkeligt og umiddelbart derefter kom
der Signal om, at der vilde komme Fartøj fra Tyskeren. Jeg er
ikke ganske klar over, hvor og hvornaar dette fandt Sted, men
jeg mener, det var nærmere Omø end Kobberdybet, og jeg mener,
Klokken var ti - halvelleve.
Vi saa nu et Fartøj med bevæbnet Personale stile mod »Ingolf«,
hvor en Del gik om Bord, medens Fartøjet blev liggende paa
Siden med Resten af, hvad jeg nu kunde forstaa, var en Prisebesætning. »Ingolf« havde allerede inden dette Tidspunkt taget
sin Anti-Luftskytsbesætning ned og vistnok bjerget sine Kanonbesætninger. Vi var stadig klar til Kamp, Besætningerne ved
0)

Anm.: P8BBBge imellem Grundene Nord for Langeland.
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Kanonerne var spændte, og saafremt en ivrig Kanonkommandør
havde rørt Aftrækket, vilde Dagen maaske have faaet et andet
Forløb for os. Vi saa nu det danske Flag gaa ned paa »Ingolf«
og det tyske Krigsflag gaa op. Samtidig saa vi dem derovre
smide fortroligt Grej over Bord, hvilket vi saa ogsaa gjorde. Vi
havde samlet det hele i den fortrolige Kortmappe, og der var
najet et Ballastjern til Mappen. Under Udsmidningen faldt imidlertid Ballastjern af, og Mappen sank ikke straks. Jeg er dog
ikke i Tvivl om, at den meget snart maa været sunket, den var
baade tung og utæt. - - - - - - Chefen gik nu atter paa Broen, jeg blev, hvor jeg var,
og saa derfor ikke Tyskerne komme om Bord. Jeg observerede
altsaa ikke, hvor mange de var, og blev for øvrigt ikke paa
noget Tidspunkt rigtig klar over det, de var bevæbnede med
forskellige Vaaben fra Omdrejningsrevolvere til Rifler og Suomipistoler. Fra hvor jeg stod helt inde under Broen om Bagbord,
saa jeg lidt efter Dannebrog gaa langsomt ned, hvorefter det
tyske Flag gik til Tops under Gaflen. Mange af Besætningen
havde Taarer i øjnene, flere græd. Jeg gik saa ned i mit Lukaf,
hvorfra jeg hørte, at der blev givet Ordre til Afrigning efter
Klartskib, og Besætningen gik i Gang hermed. - - - - - - Da Klokken var ca, 11, gik jeg atter op, men blev
stoppet af en tysk Vagtpost, der forlangte min Revolver. Jeg
vendte straks om, gik atter ned i mit Lukaf, hvor jeg gemte min
Revolver og tog min gamle ubrugelige Parabellum med op i
Haanden. Saa gik jeg hen til den samme Post, viste ham Vaabnet
og kastede det udenbords.
Saa gik jeg igen op paa Broen. Chefen sagde mig, at han mente,
vi skulde ankre paa Korsør Red - det mente han at have forstaaet paa den tyske »Fører«, som i øvrigt ikke havde ret megen
Greje paa Navigationen. Jeg fattede den Beslutning at sænke
Skibet, naar vi var kommet nærmere derop, saa Chancen for Tab
af Menneskeliv blev reduceret. Sænkningen vilde jeg foretage
helst efter, ellers uden Chefens Ordre. Jeg gik derfor igen ned
og overbeviste mig om, at jeg kunde komme uden om de tyske
Vagtposter ned i forreste Ammunitionsmagasin, (det kunde antagelig lade sig gøre), og jeg gav yderligere Artilleriregnskabsføreren Ordre til under ingen Omstændigheder at lukke Lemmen
til Magasinet. Saa vendte jeg tilbage til Broen og spurgte Vagt-
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chefen om, hvor langt der var tilbage - han mente, der var
ca. 8 Sømil, altsaa en lille Time. Klokken maa paa det Tidspunkt
have været godt halv tolv, for jeg husker, vi talte noget om
Middagsskafningen, men da ingen antagelig havde Lyst til at
skaffe, blev Spørgsmaalet hurtigt henlagt. Imidlertid saa vi nu, at
»Ingolf« havde faaet en ret stor og tilsyneladende voksende
Bagbords Slagside (ca. 20 Grader), og at den lod Dampen gaa fra
Kedlerne gennem Sikkerhedsventilerne. Samtidig gik dens Fart
ned, og efterhaanden laa vi stille begge to, »Hvidbjørnen« ganske
klos paa »Ingolf«. Den tyske Baad, som havde sat sig i Spidsen
for Formationen, vendte om og skød et Par Skud mod »Ingolfes
Styrbords Side. Efter min Mening har det kun været Skræmmeskud, for Nedslagene laa alt for kort og burde have været Træffere paa den ringe Afstand
For os saa det ud, som om »Ingolf« var i Færd med at synke,
og nu kom Ordren fra Chefen til mig om at sætte Minen i Virksomhed. Umiddelbart forinden havde jeg spurgt 1. Maskinmester
om, hvor længe han vilde være om at evakuere Maskine og Fyrplads. Hans Svar gik ud paa, at det vilde vare ca. S Minutter,
hvorefter han vist nok gik ned og beordrede Maskinbesætningen
paa Dækket.
Da jeg havde faaet Ordren, gik jeg straks ned paa Agterdækket,
hvor en stor Del af Besætningen opholdt sig. J eg beordrede dem
til at hente alle herned samt til at rejse Flagspillet agter, som var
lagt ned under Klartskibet og ikke senere rejst, og atter hejse det
danske Orlogsflag, som jeg gav dem. Derefter gik jeg ned i forreste Magasin og sluttede Tændmekanismen. Mit Ur - som vist
gik noget bagefter - viste da 12-13 Minutter i 12. Jeg forblev
ved Minen i to Minutter for at være sikker paa, at Mekanismen
funktionerede, gik derefter en hurtig Ronde om Læ, hentede min
Revolver, afsikrede den og løb op paa Agterdækket. Om Læ havde
jeg bortset fra en enkelt Tysker i Forskibet, som tilsyneladende
ikke vidste, hvad det hele drejede sig om, og som jeg skubbede
til Side, ikke mødt nogen undtagen Reservelægen, som jeg gav
Ordre til at gaa op. Paa Agterdækket var nu hele Besætningen
samlet om Chefen - en tysk Underofficer stod sammen med
3-4 Vagtposter til Agterkant af Overbygningen. Chefen sagde,
at nu blev Skibet sprængt i Luften, hvilket Tyskeren slog hen
som Nonsens og varskoede, at ethvert Forsøg paa at sætte Far-
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tøjet ud vilde blive mødt med Beskydning. Under denne Ordveksling sigtede jeg hele Tiden paa den tyske Leder med min
Revolver. idet jeg stod inde midt blandt Besætningen og kunde
skyde op mellem et Par Mand Iøvrigt tror jeg, at flere af Kadetterne havde gemt deres Revol,vere (eller bjerget nogle) og ogsaa
var klar til et eventuelt Haandgemæng. Chefen spurgte mig, hvor
længe der var tilbage, hvilket jeg besvarede med 3-4 Minutter.
Chefen sagde endnu nogle Ord til Besætningen og sluttede med
et »saa springer vi«, Besætningen raabte Hurra, og næsten alle
sprang udenbords. Jeg blev spurgt, om vi ikke kunde sætte Fartøjerne ud, men jeg sagde nej. Jeg havde nemlig den - fejlagtige
- Mening. at Minen vilde faa Ammunitionen til at gaa i Luften.
og jeg vilde derfor have Folk væk. Sammen med Søkadet Ingemann-Nielsen løb jeg imidlertid selv op paa Baaddækket for at
fire Styrbords Redningsbaad af for dog at have eet Fartøj ude
alligevel af Hensyn til enkelte Ikke-Svømmere og flere ældre
blandt Besætningen. Vi havde de to forreste Redningsbaade samt
Motorbaaden og Hvalbaaden hængende udsvunget. De to agterste
Redningsbaade var derimod i Klamperne af Hensyn til Kanon
Nr. 2's Skydefrihed Disse to Fartøjer burde jeg have ladet svinge
ud, da der blev rigget af efter Klartskib, men havde ikke tænkt
paa det
Da jeg havde faaet Ingemann-Nielsen i Gang, løb jeg atter ned
for at faa de sidste Folk fra Borde. men da jeg var kommet ud
for Maskinnedgangen om Styrbord, kom Detonationen. Hele Skibet
rystede, og alt løst Grej fløj rundt. medens en gul Røg kom op
fra Forskibet. Jeg blev dog klar over, at Ammunitionen ikke var
gaaet i Luften, men faldt for øvrigt om, fordi Slæberbommen rev
sig løs og blev slynget hen over mine Laar og lammede begge
mine Ben. Det lykkedes mig at komme op paa Lønningen og
varsko »Fortsæt« til Overbygningen. hvor et Par Kvartermestre
nu prøvede paa at sætte Bagbords forreste Redningsbaad i Vandet.
Jeg var klar over, at der nu var nogen Respit, selvom jeg ikke
med Sikkerhed kunde afgøre, hvor længe Skibet kunde holde sig
flydende. Styrbords Redningsbaad kom nu ned og hang i Slippeapparatet Lægen, der vist nok havde hjulpet Ingemann-Nielsen,
sprang ned i den . Jeg lod mig falde og arbejdede mig hen til
Fartøjet og forklarede Lægen. hvordan han skulde gøre det fri af
Taljeløberne. Jeg kunde kun svømme med Armene og holdt derfor

4S
fast i Redningslinerne paa Fartøjets Styrbords Laaring. Der var
nu kommet nogle flere op i Fartøjet, dels fra Skibet, dels fra
Vandet, og jeg beordrede Aarerne ud og Fartøjet væk fra Skibet,
som jeg stadig mente var ved at synke, (det viste sig, at det flød
i omtrent en Time). Der var ingen Panik, kun agter om Styrbord
hørte man nogle Skrig. Det var Kvartermestermessegasten, som
ikke kunde svømme, men nogle hjælpsomme Kammerater, deriblandt især Chefsoppasseren, fik ham dog slæbt hen til Fartøjet.
Selv kunde jeg ikke hjælpe, da mine Ben stadig nægtede at
fungere normalt. Da Redningsbaaden var godt et halvt Hundrede
Meter fra Skibet, lod jeg mig løfte op i Fartøjet for at faa et
bedre Overblik; Opholdet i Vandet havde ikke været generende
- det var temmelig lunt - men der var dog saa megen Sø, at
man ikke svømmende kunde se ret langt.
Vi tog nu alle de, der svømmede mindre godt, op i Fartøjet:
1. Mester, Overfyrbøder Olesen og Fyrbøder Larsen kneb det lidt
for, men ogsaa de var desuagtet rolige og udviste en fortrinlig
Holdning. løvrigt viste det sig, at kun særdeles gode Svømmere
kunde svømme fra Skibet, der stadig drev Styrbord over. Vi forblev derfor paa denne Side af Skibet og samlede saa mange op
som muligt - idet jeg haabede, at Kvartermestrene havde faaet
det Bagbords Fartøj ud, hvilket ogsaa viste sig at være Tilfældet.
Tyskerne var sprunget overbord med Undtagelse af et Par Stykker, som tog Hvalbaaden.
Medens dette stod paa, var Søkadetterne Kieler og Brink og
Søkadetaspirant W. W. Christensen svømmet tilbage til »Hvidbjørnen« og var kravlet om Bord op langs Rorkæderne. Søkadet
Kieler halede det tyske Flag ned, og derpaa satte de Motorbaaden
i Vandet, startede den og sejlede væk fra Skibet. Ogsaa Kadetterne i min Baad vilde springe ud, men jeg forbød dem det, da
jeg mente, tre var nok til det Stykke Arbejde, hvad det ogsaa
var. De tre Kadetter blev, mens de var om Bord, beskudt af Maskinskyts fra en tysk Torpedobaad, der laa ganske tæt ved,
antagelig ca, 300 m væk. Salverne gik lige hen over os i Fartøjet, saa vi lagde os ned paa Bunden af det, men det er min
Overbevisning, at der ikke blev skudt hverken paa os eller de
svømmende, men udelukkende paa de tre Kadetter i Skibet.
Den tyske Torpedobaad, opdagede jeg nu, var ikke identisk
med det Fartøj, som havde stoppet Delingen. Det havde jeg hele
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Tiden troet, men jeg opdagede, at vor »gamle« Fjende stadig laa
foran for »Ingolf«, og begge disse Skibe var ca, 11/2 Sømil norden
for os.
Da alle efterhaanden syntes at være blevet bjerget, roede vi
henimod Tyskeren. Motorbaaden syntes paa et vist Tidspunkt at
ville sejle mod Land, men jeg kaldte den tilbage. I Redningsbaaden foreslog nogle af de ombordværende, at vi skulde forsøge
at ro til Land, men jeg afslog det. Jeg ansaa et Flugtforsøg paa
det Tidspunkt som formaalsløst, da Torpedobaaden laa lige ved
med alt sit Maskinskyts og tilmed havde faaet et Motorfartøj i
Vandet; iøvrigt var jeg saa lettet over, at alle tilsyneladende var
reddet, at jeg i og for sig syntes, at vi havde spillet vor Rolle
færdig.
Vi gik saa paa Siden af Tyskeren, og jeg gik alene op, humpede
op paa Broen og meldte mig sammen med Besætningen som Krigsfanger hos Baadens Chef, som præsenterede sig som Kaptajnløjtnant Vorsteher, og iøvrigt baade nu og under hele vort Ophold
om Bord i hans Skib iagttog en absolut korrekt Holdning. Han
bad mig kalde de andre Fartøjer op og atter melde, naar alle var
om Bord. Dette skete i Løbet af et lille Kvarters Tid, hvorefter
jeg kunde melde, at alle var mødt: 75 Mand. Alle var uskadte
med Undtagelse af Overfyrbøder Henriksen, der havde faaet et
ganske overfladisk Saar i Hovedet ved Explosionen.
Officererne blev samlet i Torpedobaadens Officersmesse og Besætningen forude. Vort Tøj blev tørret i Maskinen, og til Officererne blev der udlaant Undertøj og Badekaaber af de tyske
Officerer, som alle optraadte korrekt ligesom deres Chef. Fartøjets
Navn var T 18. Kort Tid efter at jeg var kommet ned i Messen,
kom en af de danske Søofficerer derned, og han kunde melde, at
»Hvidbjørnen « havde lagt sig ned paa Bagbords Side, hvorefter
Vandet var løbet ind i Skorstenen, og Skibet sunket.«

Medens det saaledes lykkedes at sænke »Hvidbjørnen« i Store
Bælt lidt Nord for Vengeancegrunden, havde Forholdene ikke
udviklet sig fuldt saa heldigt ombord i »Ingolf«. Efter at Tyskerne
havde bordet dette Skib, havde Chefen under Sejladsen Nord
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paa givet Ordre til, at Søventilerne i Ammunitionsmagasineme,
i Fyrpladsen og i Maskinrummet skulde aabnes, og Sprængbomben tændes, saaledes at Skibet skulde synke. Da Tyskerne imidlertid opdagede, at Skibet begyndte at faa Slagside, samtidig med
at Sikkerhedsventilerne fra Kedlerne begyndte at blæse, greb
Tyskerne en halv Snes Kadetter og stillede dem foran 2 Maskingeværer, samtidig med at Chefen fik Meddelelse om, at disse
Kadetter alle vilde blive skudt ned, saafremt Søventilerne ikke
blev lukket, inden der var gaaet 2 Minutter. Som Følge af denne
Trusel gav Chefen Ordre til at stoppe Sænkningen, idet Sprængbomben uheldigvis ikke havde virket, som den skulde, og Maskinbesætningen dykkede da ned og fik Søventilerne lukket, og
Sænkningen standset. »Ingolf« gik derefter ind til Korsør Havn
med stærk Slagside, førende tysk Orlogsflag og med tysk Besætning om Bord, ledsaget af den tyske Minestryger M.413.
Senere paa Eftermiddagen KI. ca 17 kom M. 413 ind med Besætningen fra »Hvidbjørnen«. Da Kadetterne og Besætningen fra
dette Skib intet havde bjerget af "deres Ejendele og kun havde
ganske lidt Tøj paa, fik de noget Tøj til Laans hos Kammeraterne
i »Ingolf«, hvorefter de danske Besætninger under tysk Eskorte
blev ført ud til de tyske Barakker ved Taarnborg, hvor de
interneredes.

Kystdefensionen.

Som tidligere nævnt deltog Chefen for Kystdefensionen i Møderne hos Chefen for Søværnskommandoen umiddelbart før den
29. August, og Regeringsordren om at Besættelse af Kystdefensionen og Værftet m. Dl. ikke maatte imødegaas med Magt, blev,
efter at Chefen for Kystdefensionen havde forlangt denne Ordre
skriftligt, af denne udsendt til de Forter og Værfter, som den
tyske Værnemagt ikke allerede efter Begivenhederne den 9. April
1940 havde sat sig i Besiddelse af. Som Følge heraf besatte den
tyske Værnemagt i Løbet af den 29. August Lynetten, Middelgrundsfortet og Lynæs Batteriet, der alle havde stærkt reducerede
og ikke krigsuddannede Besætninger, og hvis Besætning væsentlig bestod af Skrivere, Maskinfolk o. lign. Kongelundsbatteriet,
hvis Chef var Orlogskaptajn Prins Knud, som havde ladet alle
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Vaaben m. m. gøre ubrugelige. blev Søndag Eftermiddag overfaldet af tyske Soldater, som uden Varsel aabnede en voldsom
Ild mod Fortet, hvorved den ubevæbnede Post ved Fortbroen.
Værnepligtig Aage Nielsen. blev saaret i Skulderen. Chefen for
Fortet fik ved en energisk Protest stoppet den fuldstændig planløse Skydning, hvorefter Besætningen blev interneret, og Chefen,
Orlogskaptajn Prins Knud, som Fange ført til København i Løbet
af Mandagen.
Chefen for Kystdefensionen med Stabschef blev som Fanger
ført til Kongebrovagten og senere til Holmen, hvorefter de delte
Skæbne med de tidligere omtalte Søofficerer samme Sted.
Under Kystdefensionen sorterede desuden Kystbevogtningen
bestaaende af 3 ældre Torpedobaade og 18 lejede uarmerede
Fiskekuttere, som var fordelt fra Hundested langs Sundets Kyst
til Grønsund paa Kystbevogtning med rent søpolitimæssige Opgaver under Kommando af Orlogskaptajn Jegstrup.
De 2 Torpedobaade »Nordkaperen« og »Sælen«, der laa paa
Holmen, hvor de sænkedes, er allerede omtalt under Kystflaaden;
da Begivenhederne udviklede sig den 29. August om Morgenen,
udsendte Kystbevogtningen Kl. 4,05 pr. Radiotelefon Ordre til
alle dens underlagte Enheder om at afgaa til Sverige.
Som Følge heraf lykkedes det Torpedobaaden »Havkatten«,
Chef Kaptajnløjtnant Wiirtz, der laa paa Patrouille i Sundets
nordlige Del at staa over til Farvandet øst for Hven, hvor Kaptajnløjtnant Wiirtz manøvrerede saa behændigt, at det lykkedes at
trække en stor tysk Jager Syd over, saaledes at tre K-Kuttere
velbeholdent naaede Landskrona, hvortil »Havkatten« ogsaa noget
senere den 29. August ankom.
Chefen for Kystbevogtningen, ledsaget af Kaptajnløjtnanterne
Lolle og B. Rasmussen, afgik med en Kutter K. 1~, hvis Fører var
Søløjtnant (R) H. Sørensen. fra Lynetten ved København ca. Kl.
4,30 om Morgenen den 29. August efter at have indsendt en kort
Redegørelse pr. Radio om Situationen og beordret alle underlagte
Enheder til svensk Havn, og Kutteren ankom senere til Malmø.
Af Kystbevogtningens 18 Bevogtningsfartøjer eller Kuttere lykkedes det de 9 at undkomme til Sverige, nemlig:
K. 3, Fører Søløjtnant I (R) J. A. Andersen, der laa i Gilleleje.
K. 6,,,
"
" J . B. Jensen, fra Patrouille i Sundet.
K. 8,
"
"H. Rasmussen, fra Patrouille i Sundet.

Minestrygeren .Sobjornene,

Ubaaderie ' D ry a de n_ og . H a vk ale n- sænket ved Ubaadshroen.

Sænkede Ubaade ved Undervandsbaadsstatlonen.

M inestrygeren . S oh u n d e n l sænket og sprængt.

Minestrygeren . So bjor n e n' sprængt og kæntret i Flaadens Leje.

Minestrygeren .Sohundeo. sænket ved Torpedobaadsbroerne.

49
10, Fører Søløjtnant H. C. Flakholm, fra Stubbekøbing.
11,,,
"
E. R. Vierø, fra Rørvig.
12, "
K. C. Nondal, fra Humlebæk.
13, "
H. C. H. Sørensen, fra Lynetten.
15, "
K. A. Bang, fra Patrouille i Sundet.
17, "
C. F. Lous, fra Rødvig.
Resten blev taget af Tyskerne.

K.
K.
K.
K.
K.
K.

Sømilitære Distrikter.
Rundt i Landet havde Marineministeriet oprettet sømilitære
Distrikter, som hver var under Ledelse af en Søofficer, der havde
forskellige Opgaver med Hensyn til Mineuskadeliggørelse og
andre Opgaver af forskellig Art Ikke mindre end 3 af disse
Officerer blev direkte fængslet af Tyskerne, saaledes blev Kaptajn Mourier, der var sømilitær Distriktschef i Jylland Vest med
Tjenestested i Esbjerg sat i Vestre Fængsel, Kaptajnløjtnant (R)
C. Christiansen paa Bornholm blev ført til København, hvor han
i forskellige tyske Fængsler blev udsat for en oprørende Behandling og Tortur og endelig blev Kommandørkaptajn (R) Michaelsen fængslet af det tyske Militær paa Skagen. Denne sidste blev
først stillet for en Standret i Frederikshavn og dømt til Fængsel i
3 Aar, efter at Kommandørkaptajnen Fredag den 3. September
havde ladet Lodsmesterbaaden »Skagen« sænke i Skagens Havn
og personlig havde brændt Distriktets danske Militærautomobiler
m. ID. Dommen blev dog senere ændret til Frikendelse ved tysk
Krigsret i København, da det viste sig, at Kommandørkaptajnen
hverken havde brudt sit Æresord eller ødelagt noget tysk Krigsmateriel, men handlet selvstændigt, som en Chef bør, der er afskaaret fra at komme i Forbindelse med sine Overordnede.
Orlogskaptajn Dinesen, der var sømilitær Distriktschef paa Fyn,
foranledigede, at Kadetdelingens Skibe gik af Havn den 28. August Kl. 18,15 og ved Patrouillebaad P.35 længst muligt blev
holdt il jour med Situationens Udvikling Natten til den 29., ligesom de Meldinger, han opsamlede, straks blev videregivet til
Hærens Kommandant i Svendborg ID. fl.

Da Danmarks Flaade blev sænket.
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VIII
Forskellige Anekdoter og Beretninger.

Foruden denne Redegørelse, som hviler paa Rapporter og selvoplevede Indtryk, har mange af os haft personlige Oplevelser
og været Vidne til Episoder, som alle tjener til at give Begivenhederne Kolorit, og som viser den gode Aand parret med
typisk dansk Humør, som Marinens Folk har været besjælet af.
Nogle Eksempler skal fremdrages til Belysning heraf.
Søløjtnant I E. Franch Petersen giver følgende Skildring fra
»Niels Juel«s Luftbombeangreb, som udførtes af tyske Luftfartøjer
af Typerne He. 111 eller Ju. 88, samt Ju, 81:
»Kanonbesætningerne ved de delvis ubeskyttede 15 cm. Kanoner paa »Niels Juel«s Dæk havde efter Ordre lagt sig ned ved
deres Kanoner for at søge Dækning mod Træsplinterne fra de
tyske Luftfartøjers Maskinskyts, der fløj rundt omkring. Imellem
Eksplosionerne hørte man pludselig en af Kanonbesætningerne
højt bemærke til sine Kammerater:
»Fy for Fanden, det regner jo« - - - Paa Kulfyrpladsen mærkedes, da det andet Luftbombeangrebs
Bomber detonerede, en meget kraftig Rystelse, Lyset gik ud, Sikkerhedsventilerne begyndte at blæse, og Sod og Støv stod ud fra
Ventiler og Utætheder i Lemme og Rør. Overfyrbøder Skov, som
selv stod paa Fyrpladsen, fortæller, at man mærkede ligesom et
Tryk fra Bagbords Kulkasse, saa Støv og Kulstykker stod ud fra
Kulkasserne. Fyrbøderne samledes i Bælgmørke ved Lejderen,
hvorfra Overfyrbøderen roligt gik op for at hente en Lygte, da
Akkumulatorlamperne ligeledes var ødelagt. Ved Hjælp heraf
kunde det konstateres, at der ingen større Havarier var sket, og
Fyrbøderne fortsatte derefter deres meget anstrengende Arbejde
i en Temperatur, som nede paa Fyrpladsen var 51 o Celcius og
oppe paa øverste Ristværk antagelig 10 o. - - - I Ammunitionsmagasinerne helt nede i Bunden af Skibet arbejdede Magasingasterne med at iskrue Detonatorer til det svære
Skyts Projektiler, og Artilleriunderkvartermester Christensen fortæller herfra, at man, da man hørte Detonationerne fra de første
Luftbomber, troede, at det var det 15 cm's Batteri, der gav Ild,
hvorfor man ivrigt arbejdede videre. Detonationerne fra det
næste Bombardement var saa voldsomme, at Lyset gik ud, og

51
Ladningerne sprang frem paa Hylderne, idet Tværdragerne fløj
op af Beslagene, medens Værktøj tillskruning af Detonatorer
samt Krudttavler og Thermometre fløj rundt mellem hinanden.
Da Løberen til en Ophejsningskurv blev skudt over af et Sprængstykke, raslede Kurven ned i Magasinet igen, og samtidig trængte
Krudtrøg fra Sprængninger ned i Magasinerne, hvorfor Magasinlederen bemærkede: »Nu er de i hvert Fald i Gang deroppe, saa
nu gælder det bare om at faa noget Krudt op til Kammeraterne«

----e
I et andet Magasin havde Besætningen taget en Kande kold
Kaffe med ned i Magasinet, og da en bemærkede: »Nu aabner de
Ilden deroppe«, svarede en anden: »Saa kan vi da faa vores
Kaffekande varmet«.

Fra Holmen fortælles, at da Orlogskaptajn Ernst, der var Chef
for Excerserskolen paa det gamle Logiskib »Fyen«, efter Tyskernes Overfald skulde mønstre sine Folk, manglede der foruden de
Saarede og Faldne een Mand Man søgte efter ham overalt, og
endelig rygtedes det, at han befandt sig oppe i den gamle Mastekran, hvis karakteristiske Silhuet, vi alle kender og holder af.
Da man søgte Orlogsgasten der, fandt man ham bevæbnet med
en tysk Bajonet paa Post ved Trappen til den øverste Platform,
hvorfra han hævdede at ville forsvare »Stillingen« mod enhver
Tysker, der forsøgte at trænge op i Kranen.

Til nærmere Belysning af Situationen paa Holmen den 29. August om Morgenen tjener iøvrigt følgende Uddrag af en Beretning,
som er forfattet af Chefen for Minefartøjet »Lougen« Kaptajnløjtnant Hastrup:
Ca. Kl. 4,10 observeredes Signal fra »Hvalrossen« og samtidig
en tiltagende Skydning og Motorlarm. Signalet blev aflæst som
»K. N. U.«, men da jeg formodede, at et Udbrud alligevel vilde
blive prøvet, blev Motoren startet og Poster placeret ved alle
Trosserne, ligesom hele Besætningen purredes ud til »Klart Skib«.
Efter at have ventet en Tid, hvorunder talrige Eksplosioner hørtes,
fik vi gennem en Ordonnans fra »Lindormen« Ordre til at sænke
og ikke afgaa.
4·
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Bomben blev straks tilsluttet, efter at Besætningen var mønstret
paa Kajen, og Fyldeventilen til Minelasten blev aabnet, hvorefter
Nøglen blev kastet over Bord. Under Kommando af en Befalingsmand afgik Besætningen til Beskyttelsesrummet øst for Mineskibsdivisionens Kontor, medens jeg og Skibets øvrige Befalingsmænd samt Skildvagterne søgte Dækning bag Magasinerne i
Skibets umiddelbare Nærhed, idet det var min Hensigt at optage
Kampen, hvis Tyskerne kom, inden Skibet blev ødelagt. - - Kl. ca, 4,30 sprang Bomben og satte Ild i Skibet, og kort Tid
efter sprang »Laaland«. Vi fik nu Ordre (dansk) til at afgaa til
Planbygningen, hvor jeg aflagde Melding til Chefen for Mineskibsdivisionen om Skibets Sprængning, og om at Besætningen
var mødt Alle Vaaben blev nu aflagt, og Patronerne samlet ind
af Skibets Befalingsmænd - - -.
- - Selv prøvede jeg derefter sammen med 2 andre Søofficerer paa at faa Kasernens Motorbaad i Gang; men da det ikke
lykkedes, vendte jeg tilbage til Planbygningen, hvor jeg første
Gang saa tyske Soldater, (det var ved at blive lyst). Efter at have
afleveret min Revolver, blev jeg sammen med de øvrige Officerer
beordret til at afgaa til Chefen for Flaadestationens Kontor. Først
sagde jeg Farvel til hver enkelt Mand af Besætningen, der alle
uden Undtagelse havde vist eksemplarisk Opførsel præget af Ro
og Værdighed, der paa den grelleste Maade stod i Modsætning til
de tyske Troppers Opførsel.
Da vi under Bevogtning var kommet ud for Spanteloftsbygningen, begyndte en 20 eller 25 mm Kanon at skyde ind over Holmen,
hvorfor vi søgte Dækning - dels ved at falde ned og dels ved at
krybe i Læ af Spanteloftsbygningen. Men da der blev skudt fra
Minesektionen, (hvor der ikke var flere Danske), og da yderligere den i Dokken liggende tyske Hjælpekrydser begyndte at
skyde, søgte vi Læ i Spanteloftsbygningens Nordende. I Mellemtiden skød Tyskerne paa hinanden, og jeg fik det absolutte Indtryk, at der overhovedet ikke var Tale om nogen virkelig fælles
tysk Ledelse, der havde Haand i Hanke med, hvad der foregik.
Søløjtnant Prause blev ramt i Foden Vest for Bygningen, og
Søløjtnant II (R) Stenderup (fra »Laaland«) løb ham til Hjælp
trods Kugleregnen. To Sygepassere med Baare blev beskudt, og
de maatte i første Omgang søge Læ i Bygningen; men siden løb
de ud igen, hvor de atter blev beskudt Tyskerne var nu aldeles
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hysteriske og skød paa alt, der bevægede sig, skønt vi alle var
vaabenløse Fanger.
Da det var umuligt at komme ud af Nordenden af Bygningen,
og da vi skulde ned paa Flaadestationen, prøvede vi at komme
igennem Bygningen i det Haab, at de Tyskere, der stod ved Sydenden, var mindre hysteriske, saaledes at de igen kunde overtage
Bevogtningen af Fangetransporten.
Imidlertid begyndte Tyskerne at slaa Ruderne ind og skyde ind
i Bygningen, idet de beordrede os ud ved Hjælp af megen Skraal
og Skydning. Der var intet andet at gøre end at søge Dækning,
indtil Skyderiet var ophørt. Søløjtnant I (R) Westergaard raabte
til dem, at nu kom vi ud, hvilket de besvarede ved at skyde ham
i Armen paa ca 2 m's Afstand. Vi begyndte nu at krybe ud gennem Vinduet til dem.
Søløjtnanten, der var min Næstkommanderende, var faldet om,
og jeg havde et længere Skænderi med de aldeles forvirrede tyske
Soldater, som jeg efterhaanden fik gjort forstaaeligt, at der laa
en saaret Mand, som jeg vilde have med nu. I deres ophidsede
Tilstand tvivler jeg ikke om, at de vilde have skudt, hvis jeg uden
videre havde bukket mig ned for at hjælpe ham op.
Efter at være kommet ud med Westergaard, der blødte meget
voldsomt, maatte jeg ogsaa skændes med Tyskerne for at komme
til Kasernens Sygeafdeling. Til sidst sagde jeg til dem: »De skal
ikke være nervøse, vi er vaabenløse Krigsfanger, og vi er ganske
rolige«. De blev ved med at skrige op om, at der blev skudt paa
dem og turde ikke lade mig gaa med Westergaard, førend de fik
fat paa en Officer. Da det var haabløst at bringe dem til Fornuft,
gik jeg over mod Planbygningen med den saarede, der var ved
at besvime paa Grund af Blodtab. Paa Vejen blev der skudt paa
os af Tyskerne fra Minesektionens Hjørnekaj i men vi slap heldigt
ind i Planbygningen, hvorfra tyske Soldater besvarede Ilden. Her
lykkedes det mig at faa flaaet et gammelt Lagen itu og at underbinde Westergaards Arm saa godt som muligt, hvorefter vi fortsatte til Kasernens Sygeafdeling efter et lille Mellemværende med
en tysk Løjtnant, der hævdede, at vi havde skudt og stadig skød.
Jeg sagde til ham, at hvis Tyskerne kunde faa deres egne Folk
til at holde op med Skydningen, vilde der blive ganske stille
overalt.
Paa Kasernens Sygeafdeling tog Reservelæge Philipsen sig af
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den saarede; men Behandlingen blev afbrudt af Tyskerne, der
trængte ind og lavede meget Staahej over, at der blev skudt paa
dem derfra. Da jeg skjulte mig bag en Dør, blev jeg ikke taget
med ud sammen med de andre, der havde søgt Læ i Kasernens
Sygeafdeling. Først nogen Tid efter gik jeg ud for at begive mig
til Flaadestationen. De tyske Vagter visiterede mig for Vaaben,
men iøvrigt syntes deres Ophidselse at have lagt sig meget, og
det var i hvert Fald nu muligt at berolige dem, naar man talte til
dem - ligegyldigt om det var paa tysk eller dansk - - - -.«

Af Chefen for M. S. 8 Søløjtnant (R) Hansens Skildring fremgaar,
at da han var blevet alene tilbage for at overvære sit Skibs Sænkning paa Holmen, løb den tyske Kutter, der havde udført Beskydningen mod de afvæbnede danske Besætninger, ind til den Bro,
hvor hans Minestryger laa sænket En tysk Søofficer sprang i
Land og satte en Maskinpistol i Ryggen paa den danske Løjtnant
og beordrede ham til at gaa foran med Hænderne i Vejret ind ad
Broen. Efterhaanden sluttede nogle Medlemmer af den danske Besætning sig ubemærket til dette Optog. og lige bag den tyske
Officer gik en dansk Skildvagt med en Karabin. Pludselig opdagede Tyskeren, at han selv havde en Karabin i Ryggen, hvorefter han vendte sig brat omkring og samtidig gav et Skrig fra
sig af Rædsel, som foraarsagede, at begge »Krigeme« tabte deres
Vaaben og stod vaabenløse overfor hinanden.

Som tidligere omtalt vilde Sprængbomben i Værkstedsskibet
»Henrik Gemer« ikke virke i første Omgang, hvorfor Officerer
fra Ubaadsdivisionen gik ombord og satte Ild paa Skibet, som
brændte i over et Døgn. Forinden dette bjergede en Officer dog
Officersmessens Fremmedbog, som mange kendte Personligheder
havde skrevet deres Navn i paa Skibets Togter i Ind- og Udlandet, og han føjede til i Bogen kort og godt: »Farvel, »Henrik
Gerner« den 29./8.-43 Kl. 4«. Næste Dag fandtes det smukke Portrætmaleri af den kendte Søofficer og Fabriksmester Henrik
Gemer drivende i Vandet ved Undervandsbaadsdivisionen, saaledes at ogsaa dette blev bjerget.
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Kaptajnløjtnant Wesche, der gjorde Tjeneste paa Søværnets
Kaserne, og som vagthavende Officer tog imod den tyske Officer,
der om Morgenen kørte ind paa Flaadestationen, har skildret nogle
af sine Indtryk herfra paa følgende Maade:
»KI. 4,16 svingede der en Bil ind af Kaserneporten. Jeg løb til
Hoveddøren og fik ved at praje Skildvagten at vide, at det var
Tyskere. Bilen kørte over mod Midterfløjen, og ud af den kom
3 Skikkelser. Gennem Regnen og Mørket kunde jeg utydeligt se,
at den ene bar et Parlamentærflag, men til Trods herfor var de
bevæbnede med Pistoler, som de dog bar i Taskerne. Parlamentærflaget var et snavset Haandklæde paa et Kosteskaft.
Den ene Løjtnant spurgte efter »Der Kommandant«, foruden ham
var der en Officer og en Underofficer med Flag. Som Følge heraf
førte jeg dem gennem Kontorbygningen og ud i Kommandorummet. Her viste det sig imidlertid, at det Brev Løjtnanten havde,
var til Chefen for Flaadestationen, og jeg blev beordret til at
følge ham derop.
Først havde jeg tænkt mig at gaa gennem Kaserneporten ind til
Bilen; men umiddelbart efter at vi havde forladt Beskyttelsesrummet lød nogle svære Eksplosioner nær ved, vel nok fra »Hvalrossen« og »Makrelen«, og da jeg havde Indtrykket af, at det
gjaldt om, at Tyskerne ikke kom alt for hurtigt af Sted, ombestemte jeg mig og førte dem tilbage gennem Kontorbygningen.
Hele Tiden talte Løjtnanten med Brevet om, at det var »todlicher
Ernst« og at han II hatte eilig«. Det samme havde han ogsaa gjort
ude ved Kongeporten, hvor hans Vej var blevet spærret af spanske Ryttere. Da samtidig her de første Detonationer hørtes, sagde
han for at overbevise Vagtkommandøren om, at Danskerne skulde
hjælpe ham at fjerne dem: »Sie horen doch, es ist kein Spas«
----.

Naa, vi kom saa ind i Bilen, jeg ved Siden af Chaufføren,
og saa gik det af Sted, cl. v. s. hver Gang vi skulde dreje,
beordrede jeg ham til »Iangsam« og »vorsichtig«, ogsaa da vi
skulde over Frederiksholmsbroen, som jeg mente kunde være
aaben. I hvert Fald opnaaede jeg, at vi først fik afleveret Brevet
til Kommandør Grandjean Kl. 4,27, hvorefter Løjtnanten meddelte,
at han havde en halv Time. Det havde han ogsaa mumlet noget
om paa Kasernen, men det viste sig altsaa, at han havde ment,
fra Afleveringen af Brevet - - - -,
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- - - Efter at Næstkommanderende var kommet tilbage, saa
jeg i Regntykningen en tysk Kutter, der løb ind i Flaadens Leje,
hvor den drejede rundt og efter at være kommet paa Kurs S. E.
(jeg saa den mellem Hovedvagten og »Fyen« ovre ved de vestlige
Duc d'Alber) paabegyndte Skydning med 20 mm Tracerprojektiler,
først mod Taget paa Spanteloftet, men senere ganske lavt over
Jorden i 1/2 til 11/2 m Højde. Saa vidt jeg kunde skønne, aabnede
den Ild mod den udfor Spanteloftet marcherende Officerskolonne
fra Kystflaaden. Mellem de to første Byger med 20 mm aabnedes
Ilden med 8 mm R. G. De marcherende faldt ned eller søgte Læ
bag Spanteloftsbygningen, og min første Tanke var, at der maatte
være gaaet mange med.
Umiddelbart efter første Byge varskoede jeg inde i Kommandorummet, at der blev skudt, og denne Melding gik videre til Flaadestationen. Der blev skudt heftigt i flere Omgange, og pludselig
saa det ud, som om der blev skudt fra Arresten. Det har dog
ganske givet været Anslag af 8 og 20 mm Projektiler paa Arrestbygningen, hvis Ricochetter har givet dette Indtryk. For det Personel, der var opstillet vest for Planbygningen, blev det højst
ubehageligt; thi Tyskerne aabnede nu en almindelig Beskydning
mod Arresten og kastede endog en Haandgranat imod Døren

- - - -.«
Da Tyskerne begyndte deres Beskydning af den danske Officerskolonne, som efter Ordre afmarcherede til Chefen for Flaadestationens Kontor, efter at Tyskerne havde bemægtiget sig deres
Haandvaaben, søgte nogle Læ ved at kaste sig ned i Vejens Pløre,
andre sprængte Dørene til Spanteloftsbygningen, medens en lille
Gruppe, deriblandt Kystflaademaskinmesteren, Marineingeniør
Hinrichsen, der befandt sig i Teten, sprang ind bag en Dækning,
der stod i Nærheden og var opført for nylig ved Vejens Side for
at beskytte en Stander til elektriske Ledninger mod Sprængstykker fra et eventuelt Luftbombardement. Her mente de sig vel i
Ildlæ og ventede til Ilden fra Maskinskytset havde trukket sig
nordligere, hvorefter de gik videre og først senere til deres Overraskelse opdagede, at den tilsyneladende saa gode Dækning, der
bestod af Brædder, hvori der skulde have været fyldt Cement,
endnu ikke havde naaet at faa fyldt Cement i sig og derfor kun
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bestod af de tynde Forskalningsbrædder, som et hvilkensomhelst
Projektil vilde have gaaet rakt igennem.

Til et af de sørgmuntre Minder fra de over hundrede danske
Officerers Ophold paa Chefen for Flaadestationens Kontor den 29.
om Formiddagen, efter at den tyske Højstkommanderende Korvettenkapitån Petersen havde forløbet sig, og, medens Skildvagter
rettede Automatpistoler mod de danske Officerer, havde insulteret
os som ovenfor beskrevet, hørte vor mundtlige Rekapitulation af
denne uheldige tyske Officers triste Oplevelser hin Morgen, hvor
han skulde »sikre« den danske Flaade. Med uskrømtet Munterhed
udmalede vi for hinanden hans Raseri, da han mødte den første
Hindring, nemlig da Broklappen over den første Kanal inde paa
Værftet fandtes staaende lodret i Vejret, saaledes at han maatte
den lange Omvej ud af Værftet igen og tilbage ad Refshalevejen
og Kongebrovagten ad Veje, som var rigelig forsynet med alle
Slags passive Hindringer som opkørte Vogne, spanske Ryttere
o. s. v. Det næste beklagelige Uheld traf Kaptajnen, da man paa
hans høje Raab om at blive ført til den »ældste« Officer pinlig
korrekt fører ham tilbage til Kasernens øverstkommanderende,
nemlig Chefen for Flaadestationen, men ikke til Chefen for Kystflaaden, som han søgte. Da han derefter begiver sig ud fra Flaadestationens Kontor i Morgendæmringen, springer de Skibe, som
han skulde have »sikret« i Luften om Ørene paa ham, hvorefter
han lader sine Soldater aabne Ilden. Endelig sættes Kronen paa
hans Serie af Uheld, da han derpaa af sin egen Admiral desavoueres paa Grund af hans Opførsel overfor de danske Officerer, hvorfor Historien for hans Vedkommende, efter hvad vi erfarede, skal
være endt med, at denne uheldige Korvettenkapitån Petersen fratages sin høje Kommando »over alle maritime Stationer paa de
danske Øer«, som han selv pralede med var ham betroet.

IX
Slutning.

Som det vil fremgaa af de Bilag. der afslutter denne Skildring,
blev de 31 Enheder af 49, der blot havde nogen militær Værdi i
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vort Søværn, sænket, brændt eller sprængt, nemlig 2 Artilleriskibe, 5 Torpedobaade, 9 Ubaade, 6 Mineskibe og Minefartøjer,
1 Inspektionsskib, 6 Minestrygere, 1 Værkstedsskib og 1 Opmaalingssskib, medens 4 Enheder nemlig: 1 Torpedobaad og 3
Minestrygere foruden 9 Kuttere brød ud til Sverige, hvilket vil
sige, at 35 militære Enheder undgik at komme under tysk Flag i
brugelig Stand 6 Enheder blev taget af Tyskerne i mere eller
mindre brugelig Stand efter Kamp, nemlig 4 Minestrygere og
Torpedobaade, og 8 blev taget uden Kamp ved Overrumpling,
eller fordi Skibene henlaa uden at være udrustet, henholdsvis
3 Inspektionsskibe, 3 Minestrygere, 1 Torpedobaad og 1 Opmaalingsskib.
Spørgsmaalet om, hvorvidt Tyskerne vilde kunne bjerge de
sænkede og ødelagte danske Skibe, blev ofte rejst, og dette maatte
besvares med, at saa godt som ethvert havareret Skib før eller
senere vil kunne bjerges, det var kun et Spørgsmaal om Tid og
Arbejdskraft, jfr. saaledes Scapa Flow og Toulon, men nogen
direkte Udnyttelse af Skibene i denne Krig var udelukket. Noget
andet var, at de Materialer, som fandtes i Skibene, kunde anvendes
af Tyskerne, og disse transporterede da ogsaa en Kæmpekran, der
kunde løfte 350 Tons, til Orlogsværftet i København for ved Hjælp
af denne at forsøge at bjerge nogle af de danske Skibe, et Arbejde som de imidlertid ikke fik megen Glæde af, og Kranen blev
snart efter fjernet fra København.
Af Søværnets Personale blev følgende 11 saaret som Følge af
Begivenhederne den 29. August, nemlig:

Kaptajnløjtnant K. V. Dam, Chef for Minestrygeren »Springeren«,
saaret i Korsør.
Søløjtnant af lste Grad H. L. Prause, Torpedobaaden »Hvalrossen«,
saaret paa Holmen.
Søløjtnant af lste Grad i Reserven 1. A. R. Westergaard, Minefartøjet »Lougen«, saaret paa Holmen.
Søløjtnant af lste Grad i Reserven O. Kinch, Chef for Minestrygeren M S. 1., saaret i Nyborg.
Søløjtnant af lste Grad i Reserven H. A. Jørgensen, Fører af Patrouillefartøjet P. 4., saaret i Nyborg.
Matros-Kvartermester af lste Grad V. V. Jørgensen, Artilleriskibet
»Niels Juel«, saaret paa Isefjorden.
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Overfyrbøder L. Præstekær, Minestrygeren »Haien«, saaret i
Korsør.
Artilleri-Elev J. Mortensen, Artilleriskibet »Niels Juel«, saaret
paa Isefjorden.
Værnepligtig Nr. 5516 Foldbjerg-Jeppesen, Artilleriskibet »Niels
Juel«, saaret paa Isefjorden.
Værnepligtig Nr. 5176 O. Petersen, Artilleriskibet »Niels Juel«,
saaret paa Isefjorden.
Værnepligtig Nr. 16960 Aa Nielsen, Kongelundsfort, saaret paa
Kongelundsfort.

Endelig gav følgende deres Liv i trofast Pligtopfyldelse for
Fædrelandet og den danske Flaades Ære:

Søløjtnant af lste Grad i Reserven A. R. Jørgensen, Minestrygeren »Haien«, faldt i Korsør.
Artilleri-Kvartermester af 3die Grad H. E. Andreasen, Artilleriskibet »Niels Juel«, faldet paa Isefjorden.
Torpedo-Underkvartermester af 2den Grad C. Thomsen, Minestrygeren »Haien«, faldt i Korsør.
Overkonstabel K. B. Jensby, Middelgrundsfort, faldet ved Middelgrundsforl
Mathelev O. K. Rasmussen, Kaserneskibet »Fyen«, faldet paa
Holmen.
Værnepligtig Nr. 5805 E. B. Christensen, Kaserneskibet »Fyen«,
faldt paa Holmen.
Værnepligtig Nr. 4912 N. B. Olsen, Patrouillefartøjet P.7, faldt i
Nyborg.
VI I Danmark vil til sene Tider ære disse Mænds Minde.

Til de mange Hædersdage, som vor ældgamle Marines Historie
er saa rig paa, vil der saaledes for Fremtiden kunne føjes en ny
Dato, thi den 29. August 1943 knæsattes paany vor Flaades aarhundredegamle Traditioner, og vi der oplevede den paa en Gang
ophøjede og tragiske Stund, da vi maatte sende Danmarks Flaade
til Havets Bund, følte til Fulde, at vi var i Overensstemmelse med
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den Aand, der havde besjælet svundne Seklers Søofficerer, der
igennem Tiderne har tjent under Dannebrog.
De sviende Slag, som vi modtog den ulykkelige 9. April 1940,
behøver ikke mere at tynge os, vi har faaet vor Sømandsære igen,
saaledes at enhver dansk Orlogsgast atter kan se sin egen og
sine allierede Brødre-Nationer frit i øjnene.
De Begivenheder, som hændte den 29. August danner Afslutningen paa en Epoke i den danske Flaade, men samtidig maa de
store afgørende Hændelser, der knytter sig til denne Dag, ogsaa
danne Optakten til noget Nyt.
Vi der tjener i den danske Marine ser hen til en ny og genskabt Flaade, hentende Kraft og Inspiration fra hæderfulde Minder, belært og beriget af tunge Dages Modgang og med en ny
Tids Vilje og Beslutsomhed, saaledes at vi atter kan blive i Stand
til at vove en Dyst for Danmarks Frihed og Ret.

BILAG A

x
OVERSIGT OVER
DEN DANSKE FLAADE

29 - 8 194J
Anm: Hvor ingen Chef er anført, har Skibet ikke været udrustet.
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Kategori

Skib

Ch ef

Artll1eriskib

Niels Juel

Kommandørkaptajn Wester-

mann
Artilleriskib

Peder Skram

Inspektionsskib

Ingolf

Kommandør Evers

Inspektionsskib

Hvidbjørnen

Kommandørkaptajn HempelJørgensen

Inspektionsskib

Islands Falk

Inspektionsskib

Beskytteren

Mineskib

Lindormen

Orlogskaptajn (R) R. Andersen

Mineskib

Lougen

Kaptajnløjtnant Hastrup

Mineskib

Laaland

Kaptajnløjtnant Holdt

Mineskib

Lossen

Orlogskaptajn Clausen

Mineskib

Kvintus

Mineskib

Sixtus

Værkstedsskib

Henrik Gerner

Kaptajnløjtnant Wem

Havmanden

Kaptajnløjtnant Sølling

f. Ubaade
Undervandsbaad
Undervandsbaad

Havfruen

Undervandsbaad

Havkalen

Orlogskaptajn Linde

Undervandsbaad

Havhesten

Orlogskaptajn Frank

Undervandsbaad

Rota

Søløjtnant Petersen a. i.

Undervandsbaad

Bellona

Undervandsbaad

Flora

Undervandsbaad

Daphne

Kaptajnløjtnant Konradsen

Undervandsbaad

Dryaden

Minestryger

Søhunden

Opmaalingsskib

Heimdal

Opmaalingsskib

Freja

Torpedobaad

Narhvalen

Torpedobaad

Hvalrossen

Kaptajnløjtnant Grønbech

Torpedobaad

Makrelen

Kaptajnløjtnant Ulrich
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Sted 29/8 1943

Skæbne

Holbæk

Sat paa Grund efter Kamp i Nykøbing Fjord. Søventiler aabnet og ødelagt. Skyts og Ildledningsanlæg
ro. v. ubrugeliggjort

Holmen
Store-Bælt

Sænket
Indbragt til Korsør med Slagside, taget af Tyskerne

Store-Bælt

Sprængt og sænket ved Vengeance-Grunden

Holmen

Ubeskadiget, taget af Tyskerne

Holmen

Ubeskadiget, taget af Tyskerne
Sprængt og sænket

Holmen
Holmen

Sprængt og sænket

Holmen

Sprængt og sænket

Holmen

Sprængt og sænket

Holmen
Holmen

Sprængt og sænket
Sprængt og sænket

Holmen

Brændt og raseret

Holmen

Sænket

Holmen i Dok

Sænket

Holmen
Holmen

Sænket

Holmen

Sænket

Sænket

Holmen

Sænket

Holmen

Sænket

Holmen

Sænket

Holmen

Sænket

Holmen
Holmen

Sprængt og sænket

Holmen
Holmen
Holmen
Hovedeftersyn
(Holmen)

Ammunitionsmagasinerne fyldt med Vand
Ubeskadiget, taget af Tyskerne
Ubeskadiget, taget af Tyskerne
Sprængt og sænket
Sprængt og sænket
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Kategori

Skib

Chef

Torpedobaad

Nordkaperen

Kaptajnløjtnant Knudsen

Torpedobaad

Sælen

Kaptajnløjtnant Marckmann

Torpedobaad

Havkatten

Kaptajnløjtnant Wurtz

Minestryger

Søløven

Orlogskaptajn Munter

Minestryger

Søbjørnen

Orlogskaptajn E. Rasmussen

Minestryger

Søulven

Orlogskaptajn Jørgensen

Minestryger

Søridderen

Orlogskaptajn Groth

Minestryger

Søhesten

Orlogskaptajn Th. Larsen

Torpedobaad

Springeren

Kaptajnløjtnant Dam

Haien

Kaptajnløjtnant Valentiner

Havørnen

Kaptajnløjtnant Schultze

Minestryger

M. s.r

Søløjtnant I Gad

Minestryger

M. S.2

Søløjtnant I Brinck-Lund

Minestryger

M. S. 3

Søløjtnant I R. Andersen

Minestryger

M.S.4

Søløjtnant I (R) H. Larsen

Minestryger

M.S.5

Søløjtnant I (R) Kinch

Minestryger

M.S.6

Søløjtnant I Corfitzen

Minestryger

M.S.T

Søløjtnant I Barfod

Minestryger

M. S. 8

Søløjtnant I (R) K. T. Hansen

Minestryger

M. S.9

Søløjtnant I Clausen

Minestryger

M.S.I0

Søløjtnant I M. Petersen

Uarmeret Kutter

P. 1

Søløjtnant I (R) Pfeiffer

Uarmeret Kutter

P.2

Søløjtnant II (R) A. H. Jacob-

(Minestryger)
Torpedobaad
(Minestryger)
Torpedobaad
(Minestryger)

Patrouillefartøjer

sen
Uarmeret Kutter

P.3

Søløjtnant I (R) Fauerschou
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Sted 29/8 1943

Skæbne

Holmen

Sprængt og sænket

Holmen
Sundet
Korsør

Sprængt og sænket
Patrouille afbrudt. Anløbet Sverige
Taget af Tyskerne efter Kamp
Sprængt og sænket

Holmen
Holmen

Sprængt og sænket

Korsør
Kalundborg

Taget af Tyskerne efter Kamp

Korsør

Taget og overført til København af Tyskerne
Taget af Tyskerne efter Kamp

Korsør

Taget af Tyskerne efter Kamp

Stubbekøbing

Forfulgt af tysk Orlogsskib i Ulvsuncl. Sprængt og
sænket.

Skelskør

Afgik.. Ankommet til Sverige

Kalundborg
Til Ankers ud for
Køge

Overtaget og overført til København af Tyskerne

Holmen
Nyborg
Nyborg

Sænket og brændt

Afgaaet cl. 28. om

Ankommet til Sverige

Overtaget og overført til København af Tyskerne

Taget af Tyskerne efter Kamp
Taget af Tyskerne efter Kamp

Morgenen fra
Mariager
Holmen
Rudkøbing

Sænket

Holmen

Afgaaet. Ankommet til Sverige
Sænket

Randers
Korsør

Taget af Tyskerne

Vejle

Taget af Tyskerne

Taget af Tyskerne
Da Danmarks I'laade blev sænket.

5
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Skib

Chef

Uarmeret Kutter

P.31

Uarmeret Kutter
Uarmeret Kutter

P.32
P.33

Søløjtnant I (R) G. Thomsen
Søløjtnant I (R) Mogensen

Uarmeret Kutter

P.34
P.3S
P.36

Kategori
Patrouillefartøjer

Uarmeret Kutter
Uarmeret Kutter
Uarmeret Kutter
Uarmeret Kutter
Uarmeret Kutter

P.3?
P.38
K.l

Uarmeret Kutter

K2

Søløjtnant I (R) P. J . Larsen
Søløjtnant I (R) H. Thomsen
Søløjtnant I (R) K Svensson
Søløjtnant II (R) P. T. Mortensen
Søløjtnant II (R) Born
Søløjtnant II (R) Skjoldborg
Søløjtnant II (R) H. M. T.
Beldring
Søløjtnant II (R) K, NielsenReinholt

Uarmeret Kutter

K3

Søløjtnant I (R) J. A. Ander-

Uarmeret Kutter

K.4

sen
Søløjtnant I (R) S. H. Peder-

Uarmeret Kutter

K,S
K,6

sen
Søløjtnant I (R) A. A. H. Kok
Søløjtnant I (R) J . B. Jensen

Uarmeret Kutter

K.8

Søløjtnant I (R) H. F. Nielsen
Søløjtnant I (R) r. H. Rasmus-

Uarmeret Kutter

Kg

sen
Søløjtnant I (R) E. A. Krum-

Uarmeret Kutter

KW

pen
Søløjtnant I (R) H. C. Flak-

Uarmeret Kutter
Uarmeret Kutter

K.?

holm
Uarmeret Kutter
Uarmeret Kutter

K 11
K12

Søløjtnant I (R) E. R. Vierø
Søløjtnant I (R) K C. Nanda!

Uarmeret Kutter

K 13

Søløjtnant I (R) H. C. H. Sø-

K 14

rensen
Søløjtnant I (R) R. Jørgensen

Uarmeret Kutter
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Skæbne

Hundested

Taget af Tyskerne

Korsør

Taget af Tyskerne

Køge

Taget af Tyskerne

Nyborg

Taget af Tyskerne

Svendborg

Taget af Tyskerne

Holmen

Taget af Tyskerne

Isefjord

Taget af Tyskerne

Holmen

Taget af Tyskerne

Holmen

Taget af Tyskerne

Patrouille

Taget af Tyskerne

Gilleleje

Ankommet til Sverige

Hundested

Taget af Tyskerne

Helsingør

Taget af Tyskerne

Patrouille

Ankommet til Sverige

Hundested

Taget af Tyskerne

Patrouille

Ankommet til Sverige

Køge

Taget af Tyskerne

Stubbekøbing

Ankommet til Sverige

Rørvig

Ankommet til Sverige

Humlebæk

Ankommet til Sverige

Lynetten

Ankommet til Sverige

Holmen

Taget af Tyskerne
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Kategori

Skib

Chef

Patrouillefartøjer
Uarmeret Kutter

K. 15

Søløjtnant I (R) K. A. Bang

Uarmeret Kutter

K. 16

Søløjtnant I (R) T. Damgaard

Uarmeret Kutter

K. 17

Søløjtnant I (R) C. F. Lous

Uarmeret Kutter

K. 18

Søløjtnant I (R) E. B. Christensen

11

Sted 29 /8 1943

Skæbne

Patrouille
Dragør

Ankommet til Sverige
Taget af Tyskerne

Patrouille

Ankommet til Sverige

Holmen

Taget af Tyskerne

